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Politie houdt Week
van de opsporing
De politie in Horst houdt deze week de ’Week van de Opsporing’. Tijdens
deze week worden zaken behandeld die de basiseenheid Horst het
afgelopen jaar niet helemaal heeft kunnen afronden.
Jos Caelen is coördinator opsporing bij de basiseenheid Horst en
verantwoordelijk voor de Week van de
opsporing. Deze week wordt er extra
personeel ingezet om zo’n 25 openstaande zaken af te handelen, waaronder mishandelingen tijdens het uitgaan,
bedreigingen en diefstallen. In totaal
worden 39 personen verhoord.
Volgens Caelen zijn de nog
openstaande zaken niet bewust op
de ’stapel’ gelegd. Vooral zaken die in
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het weekend spelen, kunnen moeilijk
direct worden aangepakt in verband
met het feit dat de bezetting in het
weekend beperkt is. Een voorbeeld
hiervan is dat slachtoffers van bijvoorbeeld een mishandeling eerst naar
het ziekenhuis of huisarts moeten en
vervolgens niet in Horst aangifte doen.
Zaken worden dan wel door de politie
in behandeling genomen, maar worden
weer opgehouden door dringende
zaken. “Het probleem bij ons is dat de
stapel met zaken altijd groter wordt”,
licht Jos Caelen toe. “Je kunt er aan de
onderkant een aantal afhalen, maar
er worden er altijd weer nieuwe op
de stapel gelegd. Daarom wordt er nu
extra personeel ingezet om de openstaande dossiers compleet te maken en
door te sturen naar justitie.”
Deze aanpak is volgens Caelen
uniek in de regio. Het is de bedoeling dat in de toekomst de Week van
de opsporing vaker wordt gehouden.
“We proberen door drie of vier keer
zo’n week te houden de tijdsduur
van behandeling korter te krijgen tot
maximaal twee of drie maanden. Dat is
beter voor de slachtoffers en betrokkenen weten zich beter te herinneren wat
er is gebeurd”, aldus de coördinator
opsporing.
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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.

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Werkplaats of magazijn opruimen!!
Voor al uw stalen kasten, ladenblokken
werkbanken, magazijn + palletstellingen
stapelbokken en tl-armaturen
Hagro Sevenum ook zat open
077-3988037
Nu tijd voor bomen
Leiplataan/ linde nu € 52,50
Dakplataan nu € 59,50
Liquidambar, Moerbei, Sierpeer/appel,
catalpa zuilbeuk/conifeer 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 na tel. afspraak:
0640327108/ 0774653283

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.

1951 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.

Om het geloofsleven te stimuleren, was het in de tijd van het
Rijke Roomse Leven gebruikelijk dat
parochies hun eigen broederschappen en congregaties hadden. Deze
verenigingen van rooms-katholieke
leken waren gericht op de verering
van een of meerdere heiligen of een
religieus symbool. Met name in de
jaren 1930 kwamen deze en andere
godsdienstige verenigingen en initiatieven tot grote bloei. Na de Tweede

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05
Te koop Buro + conferentiestoelen,
tafels, hoekburo´s, ladenblokken,
kantinemeubilair, kluizen, garderobe +
helmenkasten en div. draai + roldeurkasten nieuw + gebruikt
Hagro 077-3988037 ook zat open
Te koop aangeboden Mechelse
Herder pups. Geb 11-10-2010, 7 reuen,
2 teven. Tel 06-10880757

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

COLLEGA’S GEZOCHT!
Bent u het ook zo zat om voor een baas
te werken? Stap voor stap
trainingsprogramma. Kies voor vrijheid!
Ga naar: www.bepaalzelfjetijden.nl

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

lijk van de grond kwam. De officiële
oprichtingsdatum is 4 maart 1923. Bij
het eerste opdrachtsfeest waren negentig leden aanwezig. J. Verheggen,
aalmoezenier uit Maastricht, was
speciaal gekomen om te preken
en biecht te horen. Hij benadrukte
onder meer hoe gelukkig de mensen
waren die op het platteland leefden:
‘In gloedvolle woorden schetste hij
het geluk der bevolking van het land
boven het schijngeluk van de stad.’

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.

Waterbeddenservice

Blomen

Wereldoorlog en met name vanaf de
jaren 1960, zouden ze, onder invloed
van maatschappelijke en kerkelijke
veranderingen, geleidelijk bijna allemaal een zachte dood sterven. Zo ook
in Melderslo.
Begin 1922 kreeg rector Mulder bisschoppelijke toestemming om ook een
mannelijke tegenhanger van de meisjescongregatie, de Heilige Familie, op te
richten. Toch duurde het nog geruime
tijd alvorens die afdeling daadwerke-

Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

mooi
haar

Kinderdagverblijf

‘t Hommeltje
Wij zijn een kleinschalig Kinderdagverblijf in Horst.
We bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, in
een huiselijke en knusse sfeer.
Wegens uitbreiding zijn er plaatsjes vrij!
Meer informatie of vrijblijvend een kijkje
komen nemen? Bel gerust!
KDV ‘t Hommeltje
Frans Woltersstraat 36
5961 DV Horst
tel. 06-11129168
kdvhommeltje@home.nl
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HALLO in gesprek met Joke Kersten
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Het in 1996 gevonden levenloze lichaam van een jonge vrouw in Lottum, bekend geworden als het
Rozenmeisje, heeft een naam. Ze heet Józefa en komt uit de Poolse stad Górzow. Zij was 20 jaar oud toen zij werd
vermoord. Medewerkers van de toenmalige gemeente Grubbenvorst vonden haar lichaam op 4 juni 1996 langs een
jaars
n lekker veel na
onverharde zijweg van de Horsterdijk in Rozendorp Lottum. De jonge vrouw was verkracht, mishandeld
en va
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familie heeft. Toenmalig burgemeester van Grubbenvorst Joke Kersten bekleedde net anderhalf jaar hetwburgels en profiteer
van onze inke
meestersambt toen een ambtenaar haar op de hoogte bracht van die gruwelijke vondst. HALLO zocht Joke Kersten
op en sprak met haar.
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Joke Kersten bij het graf van Malgosia (Józefa) hoopt dat haar familie naar Grubbenvorst komt

