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Broederschap Swolgen legt nieuw kerkpad aan

Handen uit de mouwen
Broederschap St. Antonius uit Swolgen steekt letterlijk de handen uit de mouwen bij de
aanleg van een nieuw pad op en rond het kerkhof van Swolgen. Vanaf half september zijn de
tien ‘broeders’ actief bezig met het leggen van gebakken stenen. Onze HALLO-verslaggever ging
een kijkje nemen bij de H. Lambertuskerk en sprak met enkele leden van het broederschap.

Doe mee en

WIN
kaarten voor het

op vrijdag 5 november

Ga naar onze website
www.hallohorstaandemaas.n l

Woordvoerder Wiel Clabbers is
met zijn 63 jaar het jongste lid van
het broederschap dat na de Eerste
Wereldoorlog is ontstaan uit een

Politie op Hyves en Twitter
De wijkagenten van de politie in Horst zijn vanaf deze week te volgen op Twitter en Hyves. Hiermee moet
het contact met de burger worden versterkt.
Twitter en Hyves zijn diensten
op internet die ook wel sociale
media worden genoemd. Gebruikers
kunnen er een profiel aanmaken en
anderen op de hoogte houden van
waar ze zich mee bezig houden. De
diensten zijn ook bij uitstek geschikt om met anderen in contact te
komen.
Dat is ook wat de politie-eenheid Horst voor ogen heeft. “Het
gaat primair om de burger een
informeel kijkje in de keuken van de
wijkagent te bieden”, legt wijkagent
Hans van Vulpen uit. “Daarnaast
bouwen we natuurlijk ook een
netwerk op dat we kunnen inzetten
voor opsporing.”

Afstand tussen
politie en burger
kleiner
Het is volgens Van Vulpen nadrukkelijk de bedoeling dat de sociale
diensten vooral interactief worden
gebruikt. “De ervaring leert dat bij
buurtonderzoeken na inbraken we altijd meer informatie krijgen dan alleen
over de inbraken. Door het rechtstreekse contact vertellen mensen
eerder wat ze hebben meegemaakt
of gezien en horen wij over zaken
die normaal niet bij de politie terecht
komen. Helaas kost dat persoonlijke
contact vaak veel tijd, maar ik hoop

dat via Twitter en Hyves de afstand
tussen politie en burger kleiner
wordt en dat onze volgers ons op de
hoogte houden van wat er speelt”,
aldus Van Vulpen.
Vijf wijkagenten gaan samen
gebruik maken van één profiel op
Hyves en Twitter. Hans van Vulpen is
woensdagochtend voorzichtig begonnen met het gebruik van de sociale
media. Vooral Twitter is voor de
wijkagenten een nieuw fenomeen.
“Het is mooi dat het een uitdaging
voor ons is. Zo verlaten we ook eens
de veilige paden”, aldus Van Vulpen.
Politie Horst is te volgen op
http://politie-horst.hyves.nl en
www.twitter.com/politiehorst

gilde. Een groep mannen die allen vrijwilligerswerk verrichten voor
met name de Swolgense kerk. Zij
onderhouden het kerkhof en komen
elke vrijdagmorgen bij elkaar om er
te schoffelen en te harken. Ook het
vernieuwde pleintje bij de kerk wordt
door de mannen onderhouden.
Vanaf half september heeft
het broederschap de taak op zich
genomen om de paden op en
naar het kerkhof te verharden. Een
klus die ze naar verwachting half
november geklaard zullen hebben.
Wiel Clabbers: “Ik schat dat we dan
zo’n 420 vierkante meter klinkers
hebben gelegd”, zegt hij met gepaste
trots. Terwijl enkele ‘broeders’ het
werk weer hervatten na een koffiepauze in de sacristie, geeft Wiel nog
enige uitleg over de werkzaamheden.
“Wellicht zijn we half november klaar
met deze klus en dan hebben we
ongeveer 21.000 gebakken klinkers
verwerkt op en rond het kerkhof. Op
dit moment hebben we 300 vierkante
meter gelegd.
Maar het weer moet dan wel goed
blijven”, aldus de vrijwillige stratenmaker.
Lees verder op pagina 5
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Opbrengst collecte
Nederlandse
Brandwonden Stichting
Vele collectanten zijn tijdens de actieweek van 10 tot en met
16 oktober (in een gezamenlijke collecte) in de weer geweest om
geld in te zamelen voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.
De opbrengst van de collecte
voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting in de
verschillende kernen is als volgt:
Broekhuizenvorst 717,33 euro,
Grubbenvorst 1.841,95 euro,
Hegelsom 436,25 euro, Horst
1.149,52 euro, Lottum 732,53
euro, Melderslo 586,11 euro,
Meterik 599,69 euro en America

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 18.500 exemplaren

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

590,56 euro. Mede door deze
collecte wordt de stichting in staat
gesteld speciale medische
behandeling te ontwikkelen en
preventie van brandwonden te
bevorderen. Mede namens de
organiserende comités bedankt de
Nederlandse Brandwonden
Stichting haar collectanten en alle
gulle gevers in Horst aan de Maas.

NOSTALGIE

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.

1919 Melderslo

Iedere week plaatst HALLO een oude foto uit onze gemeente met het bijbehorende verhaal. Deze week is de foto
afkomstig van stichting Geschiedenis Melderslo.
Op de foto staat de oude school van Melderslo. Op 19 mei 1916 werd in een geheime raadsvergadering
besloten om de school te bouwen. De gemeenteraad van de gemeente Horst wilde eerst zelf in Melderslo gaan
kijken en niemand onnodig blij maken voordat het zeker was dat er ook een school gebouwd zou mogen
worden in Melderslo. De school met onderwijzerswoning was een ontwerp van de architect Casper Franssen
(1860-1932). De bouw werd gegund aan M. Peelen (metselwerk) en J. Keysers (timmerwerk) voor de totale som
van f 25.909. De rijksoverheid betaalde 25%. De rest moest betaald worden door de gemeente. Om de begroting
kloppend te maken werd er 8,00 gulden belasting geheven op iedere loslopende hond.

NOG leverbaar BOL/POTchrysant ,
Rozen, Buxus, Pyramides, Tuinrozen ,
Heideplanten, Stamrozen ALLES TOT 01
NOVEMBER daarna weer open na de
winter, elke dag open, zelfbediening!
Veenweg 5 A America
Werkplaats of magazijn opruimen!!
Voor al uw stalen kasten, ladenblokken
werkbanken, magazijn + palletstellingen
stapelbokken en tl-armaturen
Hagro Sevenum ook zat open
077-3988037
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05
Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Start cursus mozaieken
op donderdagavond 11 november.
Voor info Lies Klomp tel. 077 464 13 80
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te huur: Luxe appartement
Luxe gemeubileerd appartement
te huur tot uiterlijk 1 april.
Geschikt voor zakenmensen, maar ook
voor gezinnen. Op 10 minuten fietsen
vanaf het centrum. Tel. 077 - 3987361.

Niet iedereen kon zomaar aan
de slag op de bouw. Volgens artikel
24 in het ’Bestek en voorwaarden’
voor de aanbesteding en de uitvoering van Eene Openbare Lagere
School, met Onderwijzerswoning enz.
te Meldersloo (Gem. Horst): ”Alle
werklieden moeten zijn bekwame
en fatsoenlijke mannen. Werklieden,
die zich mochten schuldig maken
aan vloeken, zedelooze gesprekken,
wangedrag en dronkenschap gedurende den werk- of schafttijd worden

terstond en onherroepelijk ontslagen.”
In hetzelfde artikel stond ook dat het
loon niet uitbetaald mocht worden
in een herberg: “Het loon zal elken
Zaterdagnamiddag in Nederlandsche
munt worden uitbetaald. De betaling der werklieden moet aan ieder
afzonderlijk in afgepast geld geschieden en mag niet in eene herberg plaats
hebben.”
In juli 1917 was alles voltooid: de
lagere school met 3 klaslokalen en
de onderwijzerswoning. Een statige,

ook in 2011 uw
gratis weekblad

31 oktober Algemene Verzamelbeurs
in De Sevewaeg, Markt 3 te Sevenum
van 10 tot 13 uur. Alles wat te
verzamelen is, is welkom.
Nu tijd voor bomen Leiplataan/ linde
nu € 52,50 Dakplataan nu € 59,50
Liquidambar, Moerbei, Sierpeer/appel,
catalpa enz. Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
HORTENSIA’S (130 srt.), Buxus € 0,50,
laurier v.a. € 1,50, Coniferen v.a.
€ 2,00, taxus v.a. € 1,50
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 0640327108/ 0774653283
Healing Crème Huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl of
077-3985540. Ook verkrijgbaar bij
‘Natuurwijzer’ in Horst.
Te koop Buro + conferentiestoelen,
tafels, hoekburo´s, ladenblokken,
kantinemeubilair, kluizen, garderobe +
helmenkasten en div. draai + roldeurkasten nieuw + gebruikt
Hagro 077-3988037 ook zat open
Gevraagd, woonruimte voor Pools
gezin, met een kind van 7 jaar.
Martin Tielen 077 467 15 29

representatieve woning met fraaie
voorgevel en hoge kamers met
ornamenten. De stijl is neorenaissance: bogen boven de ramen,
sierstenen in de timpanen en fronton
met siersteen boven de voordeur. Ook
heeft het huis spouwmuren - bijzonder voor die tijd.
De eerste bewoner van het
schoolhuis was meester Jan Hendrik
Nellen en zijn gezin. In 1946 ging
Nellen met pensioen en werd hij
opgevolgd door meester Theo van
Rijswijck. Die woonde tot ongeveer 1960 met zijn gezin in het
schoolhuis. In de loop der jaren hebben verschillende families in het huis
gewoond. In 1980 dreigde de school
met schoolwoning gesloopt te worden. Het hele gebouw stond namelijk
leeg. De kinderen en hun leraren
zaten in de nieuwbouw. Op initiatief
van stichting Geschiedenis Melderslo
werd besloten om alles te laten staan
en te verkopen. Het schoolhuis bleef
in originele staat. De oude klaslokalen
werden verbouwd tot drie woningen.
In oktober 1986 werd het
schoolhuis op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst met het
oog op de volkskundige waarde.

BOEMEL Feel Attractive*Nagelstyling
WEEKEND Openingsaanbieding :
30/31 OKTOBER
15e editie

Set Acrylnagels
van €50,- Voor €25,tel.: 06-11865353
Je vindt mij bij Happy Hair.

“ Onze rol in een scheiding:
scheiden van emoties
en argumenten.”
mr. Susanne Custers-Kuijpers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Project Terhorstnet

Erfgoed Horst aan de
Maas op internet
Oplettende bezoekers aan de bibliotheek in Horst is het waarschijnlijk al opgevallen. In een hoek staan enkele
nieuwe computers, een grote scanner en een zuil met daarop het woord Terhorstnet. HALLO vroeg zich af wat er
achter die geheimzinnige naam schuilgaat.

BOEMEL
WEEKEND
30/31 OKTOBER
15e editie

HENK AARTS
Beleef het buffet!

Herfst...
... buffet!
vanaf

Volgens Marcel van Ewijk is het
allemaal niet zo geheimzinnig, er is
tot op heden echter nog niet veel
ruchtbaarheid gegeven aan het project
dat hij leidt.

Tegenwoordig kun je
niet meer zonder een
digitaal archief
Terhorstnet is een verzamelplaats
voor allerlei historisch materiaal over en
uit onze gemeente. Deze foto’s, video’s,
geluidsfragmenten en documenten moeten vanaf 2011 via een website (www.
terhorstnet.nl) worden ontsloten voor
het publiek. Dit materiaal moet komen
van musea De Locht en De Kantfabriek
en van de vele heemkundeverenigingen
uit de verschillende kernen. Maar dat is
volgens Marcel van Ewijk niet het enige
doel van Terhorstnet. “Tegenwoordig kun
je als erfgoedinstelling niet meer zonder
een digitaal archief. Wij ondersteunen
de organisaties met een archief met het

digitaliseren van hun materiaal en het
aanleggen van een database met de
juiste beschrijvingen van bijvoorbeeld
de foto’s. Alles wordt opgeslagen in
een soort elektronisch depot, zodat het
materiaal gegarandeerd bewaard blijft”,
legt de projectleider uit. Van Ewijk wil
dat het project ook nog een educatieve
kant krijgt waarbij scholen makkelijk met
het materiaal aan de slag kunnen.
Het project wordt gerund naar
Venrays voorbeeld. Met een subsidie
van de provincie Limburg werd hier
enkele jaren geleden onder de naam
Rooynet gestart met een proefproject.
Het project loopt in Venray inmiddels
voorspoedig. Volgens projectleider Van
Ewijk werken zo’n 34 organisaties mee
om hun erfgoed te digitaliseren. De
ervaringen uit Venray worden gebruikt
om ook van Terhorstnet een succes te
maken. De uitvoering van het project
ligt bij BiblioNu. Vandaar ook dat in de
bibliotheek in Horst een hoek is ingericht
waar het materiaal voor Terhorstnet kan
worden ingevoerd.

Naast de twee musea doen ook
al enkele verenigingen mee aan het
project. Van Ewijk hoopt echter dat alle
verenigingen met waardevol materiaal
zich aansluiten bij Terhorstnet. Ook
particulieren zijn welkom. “In Venray
had iemand jarenlang zo’n beetje alles
gefotografeerd wat los en vast zit. Dat
materiaal is van onschatbare waarde.
De fotograaf is inmiddels overleden,
maar zijn familie gaf de foto’s aan
Rooynet”, aldus Van Ewijk.
De website www.terhorstnet.nl
wordt pas bij de lancering in januari 2011 actief, maar het voorbeeld in
Venray is al wel te bekijken op
www.rooynet.nl Verenigingen of particulieren die hun archief willen digitaliseren, kunnen zich melden bij Marcel van
Ewijk via info@terhorstnet.nl of
06 41 13 86 91. Het materiaal blijft
eigendom van degene die het aanlevert.
Van Ewijk is ook nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan het
digitaliseren van het binnenkomende
materiaal.

Brandweer wil ruimere
wettelijke opkomsttijd
De nieuwe Wet Veiligheidsregio’s is voor de brandweercorpsen Horst aan de Maas en Peel en Maas te streng.
Commandant Roy Timmermans van Peel en Maas stelt daarom de verplichte opkomsttijd bij een brand gelijk te
trekken op 15 minuten.
Sinds 1 oktober is de Wet
Veiligheidsregio’s van kracht.
Hierin zijn tijden opgenomen
waarbinnen de lokale brandweer
bij een bepaald object moet zijn.
Deze tijden variëren van 5 tot
18 minuten, afhankelijk van het
soort object. Volgens commandant
Roy Timmermans van brandweer
Peel en Maas is deze norm veel
te streng voor het district Maas
en Peel waar ook Horst aan de

Maas onder valt. “De tijden zijn
niet nieuw. Het waren altijd richttijden die nu wet zijn geworden”,
legt Timmermans uit. “Alleen in
de binnensteden van steden als
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
worden die tijden gegarandeerd gehaald. Ons voorstel is om alle tijden
op 15 minuten te zetten. Binnen die
tijd zijn wij altijd bij een incident.
Natuurlijk doen wij er nog steeds
alles aan om er eerder te zijn.”

Volgens de commandant is het
wel mogelijk om binnen de wettelijke normen te werken, maar dat
kan niet zonder flinke investeringen. “Dan moeten we veel nieuwe
kazernes bouwen. Ik weet niet of
de samenleving op die extra kosten
zit te wachten”, aldus Timmermans.
Waarschijnlijk besluit Brandweer
Limburg-Noord nog voor het eind
van het jaar of de verruiming van
de aanrijtijden wordt overgenomen.

Te koop gevraagd
woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

€ 7,75 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Nieuwe eigenaar Twin Towers in Horst

Pand wordt in
oorspronkelijke
staat hersteld

Grubbenvorstenaar aan hoofd filosofische orde

De vorming van de mens
staat centraal
Grubbenvorstenaar Kai Bunn is voorzitter van de orde ‘Ordo Rosea Aureae’ (ORA), de Orde van de Gouden Roos.
Een gesloten orde die als doel heeft de diepste innerlijke wijsheid van de mens te ontdekken.

De band Campaign gebruikte de
Twin Towers vorig jaar nog voor zijn promotiecampagne
Pand Mooren aan de
Groenewoudstraat in Horst, ook wel
de Twin Towers genoemd, krijgt een
nieuwe eigenaar. Voor het symbolisch bedrag van één euro, wordt
Maasbreenaar Peter Broekmans de
nieuwe eigenaar. Broekmans heeft
in Maasbree activiteitencentrum De
Fabriek en wil zich de komende weken oriënteren welke activiteiten hij
wil onderbrengen in het pand.
Het in de oude staat herstellen van het pand wordt geraamd op
700.000 tot 1 miljoen euro.
Eigenlijk was het niet de bedoeling dat het nieuws van de verkoop nu
al naar buiten werd gebracht.
Zowel de gemeente als de
toekomstige nieuwe eigenaar wilden
eerst overeenstemming bereiken over
de verkoopvoorwaarden. Naar verwachting wordt de koopovereenkomst
begin november getekend door alle
betrokken partijen.
Wethouder Litjens is blij met
de nieuwe bestemming van pand
Mooren. “Zodra Broekmans alle
benodigde vergunningen heeft, kan

de koop bezegeld worden. We hadden
als gemeente twee opties: het pand in
zijn oorspronkelijk staat terugbrengen
of slopen en op die plek woningen
bouwen. Volgens de monumentencommissie is het een behoudenswaardig pand. Broekmans gaat met de
overname wel de verplichting aan het
gebouw in zijn oorspronkelijke staat
te herstellen. Je moet daarbij vooral
denken aan veranderingen die aan de
buitenkant zullen plaatsvinden. Zo had
het pand vroeger veel meer glas en
dat komt waarschijnlijk weer terug”,
aldus de wethouder.
Birgit op de Laak, wethouder
Sociale Zaken, is eveneens tevreden.
“Ik ben echt blij met de nieuwe
bestemming. Peter Broekmans wil
een soort diensten-ontmoetingsplek
in pand Mooren realiseren waar naast
ouderen, ook de jeugd en mensen
met een grote afstand naar de arbeidsmarkt terecht kunnen. Het mooie
daarbij is nog wel dat het gebouw in
het centrum ligt van de grootste kern
van onze gemeente”, laat de wethouder weten.

Dankbetuiging

Piet Seuren
Het heeft ons diep ontroerd, zoveel blijken van medeleven
te mogen ontvangen tijdens het ziek zijn en het overlijden
van mijn lieve man Piet, onze pap en opa.
Voor ons was Piet een hele bijzondere man, vader en opa.
Het is voor ons een hele grote troost, te ervaren,
hoe geliefd hij ook bij velen van u was.
Hiervoor danken wij u allen heel hartelijk.
Mien Seuren-Keijsers
Kinderen en kleinkinderen.

Voorzitter Kai Bunn
De Duitser Kai Bunn woont sinds
twintig jaar in Grubbenvorst: “Ik was
koopman en heb op 17 verschillende
plaatsen in Duitsland gewoond. Vanaf
1990 heb ik mijn thuis gevonden:
dat is hier in Grubbenvorst.” Vanuit
Grubbenvorst probeert Bunn de ORA
in Nederland groter te maken: “Maar
let op, wij zijn een kleine orde, en dat
willen we blijven. Onze Nederlandse
afdeling heeft acht leden. Ter vergelijking: in Duitsland hebben we 150
leden. We willen een orde blijven
met een familiair karakter. Onze
orde is toegankelijk voor mannen en
vrouwen.”

Orde met een
familiair karakter
Bunn wil meteen een misverstand
wegwerken: “We zijn geen religie.
Ofschoon ook religies met de vorming
van de mens bezig zijn, is het instituut
kerk in onze ogen in de loop der tijd
zijn mythische en authentieke karakter
verloren. Wij denken en handelen vanuit de geest van de Griekse wijsgeer
Pythagoras. Zijn leer en onze orde
is eigenlijk in één woord samen te
vatten: harmonie. Pythagoras bracht
zijn getallenleer al in relatie tot de
natuur en zocht naar de harmonie. Wij
zoeken naar harmonie met jezelf, met
je familie, je omgeving, de natuur en
het goddelijke.”

De ORA reikt de instrumenten
aan, zoals rituelen, ceremonies en
symbolen, de mens zelf moet zijn
weg vinden. Maandelijks is er een
bijeenkomst in Roermond, waar
leergesprekken tussen de leden
plaatsvinden. Aspirant-leden zijn eerst
een half jaar luisteraar, vervolgens
twee jaar neofiet (wel deelnemer,
geen lid), pas daarna volgt inwijding
tot eerstegraads lid. De inwijding
geschiedt op basis van gebruiken uit
de Oudheid. Die zijn authentiek, daar
kan niet van afgeweken worden.
Bunn: “De beslotenheid van de orde
blijkt mede uit de geheimhouding
van onze rituelen. Leden ondertekenen een schrijven waarin staat dat ze
zwijgplicht hebben.”
Bunn is de enige vrije initiator in
Nederland: “Dat is het hoogst bereikbare niveau. De leider van onze orde,
de hiero-didaskolos, wordt gekozen uit
de vrije initiatoren. Onze orde bestaat
al sinds de dood van Pythagoras, in
de vijfde eeuw voor Christus. We zijn
geen geheime orde, maar we treden
zelden of nooit in de openbaarheid.
We hebben te maken gehad met
politieke vervolging. Er zijn politieke
leiders die in filosofische ordes een
bedreiging zien. In Nederland zijn
we tijdens de Tweede Wereldoorlog

helemaal verdwenen. Voor die tijd was
de ORA een grote orde in Nederland.
Pas sinds 2007 zijn we weer actief in
Nederland.”

Leven naar de wijsheid van Pythagoras
Uit de boeken van Dan Brown
(onder andere Da Vinci Code) ontstaat
het beeld van ordes die in het geheim
opereren, uit zijn op macht en een
grote invloed op de kerk hebben. Dat
gaat voor de ORA niet op, aldus Bunn:
“Wij zijn weliswaar een gesloten orde,
maar geen geheime. De kerk weet van
ons bestaan en waardeert onze orde.
We zijn geen sekte en belijden geen
religie. Nogmaals: ons gaat het om innerlijke rijpheid. We proberen te leven
naar de wijsheid van Pythagoras.”
Het leven volgens de filosofie van
de Griekse wijsgeer, betekent in de
praktijk streven naar harmonie en veel
zelfreflectie. Bunn: “Elke avond denk
ik na over mijn dag. Ik kijk terug en
probeer te leren van mijn fouten. Mijn
vrouw en ik zijn 45 jaar getrouwd,
maar toch is er wel eens onenigheid.
Voor het slapen denk ik dan: om welke
futiliteit heb ik me druk gemaakt? Dat
probeer je dan in de toekomst anders
te doen. Het gaat daarbij niet om wie
er gelijk heeft of niet.”
Voor meer informatie:
k.bunn@tele2.nl
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Op de peutergroep hebben ze het er over wanneer iedereen
naar de basisschool mag. Teun (3) zegt:

dochter van

Ruud Theunissen & Marleen Roodbeen
Klompenmakerstraat 34,
5961 KE Horst

We zijn geen sekte en
belijden geen religie

Jeroen, Sandra en Pleun Verhaegh-Tegels
Tongerloseweg 28, 5963 NS Hegelsom

RE

e!

”Als mijn piemeltje groot is mag ik naar de basisschool.”
Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl
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Handen uit de mouwen
Vierkante meters zijn
ook te koop
Maar ook stenen kosten geld. In
totaal bedragen de kosten zo’n 8.000
euro. Broederschap St. Antonius vraagt
ook de inwoners van Swolgen hun
(financiële) steentje bij te dragen aan
de vernieuwing van de paden rond
het kerkhof. Eén vierkante meter kost
20,00 euro maar er is tot nu toe pas
2.700 euro binnen. Wiel: “Iedereen
uit Swolgen kan, mits hij of zij dat wil,
vierkante meters kopen. Er zijn nog
meters voldoende over en mochten
we uiteindelijk geld overhouden, dan
kan daar volgens onze pastoor de
nieuwe ketel nog van branden”, aldus
Clabbers.

Graf van Bertus
Aafjes vaak bezocht
Naast het aanleggen van het pad,
wordt ook de toegangspoort naar de

begraafplaats vernieuwd. “Er worden
twee nieuwe pilaren opgetrokken
omdat de oude scheef en los staan.
De poort zelf is nog wel prima en die
wordt dan teruggehangen. Vergeet
niet dat er hier best veel mensen een
kijkje komen nemen op ons kerkhof.
Dat komt omdat het Pieterpad hier
langs loopt en Bertus Aafjes hier begraven ligt”, meent Wiel.
Naast de grote toegang tot de
laatste rustplaats wordt ook de toegang vanaf de kleine poort vanuit de
oude pastorie verhard. Op en rond het
kerkhof zijn de mannen van het broederschap druk in de weer met meten,
zagen en stenen leggen. Bij de steunberen aan de buitenkant vergt dit de
nodige deskundigheid en worden alle
stenen op maat gezaagd. Zo heeft elk
lid van het broederschap wel een taak,
de een zet koffie, de ander zaagt de
stenen en weer een ander strijkt het
zand gelijk waarop de stenen gelegd
worden. Broederschap St. Antonius

heeft plezier in de werkzaamheden.
In vrijwel alle hoeken op het kerkhof
is bedrijvigheid want de mannen
willen de klus klaren voordat het gaat
vriezen. Elk lid van het broederschap
werkt mee. De oudste is 87 jaar en de
jongste 63. “De gemiddelde leeftijd
ligt ergens tussen de 75 en 80 jaar en
daarmee werken we in feite langer
door dan ons kabinet voorstelt in haar
bezuinigingsplannen”, lacht Wiel.

Heftige
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Actie
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een vierkante meter kopen door 20,00
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Jong Nederland America
snoeit Kerkbos
Het Kerkbos in America heeft afgelopen zaterdag een kleine metamorfose ondergaan door het toedoen van
leden van Jong Nederland America. Zij waren gevraagd mee te helpen bij het snoeien van het Kerkbos.
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Kijk naar onze scheurkaart in de
reclamebundel van deze week
of knip de bonnen uit en neem deze mee
en proﬁteer van korting!

HORST • MAASBREE

Doordat er in het Kerkbos de laatste jaren erg weinig onderhoud heeft
plaatsgevonden, kregen planten als de
Amerikaanse Vogelkers, de Lijsterbes
en het Sporkehout (vuilboom) vrij spel.
Het bos groeide dicht en paadjes in
het bos waren steeds moeilijker te vinden. Door stormschade in het verleden
waren vele bomen omgewaaid of flink
beschadigd. Een opschoonbeurt was
op zijn plaats, maar het kerkbestuur
van de RK-kerk in America, eigenaar
van het Kerkbos, had niet genoeg
mensen en middelen om deze klus te
klaren op korte termijn.
Door het project America in het
Groen van het IKL (stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
in Limburg), dat in samenwerking
met de dorpsraad van America groene
’klusjes’ zocht in America, ontstond
het idee om leden van Jong Nederland

America te vragen te helpen bij de
snoeiwerkzaamheden. In januari was
daar al een begin mee gemaakt en nu
is men hiermee verder gegaan.
Marco Hesp van Jong Nederland
America: “Het is ons in januari erg
goed bevallen om met de jeugdleden
en leiders het Kerkbos te gaan snoeien, erg leuk en leerzaam werk. Omdat
we nog lang niet klaar waren hebben
we er voor gekozen om nu nog een
keer het bos in te gaan. We hebben nu
weer een groot stuk gedaan. Maar het
bos is best groot, dus ik sluit niet uit
dat we volgend jaar weer de handschoenen oppakken. Sterker nog, we
overwegen het Kerkbos te gaan ’adopteren’. Het is immers een bos dat veel
voor ons betekent. Het is een mooi
bos waarin we ook vaak spellen doen.
Zo’n bos verdient deze aandacht. Door
zo’n adoptie wordt onze betrokkenheid

nogmaals benadrukt. Hierover gaan
we met het kerkbestuur, de eigenaar
van het bos, en het IKL binnenkort aan
tafel zitten.”
In groepjes van zo’n 5 kinderen
en een leider is men op zaterdag
23 oktober aan de slag gegaan met
het omzagen van boompjes en struiken. Het snoeihout werd verzameld
in zogenaamde schuthopen, een takkenstapel waarin kleine bosdiertjes de
juiste beschutting genieten om lekker
te kunnen leven in het bos. Ook zij
profiteren dus van de snoeiwerkzaamheden in het bos. De harde werkers
werden goed verzorgd. De warme
chocomel, tomatensoep, het broodje
knak en de krentenbol gingen er goed
in. Met de snoepzak achteraf gingen
de kinderen en leiders tevreden naar
huis. Via www.jnamerica.nl zijn foto’s
van deze dag te zien.

HALLO, denken jullie in het
weekend aan de klok!
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Geen dialectnamen op plaatsnaamborden
De gemeente ziet er van af om de plaatsnamen in het dialect op te nemen op de komborden in de zestien
dorpen in Horst aan de Maas. Het Huis voor de Kunsten Limburg had hier in maart 2009 om gevraagd.

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

Na de fusie van januari 2010
moesten de onderschriften ‘gemeente Sevenum’ en ‘gemeente
Meerlo-Wanssum’ vervangen worden
door het onderschrift ‘gemeente
Horst aan de Maas’. Deze aanpassing is inmiddels overal gerealiseerd.
De dialectnamen van de dorpen zijn
niet opgenomen op de plaatsnaamborden. Geen Brokeze, Melderse,
Zwolge of Zaerem (Zaerum) onder de
Nederlandse naam. Reden: te duur.

Een woordvoerder van de gemeente: “Het zijn financieel zware
tijden. We moeten zuinig om gaan
met de middelen, het College van
B&W vindt het niet verantwoord een
investering van 80.000 euro te doen.”
Ton van de Wijngaard, van het Huis
voor de Kunsten Limburg, betreurt de
beslissing: “Ik vind het erg jammer.
Alsof de gemeente de taal van de pap
en de mam niet belangrijk vindt. We
hebben het verzoek met opzet in het

begin van vorig jaar gedaan, ruim
voor de bestuurlijke fusie dus. De
borden moesten grotendeels toch
vernieuwd worden, dus dan waren
de kosten lang niet zo hoog geweest.
Ja, nu uiteraard wel, jammer dat
de gemeente zich er nu pas over
gebogen heeft. Ter vergelijking: de
gemeente Peel en Maas kent exact
dezelfde situatie en daar zijn de
dialectnamen wel op de komborden
gezet.”

Paardenmarkt Lottum kent ‘ups and downs’

Een 250 jaar oude traditie
Maandag 15 november staat Lottum geheel in het teken van paarden en pony’s. Dan vindt in het rozendorp de
jaarlijkse paardenmarkt plaats. Op en rond de Markt staan dan zo’n 800 paarden en pony’s te wachten op een
nieuwe eigenaar. De Lottumse paardenmarkt is de grootste van Zuid-Nederland.

De paardenmarkt in Lottum ergens tussen 1904 en 1920.
De afbeelding komt van een glasplaat van Coopmans Sjang. (foto: Historisch Lottum in Beeld)

Van twee naar één
paardenmarkt

De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
e-mail: info@gkbikes.com • web: www.gkbikes.com

Herfstactie tot 30 november!
• Opruiming van de collectie 2010 Kinderfietsen,
gewone fietsen en Mountainbikes 15-25% korting
• Kinderzitjes 10% korting
• Fietspompen 20% korting
• Fietstassen en fietsmanden 15% korting
• Wielershirts en koersbroeken 20% korting
• Fleecejacks en regenkleding 20% korting
• EXCLUSIEVE nieuwe zadels van Lepper
Bel voor de ophaal- en terugbrengservice: 077- 463 28 93
Op gebruikte fietsen en fietsen van de opruiming GEEN inruil.

HALLO sprak met voorzitter van de
stichting Paardenmarkt Lottum, Piet
Sijbers. “De paardenmarkt is inderdaad
oud. Er zijn documenten die dateren
van zo’n 250 jaar geleden. Toen werd
er niet één, maar twee markten
gehouden. De eerste markt op de
maandag voor palmzondag en de andere op de maandag na Sint Martinus
(11 november) of dezelfde dag
indien 11 november op een maandag
valt. Intussen is daar één markt van
overgebleven, die van november”,
aldus Piet.

Na 1985 een forse
toename van paarden
De paardenmarkt kende ‘ups and
downs’ door allerlei economische
omstandigheden. Met name in die
tijd dat er nog nauwelijks gemotoriseerd vervoer was en de paarden
werden ingezet op het land, was een
paardenmarkt belangrijk. Met name
vanuit Duitsland is er altijd een grote
interesse voor de Lottumse paardenmarkt geweest en dat is ook nu nog
het geval. Piet Sijbers: “Maar eind
jaren zestig tekende zich een verval
af en in 1970 stonden er slechts drie

paarden op het plein. In feite was de
paardenmarkt op sterven na dood.
Om de markt nieuw leven in te blazen
werden paardenkeuringen en shows
geïntroduceerd maar ook dat bracht
niet het gewenste resultaat. Maar
vanaf 1985 ging er een andere wind
waaien over de paardenmarkt. Er was
een nieuwe kastelein in Lottum die
meer over de paardenmarkt wilde
weten. Om de markt nieuw elan te
geven werd door drie verenigingen,
SV Lottum, de Ruiterclub en de ondernemersvereniging besloten een kraam
op de markt te bemannen. Ook kreeg
men voor ieder paard of pony een
aanvoerpremie. Na deze vernieuwde
aanpak kwamen er 75 paarden en
pony’s naar Lottum. De jaarlijkse groei
tot deelname nam fors toe en de laatste jaren staan er gemiddeld tussen de
650 en 800 dieren op de markt. Dit is
ook wel het maximum”, zegt Sijbers.

Inktzwarte dag in
2007
In 2007 beleefde de Lottumse
paardenmarkt een inktzwarte dag
toen de 17-jarige Sjoerd Rutten bij
een vechtpartij om het leven kwam.
De anders zo gezellige paardenmarkt
werd door dit voorval abrupt afgebroken en dompelde Lottum in diepe

rouw. De paardenmarkt van Lottum
is sinds die fatale maandag onlosmakelijk verbonden aan deze tragedie.
Inmiddels is men drie jaar verder
en staat de volgende editie van de
paardenmarkt weer voor de deur. Met
gepast respect naar Sjoerd Rutten toe
wordt ook maandag 15 november de
paardenmarkt gevierd. Een gedenktegel aan Sjoerd bij de Markt zal de
Lottummers en zijn bezoekers blijven
herinneren aan een dag die mooi begon maar eindigde in diepe droefheid.

Veel paardenliefhebbers verwacht
De stichting verwacht 10.000 bezoekers op maandag 15 november. De
paardenmarkt begint al om 06.00 uur
en de daaraan gekoppelde jaarmarkt
met 150 marktkramen is van 08.00
tot 16.00 uur. Op de markt wordt voor
een natje en droogje gezorgd en er is
livemuziek door joekskapel Weg van
d’n Aanrech en Kleug Zaat.
Daarnaast is er een loterij met als
hoofdprijs 500 euro. Voor de kinderen
zijn er kinderattracties en in de ruimte
van OJC Canix is de JOL-kermis, waar de
jeugd met allerlei spellen prijzen kan
winnen.
Voor meer informatie zie
www.paardenmarktlottum.nl
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Spring kinderopvang viert dubbel jubileum

Feest voor kinderen en ouders uit Sevenum
en Kronenberg
Kindcentum het Paleis, dat onderdeel uitmaakt van Spring kinderopvang viert komende maand een dubbel
jubileum. Kindcentrum Het Paleis is namelijk ontstaan uit onder andere Stichting Peuterspeelzalen Sevenum
& Kronenberg dat 40 jaar geleden is ontstaan en kinderopvang Pino dat 20 jaar geleden werd opgericht.