Iemand moet haar
toch gemist hebben?
Buiten is het grijs en grauw
en het regent bij tussenpozen.
Aangekomen bij het huis Joke
Kersten worden we hartelijk ontvangen. In de gang staat een bloemstukje met roze rozen. “Die breng ik
vanmiddag naar het graf van Józefa
want vandaag (afgelopen zondag),
vieren we Allerheiligen. Maar eerst
nemen we een lekker warm kopje
koffie en dan praten we verder”,
roept ze ons vanuit de keuken toe.
De voormalig burgemeester van
Grubbenvorst oogt ietwat vermoeid.
Aan een grote tafel in de woonkamer
wordt het gesprek voortgezet. “Weet
je, die moord op het Rozenmeisje,
of liever gezegd Józefa naar nu
bekend is geworden, heeft me nooit
losgelaten. Er moest toch iemand
zijn die haar miste, haar ouders of
familieleden. Ik begreep dat gewoonweg niet. Anderzijds wisten we
wel dat zij hoogstwaarschijnlijk uit
Oost-Europa zou komen. Onderzoek
door de recherche wees dit uit.
Men dacht daarbij aan Polen of
Roemenië. Achteraf gezien hadden
de rechercheurs het bij het rechte
eind”, verzucht Kersten. Even valt er
een stilte. “Maar anderzijds moeten
we beseffen dat de muur pas 6 jaar
eerder beslecht was en vanuit de
Oostbloklanden vele duizenden jongeren hun geluk in het westen zochten.Was Józefa weggelopen van huis?
Had ze iemand verteld dat ze naar
het buitenland wilde vertrekken?
Allemaal vragen die ook toen een
rol speelden bij het onderzoek naar
de herkomst van het meisje. Ik heb

daar echt waar dagelijks aan moeten
denken”, verbreekt ze de stilte.

Niemand wordt bij
ons alleen begraven
Zo’n twee weken na de lugubere
vondst van Józefa, werd zij begraven
op de begraafplaats in Grubbenvorst.
“We hadden in Grubbenvorst een
stukje openbare begraafplaats en
dat is de reden waarom ze niet
in Lottum maar in Grubbenvorst
werd begraven”, aldus Kersten.
Om een onbekende te begraven
op de wijze waarop dat toentertijd
gebeurde, was voor de oud-burgemeester de normaalste zaak van
de wereld. “’Niemand in Lottum
en Grubbenvorst wordt alleen naar
z’n laatste rustplaats gebracht’, zei
pastoor Peeters en daar sluit ik me
helemaal bij aan”, aldus Joke. De
oud-burgemeester van Grubbenvorst
werd nauwelijks een jaar later
opnieuw geconfronteerd met een de
vondst van een lijk bij de Lottumse
waterleiding maar daarvan werd de
familie wel opgespoord.

DNA-materiaal
wierp nieuw licht
op de zaak
Deze zomer kwam de onopgeloste zaak kwam in een stroomversnelling nadat in Duitsland (Köln) drie
verdachten werden aangehouden.
Bij één van hen, hoofdverdachte E.K.
Lange werd DNA-materiaal gevonden
met een match naar het Rozenmeisje
Józefa. Inmiddels is bekend dat Józefa
nog een moeder, een broer en een

tante heeft in Górzow. Józefa had,
toen ze naar de lagere school ging
de naam Malgosia aangenomen. Het
TROS-programma Vermist besteedde
aandacht aan de zaak en zocht
samenwerking met een soortgelijk
Pools programma. Na de Poolse
uitzending meldde een vrouw uit
Górzow zich en zei de moeder van
het Rozenmeisje te zijn. De vrouw
herkende Józefa aan de hand van
een foto en aan de littekens op haar
been die tijdens de uitzending werden getoond.
Joke Kersten hoopt dat de
familie van Józefa naar Grubbenvorst
komt en de naam op het blanco kruis
willen plaatsen. “Ze moeten weten
dat wij hun dochter en zus heel respectvol en met genegenheid in onze
gemeenschap hebben opgenomen”,
aldus Joke Kersten die aangeeft niet
te weten wat de familie van plan is,
Józefa herbegraven in Polen of hier
opgraven en cremeren. “Daar zijn
regels voor, en die ken ik ook niet
precies”, zegt ze nadenkend over hoe
het nu verder gaat. “Ik hoop dat diegenen die haar vermoord hebben nu
ook bekennen, dan komt misschien
ten dele een einde aan alle nog
openstaande vragen”, aldus Kersten.

Nog steeds bezoek ik
wekelijks haar graf
Joke Kersten nog bezoekt
wekelijks het graf van Józefa dat
keurig netjes wordt bijgehouden
door mensen uit Grubbenvorst. Zelf
legt de oud-burgemeester geregeld
een bloemetje op het graf zo ook
deze zondagmiddag. We verlaten het
kerkhof en nemen afscheid.
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HENK AARTS
Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.
Wilt u meer weten over ons kerstarrangement, kijk op onze website.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Beleef het buffet!

Herfst...
... buffet!
vanaf

€ 7,75 p.p.

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

Geboren op
16 oktober 2010

1 november 2010

Miekske Truusje

Geboren op 28-10-2010

Broertje van Julianne
en zoon van
Tonio en Annelies Adams-Claessens
De Raetsingel 36,
5831 KC Boxmeer

Nu is onze puzzel compleet...

Zusje van Sjors en Eef, dochter van
Peter en Monique Wagemans - Driessen
Pastoor Debijestraat 59,
5963 AE Hegelsom

Speculaasactie Citaverde
College Horst
Komende maand wordt door de leerlingen van Citaverde College in Horst in samenwerking met Stichting
Navitas een speculaasactie georganiseerd. Vanaf 8 november zullen de leerlingen aan ouders, familieleden,
vrienden en bekenden speculaas aanbieden voor 2 euro per pak of voor 5,50 euro voor drie pakken. Ook zullen zij
wijzen op de mogelijkheid om giften te storten op gironummer 6463771 ten name van Stichting Nativitas Horst.

Dochter van
Rob en Chantal
Lenssen-Arts
Heideweg 2
5971 DR Grubbenvorst

Op vrijdag 12 november a.s.
vieren
HAEGENS BOUW HORST B.V.
en
HAEGENS BOUW KERKRADE B.V.
25-jarig dienstjubileum van

Postbus 6024, 5960 AA Horst
Kranestraat 33
T (077) 397 69 76 - F (077) 397 69 77
alg.hbhorst@haegens.nl
www.haegens.nl

HENNY AARTS
WIEL HELDENS
FRED MEESSEN
JAN RUTTEN
JAC VAN VEGCHEL
THEO HOUWEN
PAUL NOTEBORN

Ter gelegenheid hiervan wordt hen
een receptie aangeboden van 20.00 tot 21.30 uur
in MFC ‘de Zwingel’, Beemdweg 4, 5962 AT Melderslo

De opbrengst van de speculaasactie is net als vorig jaar bestemd
voor de kindertehuizen van mama
België op het Indonesische eiland
Flores. Mama België in van plan om
een multifunctioneel centrum annex
woonhuis te bouwen op het eiland.
Het centrum moet het administratieve hart van de organisatie
worden en tevens dienen als centrale
vergaderplaats en cursuscentrum

van het personeel van de nogal ver
verspreid liggende tehuizen.
Begin november zal de Sint de
leerlingen op het Citaverde College
komen vertellen over de situatie van
de kinderen op Flores. Hij zal daarbij
geholpen worden door de leerlingen
die in 2009 op dit eiland geweest zijn
en het project bezocht hebben. In de
school zal ook een tentoonstelling
ingericht worden over leven en

werken op Flores. De speculaasactie
heeft dit jaar als thema: Ik deel en
vier.
Voor het eerst na zes jaar is prijs
van de pakken speculaas verhoogd,
de organisatie heeft hiertoe besloten
vanwege de gestegen grondstoffenprijzen. Toch hoopt de organisatie
dat veel mensen via het kopen van
speculaas de kindertehuizen van
mama België willen steunen.