We werken bij Spring met thema’s
die dicht bij de kinderen staan. Om de
kinderen een vast dagritme te geven
hebben we vaste medewerkers die
voor de peuters een bekend gezicht
zijn. Hierdoor voelen de kinderen zich
op hun gemak en vooral ook veilig.”
Dependance het Paleis in Sevenum
(ook onderdeel van het overkoepelende Kindcentrum het Paleis) is een
ruim gebouw met faciliteiten voor een
peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen tot
7 jaar. Er wordt gewerkt met groepen
van 0 tot 4 jaar en met een speelgroep
voor 2- tot 4-jarigen. Kinderopvang en
peuterspeelzaal komen zo bij elkaar.

“Het voordeel daarvan is dat in deze
groep zowel kinderen vanuit de peuterspeelzaal als vanuit de kinderopvang geplaatst kunnen worden”, legt
José Jeurninck-Heijnen uit.
BSO&co is de buitenschoolse
opvang is voor de wat oudere kinderen
vanaf 7 jaar. Deze BSO is gehuisvest in
sporthal Stapvast van tafeltennisvereniging Seta, dichtbij school en met
een breed aanbod van activiteiten en
mogelijkheden tot sport. Daarmee
speelt Kindcentrum het Paleis als
onderdeel van Spring kinderopvang in
Sevenum in op de wensen van ouders
met kinderen in de leeftijd van 0 tot
12 jaar.

Oprichting Stichting
Collecteplan Lottum
bij de maaltijd. Op donderdag komt
er een speciale gast die een voorstelling geeft voor alle kinderen van
Kindcentrum het Paleis.”
Maar het dubbele jubileum wordt
niet alleen met de kinderen gevierd.
“Ook ouders, oud-medewerkers en
alle andere belangstellenden komen
aan bod. Zo is er op vrijdagavond 5
november een jubileumfeestje van
19.00 tot 20.30 uur waar men gezellig
kan bijpraten. Alle activiteiten vinden
plaats in dependance het Paleis aan de
Mgr. Verstraelenstraat 3 in Sevenum”,
aldus de manager.
Onder Kindcentrum het Paleis valt

ook de dependance peuterspeelzaal
de Toren in Kronenberg. Deze ligt
naast basisschool De Kroevert aan de
Meerweg. Een andere dependance
van Kindcentrum het Paleis, peuterspeelzaal MFC, ligt in het centrum
van Sevenum in een ruimte van het
multifunctioneel centrum bij basisschool de Krullevaar. José: “Hier wordt
ook voorschoolse opvang geboden.
De peuterspeelzaal is bedoeld voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. De ruimte is
speciaal ingericht met verschillende
hoeken waar kinderen kunnen spelen.
Daarnaast is er een leeshoek, keukenhoek, poppenhoek en een autohoek.

vernieuwd…
trendy…
ontdek het…

					 Tot

●
●
●

MAASBREE

Vierlingsbeekseweg 16
5825 AW Overloon
T (0478) 649166

Dorpstraat 93
5993 AM Maasbree
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Gesloten
09:00 - 12:00 // 13:00 - 18:00
09:00 - 12:00 // 13:00 - 20:00
09:00 - 16:00

met 44 landen
full tmc gratis
2 jaar volledige
garantie

Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect
Gewoonweg meer
meer comfort.
Gewoonweg
comfort.

Djeenz!

OVERLOON

www.djeenz.nl

Reumafons en Vastenactie.
De laatste jaren wordt het aantal
collectanten minder. Door de collectes
te bundelen wil men op een zo efficiënt mogelijke manier één goededoelenweek organiseren. De eerste
goededoelenweek is in maart 2011.
Het bestuur en de werkgroep van de
Stichting Collecteplan Lottum hoopt
hiermee de financiële opbrengst van
de elf nationale doelen voor de komende jaren te kunnen continueren.

Nu
Mio Navigatie

Djeenz, voor kleding die op jouw lijf geschreven is.
Trendy jeans vind je bij Djeenz. Maar ook onder
andere blouses, T-shirts, jassen, tunieken en truien.
Djeenz moet je beleven. Ontdek het! Goed en vertrouwd advies is altijd dichtbij. Kom eens kijken
en laat je verrassen!

Gesloten
09:00 - 12:30 // 13:30 - 18:00
09:00 - 12:30 // 13:30 - 21:00
09:00 - 17:00

De Stichting Collecteplan Lottum
is afgelopen zomer opgericht en heeft
als doel het gezamenlijk collecteren
in Lottum ten behoeve van deelnemende nationale goede doelen.
De elf deelnemende goede doelen
(met CBF-keur) zijn het Astmafonds,
Beatrixfonds, Brandwondenstichting,
Diabetesfonds, Fonds Verstandelijk
Gehandicapten, Hartstichting,
Kankerbestrijding, Maag Lever
en Darmstichting, Nierstichting,

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Het team van Kindcentrum het
Paleis waaronder ook peuterspeelzaal
de Toren, peuterspeelzaal MFC en
BSO&co vallen, wil dit jubileum samen
met de kinderen en ouders vieren.
Voor de kinderen is er in de week van
1 november een feestweek en voor de
ouders heeft het team op vrijdagavond
5 november iets bijzonders in petto.
Manager van Kindcentrum het
Paleis José Jeurninck-Heijnen:
“We hebben de twee jubilea samengevoegd in één feestweek voor de
kinderen uit Sevenum en Kronenberg.
We gaan de hele week met de kinderen allerlei leuke hapjes maken voor

Op woensdag 3 november 2010 is de officiële start van de Stichting
Collecteplan voor de goededoelenweek in Lottum. Dit gebeurt tijdens de
dorpsraadsvergadering van Lottum van 21.00 tot 21.30 uur in gemeenschapshuis de Smetenhof Horsterdijk 1 in Lottum.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Manager Kindcentrum José Jeurninck-Heijnen tussen ‘haar’ kinderen
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home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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BCL-treffe 2010 Jeugdliedjesmiddag
in de Mèrthal
D’n Dreumel
In het weekeinde van 19, 20 en 21 november vindt het jaarlijkse BCLtreffe plaats in en om de Mèrthal in Horst. Dit grote feest van Limburgse
vastenoavendvierders wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd
door carnavalsvereniging D’n Dreumel.

Zondag werd in een drukbezochte ’Vlies’ de jeugdliedjesmiddag gehouden van jeugdcarnaval D’n Dreumel.
Met 24 liedjeszangers, 12 liedjes en vier winnaars werd deze middag weer een groot succes. De twaalf liedjes
werden opgedeeld in twee leeftijdscategorieën, 6 tot en met 10 jaar en 11 tot en met 15 jaar.
Na een zeer gezellige middag, die werd gevuld met de twaalf
deelnemende liedjes, de winnende
schlagerzangers van de liedjesavond
van D’n Dreumel en een spetterend
optreden van de Dansgarde van D’n
Dreumel, werd de uitslag bekend
gemaakt door juryvoorzitter Guido
Ernst.
In de categorie 6 tot en met 10
jaar won het liedje ’Aales oet de kas!’
van Kim van der Sterren en Kris van

Rensch. Het nummer is geschreven
door Petri Vullings, de tekst komt van
Marij Janssen. ’Ozze pap’, gezongen
door Demy Janssen werd tweede.
De tekst komt van Cor Kuipers en de
muziek van Thijs Kleeven.
Janske Cox en Willem Roefs
wonnen met ’Aan de slaag’ in de
categorie 11 tot en met 15 jaar. De
tekst van het liedje is geschreven
door Marij Janssen. Samen met Bart
van der Sterren verzorgde zij ook de

muziek. Op de tweede plaats eindigde
’Vastenaovend ván dit jaor’ van Loes
Kleeven en Jole van Berlo. De tekst
komt van Cor Kuipers, muziek van Thijs
Kleeven.
Manon Spreeuwenberg kreeg de
aanmoedigingsprijs voor haar liedje
’Stoute Schoon’. Tekst en muziek komt
van Bart van der Sterren.
Beide nummers 1 komen met hun
liedje op de cd van D’n Dreumel te
staan.

Eerdere editie van BCL-treffe
De BCL (Bond van Carnavalsverenigingen Limburg) heeft als doelstelling het in stand houden van de
carnavalscultuur. De vastenoavend is
een wezenlijk deel van de Limburgse
volkscultuur en wordt door alle leden
die bij de koepelorganisatie BCL zijn
aangesloten voortdurend gepromoot.
Een keer per jaar komen de bij de BCL
aangesloten verenigingen bij elkaar
voor het grote BCL-treffe.
Speciaal voor het BCL-treffe van
dit jaar heeft D’n Dreumel een aantal
prominente (oud-)Horstenaren gevraagd zitting te nemen in het comité
van aanbeveling. Dit zijn achtereenvolgens Kees van Rooij, burgemeester
van Horst aan de Maas; Léon Frissen,
gouverneur van de provincie Limburg
en oud-burgemeester van Horst aan
de Maas; Marco Roelofs, zanger van
de Heideroosjes; Caroline Maessen,
directeur van Toverland en Dirk
Marcellis, professioneel voetballer bij
AZ. In hun hoedanigheid als lid van
het comité van aanbeveling willen zij
graag het BCL-treffe in geheel Limburg
promoten.

D’n Dreumel pakt
groots uit
D’n Dreumel pakt tijdens het
drie dagen durende festijn groots
uit. Het programma begint op vrijdag 19 november vanaf 20.30 uur
met een groot feest in de Mèrthal
onder het motto ´Enne puinhoëp
óp zich´. Hieraan werken onder
anderen De Vrolijke Jordanezen, De
Oenoemoeloeke 5 en de Hermes
House band mee. De presentatie van
dit feest is in handen van Adje en de
entreeprijs bedraagt 7,50 euro.
Op zaterdag 20 november gaat
het jeugd BCL-treffe van start. Dit
middagprogramma dat om 11.30 uur
van start gaat is geheel gericht op
de jeugdige carnavalsvierders. Er zal
onder andere een ´Duitse´ dansgarde
act opgevoerd worden. Rond 13.20
uur is er een pauze waarin iedereen
de gelegenheid heeft om een hapje
te eten en iets te drinken. Om 14.10
uur gaat het programma weer verder
met optredens van dansgardes en

andere artiesten. Rond 15.00 uur is
er een optreden van de ´Toddezek´
uit Grubbenvorst dat gevolgd wordt
door het onderscheiden van prinsen
en prinsessen en het overdragen van
de jeugd BCL-vlag. De middag wordt
rond 16.30 uur afgesloten met een
optreden van ´Da ma Zoë´. De jeugdverenigingen en de jeugdafdelingen
van de carnavalsverenigingen die lid
zijn van het BCL, zijn uitgenodigd voor
deze middag. Ook de jeugd uit Horst
aan de Maas is van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan deze middag.
De entree is gratis.
Na het middagprogramma volgt
´Horst am Maß´, een ´Duitse avond in
Oktoberfest-stijl´. Er staan onder andere optredens gepland van Schnitte
en Anna-Maria Zimmermann (de winnares van het Duitse Popstars). Het
geheel wordt muzikaal omlijst door
de uit München afkomstige hofband
Die Plattlinger Isarspatzen. Het belooft
een spetterende en sfeervolle feestavond te worden in de Mèrthal. De
aanvang is 20.30 uur en de entreeprijs bedraagt 7,50 euro.
Zondag 21 november starten we
om 09.30 uur met een H. Mis in de
St. Lambertuskerk in Horst. Daarna
vindt in de Mèrthal om 11.00 uur
Frühshoppen plaats, met daarbij een
muzikale bijdrage van Die Plattlinger
Isarspatzen. Het grote treffen van de
bij het BCL aangesloten carnavalsverenigingen begint om 13.00 uur.
Om 13.11 uur start de traditionele
BCL-optocht waarin deelnemende verenigingen zich aan Horst en Limburg
zullen presenteren. Onder het motto
´Op en Top Limburg´ zal hierna in
de Mèrthal een keur aan Limburgse
artiesten optreden, waaronder Beppy
Kraft, Weej Dreej, Bram en Ruud, Da
Ma Zoë, Carnavalsband.nl en Thijssen
& Co. De entree is gratis.
De kaartvoorverkoop voor alle
evenementen start op zaterdag 9 oktober. Voor meer informatie en kaartverkoop kijk op www.dreumel-horst.
nl/bcl2010 Daarnaast zijn er vanaf
9 oktober kaarten te koop op onze
voorverkoopadressen: te weten café
De Beurs, café ’t Centrum, Liesbeth’s
Grand café en café De Lange.

Kris van Rensch en Kim van der Sterren, winnaars in de categorie 6 tot en met 10 jaar
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Starter
in de Regio
E-Relatiegeschenken
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

E-Relatiegeschenken
Marian Wijnen
Jaegerweg 5
5962 AB Melderslo
077 302 00 10
06 52 64 31 76
info@
e-relatiegeschenken.nl
www.
e-relatiegeschenken.nl
relatiegeschenken
september 2010

Winnaars Hiltho-actie IFA-award
Hubertushof Wijn
voor Bellabrisa
Tijdens de Hiltho maakte iedereen die een bestelling plaatste bij Hubertushof Wijn kans op verschillende prijzen. De te winnen prijzen waren een gratis
midweek of lang weekend voor 10 personen in de Hubertushof-vakantievilla
in Horst (voor bestellingen van 30 flessen en meer) en een gratis wijnproeverij voor 10 personen (voor bestellingen van 6 tot 29 flessen).

De gelukkigen werden uit de hoge
hoed getoverd door de kleindochter
van de eigenaren van Hubertushof
Wijn Anny en Hay Philipsen. Het
verblijf in de vakantievilla is gewonnen door familie Koot uit Horst en de

proeverij is gewonnen door familie
Potten uit Ysselsteyn. Niet alleen
voor de beide families maar ook voor
Hubertushof Wijn was het een zeer
geslaagde beurs. Voor meer informatie
zie www.hubertushof-wijn.nl

Het Cuijkse bedrijf Hellar Products van Ruud Schoemakers uit
Melderslo heeft de Nederlandse International Funeral Award (IFA)
voor professionele innovaties gewonnen met hun product
Bellabrisa. Het IFA is een onafhankelijke internationale organisatie
in de uitvaartbranche.
Bellabrisa is een systeem om
geuren via luchtcirculatie te
verwerken in bedrijven, kantoren, horeca, instellingen en
winkels. De geuren van Bellabrisa
worden ook ingezet in crematoria
om de bezoekers te troosten en
te kalmeren. Ruud Schoemakers:
“In aula’s van verschillende

crematoria en begraafplaatsen is
de laatste maanden tijdens
uitvaartdiensten proefgedraaid.
Daarop hebben we zeer veel
positieve reacties gekregen.
Deze award is nog eens het
bewijs dat het product dus ook
door de branche zelf gewaardeerd wordt.”

Goede en snelle
service
Activiteiten
E-Relatiegeschenken
verkoopt landelijk relatiegeschenken via het internet.
Op een heel eenvoudige manier
kunnen klanten een keuze
maken uit een product, waarop
zij hun logo of tekst kunnen
laten bedrukken.
De webshop van E-Relatiegeschenken is eenvoudig en
duidelijk ingericht, zodat
producten en mogelijkheden
makkelijk te vinden zijn.
Hierdoor kan de klant snel en
efficiënt haar relatiegeschenken bestellen.
De verkoop van relatiegeschenken gaat niet alleen via
het internet. Voor klanten in de
nabije regio is het ook mogelijk
advies te krijgen en voorbeelden te ontvangen. Zij hoeven
hiervoor niet naar een
showroom. Marian Wijnen gaat
op bezoek bij de klanten en
neemt voorbeeldproducten
mee. Vanuit haar achtergrond
als communicatie-adviseur kan
zij adviseren in een passend
relatiegeschenk bij een actie,
evenement of bedrijf. Bij
relatiegeschenken gaat het om
klantenbinding. Niet onbelangrijk in deze economische tijd.
Doelgroep
E-Relatiegeschenken richt
zich op bedrijven, stichtingen
en verenigingen. Daarnaast
biedt de webshop ook voor
particulieren mogelijkheden om
relatiegeschenken te bestellen.
Eenvoudig afrekenen via iDeal,
creditcard of factuur maakt dit
onder andere mogelijk.
Onderscheidend vermogen
Goede en snelle service zijn
twee termen die voor ERelatiegeschenken kenmerkend
zijn. De webshop maakt dit
mogelijk door haar duidelijke
structuur. Hierdoor is alles snel
en eenvoudig vindbaar en te
bestellen. Dit maakt de website
ook voor iedereen toegankelijk.

n
n
n
n

Kleindochter Gwen tovert de winnaars uit de hoge hoed

Kwalitaria ’t Hukske
terug in top 10

Van Helden Auto’s - Mommesstraat 3, 5975 NG Sevenum
077-4670599 of 06-53620505 - www.vanheldenautossevenum.nl

Kwalitaria ’t Hukske uit Horst is dit jaar geëindigd op de zevende
plaats in de Cafetaria Top 100. Hiermee zijn ze 8 plaatsen gestegen ten
opzichte van vorig jaar toen ze op de 15e plek eindigden. Het was voor
de vierde keer dat ’t Hukske meedeed aan deze competitie.
Naast ’t Hukske was er nog een
cafetaria uit Horst aan de Maas die
in de Top 100 eindigde. Smulwereld
Um ’t Hukske uit Meterik keerde na
een jaar afwezigheid weer terug in
de lijst. Het cafetaria van dezelfde
eigenaar als ’t Hukske eindigde

Wellness centre Anco uit Horst
heeft de winnaars bekendgemaakt
van de actie die tijdens de Hiltho werd
gehouden. Bezoekers konden hun naam
achterlaten om mee te dingen naar
enkele prijzen. Links op de foto staat

Voor de verzorging van o.a. uw:
l financiële administratie/boekhouding en jaarrekening
l belastingaangiftes en fiscaal advies

op de 34e plaats. De Cafetaria Top
100 wordt jaarlijks samengesteld
door het magazine Snackkoerier. De
beoordeling werd gedaan door een
vakjury die de cafetaria’s anoniem
bezocht. Dit jaar deden er 4.863
cafetaria’s mee.

Prijswinnaars Hilthoactie Anco
Jan Rongen uit Swolgen. Hij krijgt een
jaarlidmaatschap voor het sportcentrum.
Jan Muijsers uit Oirlo wint een mountainbike en naast Anco-eigenaar Patrick
Bierens staat Joëlle Lenssen uit Swolgen
met haar net gewonnen scooter.

In- en verkoop van alle merken auto’s
Reparaties en onderhoud
APK
Schadetaxaties en schadeherstel

Voor ZZP-ers en ondernemers in het MKB. Een afspraak maken
voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek, neem contact op met:

Administratiekantoor ERVEGE
Jan van Swolgenstraat 46, 5866 AV Swolgen
0478 - 692234 l info@ervege.nl l www.ervege.nl

In verband met de opstart van ons nieuwe teeltbedrijf
Hortus in Futuro B.V. in glastuinbouwgebied Siberie
(Maasbree) zijn wij op zoek naar o.a.:
●
●
●
●

Algeheel bedrijfsleider (m/v)
Teamleider Kas (m/v)
Teamleider Loods (m/v)
Gewasverzorgingsmedewerkers (m/v)

Voor alle voorkomende werkzaamheden rondom het telen
van komkommers en trostomaten.

Ben jij energiek en flexibel?
Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit?
Zet je graag je beste beentje voor?
Dan is dit wellicht iets voor jou!
Je zult werken binnen een gloednieuw glastuinbouwbedrijf met
een vooruitstrevende visie. In een enthousiast team en arbeidsvoorwaarden volgens CAO glastuinbouw.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en cv vóór 13 november naar:
Hortus in Futuro B.V., Postbus 6124, 5960 AC Horst
Mail naar: info@hortus-regius.nl
Of bel: 06- 20 65 94 96 (Paul van Lipzig)
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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.

Wies Brouwers

Nabij basisschool De Bottel in Lottum ontmoet onze HALLO-redacteur de
48-jarige Wies Brouwers. Met een muziekinstrument onder de arm is Wies
op weg naar de repetitie van damesjoekskapel ‘Weg vaan d’n Aanrech’. Zij
wordt deze week ‘Geplukt’.

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Pompoen
soep
(familie soep)

Benodigdheden:
1 pompoen circa 1,5 kg
2 stuks sjalotten
1 teen knoflook
Klein stukje verse gember
Verse tijm
Scheut sherry
2 liter kippenbouillon
(2 liter water met kippenbouillon
van supermarkt)
3 dl room
Peper
Zout
Olijfolie
Bereiding:
· Schil de pompoen, snijd hem in
stukken en verwijder de pitten
(hoe kleine de stukken hoe beter);
· snij de sjalotten, knoflook, gember
en tijm heel fijn;
· zet een pan op het vuur en
verwarm deze met een scheut
olijfolie;
· als de olie warm is, fruit je hier de
sjalotten, gember, knoflook en
tijm in aan;
· voeg er dan de pompoen aan toe
en blijf voordurend roeren (zorg
dat het niet gaat aanbranden);
· blus dan het geheel af met een
flinke scheut sherry en laat het
1 minuutje inkoken;
· voeg de bouillon toe en laat het
geheel zolang koken tot de
pompoen zeer goed gaar is;
· maak het dan met een staafmixer
tot een mooie gladde massa (als
de massa te dik is eventueel meer
bouillon toevoegen);
· voeg er op het laatst de room aan
toe en breng eventueel extra op
smaak met peper en zout.

Wies Brouwers woont in Lottum
maar is geboren in Grubbenvorst. Zij is
getrouwd met Eric (53). Samen hebben
ze drie dochters, Nina (17), Tia (15) en
Mara (13). Alle drie de dochters zitten
op het Dendron.

Ik wil me blijven
oriënteren
Wies: “Ik ben leerkracht van groep
8 op basisschool De Bottel in Lottum.
Met deze leeftijdsgroep werk ik graag.

Binnen mijn werkzaamheden op school
wil ik me blijven ontwikkelen, dat vind
ik belangrijk. Soms vroeg ik me wel
eens af waar ik stond en wat ik nog zou
willen. Die vragen kregen dit jaar vaste
vorm tijdens en na een reflectiedag van
scholengroep Dynamiek, waar onze
school onder valt. Mij werd duidelijk
dat ik graag op managementgebied
een rol wil spelen. De eerste stappen
zijn gezet, want ik kon de taak van
waarnemend directeur op de Bottel dit
jaar invullen. Daarnaast ben ik actief in

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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helaas.. Ik ben ’s nachts heel moeilijk
wakker te krijgen, maar als het dan
toch moet, dan alleen maar voor een
glas champagne met Eric.”
Tv kijken doet de Lottumse het liefst
naar actiefilms en naar talkshows.

Rapportcijfer mogelijk
’n onvoldoende
Leren uit negatieve
Ondanks het feit dat ze al jaren
ervaringen
lesgeeft op de Bottel heeft het enige
tijd geduurd voordat ze gewend was
aan de Lottumse mentaliteit. “In Lottum
is men veel directer dan in menig ander
dorp, daar moet je aan wennen. Maar ik
vind het wel prettig als mensen rechtuit
zijn. Verder voel ik me prima op mijn
gemak hier”, aldus Wies. De juf hoopt
dat de bibliotheek en de paar winkels
die Lottum nog rijk is, blijven. “Mochten
die ook nog verdwijnen, dan mag van
mij het rapportcijfer qua leefbaarheid in
Lottum een dikke onvoldoende krijgen”,
zegt de onderwijzeres. Het mooiste
plekje van Lottum is volgens Wies hun
eigen huis. “Maar eigenlijk is Lottum
op zich een mooi dorp. Kijk eens naar
de oude huizen aan de Markt, de weg
langs de Maas en de sfeer die het dorp
uitstraalt als je Lottum binnenrijdt. En
niet te vergeten het Rozenfestival en
de Paardenmarkt”, aldus de Lottumse.
Wies heeft heel wat hobby’s. Haar
vrijetijdsbesteding bestaat uit wandelen, fietsen, lezen, muziek maken bij de
damesjoekskapel, koken, winkelen en
een terrasje pikken.
Wies Brouwers heeft een hekel
aan roddelen. Ze vindt dat iedereen
moet zeggen waar het op staat. Haar ’s
nachts wakker maken voor iets bijzonders ziet ze niet zo zitten. Wies: “Tja,
Eric zou zeggen: ‘Ik hoop liefde’, maar

Wies is iemand die van negatieve
gebeurtenissen leert en ze ombuigt
naar iets positiefs. “Eric verloor begin
vorig jaar zijn baan. Na 21 jaar inzet
bij dezelfde werkgever was dat een
vervelende ervaring. Daar tegenover
staat het enthousiasme en positivisme
waarmee hij zijn eigen onderneming
ProSales is gestart. Dat leverde hem
het geduld en medeleven van onze
dochters op”, aldus Wies. Zelf heeft zij
ook een negatieve ervaring omgebogen naar iets positiefs: “We hebben
vorig schooljaar een ernstig ziek kind
in groep 8 gehad. Ik ben daar emotioneel veel mee bezig geweest. Verdriet,
bewondering, plezier, voldoening
wisselden elkaar af. Dit jaar heb ik
ook bewust de tijd genomen te kijken
naar ons gezin en werk. Dit heeft mij
en ons veel goede dingen gebracht”,
zegt ze terugkijkend naar de voorbije
jaren. “Wie ik ooit wel eens zou willen
ontmoeten? Wouter Bos! Hij heeft een
prettige uitstraling. Ik wil van hem
horen wat hij van het huidige kabinet
vindt. Ook al heb ik daarna wellicht een
uitzichtloze discussie met Eric als raadslid voor het CDA in Horst aan de Maas”,
lacht Wies. Het interview zit er op. Met:
“Wies werres wah”, neem ik afscheid
van een bijzondere juf.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week:
Grubbenvorster echtpaar maakt wijn van eigen druivenoogst

Richtige wiën keumt ván de Bordeaux,
Mar wiën van dít echtpaar is ok chapeau.
Oêt Zeerum de droêve,
In Vôrs efkes “proêve”,
Da drinke weej vort enne „Grubbe-veaux“!

In the picture deze week:
AKKERZEGEN
 1,75
LINZER
BOTERKRUIMELVLAAI

 6,95

ROZIJNEN BROODJES
6 stuks voor

Oplossing vorige week:

4

4
1

6

6

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

verschillende werkgroepen en oriënteer
me op een verdere studie. Het is heel
fijn dat De Bottel hiervoor open staat”,
licht ze haar baan toe.
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Uitnodiging informatieavond
brede maatschappelijke voorziening
Kronenberg en Evertsoord
Graag nodigen wij u uit voor de presentatie
van de deﬁnitieve plannen rondom de brede
maatschappelijke voorziening Kronenberg
en Evertsoord (BMV). Deze presentatie vindt
plaats op donderdag 4 november 2010 in
gemeenschapshuis De Torrekoel. Op deze
avond wordt uitleg gegeven over de BMV
en hoe deze op de toekomst is voorbereid.
Daarnaast worden ook de deﬁnitieve tekeningen gepresenteerd over de invulling van het
buitengebied van de BMV. De avond begint
om 20.00 uur en duurt tot ± 22.00 uur.

Met de ver(nieuw)bouw van de Torrekoel, de
gymzaal en basisschool De Kroevert tot een
brede maatschappelijke voorziening wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in Kronenberg, voor jong én oud. De BMV
wordt een trefpunt voor alle leeftijdsgroepen
en dat onder één dak! Het wordt een levend
gebouw van ´s morgens vroeg tot ´s avonds
laat. Waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt
van alle ruimtes. Het totale project is een
kwaliteitsimpuls voor de kern Kronenberg en
Evertsoord.

BMV Kronenberg is een uniek project, waarbij
een groot aantal voorzieningen realiseerbaar
worden in en voor Kronenberg en Evertsoord.

We hopen u te mogen begroeten op donderdag 4 november 2010 om 20.00 uur in de
Torrekoel.

Aanwijzing toezichthouders in het kader
van de inwerkingtreding Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Op 1 oktober jl. is de Wabo in werking getreden. De Wabo geeft de kaders weer voor de
omgevingsvergunning; een geïntegreerde
vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte natuur en milieu.
Om te waarborgen dat op een rechtmatige wijze toezicht kan worden uitgeoefend op grond

van de Wabo, dienen bepaalde medewerkers
van de afdeling Veiligheid & Handhaving van
de gemeente Venray, die voor de gemeente
Horst aan de Maas het toezicht op de naleving
van diverse wettelijke regelingen uitoefenen,
door het college te worden aangewezen.
Op 12 oktober jl. heeft het college daartoe
besloten.

Afwezigheid wethouder Ger van Rensch
Op vrijdag 29 oktober a.s. vervalt het wekelijkse ‘inloopuurtje’/spreekuur van wethouder
Ger van Rensch in de bibliotheek te Horst.

100 jarige in Sevenum

Mevrouw Theelen – Wilmer vierde vorige week haar 100e verjaardag. Burgemeester van Rooij
verraste haar met een bloemetje.

Commissie
Samenleving
2 november 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden
hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid. Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder
in een themabijeenkomst zijn besproken,
maar nog niet rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen
aan het college of er moet nog ﬂink over
gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door de raad naar de
commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het spreekrecht
van de raad zijn ingebracht kunnen aan de
orde komen. Als bewoner of organisatie is
het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden over een punt dat op de agenda staat.
De Commissie Samenleving vergadert op dinsdag 2 november 2010 vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de
Maas. Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van de Commissie Samenleving van
28 september 2010
• Presentatie Volksuniversiteit Venray
• Presentatie Participatieplatform
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 2 november
2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Sport- en spelinstuif
Dit jaar is weer een sport- en spelinstuif.
Deze wordt georganiseerd door de gemeente
Horst aan de Maas (voorheen sport3)
De sport- en spelinstuif vind plaats op een aantal woensdagmiddagen tussen de herfst- en de
meivakantie en is een activiteit voor de kinderen
uit de groepen 3 en 4 van de basisschool. De
doelstelling is om de kinderen kennis te laten
maken met sporten en verenigingen in hun
eigen omgeving.
Om deze reden hebben we de gemeente Horst
aan de Maas in 3 gebieden opgedeeld.
De datums per gebied zijn:
Horst: 10 november 2010, 8 december 2010,
12 januari 2011, 9 februari 2011, 9 maart 2011
en 13 april 2011.
Sevenum: 3 november 2010, 1 december 2010,
5 januari 2011, 2 februari 2011, 2 maart 2011 en
6 april 2011.
Meerlo: 17 november 2010, 15 december 2010,
19 januari 2011, 16 februari 2011, 16 maart
2011 en 20 april 2011.
Op de scholen waren inschrijfformulieren
verkrijgbaar. Heb jij je nog niet aangemeld via
een inschrijfformulier en wil je wel meedoen,
stuur dan snel een mail naar
l.houwen@horstaandemaas.nl
Vermeld hierin jouw voor- en achternaam, een
mailadres waarop wij jou informatie kunnen
sturen en een telefoonnummer waarop jouw
ouders/verzorgers bereikbaar zijn tijdens de
sport- en spelinstuif.
Vergeet ook niet te vermelden in welk gebied je
wilt mee doen.
Heb je nog vragen dan kun je bellen met
Liesbeth Houwen (tel. 077 477 96 24 of
06 - 51306810 ) of een mail sturen naar
l.houwen@horstaandemaas.nl .

Wijziging
inzameling textiel
In de kalendergids staat vermeld dat op
1 en 3 december een textielinzameling is, dit
is niet juist. De textielinzamelingen vinden
plaats in week 44 en wel op:
• 1 november in Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Horst.
• 3 november in America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum,
Melderslo en Meterik.
• 5 november in Meerlo, Swolgen en
Tienray.

Zwembad de Berkel
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over ons zwembad kunt
u terecht op de website van de gemeente
Horst aan de Maas, kijk daarom op www.
horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Aqua Zumba
Vanaf 1 november starten wij met de
proeﬂessen Aqua Zumba, mensen die zich
hiervoor willen opgeven kunnen contact
opnemen met zwembad de Berkel. Vanaf
week 47 gaan wij van start met deze nieuwe
activiteit.
Discozwemmen
Vrijdag 29 oktober is er weer
Discozwemmen van 18:30 uur tot 21:30 uur.
Baby-peuter zwemmen
Maandag 22 november worden er tijdens
het baby-peuterzwemmen onderwaterfoto’s
gemaakt van de baby’s en peuters.
Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren?
Voor € 6,00- kunt u bij ons zwemmen en
krijgen de kinderen een lekker smulpakket.
Voor verdere informatie:
Zwembad de Berkel
Kranestraat 14 Horst.
Tel: (077) 477 97 25
www.horstaandemaas.nl

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten

Op dinsdag 2 november 2010 zal een
vergadering worden gehouden van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie
brengt advies uit over te nemen besluiten op
bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de weigering om
medewerking te verlenen aan het vestigen
van een winkel in een garage/bijgebouw op
de locatie Weltersweide te Horst.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de hernummering
op de locatie Molengatweg te Horst.
Om 19.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de hernummering
op de locatie Kloosterstraat te Grubbenvorst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
drs. M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 93 79.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
• Het plaatsen van lichtreclame op het perceel gelegen aan de Kloosterstraat 72, te
Grubbenvorst. Ingekomen 18 oktober 2010.
• Het slopen van een schuur en oprichten van
een opslagloods op het perceel gelegen aan de
Asdonckerweg 1 te Hegelsom, ingekomen 22
oktober 2010.
• Het slopen van het dakbeschot op het perceel
Elzenweg 1 te Hegelsom, ingekomen d.d. 25
oktober 2010.
• Het oprichten van een berging op het perceel
gelegen aan de van Goghstraat 37 te Horst,
ingekomen 21 oktober 2010.
• Het uitbreiden van een bestaande tuinbouwkas op het perceel gelegen aan de Schengweg 7
te Horst. Ingekomen 20 oktober 2010.
• Het plaatsen van verlichte gevelreclame t.b.v.
Xenos op het perceel gelegen aan de Veemarkt
te Horst.
• Het slopen van asbest golfplaten van een loods
op het perceel gelegen aan de Hoofdstraat 43
te Lottum, ingekomen 25 oktober 2010.
• Het bouwen van een garage/loods op het
perceel gelegen aan de Swolgensedijk 21 te
Melderslo, ingekomen 14 oktober 2010.
• Het bouwen van een paardensstalletje op
het perceel gelegen aan de Denenweg 21 te
Melderslo, ingekomen d.d. 19 oktober 2010.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan ZwaanenHeike ongen. te Lottum.

• Het gedeeltelijk slopen van het woonhuis en
achteraanbouw op het perceel gelegen aan de
Jaegerweg 16 te Melderslo.
• Asbestverwijdering van stallen op het perceel
gelegen aan de Tongerloseweg 9 te Sevenum.
Deze vergunningen zijn verstuurd op
14 oktober 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas
een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener van
een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (Sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 28 oktober 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage

Lichte bouwvergunning
• Het vernieuwen van een aanbouw op het
perceel gelegen aan de Beatrixstraat 6 te
Grubbenvorst.
• Het plaatsen van 2 dakkapellen op het
perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 59 te
Sevenum.
• Het oprichten van een leefkeuken/bijkeuken
en het verlengen van een garage/berging aan
de Fürstenbergstraat 36 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 28 oktober 2010.
RECTIFICATIE week 42
• Het oprichten van een woonhuis met garage
op het perceel gelegen aan de Heideweg 10 te
Grubbenvorst komt te vervallen.
• Het oprichten van een woonhuis aan de
Tienrayseweg te Horst moet zijn: het oprichten van een kleedruimte op het perceel gelegen
aan de Tienrayseweg te Horst.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van een werktuigenloods op het
perceel gelegen aan de Wertemerweg 4 te
Evertsoord.
• Het verwijderen van golfplaten van het dak
van de garage op het perceel gelegen aan de
Herenbosweg 25B te Melderslo.
• Het verwijderen van asbestonderdelen van
een schuur op het perceel gelegen aan de
Leeuwerweg 24 te Melderslo.
• Het slopen van een schuur op het perceel
gelegen aan de Schoolstraat 8 te Swolgen.
Deze vergunningen zijn verstuurd op 28
oktober 2010

Evenementenvergunning
• Gem. Zangvereniging ConBrio voor het organiseren van een Kerst-Inn op 19 december 2010 in
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Exploitatievergunning
• De heer Fei Fan Zheng, Kerkstraat 58, 6665 CH
Driel voor het exploiteren van cafetaria, eethuis
’t Pumke, Markt 5, 5973 NR te Lottum.
U kunt de betreffende stukken inzien van 29
oktober 2010 tot en met 12 november 2010
tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u over
deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij de
Afdeling Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.
Verkeersmaatregelen
ANWB Streetwise
Op donderdag 4 november 2010 en vrijdag 5
november 2010 zal tussen 08.00 uur en 12.00
uur de Wittenhorststraat te Horst gedeeltelijk
afgesloten worden i.v.m. ANWB Streetwise voor
Basisschool Meuleveld.
Limburgse Bestuurdersdag en BCL
Treffen.
In verband met de Limburgse bestuurdersdag en
het BCL Treffen in de Mèrthal is een gedeelte van
de Gasthuisstraat gelegen tussen de Kranestraat
en de Linnenstraat van donderdag 11 november
2010 tot en met dinsdag 23 november 2010
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt ter
plekke omgeleid.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden
algemene regels, die nodig zijn ter bescherming
van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel
verplicht om hun activiteiten te melden. Deze
melding dient Burgemeester en wethouders
bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat
bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,

Ingediend op:
Betreft:

Aanvrager:
Adres Inrichting:

20 september 2010
WM Melding 8.40
Melding Besluit
Landbouw
Poels R.A.J.J.
Donkstraat 12 Swolgen

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 29 oktober 2010 tot en
met 25 november 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van team
Vergunningen bereikbaar onder nummer 077477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming
van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking
voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
Gebroeders
Willemssen
Adres inrichting:
Helenaveenseweg 23
Sevenum
Betreft:
WM 8.4
Revisievergunning
Datum aanvraag:
13 augustus 2010
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Betreft:

Datum aanvraag:

Veredelingsbedrijf
Asparagus BV
Veld-Oostenrijk 13
WM milieuvergunning
8.1 Veranderingsvergunning
24 september 2010

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 29 oktober
2010 tot en met 9 december 2010. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
het beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor
het inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer J. Huijs
van team Vergunningen. Wanneer u het niet op
prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 28 oktober 2010.