“Voor het ontwerpen van unieke
en persoonlijke gedenktekens”
Als wij onze dierbare overledenen herdenken met een persoonlijk
monument, zetten we eigenlijk een grenssteen tussen leven en dood.
Monumenten van verdriet, maar ook van liefde en toewijding. Iedere persoon is uniek. Een monument zegt iets over de overledene. RMP geeft
u de mogelijkheid dat passend gedenkteken te verwezenlijken, door dit
samen met ons te ontwerpen.

RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl

professioneel bijspijkeren in Horst!
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In gezelschap van wethouder Ger van Rensch genoten kinderen van basisschool Meuleveld in Horst
afgelopen dinsdag van een lekker ontbijt op school. Aan het hoofd van de tafel zit bakker Thijs Broekmans
die in het kader van het Nationaal Schoolontbijt het verse brood en de verse broodjes verzorgde. Aan dit
grootste ontbijtevenement van Nederland doen dit jaar 2.500 basisscholen mee. Zo’n 540.000 kinderen
zullen in de week van het Nationaal Schoolontbijt ’s ochtends samen op school ontbijten én via lespakketten
kennismaken met het belang van een goed ontbijt.
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Alleen Samen de donkere
dagen door

Vogelvoederhuis

Door de korter wordende dagen, Allerzielen, Sinterklaas en de naderende kerstdagen kunnen de herfstmaanden voor mensen die een partner hebben verloren moeilijk zijn om door te komen. Om weduwen en weduwnaars
een plek te bieden waar ze met lotgenoten kunnen praten en deelnemen aan activiteiten is de vereniging Alleen
Samen opgericht. Twee bestuursleden van deze vereniging wonen in Sevenum.
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GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

Het beeldje dat de verenigingsnaam Alleen Samen symboliseert
Hay Slabbers is penningmeester
bij Alleen Samen. Dertien jaar geleden
zag hij zijn vrouw voor zijn ogen
verongelukken. Zijn collega-bestuurslid
Joes Verhaag verloor haar man twaalf
jaar geleden aan kanker. Hoewel
de manier waarop ze hun partner
verloren sterk uiteen loopt, hebben ze
beiden veel steun gevonden bij andere
leden van de vereniging. Hay Slabbers:
“Er zijn tachtig leden met tachtig verhalen. Maar die mensen hebben heel
veel dingen gemeen.” “Als weduwe
of weduwnaar leef in een andere wereld”, vult Joes Verhaag hem aan. “Dat
komt vaak in kleine dingen tot uiting.
Bijvoorbeeld bij de geboorte van een
kleinkind of een trouwdag. Soms prikt
dat en wil je het met anderen kunnen
delen. De mensen die bij de vereniging zitten, maken dat allemaal mee”,
aldus Verhaag.
De leden van de vereniging zijn

tussen de 40 en 65 jaar oud en komen
uit Noord- en Midden-Limburg, met op
dit moment Sevenum als Noordelijke
grens. Die leeftijden zijn bewust gekozen. “Voor mensen boven de 65 zijn
er weer anderen verenigingen zoals
de KBO. Mensen van onder te veertig
voelen zich waarschijnlijk niet thuis bij
onze leeftijdsgroep en hebben vaak
kinderen waardoor het voor hen lastig
is om deel te nemen aan activiteiten”,
legt Joes Verhaag uit.
Die activiteiten worden iedere
eerste zondag en derde zaterdag van
de maand georganiseerd door telkens
andere leden van Alleen Samen en
variëren tussen een wandeling of fietstocht en lezingen of workshops. Het
voornaamste doel is om samen met
de anderen iets cultureels of actiefs te
ondernemen. “Als de behoefte er is,
kunnen we elkaar steun bieden. Maar
we hebben ook altijd veel plezier. En

DEZE WEEK GRATIS 20 MIN. CONSULT
het is iets om naar uit te kijken. De
familie heeft vaak hun eigen plan al
getrokken voor het weekend, of als je
toch wordt uitgenodigd, voel je je niet
op je plek. Bij de vereniging valt dat
gevoel helemaal weg”, aldus Verhaag.
Het doel van de vereniging
Alleen Samen is nadrukkelijk niet om
weduwen en weduwnaars aan elkaar
te koppelen. “In de statuten staat dat
als je gaat samenwonen, je geen lid
meer kunt zijn van de vereniging”,
vertelt Hay Slabbers. “Dan ben je niet
meer alleen, zoals in de naam van de
vereniging is opgenomen.”
Verhaag en Slabbers zijn op dit
moment de enige leden van Alleen
Samen die uit Horst aan de Maas
komen. Mensen die meer informatie
willen over Alleen Samen of lid willen
worden, kunnen contact opnemen
met Hay Slabbers op 077 467 26 36 of
hayslabbers@home.nl

Edukans zoekt vrijwilligers
voor het inleverpunt Horst
De ontwikkelingsorganisatie Edukans is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de actie
Schoenmaatjes. Aan de Venrayseweg in Horst kan iedereen op 23, 24 en 26 november schoenendozen voor
Edukans Schoenmaatjes inleveren. De versierde en gevulde schoenendozen gaan als cadeau naar kansarme
kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa.
Schoenmaatjes is de najaarsactie
van Edukans waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos vullen
met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor kinderen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen aan de actie mee. De
schoenendozen kunnen ingeleverd
worden bij 27 inleverpunten door heel
Nederland, dit jaar ook in Horst.
Edukans is een ontwikkelingsorganisatie gericht op onderwijs en helpt

kansarme kinderen naar school door
steun aan particuliere partners ter
plaatse. Daarnaast organiseert Edukans
scholenacties om kinderen in
Nederland te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking.
Als vrijwilliger neemt u de schoenendozen in ontvangst en zorgt u voor
de administratie van de ingeleverde
schoenendozen. Wilt u 23, 24 of 25
november helpen bij het in ontvangst
nemen van de schoenendozen? Neem

dan contact op met Lydia van der
Putten via telefoonnummer 033 460
60 10 of e-mail naar lydia@edukans.nl
Het inleverpunt van de schoenendozen is bij Cox aardbeien,
Venrayseweg 117 in Horst. De openingstijden zijn dinsdag 23 november
van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag
24 november van 12.00 tot 14.00 uur
en vrijdag 26 november van 15.00 tot
17.00 uur.