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit ten behoeve van de
verbouw van een langgevelboerderij aan
de St. Jorisweg 24 te Hegelsom
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om een projectbesluit ex artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:
De verbouw van een langgevelboerderij op het
perceel, kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie T, nummer 914, plaatselijk bekend St.
Jorisweg 24 te Hegelsom.
Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen
niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.
We zijn voornemens om dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
voor te bereiden. Dan zal een nieuwe publicatie
plaatsvinden waarin ook bekend wordt gemaakt
wanneer en waar het ontwerpprojectbesluit ter
inzage ligt, wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn die
zienswijzen ingediend moeten worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.horstaandemaas.nl).
Concept reguliere bouwvergunning en
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening Helmesstraat 27 te Horst
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas zijn voornemens om middels
het verlenen van een reguliere bouwvergunning
in samenhang met een projectbesluit ex artikel
3.10 van de Wet ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan het oprichten van een parodontologenpraktijk op het perceel Helmesstraat
27 te Horst, kadastraal bekend als gemeente
Horst, sectie C, nummers 4377, 4378 en 4379.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met
ingang van 29 oktober 2010 (tot en met 9 december 2010), tijdens kantooruren, gedurende een
periode van zes weken voor een ieder ter inzage
in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan
de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 29 oktober 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl en op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het nemen van een projectbesluit en het verlenen van
een bouwvergunning mondeling of schriftelijk
gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Publicatie ter inzage legging ex artikel 6.14 lid 1 Wet ruimtelijke ordening
ontwerp exploitatieplan de Afhang
Ter visielegging ontwerp exploitatieplan.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat, met ingang van 29 oktober 2010 tot en met 9 december
2010, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp
exploitatieplan de Afhang, alsmede de bijbehorende stukken.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst). De
openingstijden van de informatiehoek zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.00-19.00
uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur
en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerp exploitatieplan
gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.nl.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij
voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten aan
Burgemeester en Wethouders van Horst aan
de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst onder
vermelding van ‘zienswijze De Afhang’. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Ruimte (077- 477 97 77).
Vastgesteld wijzigingsplan ex artikel 3.6,
lid 1, sub a Wro voor vergroten agrarisch
bouwblok De Hees 4 Sevenum
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij op 19 oktober 2010
het volgende wijzigingsplan hebben vastgesteld :
Wijzigingsplan voor vergroten van het agrarisch
bouwblok aan de Hees 4 te Sevenum. Dit
plan maakt het mogelijk om een opslagloods te
bouwen.
Het wijzigingsplan met bijlagen ligt met ingang
van donderdag 28 oktober 2010 tot en met
9 december 2010 (zes weken) tijdens de kantooruren ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Gedurende deze termijn van zes weken kunnen
belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten geen zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de werking van het besluit
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.1
Besluit ruimtelijke ordening kan het besluit tot
wijziging van het bestemmingsplan ook worden
geraadpleegd op de gemeentelijke website www.
horstaandemaas.nl.
Publicatie bouwvergunning en vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO (oud)
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend met toepassing van artikel
19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling en bouwvergunning te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
“Maaskernen” voor:
• het realiseren van 14 woningen aan de Soom te
Grubbenvorst en daarbij behorende infrastructuur;
• het realiseren van 1 woning aan de Soom te
Grubbenvorst.

De vrijstellingsbesluiten met bijbehorende
stukken liggen met ingang van 29 oktober 2010
tijdens de kantooruren gedurende een periode
van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.

ning vragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Aan deze
procedure zijn kosten verbonden.

Aanlegwerkzaamheden
Voor zover het vrijstellingsbesluit ziet op het aanleggen van de infrastructuur kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:1 en artikel 6:8, lid
4 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen de
termijn van zes weken, die aanvangt met ingang
van de dag na die waarop dit besluit ter inzage
is gelegd, beroep indienen bij de Rechtbank
Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond. Het beroepschrift moet zijn
gedateerd, gemotiveerd en ondertekend en zijn
voorzien van een kopie van het besluit waartegen
het beroep is gericht. Aan deze procedure zijn
kosten verbonden.

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van
deze rechtbank. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn eveneens kosten verbonden.
Beroep kan alleen worden ingesteld door:
- Een belanghebbende die een zienswijze heeft
ingediend tegen het eerdere ontwerpbesluit;
- Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend tegen het eerdere ontwerpbesluit.
Het vrijstellingsbesluit en de daarbij behorende
stukken liggen ter inzage met ingang van 14
augustus 2009 gedurende zes weken ter inzage
in de informatiehoek in het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 te Horst en wel op maandag
tot en met vrijdag tijdens de kantooruren van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
en desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Bouwwerkzaamheden
Voor zover het vrijstellingsbesluit ziet op het
bouwen als bedoeld in de Woningwet		kunne
belanghebbenden binnen binnen de termijn van
zes weken, die aanvangt met ingang van de dag
na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd,
een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend
en voorzien van een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, sturen naar
het College van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA
Horst. Deze mogelijkheid staat alleen open voor
belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige voorzie-

Horst, 28 oktober 2010.

Bestemmingsplan
‘Schadijkerweg oost’ te
Meterik
Gemeente Horst aan de Maas is voornemens
om aan de rand van de kern Meterik nieuwbouwwoningen te realiseren. In het plan zijn in
totaal circa 49-54 woningen voorzien, aansluitend aan de bestaande woonbebouwing aan de
Schadijkerweg.
Aangezien het voorgenomen gebruik als
woningbouw niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Om dit mogelijk te
maken zal een bestemmingsplanprocedure
worden doorlopen. Deze toelichting betreft
de ruimtelijke onderbouwing welke ingevolge
artikel 3.10 Wro, deel gaat uitmaken van de
bestemmingsprocedure, met ter inzage legging
en gelegenheid tot indienen van zienswijzen.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van
vrijdag 29 oktober 2010 voor de duur van zes
weken het bestemmingsplan ‘Schadijkerweg
oost’ te Meterik, ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst). De
openingstijden van de informatiehoek zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.00-19.00
uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00
uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op de websites www.ruimtelijkeplannen.nl		en www.horstaandemaas.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze
bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten
aan Burgemeester en Wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst
onder vermelding van ‘zienswijze De Afhang’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte (077- 477 97 77).
Horst, 28 oktober 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Welk afval
wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 29 oktober
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 30 oktober
• Inzameling oud papier Lottum, Meerlo, Swolgen
Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 1 november
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
• Inzameling textiel Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Horst (i.p.v.1 december zoals
vermeld in kalender)
Dinsdag 2 november
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 3 november
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo,
Meterik (i.p.v. 3 december zoals vermeld in
kalender)
Donderdag 4 november
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 5 november
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
• Inzameling oud papier Grubbenvorst (11.0018.00 uur)
Zaterdag 6 november
• Inzameling oud papier America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.00-12.00
uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

60 jarig huwelijksfeest

Echtpaar
Coppers – Mommen
in Sevenum
Afgelopen week vierde het echtpaar
Coppers – Mommen in Sevenum hun 60
jarig huwelijksfeest. Burgemeester van
Rooij		feliciteerde hen persoonlijk namens de
gemeente Horst aan de Maas.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)		
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling		 Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs		(paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Uitwisseling CDA Horst aan de Maas met
CDU Geldern
Op vrijdag 15 oktober 2010 hebben we met een delegatie van het
CDA Horst aan de Maas een bezoek gebracht aan onze CDU-collega’s in
het Duitse Geldern. Dit als tegenuitnodiging van een bezoek dat zij begin
2009 aan ons brachten. Destijds hebben we stilgestaan bij ontwikkelingen aan deze kant van de grens (Klavertje 4, Floriade, Greenport etc.). De
bijeenkomst nu had meer betrekking op ontwikkelingen in het gebied
Geldern/Vierssen.
Na een presentatie door de
CDU-burgemeester Ulrich Janssen
over de huidige en toekomstige

ontwikkelingen, volgde er een inleiding
over de historie van het gebied rond
Geldern. Verbluffend hoe dicht we

eigenlijk ’familie’ van elkaar zijn, als je
de historische ontwikkelingen beschouwt. In dat opzicht is er eigenlijk
geen grens. Hierna zijn we een aantal
nog aanwezige markeringen van deze
geschiedenis gaan bekijken in de stad
Geldern. Een en ander werd afgesloten
met een informele borrel en nadere
kennismaking. Met als conclusie dat
we een volgende bijeenkomst gaan
organiseren, waarbij we ontwikke-

lingen die aan beide zijden van de
grens spelen praktisch onder de loep
nemen, en bezien waar we elkaar in
onze activiteiten kunnen versterken.
Dit zal bijvoorbeeld gaan aan de hand
van bedrijfs- of instellingsbezoeken
die elkaar kunnen versterken. Wordt
dus vervolgd, zowel in zakelijke- als
in netwerkzin.
Elbert Joosten
Raadslid CDA

NIEUWE SCHERPE PRIJS!
VRAAGPRIJS: € 249.000,- K.K.
Venlo, Noorderpoort 11a, 077 - 321 91 00
e-mail: info@hauzer.com
www.hauzer.com

flanellen!
lakens

25% korting

op damesgilets
en bodywarmers*!
500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Gunstig gelegen, in het centrum van Sevenum met
diverse voorzieningen binnen handbereik, luxe
3-kamer appartement. Het appartement is o.a. voorzien
van grote woonkamer, overdekt terras, inpandige berging,
2 grote slaapkamers, complete badkamer, extra berging
en eigen parkeerplaats op de begane grond.

weer volop

* tenzij anders aangegeven!

SEVENUM PAST. VULLINGHSSTRAAT 63

Het betoverende najaar van 2010

GUNSTIG GELEGEN, LUXE
3-KAMER APPARTEMENT

Bespreking Poll week 41

Ik vind het prima om de gemeente te helpen met het onderhoud in mijn buurt
Iedereen moet bezuinigen, dus ook de gemeente Horst aan de Maas. Die wil
onder andere kosten besparen door een aantal taken over te laten aan verenigingen of burgers. Een daarvan zou kunnen zijn het onderhoud in de buurt. Ruim
zestig procent van de stemmers op onze poll is ook wel bereid om de gemeente
te helpen bij bijvoorbeeld het groenonderhoud. Jan Huys uit Broekhuizen ziet
direct een dubbel voordeel. “Zou ook iets kunnen zijn voor bijvoorbeeld verenigingen, waarbij de gemeente een kleine vergoeding geeft voor de kas. Het

dorp mooi en de verenigingen minder zorg”, aldus Jan Huys. Ook Grad Arts uit
Sevenum heeft iets dergelijks in gedachte. “Als de gemeente de kosten voor de
jaarlijkse barbecue in de buurt voor haar rekening neemt, is dit mooi mee genomen. Een dergelijke aanpak is voor iedereen een win-winsituatie.” Leo Linssen uit
Horst ziet het echter anders. “Waarom schakelt de gemeente geen werkelozen of
ww’ers in om bepaalde onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Voor het krijgen van een uitkering mag men toch wel iets terug doen aan de maatschappij.”

Om onze veiligheid te garanderen moeten er meer
brandweerkazernes komen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De brandweer in het district Maas en Peel, waar Horst aan de Maas en Peel
aan Maas onder vallen, wil de opkomsttijd oprekken tot 15 minuten. Tot vorige
maand golden de opkomsttijden bij brand nog als richttijden, maar met de
invoering van de Wet Veiligheidsregio’s per 1 oktober is de brandweer verplicht
om binnen een bepaalde tijd bij een brand te zijn. Volgens brandweercommandant Roy Timmermans van Brandweer Peel en Maas zijn deze tijden met het

huidige aantal kazernes niet haalbaar voor plattelandsregio’s als Noord-Limburg.
Er moeten dus nieuwe kazernes worden bijgebouwd, of de verplichte opkomsttijden moeten worden opgerekt, bijvoorbeeld tot 15 minuten, zoals Timmermans
voorstelt. Nieuwe kazernes bouwen kost veel geld. Is dat een investering die
we met z’n allen maar moeten dragen, of moet er worden gezocht naar andere
oplossingen om de veiligheid te blijven garanderen?

Uitslag vorige week (week 42) > Op alle plaatsnaamborden moeten de dorpen ook in het dialect worden aangegeven
> eens 47% oneens 53%

Cactus
Column

Menu 2010

De tentoonstelling welke
onder deze kop een paar dagen
in Horst werd gehouden overtrof
de stoutste verwachtingen.
Denk je daar gewoon een zakje
patat te kunnen verorberen,
wordt je geconfronteerd met
allerlei vormen van dierlijke
kunst. Het levensechte varken,
vlak voor de deur van slagerij
Coppes liet duidelijk zien waar
de vleesmeester zijn
karbonaadjes en speklappen
vandaan haalt en waar de
varkenspootjes voor de snert
normaal aan het zwijn
vastzitten. Een heus kippenhok
in de vorm van een half ei liet
zien dat dit kunstwerk veel beter
was dan een lege dop.
Twee kinderen die op een soort
trapwerk druk bezig waren met
fietsen lieten aldus een paar
gloeilampen in de kooi volop
branden, dit in het kader van
energiebesparing.
Hoewel, sommige toeschouwers
dachten dat met dit fietsen de
kipjes aan het eieren gingen
leggen. In de grote tent brandde
een heerlijk warm vuurtje en
konden echte radijsjes worden
gegeten. De overige etenswaren
en dranken moesten echter
worden betaald, de schoorsteen
moet natuurlijk wél blijven
roken, nietwaar. IJsmeester
John van de Pas toonde ook nog
eens aan dat hij niet alleen
fantastische ijsheerlijkheden
weet te maken maar ook, dat hij
niet meer van het
Lambertusplein is weg te
denken. Sterker nog, elke
opposant die hem de nodige
uitbreiding misgunt dient een
penitentie te krijgen, de kerk is
immers vlakbij! Hoewel de kost
vaak voor de baat uitgaat zijn
we toch benieuwd wat de echte
kosten van deze hap- en
slikmanifestatie waren en
vooral, wie dit betaalde.
Dat er ook kunstenaars bij het
geheel waren betrokken maakt
één en ander een stuk
sympathieker. Immers, de
kunstzinnige ontwerpers van het
geheel zijn nuttig bezig geweest
en hebben het spreekwoord: de
kosten gaan voor de baat uit,
uit de contra-prestatie gehaald.
In deze tijd van bezuinigingen
een handelwijze die lof verdient!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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jongeren 15

15 VRAGEN aan Marlie Hoeijmakers Mies

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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Marlie Hoeijmakers
18 jaar
Melderslo
Gilde Opleidingen

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop later een talent in mijn beroep
te worden. Ik doe nu verpleegkunde,
maar wil nog wel verder gaan leren.
Wat ik precies wil gaan doen, dat weet
ik nog niet.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik vind de praktijklessen altijd wel leuk.
Het vak dat ik vreselijk vind is LBB.
Dat is Leren Loopbaan en Burgerschap,
alle mbo’ers krijgen het volgens mij,
het lijkt een beetje op maatschappijleer. Veel vragen die bij dit vak gesteld
worden gaan nergens over.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb eigenlijk niet echt een beste
vriendin. Met al mijn vriendinnen kan
ik wel veel lol maken.
In het weekend ben jij te vinden in?
Heel standaard toch wel in De Lange.
Maar als er ergens iets anders te
doen is gaan we ook wel eens naar
een ander dorp toe. Bijvoorbeeld met
kermissen of Open Air.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een glaasje wijn past altijd bij een gezellige avond. En ook iets te snoepen.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Dan ga ik lekker winkelen met mijn
vriendinnen! De stad waar mijn
voorkeur naar uit gaat verschilt nogal.
Laatst ben ik toevallig nog met een
vriendin naar Amsterdam gegaan.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vriendinnen voor de gezelligheid
natuurlijk en ook een grote strandtas gevuld met mijn bikini en een
zonnebril.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ik hou wel van pasta’s of rijst. Maar
spaghetti of zo zelf koken, dat kan ik
niet zo goed, haha. Dus dan het liefst
gemaakt door mijn moeder.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een spijkerbroek met een leuk
shirtje en een riem erop.

Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een blunder zou maken en
iedereen me dan uit zou lachen. Ja,
dan kan ik wel door de grond zakken.
Als je bijvoorbeeld de eerste fiets
van een hele rij fietsen per ongeluk
aanstoot.

Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Het maakt me niet zo heel veel uit
welke film ik kijk. Als er maar wel een
beetje een verhaal in zit. Komedies
vind ik wel leuk om te kijken, maar er
moet dan niet te flauwe humor in
zitten.

Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik toch wel aan
school en aan mijn stage. Het liefst
besteed ik mijn tijd aan mijn vriendinnen en aan mijn vriendje.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik woon pas sinds twee weken in
Melderslo. Daarvoor heb ik altijd in
Swolgen gewoond. Twee weken is
nog maar kort, dus ik heb nog niet
zoveel van Melderslo gezien en
weet dus nu ook nog niet wat ik zou
veranderen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb mijn rijbewijs gelukkig al! Ik
ben toen geloof ik als eerste naar mijn
oma gereden, en natuurlijk heb ik ’n
keer gebobt met uitgaan. Toen zijn we
met de vriendinnen naar de kermis in
Venray gegaan.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
In ieder geval naar een warm land.
Ik vind het helemaal niks om in de
sneeuw te staan te bevriezen. Ik ben
vorige zomervakantie naar Kroatië
geweest en vond het heerlijk om daar
in de zee te liggen.

DEDERT ICESTICKS BV Horst is
een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 130
miljoen vrieslollies produceert. Een klein team van
medewerkers is verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot opslag. Een prettige
werksfeer en collegiale samenwerking zijn kenmerkend voor
ons bedrijf. Voor meer informatie:
www.dedert.nl

DEDERT ICESTICKS BV te Horst zoekt twee slimme vakmensen, voor de technische afdeling en de productieafdeling, die
graag praktisch bezig willen zijn en de handen uit de mouwen willen steken.

Monteur- vormenmaker
De monteur-vormenmaker heeft een mbo-opleiding werktuigbouwkunde/elektrotechniek. Hij/zij werkt zelfstandig
aan reparatie, revisie en onderhoud van machines en randapparatuur. Constructiewerkzaamheden en beheer van de
materiaalvoorraad behoort tot de werkzaamheden. Daarnaast wordt een gedeelte van de werkzaamheden ingevuld met
onderhoud aan vormen.

Operator- vormenmaker
De operator-vormenmaker heeft een mbo-opleiding, bijvoorbeeld VAPRO-B. Hij/zij voert zelfstandig werkzaamheden
uit ten behoeve van de opstart en voortgang van het productieproces, het bedienen van onderdelen van de machine en
randapparatuur en de daarbij behorende kwaliteitszorg. Daarnaast wordt een gedeelte van de werkzaamheden ingevuld
met onderhoud aan vormen.
Funtie-eisen:
- kennis en ervaring op mbo-niveau of daarmee vergelijkbaar;
- zelfstandig en oplossingsgericht;
- collegiaal.

Geboden wordt:
- een prettige werkomgeving;
- goede arbeidsomstandigheden;
- een prima salaris.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met mevr. J. van der Meij-Dedert of dhr. A. van der Meij,
tel. (077)398 17 94 of mobiel: 06-20414500
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen, ter attentie van:
Directie Dedert Icesticks B.V., t.a.v. mevr. J. van der Meij-Dedert, Industriestraat 15, 5961 PG Horst.
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HallelujaHeiligeFiets
De fiets, een onmisbaar en
dus heilig vervoermiddel.
Iedere dag gebruik ik ‘m, hij
brengt me overal naartoe en
staat altijd klaar. De schok
was dus ook erg groot, toen
ik erachter kwam mijn grote
vriend een hele week te
moeten missen.
Snel iets leuks uit te kast
trekken, mijn haar even door
de stijltang halen,
schoolspulletjes bij elkaar
rapen en hup de fiets op,
tenminste dat was de
bedoeling. Paniek in de tent
ontstond toen mijn fietssleutel
in het hele studentenhuis
nergens te vinden was. Het
enige wat ik nog vond was een
reservesleutel, maar aangezien
het in Amsterdam normaal is
dat je vijf dikke sloten op je
fiets hebt, heeft die ene
reservesleutel die ik nog vond
niet echt zin. Met veel haast
sprintte ik dan toch maar
richting tram, waar ik in mijn
gedachten nog ’n keer alle
kastjes en doosjes afging. Die
sleutel moest toch ergens
liggen? Na lang nadenken zag
ik het licht, ik wist het! Ik had
mijn fietssleutel in mijn jaszak
zitten! Maar het licht wat ik had
gezien doofde snel weer, toen
ik me herinnerde dat de sleutel
in de jaszak zat van de jas die
nog in Horst lag. Fietsen naar
school en fietsen naar de stad
werd het ‘m die week dus niet
meer. Het werd een week
hobbelen in de tram en in de
bus. Heel dom was het
natuurlijk al die fietssleutel
mee naar Horst te vervoeren
vorige week, maar veel
dommer was hem vergeten
mee terug naar Amsterdam te
nemen, waar hij hoort.
De eerste twee dagen liep
ik nog met groot verdriet zo’n
twintig keer per dag langs mijn
fiets die me die week nergens
naartoe kon brengen. Maar ik
was snel genezen van mijn
verdriet. De temperatuur is de
afgelopen week namelijk flink
gedaald en God heeft volgens
mij veel tranen moeten laten.
Stiekem was ik dus wel blij, dat
ik lekker warm en droog door
de tram overal naartoe
gebracht werd.
Mies

16

sport

28
10

Succes voor rolstoeldansers
uit
Horst
aan
de
Maas
gratis

De winterschilder brengt nieuwe
energie in uw interieur Speciale aanbieding

geldig t/m april 2011

kleuradvies &
aantrekkelijke
winterkorting

Zaterdag 23 oktober vond in sporthal Egerbos voor de vierde keer in Venlo een rolstoeldanswedstrijd plaats
onder de naam Venlo Danst Grenzeloos. De deelnemers aan de danswedstrijd kwamen onder andere uit België,
Nederland en Duitsland.

Voor meer informatie kunt u bellen naar
tel. 077 - 467 23 25 of kijk op onze website:

www.dirckx-schilderwerken.nl

Kimberly en Jolanda Vermeulen behaalden goud in Venlo

1990 | 2010

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

De wedstrijd Venlo Danst Grenzeloos
werd georganiseerd door Stichting Venlo
Danst in samenwerking met Rolstoeldansvereniging 4 Wheel Dance, onder
auspiciën van de SRN (Stichting
Rolstoeldansen Nederland) en met
goedkeuring van Gehandicaptensport
Nederland, NOC*NSF en NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond).
Vanuit rolstoeldansgroep Roll for Fun
hebben twee paren succesvol deelgenomen aan deze wedstrijd. Zo werd er
door Femke (Meerlo) en Irma (Venray)
een plaats in de halve finale behaald in
de categorie debutanten combi 1 en behaalden Monika (Venray) en Raymond
(Venray) een 1e plaats in de categorie
debutanten duo 2. Voor meer informatie
zie www.rollforfun.nl.ae
Ook Jolanda Vermeulen en haar
dochter Kimberly uit Broekhuizen hebben meegedaan aan de rolstoeldanswedstrijd in Venlo. Zij hebben goud gehaald in de klasse amateur duo 1 latin
met de dansen samba, cha cha, rumba
en paso doble. Kimberly Vermeulen
is 8 jaar en danst nog geen jaar met
haar moeder bij 4 wheel dance. Na de
eerste wedstrijd van dit jaar in Wijchen
promoveerden moeder en dochter al
meteen omdat ze zilver haalden.

Goede resultaten voor HZPCzwemmers in Brunssum en Aken
Tijdens de 4-kampwedstrijd op 24 oktober in Brunssum hebben de zwemmers van HZPC vooral weten te
imponeren op de wisselslag. Ook tijdens het Internationaal Zwemfestival in Aken werd door de HZPC-zwemmers
prima gepresteerd.

Op reis in 2011?
Na onze zeer succesvolle
rondreizen de afgelopen jaren
naar China ook in 2011
volledig verzorgd en met
dezelfde service.

Nieuwe
bestemmingen/routes

l

West U.S.A

l

Tsjechië Winter(sport)reizen

Met ons unieke concept van
A tot Z geheel verzorgd en
onbezorgd op reis.
l

Eigen persoonlijke reisleiding
uit en thuis.

l

China’s Metropolen & Schatten

l

China incl. Yangtze Cruise

l

Nieuw!!! Tibet

Presentatie reisprogramma’s:

l

Veel vluchten met nieuwe

Dinsdag 2 November 2010

Airbus A380!

20.00 uur in Gemeenschapshuis

Ook Agrarische en

‘De Wis’, Matthiasstraat 2

Zorgreizen China

te Castenray.

l

l

Vietnam; Land van de draak

l

Indonesië; (Sumatra,Java
& Bali)

l

Vertrek vanuit uw eigen regio.

Persoonlijke records voor Sem, Michelle en Max van HZPC
Bij de 400 wisselslag voor
dames tijdens de 4-kampwedstrijd in
Brunssum ging de winst naar Manon
Koster (5.26.34). Floor Weijmans werd
zevende in een tijd van 5.57.34.
Bij de heren was er winst voor Sem
Hermans (5.03.29). Max Hermans tikte
als tweede aan (5.21.31) en Björn
Piket (5.33.56) werd vijfde.
De 200 wisselslag werd opgeëist door
Imke van den Hoef (3.27.15), derde
werd Noa de Vries (3.36.75) en Lieke
Meulenkamp klokte de vijfde tijd in
4.06.51.
Verder zijn er nog veel persoonlijke records gezwommen op de
overige nummers. Mooie prestaties

waren er onder andere van Marloes
Janssen op de 50 school (50.62) en
de 200 vrij (3.28.95), een verbetering
van 10 seconden. Ook Melissa Engels
ging voortvarend op de 100 vlinder
(1.46.24). Dan de estafettenummers.
Op de 4 maal 50 wisselslag was er
een derde plek voor de dames Milou,
Manon, Juul en Floor. En de allerkleinsten, Lieke, Ilse, Imke en Noa,
behaalden een tweede plaats op de 4
maal 50 school.
Ook hebben de HZPC-zwemmers afgelopen weekend op het
Internationaal Zwemfestival in Aken
goed gepresteerd. De drie deelnemers
van HZPC wisten hun persoonlijke

records aanzienlijk te verbeteren.
Michelle Verouden verbeterde haar
persoonlijke tijd van de 50 vlinder
naar 0.31.21. Ook haar 200 rugslag
ging prima. Met 2.24.60 was er
duidelijk progressie te zien. Sem en
Max Hermans kwamen beide in actie
op de 200 vlinder en 100 wissel. Max
ging voortvarend op de 200 vlinder
maar viel in het tweede gedeelte wat
terug, daarmee haalde hij net geen
persoonlijk record. Sem ging echter
wel goed door, hij klokte 2.26.01 en
dat betekende een nieuw persoonlijk
record. Op de 100 wissel doken beiden
ruimschoots onder hun oude tijden.
Sem klokte 1.07.47 en Max 1.08.83.
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Reünie Avoc geslaagd
Op zaterdag 16 oktober vierde volleybalclub Avoc uit America haar
40-jarig bestaan. Ter ere hiervan organiseerde de club een reünie in de
Bondszaal in America .
Het bestuur van Avoc bedankt
iedereen voor de felicitaties die zijn
ontvangen ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum. Ook worden de
ouders en vrijwilligers bedankt die
tijdens de speurtocht en middagactiviteit van de jeugdleden geholpen hebben.

Op zaterdagavond tijdens de
reünie hebben veel (oud-)leden met
elkaar kunnen babbelen en foto’s en
andere zaken van Avoc kunnen bekijken. Tot slot spreekt het bestuur ook
een blijk van waardering uit aan de
commissie die het 40-jarig jubileum
georganiseerd heeft.

sport 17

Indoor Touwtrekkampioenschap Horst aan de Maas
Afgelopen weekeinde vonden in de Mèrthal in Horst de jaarlijkse Indoor Touwtrekkampioenschap Horst aan de
Maas plaats. Dit jaar werd het kampioenschap voor de 25e en tevens laatste keer georganiseerd door vrijetijdsvereniging Lindeboys uit Horst. In een gezellig drukke Mèrthal konden bezoekers genieten van ruim 120 wedstrijden.

Verwegen wint MTB
wedstrijd in Beesel
Na zijn tweede plaats op zondag 17 oktober in Horst was Wilco
Verwegen uit Melderslo afgelopen
zondag wel de sterkste in Beesel bij de
mountainbikers MTB elite/amateurs. In

de vierde wedstrijd om de Mulleners
Vastgoed Cup was Wilco in de sprint
sterker dan Gijs Dohmen uit Swalmen.
Sjef Klerken uit Panningen werd net
als in Horst derde.

Zaterdagavond streden zeventien mannenploegen in vaak
zeer spannende wedstrijden om
de hoogste eer in het Indoor
Touwtrekkampioenschap Horst aan de
Maas. De finale werd door dezelfde
ploegen als vorig jaar uitgevochten. De
uitslag was net andersom. Het team

van De Letste Paol uit Grubbenvorst
wist in een spannende finale het team
van Ton Derix Transport uit America te
verslaan.
Zondag werd het Nederlands
Indoor Touwtrekkampioenschap voor
mensen met een beperking gehouden. De negen deelnemende teams

leverden vaak een zeer spannende
strijd met elkaar. De winnaars werden
de Rooyse Trekkers uit Venray die het
team van de Trekkers uit Horst wisten
te kloppen.
Een uitgebreide sfeerimpressie en
fotoreportages van beide dagen zijn te
vinden op www.lindeboys.nl

ACC De Paradijsracers
organiseert
clubkampioenschappen
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag 31 oktober vanaf 10.30 uur haar
jaarlijkse clubkampioenschappen. Er staan 120 auto’s en 240 coureurs aan de start en er worden meerdere
manches gereden, per manche staan er 25 tot 30 auto’s aan de start.

Fotobijschrift: Rogér Sanders van ACC De Paradijsracers

pluimveebedrijf te Meerlo vraagt:

elektro-monteur
voor div. elektrische werkzaamheden
ervaring en kennis is een vereiste
informatie: 06 - 5323 7609

Tijdens de clubkampioenschappen wordt in twaalf verschillende
klasses gereden, onder andere instap
jeugd en instap volwassenen, rodeo
balkenklasse, Tömpkes balkenklasse,
Paradijs balkenklasse, zelfbouw
rolkooi, Tömpkes rolkooi, Paradijs
rolkooi en funklasse. Ook is er een
damesrace en niet te vergeten de

Melderse balkenklasse. Alleen al in
deze klasse hebben zich 34 coureurs
ingeschreven. Met de finalemanche
komen ze allemaal in de baan en
strijden dan om de Rinus Henraath
wisselbokaal. In deze klasse rijden
alleen coureurs mee die in Melderslo
wonen of lid zijn van de club. ACC De
Paradijsracers bedankt gemeente Horst

aan de Maas, politie, brandweer, pers
en niet te vergeten alle medewerkers. Door al deze mensen is het
mogelijk om zo’n grote clubcross
gratis te organiseren. Het terrein
waar de kampioenschappen worden
gehouden, ligt aan het Peeldijkje in
Horst. Entree en parkeren is gratis.
Zie ook www.paradijsracers.nl
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Vrijdag 29 okt

Vinyl avond
Zaterdag 30 okt

Tres Hombres
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Auto kopen
en/of verkopen

Live band

Advies of bemiddeling,
dan kunt u terecht bij

Zondag 31 okt

Jeu Litjens

Wilhelminaplein 13 Horst

Slaan we het
eerste fust eigen
bockbier aan
met de naam
Zwarte Heks

Bel 06-53 66 33 81
of mail naar:
litjensracing@hetnet.nl

Operette Gezellen Sint Anthonis

Operette ´De Gondeliers´
in Horst
Op woensdag 10 november vindt er in het Gasthoes in Horst een uitvoering plaats van de Operette Gezellen Sint
Anthonis. Dirigent Wim Reijnders uit Horst heeft wederom de algehele muzikale leiding. Reijnders ziet het als een
ware uitdaging om samen met het koor en orkest u mee te nemen naar Venetië waar deze operette ´De Gondeliers´
zich afspeelt.

Boemelweekend
Zaterdag 30 oktober

BlIZZ

Aanvang 21.30 uur

Zondag 31 oktober

Vrijdag 29 OkT
WEEkEnd kick OFF
dj SanjO
ZaTErdag 30 OkT
BOEmElWEEkEnd!
liVE On STagE
”lUkaZZ”
(rOckcOVErBand
mET rOBErT EUSSEn
VOicE FrOm HOlland)
ZaTErdag 6 nOV
liVE
”BlUEka”

kInderen
tegen kInderen
Aanvang 18.00 uur

Cafe de beurs

Gasthuisstraat 27, 5961 GA Horst

Dirigent Wim Reijnders uit Horst heeft de algehele muzikale leiding

tuin

ZaTErdag 13 nOV
mOnSTErS OF HEaVy
mETal (3-BandS &
1 mETal dj)

opschonen

wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

www.blok10horst.nl

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Het stuk dat wordt opgevoerd is
de doldwaze operette ´De Gondeliers´
en wordt in het Nederlands gezongen
en gesproken. De prachtige melodieën
met Spaanse invloeden en de typisch
Engelse humor zorgen voor een vermakelijk schouwspel.
Als rechterhand van dirigent
Wim Reijnders fungeert de repetitor
Hans Vollenberg, die al 25 jaar de
Operette Gezellen Sint Anthonis als
pianist begeleidt. Maja van ’t Oever
brengt bij deze operette haar kennis
als regisseur ten uitvoer. Zij heeft als
beroeps operette- en operazangeres
vele rollen in de Hoofdstad Operette
te Amsterdam gespeeld.
De Operette Gezellen hebben er
ook dit jaar voor gekozen om zeer
getalenteerde solisten een gastrol te
laten vertolken, waaronder in de vele
hoofdrollen de bariton Stef Weijers en
de mezzosopraan Sirje Tagel, de bas

Lorenz Michels en de tenor Gerbert
Sipman en verder de mezzosopraan
Rachna Baggerman en de sopraan
Samantha Janssen. Het gezelschap
wordt verder versterkt door de bas/
bariton Jan Alofs die onlangs bij de
Nederlandse Opera was geëngageerd.
In deze operette heeft het operettekoor een bijzonder groot aandeel en
de koorleden beelden stuk voor stuk
een rol uit. Bij een operette zijn ook
altijd kinderen een welkome afwisseling in het geheel. Een kleine rol wordt
vertolkt door Nina Jansen als Angelina
en als figuranten doen verder Kim
Fransen en Rowan Gerrits mee.
Om deze operette op de bühne
een fraai aanzien te geven is er al
maanden aan het decor gewerkt.
Zeker met de decordoeken van de
overleden oud voorzitter Jo van
Kessel uit Mill waant het publiek
zich in Venetië. Maar ook alle grote

decorstukken zijn naar eigen ontwerp dit jaar weer fraai gemaakt en
geschilderd door Martien van Els, Jo
van Vugt, Herman Verrijdt en Johannes
Krantz.
Deze operette kwam tot stand
in samenwerking met sponsoren en
adverteerders waardoor het weer
mogelijk is om van schitterende kostuums gebruik te kunnen maken die
bij Statentheaterkleding uit Alkmaar
en Maria Hendriks uit Overloon
komen. De muziekstukken komen van
Partitura uit Amsterdam met de vertaling door Joop Fransen.
Voor de kaartverkoop kan men
in Horst terecht bij het VVV-kantoor,
telefoon 077 397 61 80 of Liesbeth’s
Grand Café, telefoon 077 398 16 59.
De toegangsprijs bedraagt 18 euro per
persoon. Bezoekers tot 18 jaar betalen
10 euro per persoon. Aanvang van de
voorstelling is 20.00 uur.