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en Medical Kinetics
Herstraat 20 5961GJ Horst Tel.nr. 06-48151376

www.medicalkinetics.nl

www.oefentherapeut.nl
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Opbouw accommodatie slotconcert in America

Een dorp in een dorp

Het slotconcert van Rowwen Hèze op het terrein aan de Gerard Smuldersstraat in America trekt vele tienduizenden bezoekers. Een gigantisch tentenpaviljoen omringd door een hekwerk laat het terrein op een dorp binnen een
dorp lijken. Om de stroom fans in goede banen te leiden en te voorzien van alle gemakken is een team van
vrijwilligers al veertien dagen bezig net de opbouw van het Rowwen Hèze-dorp. HALLO sprak met enkele vrijwilligers die dag en nacht in de weer zijn voor het grote slotconcert van de Americaanse band.
Een groep van vijf personen,
William Holtackers, Peter Sanders,
Leo Ummenthun, Chris Heijnen en Eric
Schoeber trekken de kar bij de opbouwwerkzaamheden. Ze zijn ingehuurd
door Rowwen Hèze en coördineren
de werkzaamheden. Eric Schoeber:
“We zijn al drie weken met een vaste
groep van zo’n 20 mensen bezig met
de opbouwwerkzaamheden. De voorbereidingen voor dit feest hebben we
al afgelopen voorjaar opgepakt”, zegt
de Americaan. Bijna alle vrijwilligers
komen uit America en als het concert
begint, zijn er dagelijks 240 vrijwilligers
vanuit diverse verenigingen actief op
het terrein. “Daarbij tel ik niet eens
de ingehuurde mensen die je nodig
hebt op het gebied van veiligheid
en dergelijke. Daarnaast zijn er nog
zo’n 20 verkeersregelaars en ruim 30
beveiligingsmedewerkers. Tel je de 20
crewleden van Rowwen Hèze en 30 à
40 Rode Kruismedewerkers daarbij op,
zit je al gauw boven de 300 mensen
die dagelijks betrokken zijn bij het
slotconcert”, zegt Schoeber.

Enorm tentpaviljoen
van 1 hectare
Heijnen vult aan: “We hebben meer
dan 10.000 vierkante meter overdekt
met tenten, 2,2 kilometer aan rijplaten

gelegd en 6 kilometer kabel getrokken. Ruim 200 vrachten hebben deze
locatie aangedaan om dit alles mogelijk
te maken.” Wanneer zaterdagavond
de laatste klanken van Rowwen Hèze
nog na-galmen, wordt door de groep
vrijwilligers al begonnen met het
omzetten van de grote concerttent.
Daags erna vindt in diezelfde grote
tent Zondag in ‘t Zuiden plaats. Daarbij
wordt het achterste gedeelte van de
tentruimte ingericht met een kinderkermis en het voorste deel wordt ingericht
als concertpodium voor de Koperen
Cover Competitie. In het voorste deel
komen ook plekjes waar men rustig
kan zitten en genieten van alles wat
zich in de tent afspeelt.

te voorzien. Indien nodig worden
ook leveranciers uit de buurdorpen
benadert. Vrijwilligers krijgen voor
hun werkzaamheden een financiële
vergoeding op uurbasis. Men werkt niet
op persoonlijke titel maar voor een vereniging waardoor deze meeprofiteren
van de Rowwen Hèze-exposure.

Veel belangstelling
voor slotconcert

Er worden op vrijdag en zaterdag in totaal meer dan 15.000 fans
verwacht. Reden voor de politie
om op het terrein een permanente
politiepost op te zetten gedurende
drie dagen. Met alle instanties op
veiligheidsgebied zoals de Horster
brandweer, politie, en Rode Kruis
vindt intensief overleg plaats om van
het concert een succes te maken voor
Volgens Schoeber wordt routinema- alle bezoekers en vooral ook voor
tig gewerkt aan de op- en verbouw van alle trotse inwoners van America. De
landelijke uitstraling van Rowwen
verschillende overdekte ruimtes.
Hèze wordt door de Americanen goed
“We hebben vanuit Rockweekend al
opgepakt. Zo zijn staan profvoetballer
elf jaar ervaring en weten wat ons te
Klaas-Jan Huntelaar en een beroemde
wachten staat bij zulk groots eveneDJ van 3 FM op de lijst van bezoekers.
ment. En toe nou toe verloopt alles
Of Eric Schoeber en zijn crew daar nog
naar wens”, zegt de voorman van
oog voor hebben valt te betwijfelen.
de opbouwploeg. De organisatie van
“Ons werk ligt achter de schermen
het slotconcert zet zoveel mogelijk
Americaanse leveranciers in om alle be- en dat doen we met veel liefde en
plezier”, besluit hij het interview.
zoekers van een natje en een droogje

Vrijwilligers uit de
hele regio

Verkoop kerstkaarten
Unicef
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november is Unicef te gast bij de
Plusmarkt in Horst en op vrijdag 12 en zaterdag 13 november bij de
Jumbo in Sevenum. Mensen kunnen hier dan de nieuwe najaarscollectie
2010 van Unicef bekijken en kopen.
Unicef is een organisatie die zich
inzet voor de rechten van het kind,
zoals het recht op veiligheid, voedsel
en onderwijs. “Een van de projecten
op dit moment is een campagne in

Guatemala. De slogan is ‘Honger, je
moet er niet aan denken, je moet er
wat aan doen’. Vijfenveertig procent
van de kinderen in Guatemala is
ondervoed.

Lottumse paardenmarkt ouder dan gedacht
Uit nieuwe documenten is gebleken dat de paardenmarkt van
Lottum nog ouder is dan gedacht. Al in het jaar 1610, vierhonderd jaar
geleden, vond de paardenmarkt in Lottum plaats.
Dit nieuws is aan het oppervlak gekomen door onderzoek
van de 85-jarige Jan Hendrix uit
Lottum. Hendrix heeft als hobby
het ‘vertalen’ (transcriberen) van
Schepenbankboeken. Dat zijn boeken
die vanaf ongeveer 1550 geschreven
werden. Schepenbanken voerden
onder andere de taken uit die de
gemeente, de rechter en de notaris
heden ten dage doen. Hendrix: “In
een schepenbankboek van Horst van
1599 tot 1620 kwam ik op bladzijde
176 in het jaar 1610 een tekst tegen,
die ik als volgt getranscribeerd heb:

‘ Linnert van den Munckhoff dient
een klacht in tegen Stoffel Rijken.
Van de Munckhoff heeft daags na
Lottumse markt twee vette beesten
voor 54 gulden aan Stoffel verkocht.
De betaling hiervan zou door de
koper plaats vinden op Venraijse of
Cuijckse markt. Dit wordt door Stoffel
ontkend, vandaar dit geding voor de
schepenen van Horst.’”
De voorzitter van de paardenmarkt Lottum, Piet Sijbers, heeft
dit nieuws inmiddels bevestigd. De
paardenmarkt vindt 15 november
plaats op de Markt in Lottum.