Gratis informatiebijeenkomst
geschiedenisleesgroep
Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Stichting Senia en BiblioNu Horst organiseren op 12 november een gratis informatiebijeenkomst
voor 50-plussers die belangstelling hebben voor een geschiedenisleesgroep.
De bijeenkomst is op vrijdag
12 november om 18.00 uur in de
bibliotheek van Horst. De aanvangstijd is bewust na kantoortijd
gekozen om zoveel mogelijk
mensen in de gelegenheid te
stellen om de bijeenkomst te
bezoeken.
Stichting Senia heeft honderden leesgroepen opgericht die
zich bezighouden met literatuur.
Geïnspireerd door dat succes start
Senia nu ook leesgroepen die zich

met non-fictie bezighouden, met
name met boeken over een thema
uit de geschiedenis. Voorbeelden
daarvan zijn ‘Bernard, een
verborgen geschiedenis’ van
Annejet van der Zijl en ‘Weest
mannelijk, zijt sterk’ van Jolande
Withuis over verzetsheld Pim
Boellaard.
Senia werkt met de formule van
leeswijzers waarvan discussievragen over het betreffende boek de
kern vormen. Met deze leeswijzers

als handleiding kunnen leesgroepen zelfstandig, zonder begeleiding functioneren en hebben zij
boeiende besprekingen met
diepgang. De leeswijzers worden
opgesteld door deskundigen. In
het geval van de geschiedenisgroepen zijn dat historici. De
leesgroep kan kiezen uit vijf tot
zeven titels per jaar. Deelname
aan de leesgroep kost 28,50 euro
per jaar. Voor meer informatie kijk
op www.senia.nl
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Documentaire over film
Dertigste editie
van Marijn Poels in première Idiot Night in Lottum
Op vrijdag 29 oktober wordt in de Venrayse schouwburg om 20.30 uur de documentaire ‘It’s not always about
success’ getoond. Deze documentaire gaat op deze avond met veel spektakel in première. Een rode loper en
limousines zullen niet ontbreken. Wie daarin zitten is de grote vraag die pas vrijdagavond wordt beantwoord.

Op zaterdag 30 oktober wordt de dertigste editie van het themafeest
Idiot Night gehouden. Het thema van dit feest dat wordt georganiseerd
door OJC Canix in Lottum luidt ´The Pimp & Pornstar Edition: The
Amsterdam Red Light Party´.
Sinds 1996 komt de jeugd naar
OJC Canix voor dit themafeest. Idiot
Night XXX heeft als centraal thema
Amsterdam. Het moet een ordinaire
pimpparty in Canix worden, dus dress
in style, trefwoorden: fout, pimp,
trashy, zwerver enz! Het Idiot Night
dj-team zorgt op deze avond voor de
beste platen om op te swingen. Van
muziek uit de jaren 80 en 90 tot de
beste hits van nu. De zaal zal door de

Idiot Night crew worden omgetoverd
tot een fantastisch red light district en
de crew zorgt op de avond zelf voor
de meest foute en ruige wedstrijden.
OJC Canix is open om 20.00 uur, de
start van Idiot Night is om 21.00 uur
en de entree bedraagt in de voorverkoop 5 euro. De minimale leeftijd is
16 jaar. Voorverkoop adressen zijn OJC
Canix in Lottum, Cafetaria ’t Pumpke in
Lottum en IJssalon Passi in Horst.

Marijn Poels en Juul Thielen (foto Jan Janssen - Janpath)
Komende vrijdagavond kan iedereen eindelijk genieten van de beelden
die gefilmd zijn voor het monsterproject ‘The lost history of a myth’.
Weliswaar in iets andere vorm dan de
fantasievolle actiefilm die de makers
voor ogen stond, maar zeker niet
minder boeiend. Het verhaal rondom
de oorspronkelijke film The lost history
of a myth heeft Meerlo en omstreken
jarenlang in haar greep gehouden.
Het begon als een droom van Marijn
Poels, maar werd al snel opgepakt
door zijn vriendenclub en enorm veel
vrijwilligers.
Het crashen van een harde
schijf betekende het einde van de
film. Gelukkig zien de vrienden in

de mislukking nieuwe kansen en
ze benaderen Juul Thielen, student
aan de filmacademie in Arnhem. Hij
maakt een documentaire over de
mislukte film met de vriendenclub van
Marijn Poels als producent. “Het heeft
me heel wat hoofdbrekens gekost
om de filmbeelden te combineren
met interviews en daaruit de juiste
boodschap te laten spreken”, vertelt
Juul. “Maar vrijdag vertellen we een
boeiend verhaal met veel beelden uit
de oorspronkelijke film, waarbij de
vriendschap van de makers centraal
staat en waarbij getoond wordt dat
falen juist nieuwe kansen creëert.”
“Dit filmproject is puur door
vrijwilligers tot stand gekomen”,

vertelt Marijn. “En om in die sfeer
te blijven, hebben we besloten om
een deel van de opbrengst beschikbaar te stellen voor een goed doel.
De actieve jongeren van de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking MeerloWanssum, genaamd SOS Young,
bemensen de kassa’s en verkopen na
afloop dvd’s. Zij krijgen een deel van
de opbrengst voor het huidige project
van SOS: de mobiele school van Pappa
Steven in India. Een mooi doel, dat
prachtig past bij de boodschap van
deze film.”
Meer informatie over de film is
te vinden op www.thelosthistory.com
Kaarten zijn voor 5 euro te koop aan
de kassa van de schouwburg.

Topkok Margo Reuten tijdens
20e Peeldebat

ZONDAG 31 OKTOBER UITVERKOCHT

WORKSHOP
HARMONICA
ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
L
CAMBR
N I E U W VA N A F 4 N O V E M B E R

Op dinsdag 19 oktober werd in Herberg de Morgenstond in Griendtsveen het 20e Peeldebat georganiseerd door
Stichting de Peelkabouters. Gastspreker tijdens dit Peeldebat was Margo Reuten, meesterkok en eigenaresse van
het sterrenrestaurant Da Vinci uit Maasbracht.

Schoolstraat 1, 5961 EE Horst T (077) 39 85 66

voor meer info:

w w w. c a r p e d i e m h o r s t . n l

Kersenvlaai & 6,50
Notenturfbrood & 2,50
Speculaascake & 3,75

Met een zeventigtal Horster
ondernemers uit de regio, ging zij in debat over het onderwerp ´management
in de culinaire kunst´. Deze avond waren
ook burgemeester van Deurne Gerard
Daandels, burgemeester van Horst aan
de Maas Kees van Rooij en wethouder
van de gemeente Venray Jan Loonen
van de partij. Het was een uitdaging

voor de ondernemers om met Margo
van gedachten te wisselen hoe je in
een paar jaar tijd de absolute top kunt
bereiken als enige vrouwelijke meesterchef in Nederland. Voor herbergier
Gerold van der Vrande was het een
eer haar in Herberg de Morgenstond
te mogen verwelkomen. Stichting de
Peelkabouters viert dit jaar haar 12,5-

jarig bestaan. De vaste sponsors van de
Peelkabouters worden twee maal per
jaar uitgenodigd voor een informeel
samenzijn in Herberg de Morgenstond,
het zogenaamde Peeldebat. Tijdens het
Peeldebat wordt er door de Stichting
telkens weer gezorgd voor een interessante gastspreker. Voor meer informatie
kijk op www.peelkabouters.nl

Lever uw kassabon in
met naam en adres
en maak kans op
2 kaartjes Rowwen Heze
Brood - Banket - Bakkerij

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10, 5966 NJ America 077-4641681

20

cultuur

28
10

Workshop Mondharmonica in
Cambrinus uitverkocht
Op zondag 31 oktober staat in
Cambrinus in Horst de workshop
Mondharmonica voor beginners gepland. Inmiddels is deze
workshop geheel uitverkocht. Meer
dan zestig aanmeldingen kwamen
binnen voor deze workshop van
Hans de Vries, in Nederland een

Blaaskapellenfestival
De Sigboldhemer Swolgen
Zondag 7 november organiseert blaaskapel De Sigboldhemer uit Swolgen voor de zesde keer een blaaskapellenfestival. Dit jaar met medewerking van blaaskapel Freunde Echo uit Overloon en blaaskapel Štesti uit Boxmeer.

gerenommeerd bluesharp-speler. Zeer waarschijnlijk krijgt deze
eerste workshop een vervolg in
een halfjaarlijkse cursus onder
leiding van harmonica-virtuoos Ben
Bouman. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij Cambrinus via
cambrinushorst@home.nl

Wethouder van Rensch
ontvangt gratis boek
‘Nederland Leest’
Op vrijdag 22 oktober overhandigde adjunct-directeur Marian van
Leth van BilbioNu het eerste exemplaar van ‘De Grote Zaal’ aan wethouder G. van Rensch. Hiermee werd het startsein gegeven voor de actie
Nederland Leest.
In het kader van Nederland
Leest ontvangen volwassen leden
van BiblioNu vanaf 22 oktober tot
en met 19 november gratis het
boek ´De grote zaal´ van Jacoba
van Velde. De roman gaat over de
laatste dagen van een oude vrouw
in een verpleeghuis. Destijds werd
het boek bij verschijnen nationaal
en internationaal als meesterwerk
bestempeld.
Tijdens de landelijke campagne
Nederland Leest worden lezers uitgenodigd met elkaar in discussie te
gaan over het boek. BiblioNu Horst
organiseert op 16 november een

avond waarop het boek besproken
wordt (van 19.45 tot 22.00 uur).
Cis van Deurssen (zorgcoördinator hospice Zenit) vertelt kort iets
over de stervensbegeleiding in het
hospice. Aan de hand van discussievragen wordt na de pauze het boek
´De grote zaal´ in kleine groepjes
en onder leiding van een gespreksleider besproken. Als afsluiting
zullen de voornaamste opmerkingen uit de groepen teruggekoppeld
worden.
Aanmelden voor deze
gratis discussieavond kan via
aanmeldingen@biblionu.nl

Vriendenconcert
in Broekhuizen
Fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen organiseert op 20 november een
Vriendenconcert.
Dit concert zal worden uitgevoerd met medewerking van
Marjolein Kuenen en solisten uit de
eigen fanfare en staat onder leiding
van Chris Cuppen. Na afloop zullen
dj´s Michiel en Jeroen het publiek

vermaken met leuke muziek. Het
concert vindt plaats op zaterdag
20 november om 20.00 uur in Het
Maaspaviljoen in Broekhuizen. De
zaal gaat open om 19.30 uur en de
entree is gratis.

Wandelen langs
blauwe bessen en
brood bakken
In het weekend van zaterdag 30
en zondag 31 oktober zijn er diverse
activiteiten in Museum De Locht.
Op zaterdag kunnen bezoekers
onder deskundige begeleiding
wandelen in de omgeving. De wandeling van zes kilometer is ook geschikt
voor minder ervaren wandelaars en
gaat over het Blauwebessenpad. De
begeleiders vertellen onderweg allerlei wetenswaardigheden. Vertrek om
11.00 uur vanaf het museum.
Zoals elke laatste zondag van de
maand wordt op zondag 31 oktober
de authentieke oven in het originele

bakhuisje warm gestookt en bakken
de bakkers ´ouderwets´ brood, dat de
bezoekers uiteraard kunnen kopen.
Kinderen kunnen meewerken met
de bakkers. Zij mogen hun eigen
broodjes kneden en versieren, die
daarna in de traditionele oven worden
gebakken.
Het museum is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen
kunnen op afspraak ook op andere
tijden terecht. De demonstraties
beginnen om 11.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Na het succesvolle jubileumjaar in
2009 toen de kapel 25 jaar bestond,
heeft De Sigboldhemer de smaak goed

te pakken. In dit jubileumjaar was de
topkapel Gloria uit Tsjechië te gast in
Swolgen. Het was een mooie muziek-

avond met veel gasten uit binnen- en
buitenland. Door dit succes gaat de
Swolgense kapel deze traditie als
een jaarlijks terugkerend evenement
organiseren.
Het blaaskapellenfestival wordt om
14.00 uur geopend door de organiserende kapel De Sigboldhemer uit
Swolgen. Om 15.15 uur wordt het programma vervolgd met de blaaskapel
Freunde Echo uit Overloon en om 17.15
uur zal blaaskapel Štesti uit Boxmeer,
een nieuwkomer in de blaaskapellenwereld, het festival afsluiten.
De drie kapellen staan garant
voor enthousiasme, speelplezier,
muzikaliteit en kwaliteit. Genieten van
Tjechies Moravische blaasmuziek op
hoog niveau, dat is waar deze kapellen
voor gaan. Bij twee kapellen wordt
middels een zangduo nog extra cachet
aan de blaaskapellenmuziek gegeven.
Voor meer informatie kijk op www.
sigboldhemer.nl, www.blaaskapel.nl
en www.stesti.nl
Het festival vindt plaats in Café
Zaal Cafetaria Wilhelmina aan de Mgr.
Aertsstraat 16 te Swolgen. De aanvang
is om 14.00 uur en de entree is gratis.
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Circus Herman Renz in Horst Boemelen met
Op dinsdag 2 en woensdag 3 november presenteert Circus Herman Renz in Horst een avontuurlijke circusshow
waarin internationale topacts samenkomen: Jungle Fantasy.
Jungle Fantasy beleefde op 26
maart in Venray de nationale première
en reist nu door heel Nederland. Het is
een show met machtige leeuwen,
imponerende krachtacrobaten,
Ghanese dansers, de clowns Milko &
Frenky, een groot tableau met zebra’s,
kamelen, guanaco’s (wilde lama´s) en
runderen en een spetterende finale
met maar liefst 15.000 liter water in
de piste. De sprankelende circusshow
is aangekleed met prachtige kostuums,
sfeervolle belichting en decors en
wordt omlijst door een groot live
circusorkest.
Iedereen is op dinsdag 2 november om 19.00 uur en op woensdag
3 november om 14.00 uur van harte
welkom in het circus dat op deze
dagen zijn tenten opslaat op het terrein van de Kasteelse Bossen aan de
Tienrayseweg in Horst.
De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt tussen 17 en 35 euro
en voor kinderen tussen 12 en 30
euro. Kaarten zijn op drie manieren
te bestellen. Online via www.renz.nl,
telefonisch tijdens kantooruren via
0909 503 00 60 (0,45 euro per
minuut) of aan de circuskassa op
speeldagen van 11.00 tot 17.00 uur
en van 19.00 tot 20.15 uur. Voor meer
informatie kijk op www.renz.nl

VAN WONEN KUNT U BIJ ONS GENIETEN
CASTENRAY
CASTELOSTRAAT 13

GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1
NIEUW!!!

MELDERSLO
BROEKHUIZERDIJK 10
NIEUW!!!

Predilection in Café
de Herstroat
Tijdens het jaarlijkse Horster Boemelweekend treedt op zaterdagavond 30 oktober de sixties/seventies coverband Predilection op in Café
de Herstroat in Horst.

Predilection zal vele bekende
sixties- en seventiesnummers uit hun
uitgebreide repertoire ten gehore
brengen. De vier heren van de band,
Mees Nunumete, Leo Janssen, Dave
Edwards en Jac Hanssen, hebben er
zin in. Zij hebben zich met hun covers
vooral toegelegd op de meerstemmige zang van onder meer Searchers,
Tremeloes, Byrds, Who, Eagels,
Stones, Small Faces, Tom Petty, Neil

Young en CCR. Voor meer informatie
kijk op www.predilection.nl
Tijdens het Boemelweekend op
zaterdag 30 en zondag 31 oktober
kunnen de bezoekers in Horst
gratis gebruik maken van bussen die
rondrijden langs alle cafés, zalen,
restaurants en andere deelnemende
horeca-gelegenheden met in de
meeste gevallen livemuziek. Lekker
boemelen en swingen dus.

Halloween Avond
Party bij Toverland
Zaterdag 30 oktober wordt in Toverland de Halloween Avond Party
georganiseerd en is het attractiepark open tot 23.00 uur. Maak kennis met
meer dan vijftig angstaanjagende karakters en acts in duistere en donkere
sferen.

Halfvrijstaande woning met garage en carport. Gehele woning v.v. rolluiken. tuin op het zuidoosten.
ruim overdekt terras.

Vrijstaande woning met aanpandige garage gelegen nabij
centrum. Veel privacy rondom de woning. Speels niveauverschil in achtertuin. Gelegen nabij goede voorzieningen.

Zeer ruim halfvrijstaand woonhuis met dubbele
garage en carport. Vrijwel gehele begane grond in
2004 gerenoveerd. instapklaar!

Halfvrijstaande woning metruime woonkamer en
royale uitgebouwde tuin kamer (2008). 4 slaapkamers! Woning op veel punten gemoderniseerd!