Dorpsreünie en in
Grashoek
Op zondag 7 november wordt in Grashoek een dorpsreünie gehouden. Iedereen die familie heeft in Grashoek, er ooit heeft gewoond of op
een andere manier bindingen heeft met Grashoek, is van harte welkom.
Grashoek is ontstaan uit de
exploitatie van de Peel en de eerste
bewoners hebben naast het runnen
van een klein boerderijtje in de Peel
gewerkt om hun armoedig bestaan
wat meer kleur te geven. Veel van de
huidige inwoners hebben Brabantse
roots of stammen uit de verre omtrek,
dit geeft het dorp een heel aparte
sfeer.
Deze dag wordt een dag van het
grote weerzien en in de dorpskern
is een grote tentoonstelling opgebouwd met oude landbouwmachines,
machines waarmee vroeger de eerste
woeste gronden zijn ontgonnen en
bewerkt.

Om twee uur wordt een boek
gepresenteerd over de historie
van het peeldorp en zal het eerste
exemplaar worden aangeboden aan
de nieuwe burgemeester mevrouw
Wilma Delissen-van Tongerlo. Daarna
is er een gezellige middag om oude
banden met familie vrienden en
bekenden weer aan te halen. Deze
middag begint om 13.30 uur en vindt
plaats in en rond Gemeenschapshuis
De Ankerplaats gelegen naast de
plaatselijke kerk. Voor vragen kunt u
terecht bij het secretariaat dhr. Theo
Engelen via telefoonnummer 077 307
83 03.
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Nieuwe klimwand
Dendron College
Het Dendron College heeft een nieuwe sportklimwand in gebruik genomen. De wand is gerealiseerd in de
Dendron sporthal en is door zijn omvang en uitvoering een waardevolle aanvulling op het sportaanbod van de
school. De wand is acht meter hoog en telt evenveel touwen waarlangs een groot aantal routes geklommen kan
worden van een verschillende moeilijkheidsgraad. Het sportklimmen wordt vooral beoefend tijdens de lessen
sportoriëntatie in de eindexamenklassen en binnen het examenvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Het is
de bedoeling dat het indoorklimmen in het hele leerplan van de school geïntegreerd wordt.

Joris Houben praat enkele leerlingen naar boven
( elk groepje bestaat uit een klimmer,
een leerling die zekert en een back-up
zekeraar) is om die reden dan ook
beperkt. Klassikaal klimmen mag om
die reden dan meestal uitgesloten zijn
maar “voor grotere groepen biedt
het boulderen (klimmen op geringe
hoogte) en traverseren (horizontaal
klimmen) ook tal van interessante
mogelijkheden”, zo doceert Houben.
De leraren zien hun klimwand als
een welkome en zinvolle uitbreiding
van hun lesaanbod. En de leerlingen,
die vinden het vooral “kei ruig”.
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is het uitdagend en vereist het een
grote vorm van samenwerking en
vertrouwen in elkaar”.
Het thema veiligheid is cruciaal
bij het gebruik ban de wand. Houben:
“de leerlingen zekeren elkaar bij het
klimmen en dit moet honderd procent
kloppen voordat ze de wand in gaan”.
De eerste ervaringen leren echter dat
de leerlingen goed weten om te gaan
met deze verantwoordelijkheid. Toch
vergen vooral de eerste klimlessen
een grote mate van concentratie van
de docenten. Het aantal klimgroepjes
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Design.

Hoewel de wand al jaren op het
verlanglijstje van de sectie stond, was
het vooral gymdocent Joris Houben die
een belangrijke rol vervulde bij het tot
stand komen van de wand. Houben
is zelf verwoed sportklimmer en van
zijn expertise is al meerdere keren
gebruik gemaakt bij het schrijven van
vakliteratuur over deze discipline van
sport. “Sportklimmen mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Klimmen en klauteren zijn net als
lopen of springen grondvormen van
bewegen”, aldus Houben, “daarnaast
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AUTO

De Golf Tour

Verrassend Veel Volkswagen.

Met speciaal voor u...

een Pioneer
navigatiesysteem erbij...

en... vooruit...

ook 16 inch lichtmetalen
velgen erbij…

en daar bovenop...

nog mistlampen met
bochtenverlichting erbij.

Nu de Golf Tour
met een voordeel tot € 3.480,De Golf Tour. Nu verkrijgbaar vanaf € 20.490,Kijk op www.autoarena.nl en vraag de brochure aan of kom langs voor een proefrit.

Een greep uit onze beperkte voorraad
VW Golf Tour 1.2 TSI 85 pk, zwart met., 5-deurs.
Van € 22.788,- voor € 20.350,VW Golf Tour 1.2 TSI 105 pk, unitedgrey met., 5-deurs, armsteun. Van € 24.673,- voor € 22.236,VW Golf Tour 1.2 TSI 105 pk, reflexzilver met., 5-deurs, armsteun. Van € 24.742,- voor € 22.305,-
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Nog voorra

Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Tel. 077 - 306 06 66

www.autoarena.nl

Brandstofverbruik: ø 5,2 L/100 km (1L op 19,2 km), CO2 uitstoot: ø 121 g/km. Vanafprijzen zijn inclusief BTW/BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Kijk voor meer informatie op www.verrassendvolkswagen.nl
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Deze aanbiedingen gelden enkel voor modellen op voorraad.
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Voorbereid de winter in
Met de wintermaanden voor de deur is het zaak uw auto ‘winterproof’ te maken. Tijdens winterse omstandigheden kan een auto het zwaar te verduren krijgen. Lage temperaturen, pekel en moeilijk begaanbare wegen
kunnen het uiterste vergen van een auto. Goed onderhoud is daarom belangrijk. Er zijn ook maatregelen die
autobezitters zelf kunnen nemen. HALLO zet ze voor u op een rijtje.

Uw officiele Opel Dealer
voor Venlo en Venray

De Sondert 2 - 5928 RV Venlo-Blerick
www.hekkertautogroep.nl
077-4779977

Autobedrijf

Fer van Lin
Onderhoud - APK - Schadeherstel
Verkoop van occasions en nieuwe voertuigen

Laten controleren
door garage
Accu:
Laat de accu controleren en eventueel
vervangen. De levensduur van een
accu is drie tot zeven jaar.
V-riem:
Een V-riem controleren op spanning,
rafels en scheuren. Bij onvoldoende
spanning slipt de riem en maakt deze
een hoorbaar piepend geluid.
Luchtfilter:
Op tijd vervangen om extra brandstofverbruik en een slecht lopende motor
te voorkomen.
Koelsysteem:
Beveiligen tegen vorst tot minimaal
-30° Celsius.

sers aanhouden of een föhn gebruiken
(föhn niet te heet zetten).
Dichtgevroren deuren:
Deuren stevig indrukken, dan breekt
het ijs tussen het rubber de deur.
Bevroren handrem:
Harder optrekken, dan schiet de
handrem meestal los. Alternatief: de
motor laten draaien en de verwarming
in hoogste stand zetten, de handrem
ontdooit dan meestal vanzelf.
Daarnaast is het verstandig om een
soort winteruitrusting of winterset
klaar te hebben liggen voor als men
op wintersport gaat met de auto. De
uitrusting kan in de meeste gevallen
meegenomen worden in de auto, op
de slot-ontdooier na.

Zelf controleren en/of Winterset
slot-ontdooier, enkele
voorkomen/vervangen IJskrabber,
matten om het wegrijden uit diepe
Verlichting:
Op tankstations zijn meestal verlichtingssetjes verkrijgbaar.
Antivries:
Zorg voor een spuitbus met ruit en
slot-ontdooier. Deze wel niet in de
auto leggen. Sproeireservoir met vloeistof die antivries bevat tot -30° Celsius.
Ruitenwissers:
Vervangen als ze stroef over een
natte ruit gaan of strepen trekken.
Door bijvoorbeeld een kurk tussen de
ruitenwissers en de ruit te plaatsen,
kunnen de wissers niet aanvriezen.
Tegen vastvriezen van deuren:
Op de rubbers van deuren en
achterklep talkpoeder aanbrengen.
Siliconenspray of zuurvrije vaseline op
de rubbers aanbrengen kan ook.
Handremgebruik:
Vanaf matige vorst (-5° Celsius of
lager) de handrem bij parkeren niet
gebruiken maar in de eerste versnelling of de z’n achteruit zetten.

Tips om vorstproblemen zelf te verhelpen:
Bevroren sloten:
Slot-ontdooier gebruiken, een zakje
warm water tegen het slot houden.
Ook wil het wel eens helpen om met
het lichaam enkele minuten tegen slot
aan te gaan staan.
Bevroren ruitenwissers:
Warmwaterzakje tegen de ruitenwis-

sneeuw mogelijk te maken.
Een veger, schep, werkhandschoenen,
een doek om de voorruit schoon te
kunnen wrijven. Wat extra’s aan eten
en drinken, warme kleding en dekens,
mocht men met pech stranden.
Sneeuwkettingen, plankje voor de
krik, startkabels, sleepkabel, jerrycan
met reservebrandstof, reservelampjes
en zekeringen, verbanddoos, reflecterend veiligheidsvest, zaklamp, olie en
koelvloeistof om bij te vullen

Winterdiesel
Om vlokken van de diesel te voorkomen wordt elk jaar vanaf oktober
‘winterdiesel’ geleverd door de brandstofmaatschappijen. In winterdiesel zit
geen paraffine zodat de diesel niet kan
gaan vlokken.
Winterdiesel is vlokvrij tot -20° Celcius.
Een probleem bij auto’s met dieselmotor is het bevriezen van water in het
brandstoffilter. Een verwarmd brandstoffilter kan men laten inbouwen mits
het voertuig daar al niet over beschikt.
De kosten hiervoor bedragen ongeveer
200,00 euro. Mocht de brandstof toch
gaan vlokken en/of het brandstoffilter
bevriezen, kan men de auto het beste
naar een verwarmde ruimte brengen.

Winterbanden
Laat winterbanden monteren, zeker
wanneer men naar het buitenland
gaat. Winterbanden hebben een
betere grip op sneeuw en ijs. Wanneer
men in het buitenland geen win-

terbanden gebruikt, kan dit leiden
tot medeaansprakelijkheid bij een
ongeval.
Bandenspanning en profieldiepte
controleren is eveneens belangrijk. De
minimum profieldiepte is wettelijk 1,6
millimeter maar onder winterse omstandigheden is een profieldiepte van
minimaal 4 millimeter aan te bevelen.
In Oostenrijk.is 4 millimeter zelfs
verplicht.
Neem bij een eventule wintervakantie
per auto ook een volwaardige reserveband mee.
Een sneeuwketting past namelijk niet
om een noodwiel of ‘thuisbrenger’.

Langstraat 8 Horst-Hegelsom - Tel.: 077-3987171 - www.garagefervanlin.nl

Autobedrijf
Autobedrijf

HAY PEETERS
Horst, Telefoon (077) 398 51 54

Reparatie en onderhoud van alle merken
Verkoop nieuw en gebruikt - Auto airco service
Storingsdiagnose - Ruitreparatie
Bandenservice - A.P.K. Station

Algemene tips
• Niet de motor aanzetten voor het
krabben. Een motor warmt stationair
nauwelijks op.
• Regelmatig de auto reinigen van pekel/strooizout en voorkom daarmee
een aanslag op bodem en lak van de
auto.
• Zogeheten ‘sterretjes’ in de ruiten
laten repareren voor de vorst invalt
anders kunnen deze doorscheuren.
• Een doek om de autoruit van binnen
zoveel mogelijk schoon en vetvrij te
houden dat voorkomt aanvriezen aan
de binnenkant van de autoruit.
• Dek de autoruiten af met karton of
een doek zodat het ijsvrij maken van
de ruiten gemakkelijker gaat.
• Maak het glas schoon van de koplampen, dat kan tot 80 procent meer
lichtopbrengst opleveren bij winterse
omstandigheden.
• Starten in de vrieskou doet men
beste op de volgende manier:
Zorg ervoor dat alles uit staat zoals
verlichting, radio, gps, verwarming
enzovoorts. Start dan pas de auto, zo
geeft men maximaal accuvermogen
aan de startmotor. Daarna kan men
één voor één alle zaken weer aanzetten, te beginnen met de meest
noodzakelijke. Nadat alle autoruiten
en koplampen ijsvrij zijn gemaakt
rustig wegrijden.
• Bij aankomende winterweer de
weerberichten in de gaten houden.
• Neem voor alle zekerheid een mobieltje mee met oplader voor in de
auto zodat men altijd hulpdiensten,
of familie kan bereiken.
• Ook handig is het om de laatste
routekaarten te downloaden van
internet zodat men onderweg niet
voor verrassingen komt te staan.

Ongeremde aanhangwagens
vanaf € 465,00. Informeer
naar de mogelijkheden.
Ook voor onderhoud, reparatie, PACK keuring en
onderdelen van uw aanhangwagen of caravan
(alle merken).
www.barents.nl

n
n
n
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In- en verkoop van alle merken auto’s
Reparaties en onderhoud
APK
Schadetaxaties en schadeherstel
Bel voor ’n GRATIS Wintercheck !
Tevens het adres voor winterbanden.