Perceeloppervlakte 270 m2.
Inhoud ca. 450 m3.

Perceeloppervlakte 405 m2.
Inhoud ca. 420 m3.

Perceeloppervlakte 229 m2.
Inhoud ca. 497 m3.

Perceeloppervlakte 289 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

VRAAGPRIJS  219.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  239.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  244.000,- k.k.

VRAAGPRIJS:  246.500,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112

keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine ingreep weer te
realiseren). 4 slaapkamers en complete badkamer.

onder architectuur gebouwde vrijst. woning met
garage. Gehele woning v.v. veel lichtinval. tuin met
jacuzzi op het zuiden.

ruim appartement met 3 slaapkamers, eigen
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

Zoekt u alles op één woonlaag? kijk dan naar dit
ruime woonhuis gelegen op grote kavel van 1.271
m². Garage en carport.

Perceeloppervlakte 355 m2.
Inhoud ca. 494 m3.

Perceeloppervlakte 323 m2.
Inhoud ca. 550 m3.

Woonoppervlakte 170 m2.
Inhoud ca. 475 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

VRAAGPRIJS  275.000,- k.k.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

VRAAGPRIJS  312.500,- k.k.

HORST
HELMESSTRAAT 28

VRAAGPRIJS  325.000,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met
inp. garage. 5 slaapkamers. ruime tuin met veel
privacy. instapklaar!
Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS  495.000,- K.K.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

VRAAGPRIJS  369.000,- k.k.

WIJ HEBBEN VOOR U IN
VOORBEREIDING:

in Horst- america:
- een keurige tussenwoning.
- een ruim opgezette
bungalow
met praktijkruimte.

In Toverland wordt Halloween
jaarlijks gevierd met een gruwelijk
griezelige Halloween Avond Party.
Tijdens deze avondopenstelling wordt
het park geleid door meer dan vijftig
zeer gedreven karakters. Daarnaast
kunnen de bezoekers genieten van
een aantal spectaculaire acts met
namen als Wastelanders, Dead Elvis
& His One Man Grave, Living Statue
Pisar, Hoogspanning Trapeze en Heks

van de waarheid. De avondactiviteiten
starten om 19.00 uur en eindigen om
23.00 uur. Alle attracties zijn gewoon
geopend. Vanaf 16.00 uur hanteert
Toverland een speciaal entreetarief
van 14,50 euro per persoon. Als u uw
kaartjes vooraf via www.toverland.nl
koopt, betaalt u slechts 12,50 euro
per persoon Voor abonnementhouders
en daggasten is de Halloween Avond
Party gratis te bezoeken.
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Buutgala in De Lange in Horst

Aantrekkelijke Inkomsten voor OPPAS/Gastouder

Een avond lachen,
gieren en brullen

(NETTO € 1.000 - € 4.000 per jaar)

Op zondag 7 november vindt in de zaal van De Lange in Horst een
buutavond plaats. De organisatoren van dit evenement, De Lange en D´n
Dreumel doen er alles aan om het Buutgala ook dit jaar tot een groot succes
te maken. De buutreders zijn er in ieder geval klaar voor.

Maakt u op dit moment gebruik van een
gastouder (heeft u opvang in de “huiselijke
sfeer”) of bent u dat binnenkort van plan
of bent u niet tevreden over uw huidig
gastouderbureau dan bent u bij ons aan
het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat uw
gastouder/oppas in zeer korte tijd met
beperkte inspanning aan de wettelijke
eisen voldoet zonder dat daar kosten aan
verbonden zijn.

Wat maakt
Casa Dos Uniek

Buutreder Harold Schroijen
Tijdens het Buutgala zullen een
zevental buutreders de bühne
betreden, welke hun sporen al
ruimschoots verdiend hebben in de
wereld van het buutreden ofwel
tonpraten. Op deze avond kan worden
genoten van optredens van Bob
Holtermans, Harold Schroijen, Har
Daniels, Wiel Salden, Connie Opbroek,

Jan Geraedts en Pierre van Helden.
Het Buutgala vind plaats op zondag
7 november vanaf 18.00 uur in de zaal
van De Lange, gelegen aan het
Wilhelminaplein te Horst. Het aantal
plaatsen is beperkt. Kaarten kosten
7,50 euro per stuk en zijn te verkrijgen
bij café De Lange of via de website
www.dreumel-horst.nl

Bonanza Bar Revival
Op zaterdag 13 november wordt
in Café Metieske in Sevenum de
Bonanza Bar Revival georganiseerd.
Een avond met muziek en dj’s
van toen. Tijdens deze avond is de
nostalgie en de geschiedenis van
meer dan vijfentwintig jaar Bonanza

Bar te beleven. Bezoekers kunnen
genieten van een lekker pilsje en
herinneringen ophalen in gezelschap
van vele oude bekenden. Iedereen is
van harte welkom op zaterdag
13 november vanaf 20.30 uur in Café
Metieske. De toegang is gratis.

Meterikse
Liedjesavond in café
’t Hukske
Komende zaterdag wordt in café ’t Hukske de vierde editie van
de Meterikse Liedjesavond georganiseerd. Hiermee kunnen
de Meulewiekers alvast een voorproefje nemen op het komende
carnavalsseizoen.
Er is voor de vierde keer een carnavals-cd opgenomen met vijf plaatselijke carnavalschlagers. Deze vijf
nummers worden komende zaterdag
ten gehore gebracht met medewerking van support acts als Altied noeit
te laat en Schandalica.
Afgelopen weken vonden de
opnames voor de cd plaats waarvoor jong en oud, groep, solo of
vereniging zich kon inschrijven. De
muziek voor de nummers werd of zelf

gecomponeerd of overgenomen van
een bestaand nummer. Samen met
de origineel bedachte teksten heeft
dit geresulteerd in een geweldige
carnavals-cd. Iedereen die benieuwd
is op welke muziek de Meulewiekers
komend carnavalsseizoen gaan
hossen, springen en sjoenkelen, is
zaterdag van harte welkom in café ´t
Hukske in Meterik. De presentatie van
de liedjesavond is in handen van Paul
Heldens. Aanvang 20.30 uur.

• Onze Consulente komt vrijblijvend bij u thuis om
de regeling en berekening uit te leggen.
• De inkomsten liggen veelal tussen
€ 1.000 - € 4.000 netto per jaar.
• Wij hebben een Team van specialisten
(kinderopvang (veiligheid en hygiëne),
pedagogiek, financieel, fiscaal) dat klaar staat
om u optimaal te begeleiden.
• Aan de opleiding (inclusief EHBO) van de
gastouder zijn géén kosten verbonden.
• Onze opleider verstrekt een diploma garantie
(vraag naar de voorwaarden).
• Bureaukosten minimaal € 85 en maximaal € 110
per maand.

Casa Dos de méést
complete oplossing in
oppassubsidie!
Heeft U interesse !
Bel dan vrijblijvend met ons hoofdkantoor in Horst
(wij hebben in elke regio een consulente)

Casa Dos is een gerenommeerd gastouderbureau
dat aan alle eisen voldoet en al is opgenomen in
het Landelijk Register Kinderopvang.
Casa Dos is gespecialiseerd in oppassubsidie
(kinderopvangtoeslag) voor opvang in de
familiesfeer/bestaande opvangsituaties. Op dit
moment heeft Casa Dos méér dan 750 gastouders
die dagelijks opvangen.
• Casa Dos regelt voor u het complete proces zodat
u er geen werk aan heeft.
• Bent u niet tevreden over uw huidig
gastouderbureau? Informeer dan naar onze
uitgebreide dienstverlening en maak gebruik
van onze overstapservice.
• Wij maken een fiscale maatwerkberekening
zodat u precies weet wat uw gastouder gaat
verdienen.

Bel: 077 - 472 11 90

Onze consulente is Ryanne Wijnhoven

Casa Dos

onderdeel van Schouten Adviesgroep BV
Schutroedeplein 2
5961 BX Horst
Tel. 077 - 472 11 90
www.casa-dos.nl • info@casa-dos.nl
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Kantoor

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!
Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

In november en december
ontvangt u  10,– korting
op een gezichtsbehandeling*
van 60 minuten.
Deze behandeling boekt u nu dus

voor  39,50

in plaats van  49,50.
Uiteraard ontvangt u voorafgaand aan de
behandeling een persoonlijke huiddiagnose zodat de behandeling op uw huid en
wensen worden afgestemd.
*De behandelingen worden uitgevoerd
met de producten van Dermalogica.

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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 vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vr 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
ma t/m vr 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
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 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 vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
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 vr
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
ma t/m vr 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 vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 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
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 oktober t/m 4 november
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

LUKAZZ
za 30 oktober 21.30 uur
Locatie: BLOK 10

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kerkdiensten

Predilection

America

za 30 oktober
Locatie: café de Herstroat

zondag

Kidsmiddag

zondag

Otherwise & Thirty Past
Seven

zo 31 oktober 14.00 uur
Locatie: De Lange

Broekhuizenvorst

vr 29 oktober 22.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

Circus Herman Renz

Grubbenvorst

di 2 november 19.00 uur en
wo 3 november 14.00 uur
Organisatie: Circus Herman Renz
Locatie: Kasteelse Bossen

Horst

Halloweenparty
vr 29 oktober 20.30 uur
Locatie: Boscafé Het Maasdal

Kinderen tegen Kinderen
za 30 oktober 20.00 uur
Locatie: café De Beurs

zaterdag

Horst (Lambertus)

za 30 oktober 21.30 uur
Locatie: café De Beurs

za 30 en zo 31 oktober 11.00 uur
Locatie: De Locht

woensdag
donderdag
vrijdag

za 30 oktober 21.30 uur
Locatie: De Lange

Fishnet stockings
za 30 oktober 21.30 uur
Locatie: Babouche

Heilige mis

zondag

Wandelen en brood
bakken

DJ-Paul van de Laar

Heilige mis

za 30 oktober 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Blizz

za 30 en zo 31 oktober
Organisatie: horeca Horst
Locatie: centrum Horst

Meterik

Liedjesavond
za 30 oktober 20.30 uur
Organisatie: de Meulewiekers
Locatie: café ´t Hukske

Sevenum

Halloween Avond Party
za 30 oktober 16.00 uur
Locatie: Toverland

19.15

19.00

09.45

Hegelsom

Melderslo

Boemelweekend

Heilige mis

10.00

Griendtsveen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

za 30 oktober 20.30 uur
Lcatie: OJC Niks

Heilige mis

Idiot Night XXX

Horror-rumble

10.00

Grubbenvorst

zondag

Lottum

Heilige mis

Broekhuizen

zaterdag

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo

Warm
de winter in?
Profiteer nog
dit jaar van de
hoge subsidie op
isolatie glas!
Alle soorten enkel glas op voorraad o.a.
veiligheidsglas, gelaagd glas en gefigureerd glas.

Uw glaszetter voor nieuwbouw en renovatie!
Glasko - Massenweg 12, 5962 NE Horst
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

zaterdag
maandag
donderdag

Kunstgebit Zorgcentrum
HORST
- Heeft u een loszittend kunstgebit?
- Wist u dat een klikgebit in de basisverzekering zit
en bijna geheel vergoed wordt?
- Wist u dat uw nieuw gebit voor 75% vergoed wordt?
- Reparaties aan uw kunstgebit terwijl u wacht.
Ook in het weekend!
- Loop binnen voor een vrijblijvend advies.
Tel. (077) 398 88 45 Venrayseweg 14, 5961 AG Horst

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Verloskundige zorg

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

AGENDA

service 23

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.

24

cultuur

28
10

Zondag in het Zuiden

Muziekmiddag voor het hele gezin
Op zondag 7 november wordt het slotconcertweekend in America afgesloten met een muziekmiddag voor het
hele gezin: Zondag in ´t Zuiden. Dit is nog de enige kans om het slotconcertweekend in America bij te wonen, want
de kaarten voor vrijdag en zaterdag zijn allemaal uitverkocht.
Tijdens de muziekmiddag Zondag
in ´t Zuiden kunnen de bezoekers
genieten van Limburgse gezelligheid

en gastvrijheid in de feesttent aan
de Gerard Smuldersstraat in America.
Vorig jaar bleek deze familiezondag

een regelrechte hit met veel muziek
en folklore en veel vermaak voor de
kinderen.

Ook dit jaar is er een line-up
die jong en oud zal aanspreken.
Zo komt Monique Smit (presentatrice
van het Tros programma Kidz Top 20)
optreden voor de kinderen en zien
we in de tent Limburgs icoon Beppie
Kraft, aanstormend talent Fabrizio
en zanger van het Nederlandse lied
Frans Duijts. Uiteraard betreedt ook
Rowwen Hèze de bühne voor een
intiem familieconcert.
Tijdens deze muziekmiddag wordt
ook de Koperen Cover Competitie
gehouden, waarbij joekskapellen
en zaate hermeniekes covers van
Rowwen Hèze-nummers spelen.
Een onafhankelijke jury beoordeelt
hun werk en de winnaar maakt kans
op een Rowwen Hèze-sponsordeal
en wordt uitgenodigd om op het
Slotconcert 2011 op te treden. De
winnaar van vorig jaar, joekskapel
Jonk Vleisj, is ook van de partij.
De tent gaat om 13.00 uur open.
Kaarten zijn online te koop via
www.slotconcertamerica.nl voor
8,50 euro. Ook zijn op zondag kaarten
aan de dagkassa te koop voor
12,50 euro. Voor kinderen tot en met
12 jaar is de toegang gratis.
Volg de aanloop, opbouw
en het grote feest op www.
slotconcertamerica.nl of op twitter via
@slotconcert.

Setovera
speelt
blijspel Het
Testament
Toneelvereniging Setovera
in Sevenum brengt in november
het blijspel Het Testament op
de planken. In verband met de
verbouwing van de Wingerd
vinden de uitvoeringen dit jaar
niet in Sevenum plaats, maar
in De Torrekoel in Kronenberg.
De bezoekers kijken en
luisteren tijdens de uitvoering naar
de wilsbeschikking van een oude
dame van wie iedereen denkt dat
ze totaal de weg kwijt was toen
een en ander op papier werd gezet.
Het publiek wordt verrast
door de verwikkelingen van een
familie die, blind geworden door
vermeende rijkdom, hele rare
dingen gaat doen. Toneelvereniging
Setovera wenst iedereen veel
plezier met deze hilarische voorstelling.
De uitvoeringsdata zijn 6, 7,
12, 13 en 14 november. Aanvang is
20.00 uur. Kaarten kosten 8,50 euro
en zijn verkrijgbaar bij Lico Fashion
te Sevenum of via www.setovera.nl

OPEN DAG
30 EN 31 OKTOBER
Garage Janssen in Wanssum
bestaat 50 jaar. Reden voor het
jarige garagebedrijf om eens
flink uit te pakken. Op 30 en 31
oktober houdt Garage Janssen
een open dag met tal van
demonstraties en activiteiten.
Garage Janssen werd in 1960
opgericht. Aan de Havenstraat
werden de eerste auto’s
gerepareerd en onderhouden.
Via de Brugstraat is Garage
Janssen inmiddels sinds 1996
gevestigd in een modern pand
aan de
Stayerhofweg.
Garage Janssen is een
onafhankelijk garagebedrijf
waar zowel ondernemers als
particulieren terecht kunnen
voor een nieuwe of gebruikte
auto, voor reparatie en voor
onderhoud, ongeacht het merk.
Tot de klantenkring behoort
naast tal van particulieren ook
een groot aantal bedrijven uit
de wijde regio. Voor de
bedrijven worden
bedrijfswagens en vrachtwagens geleverd en onderhouden,
leasecontracten afgesloten etc.

Tot de werkzaamheden van de
werkplaats behoren naast
onderhoud en reparatie ook het
vervangen van autoruiten, het
onderhouden en repareren van
airco’s, het keuren van laadkleppen en een truck- en trailerservice.
Garage Janssen is een bedrijf
dat sterk investeert in
ontwikkelingen binnen de
autobranche. Up to date blijven
is zeer belangrijk. Het bedrijf
beschikt over universele testers
maar over die van MercedesBenz. “Hiermee zijn we behoorlijk uitgerust”, aldus Ron
Janssen. “Daarnaast doen we
veel aan bijscholing van de
monteurs. Innovaties zijn duur
maar in de autobranche
noodzakelijk. Daarbij hoeven
we niet voorop te lopen maar
leveren we het liefst kwaliteit
tegen een redelijke prijs.”
Het Wanssumse garagebedrijf
is een echt familiebedrijf. De
directie, bestaande uit Joos en
Ron Janssen samen met Wilbert
Thijssen, staat samen met de
medewerkers op de werkvloer.

Daardoor staan de
directieleden ook dicht bij de
klanten. Deze persoonlijke sfeer
en benadering wordt door de
klant zeer op prijs gesteld. “We
kennen de klanten persoonlijk
en zijn ons er van bewust dat
de (bedrijfs)auto niet stil mag
staan. Dat kost met name voor
de ondernemer geld. Daarom
zetten wij bewust in op preventief werken.
Het vertrouwen dat directie en
medewerkers van Garage
Janssen uitstraalt wordt door de
klanten zeer gewaardeerd. Het
bedrijf heeft een trouwe
klantenkring die steevast
terugkomt. “De
ontwikkelingen in de
autobranche hebben er
bovendien toe geleid dat een
autobezitter bij problemen daar
zelf vaak niets aan kan doen.
Met onze kennis en vakmanschap kunnen wij dat auto van
de klant, die qua
techniek steeds ingewikkelder
wordt, op de weg houden”,
aldus Ron.
“Daarnaast weet een klant altijd
vooraf wat de kosten van een

50
jaar

beurt en/of reparatie zijn. Geen
verrassingen dus.”
Op zaterdag 30 en zondag 31
oktober is het open huis bij Garage Janssen in Wanssum. U kunt
dan met eigen ogen zien wat er
omgaat in dit
garagebedrijf. Op zaterdag bent
u tussen 12.00 en 21.00 uur welkom, op zondag tussen 11.00 en
18.00 uur. Voor een natje en een
droogje wordt gezorgd. De Peelkabouters uit Horst zijn present
om de kinderen te amuseren

www.garagejanssen.nl Stayerhofweg 4a 5861 EJ Wanssum tel:0478 531515 Info@garagejanssen.nl