Van Helden Auto’s - Mommesstraat 3, 5975 NG Sevenum
077-4670599 of 06-53620505 - www.vanheldenautossevenum.nl
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Winterbanden, nut of
noodzaak
Veel automobilisten vragen zich af of ze, nu de winter in aantocht is, winterbanden op hun auto moeten
leggen. De redactie van HALLO liet zich door de ANWB voorlichten en deelt de bevindingen met u.

AUTO
7 graden.

De band hapt zich
vast in de neerslag
De ANWB adviseert winterbanden aan iedereen die veel kilometers
maakt, vaak rijdt in de winter of in
die periode in Duitsland, België (de
Ardennen met name) of Frankrijk rijdt.
De noodzaak is een stuk minder voor
iemand die niet veel rijdt, iemand die
vooral in de bebouwde kom blijft of
niet naar het buitenland gaat. Deze
richtlijnen geven voor veel automobilisten voldoende duidelijkheid om een
verantwoorde keuze te maken.

Boetes in Duitsland
verdubbeld

De ANWB stelt dat het rijden op
winterbanden ook in Nederland nuttig
is. Door de zachtere samenstelling
van het rubber zijn deze banden beter
geschikt voor lage temperaturen. In de
praktijk betekent dat meer grip, meer

comfort en veel veiliger als er sneeuw
of ijs ligt. De veiligheid wordt vergroot
door een veel kortere remweg. Op een
gladde weg scheelt dat bij een snelheid
van 50 kilometer per uur ongeveer de
helft. Dat is al snel 25 meter. Door de

Voor automobilisten die naar
Duitsland gaan, zelfs al is het voor één
dag, is het raadzaam winterbanden
aan te schaffen. Pas op het moment
samenstelling van het rubber in comdat u zeker bent dat er zich geen
binatie met de brede sleuven werkt de winterse omstandigheden in Duitsland
band als een rupsband. De band hapt
voordoen, bent u ‘veilig’. De boete op
zich vast in de neerslag. De winterhet rijden met ongeschikte banden
banden presteren beter dan de normale bedraagt 20 euro en in gevallen dat
banden bij een temperatuur onder de
u het verkeer hindert of in gevaar

brengt, het dubbele. Op dit moment
is er een wetswijziging in voorstel,
waarbij de genoemde boetes worden
verdubbeld tot respectievelijk 40 en 80
euro. Waarschijnlijk gaat de wijziging
nog deze winter in.
Naast de boete kan het niet
gebruiken van winterbanden leiden tot
(mede)aansprakelijkheid bij ongevallen omdat de bestuurder van een auto
op zomerbanden minder goed kan reageren op onverwachte situaties.
De verplichting in de Duitse wet
heeft niet alleen betrekking op de
banden maar ook op bijvoorbeeld de
ruitensproeiervloeistof, de ruitenwissers en de koelvloeistof.
Een reden om af te zien van de
winterbanden ligt in het feit dat de
aanschaf duur is. Er moeten vier nieuwe banden gekocht worden, terwijl
ook bijpassende velgen gewenst zijn.
Dat betekent dat je al snel een bedrag
van rond de 500 euro kwijt bent. Veel
automobilisten redeneren: “Och, die
paar keer dat ik in Duitsland kom, dat
risico van die paar tientjes durf ik dan
wel te nemen.” Een ander probleem
is de bergruimte voor de vier niet
gebruikte banden. Veel garages bieden
tegenwoordig de mogelijkheid om de

Verkeersmoppen

Is pech

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl

Een rijke man verlaat ’s
ochtends zijn huis en ziet tot zijn
grote schrik dat de hele achterkant van zijn nieuwe Mercedes is
gehavend. Maar hij haalt weer
opgelucht adem als hij onder de
ruitenwisser een briefje ziet
zitten. Hij pakt het papiertje en
leest: ”Beste Mercedes-eigenaar.
Terwijl ik dit schrijf staan er in
deze straat 50 mensen naar mij
te kijken, zij denken dat ik mijn
naam, adres, kenteken en
polisnummer opgeef. Dat is dus
niet zo!”

File

Een man komt te laat op zijn
werk; Baas: ”Waarom ben jij te
laat?!” Werknemer: ”Ik stond in
de file.” Baas: ”Hoe lang was
die file?” ”Weet ik niet, ik
stond vooraan...”

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

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN

voor concurrerende prijzen!
Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

Meer dan alleen schadeherstel...

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Prijswinnaars Hiltho-actie
golfarrangement
Maandag 1 november hebben Parkhotel Horst, Golfbaan Landgoed Bleijenbeek en Golfcomplex de Golfhorst de
prijswinnaars bekendgemaakt van de succesvolle actie die tijdens de Hiltho werd gehouden.

winkel&bedrijf 11
Boomteeltstudieclub start
in 2011 met bomengroep
Met ingang van het nieuwe seizoen wil de Boomteeltstudieclub Horst
aan de Maas de huidige groepen uitbreiden met een ondernemersrichting bomen. Op deze manier wordt een optimale uitwisseling geboden
voor kwekerijen in vrucht-, laan- en overige boomsoorten. Het activiteitenprogramma start bij voldoende inschrijvingen in februari 2011.
Deelnemers hebben zelf een
grote invloed op het activiteitenprogramma en profiteren mee met de
voordelen die de Boomteeltstudieclub
als vereniging biedt. Natuurlijk staan
ook de andere groepen als roos volle
grond, roos container, sierteelt volle
grond, sierteelt container open voor
nieuwe ondernemers die lid willen
worden. Ook kunnen medewerkers
in de boomteelt zich voor het nieuwe
seizoen het beste aanmelden voor de
bedrijfsgerichte groepen.
De Boomteeltstudieclub is groeiende en bestaat uit ruim 65 leden
uit de primaire sector boomteelt.

Dhr. Hans van de Sterren van het Parkhotel Horst overhandigt de cheque aan mevrouw Hoeymakers
uit Horst, daarnaast staan mevrouw Holtman uit Venlo en familie Leysten uit Kronenberg
Vele bezoekers hebben hun naam
achtergelaten bij de stands om mee te
dingen naar een tweedaags golfarrangement dat bestaat uit het spelen
op de beide golfbanen inclusief een
overnachting met ontbijt en diner in

het Parkhotel in Horst.
Er zijn zes prijswinnaars bekend
gemaakt. Mevrouw Hoeymakers uit
Horst, mevrouw Holtman uit Venlo,
familie Leysten uit Kronenberg, familie
Lenders uit Sevenum, familie van

Veghel uit Venray en familie Nooyen
uit Deurne. De drie laatstgenoemde
prijswinnaars waren helaas verhinderd
ten tijde van de prijsuitreiking. Zij zullen op een ander tijdstip hun prijs in
ontvangst nemen.

Gestreefd wordt naar een uitwisseling
van kennis op het gebied van teelttechniek en ondernemerschap tussen
ondernemers in Noord-Limburg en
Oost-Brabant. De Boomteeltstudieclub
wil daarnaast ook een klankbord
vormen om zo een zinvolle bijdrage
te leveren aan de boomteeltsector in
deze regio.
Voor alle nieuwe leden die zich in
2010 nog aanmelden voor het nieuwe
seizoen 2011 ontvangen tijdens de
jaarvergadering in februari 2011
een gratis snoeischaar. Voor verdere
informatie en aanmeldformulier zie
www.boomteeltstudieclub.nl

Prijswinnaars Groene
Kruis op Hiltho bekend
Tijdens de Hiltho konden bezoekers van de stand van Groene
Kruis Thuiszorg meedoen aan een
prijsvraag door te raden hoeveel
thuiszorgauto’s de dienst heeft. Het
juiste aantal was 51. De zes winnaars van de actie zijn Marianne van
Heijster uit Venlo, Jur Versleijen uit

Broekhuizen, Leo Janssen uit Horst, de
heer of mevrouw Geurts uit Deurne,
Guus Marcellis uit Horst en de heer
Geurts uit Ysselsteyn. Alle prijswinnaars ontvangen een waardecheque
met daarin een tegoedbon voor gratis
winkelen in een van de winkels of
startpunten van het Groene Kruis.

Echte Bakker Derix
steunt de Peelkabouters

Prijswinnaars Hiltho-actie
De Leste Geulde bekend

Op zaterdag 6 november presenteert Echte Bakker Derix een bijzonder product: het Wijsneusje. Een product dat
ontstaan is uit de vraag van oud-burgemeester Burgemeester Fasol aan Marc Derix of hij niet een product kon
maken voor de Peelkabouters.

Tijdens de Hiltho kon men in de stand van De Leste Geulde het
gewicht raden van een grote ´Krènteplats´. Dit reuzenbrood, dat was
gebakken door Bakkerij Derix uit Horst, woog in totaal 5,5 kilo.

Fasol: “ Ik dacht aan iets bijzonders,
iets wat refereert aan de Peelkabouters
en daardoor Horst aan de Maas op
’n leuke manier vertegenwoordigt .“
Dit informele gesprekje van een jaar
of drie geleden ligt de basis van de
geboorte van het Wijsneusje.
Marc Derix legt uit: “De wens van
Fasol heb ik vertaald in een uniek
taartje voor kinderen. We hebben het
gemaakt van echte Belgische chocolade, het is lekker luchtig van smaak
en heeft ’n vrolijk uiterlijk. Bovendien

steunt ieder kind met de aankoop van
het Wijsneusje direct het doel van
de Peelkabouters, aandacht en zorg
voor het zieke kind. Het Wijsneusje
is natuurlijk hartstikke lekker op ’n
verjaardagsfeestje, maar er kan ook op
’n logeerpartijtje lekker van worden
gesmuld “.
Echte Bakker Derix en de
Peelkabouters hebben de handen
ineen geslagen om de introductie
zaterdag tot een succes te maken.
Van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur

komt kabouter Wijsneus de verkoop
ondersteunen. De opbrengst van
het Wijsneusje gaat op deze dag in
z’n geheel naar de Peelkabouters.
Verder worden er folders en kleurplaten uitgedeeld, kan iedereen van
kabouter Wijsneus een leuke foto
maken, en kunnen alle mensen die
het Wijsneusje kopen, genieten van
een korting van 50 %. Vanaf volgende week zal van ieder verkocht
Wijsneustaartje 1 euro afgedragen
worden aan de Peelkabouters.

Bezoek onze sfeervolle

KERSTSHOW

en kom ook eens langs bij
het huis van de Kerstman.
Kinderen tot 12 jaar kunnen meedoen
aan de prijsvraag en maken kans op leuke prijzen.

Uit de vele juiste inzendingen zijn
de volgende prijswinnaars uit de bus
gerold. Het luxe ontbijt voor 4 personen is gewonnen door familie Geurts
uit Sevenum, Goof Koster uit Horst,
C. Joosten uit Horst, Pascal van de
Bekerom uit Horst, Helmie Brouwers
uit Horst, Trix Peeters uit Horst en
mevrouw Brouwers-Kersten uit Horst.
De winnaars van een schaal
´Hoesgemaakte kalde schôtel´ voor
10 personen zijn Hanneke Janssen

uit Broekhuizen, T. van Rens-Hanssen
uit Horst, Gerrit Joosten uit Oirlo, Tim
van Dijk uit Lottum en G. Everaerts uit
Hegelsom.
De Limburgse vlaai naar keuze
gaat naar familie Schrömbges uit
Venray, G. Hoeijmakers uit Horst, K.
Kersten uit Helden, B. Koppes uit
Blerick en A. Jacobs uit Horst.
Alle prijswinnaars zijn inmiddels
op de hoogte gesteld en kunnen hun
prijs ophalen bij De Leste Geulde.
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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.

Geert Claessens
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Deze week is onze HALLO-verslaggever in Sevenum waar hij bij de
presentatie van het Sevenums woordenboek Geert Claessens ontmoet. Hij
wordt deze week ‘Geplukt’.

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.

Crème
brulee van
steranijs
Benodigdheden:
1 liter melk
1 liter room
80 gr suiker
420 gr eidooiers
10 stuks steranijs
Bereiding:
· kook de melk, suiker, room en
steranijs samen en laat het
daarna 1 dag trekken;
· zeef de massa;
· voeg de eidooiers toe aan de
massa;
· de massa nog een keer zeven;
· afvullen in gewenste vormpjes
en gaar het 35 minuten in de
oven op 103 graden.

Vrijdag 5 NoV

WEEkENd kick off
cockTail aNd ShoTS

ZaTErdag 6 NoV
liVE oN STagE
rockTroubadour
”bluEka”

Geert is 46 jaar oud en woont
samen met Miek Swinkels (47) in
Sevenum. Het stel heeft twee meiden,
Tiemke van 13 en Geeske die 12 jaar
oud is. Het gezin wordt gecompleteerd
door hond Dapper. Geert werkt bij
Companen in Arnhem, een adviesbureau op het gebied van wonen.
Hij houdt zich ondermeer bezig met
het opstellen van visies op wonen
en leven. “Onlangs heb ik met de
dorpsraden in Peel en Maas gediscussieerd over wat belangrijk is in de
dorpen: Hoe willen ze omgaan met een
krimpende bevolking? Wat hebben ze

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.

5

ZaTErdag 13 NoV
MoNSTErS of
hEaVy METall
oZZy oSborNE
PaNTEra
METallica
aaNVaNg 22:00 uur
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

de Poolse huishoudens die hier willen
komen wonen te bieden? Hoe kunnen
de ouderen die zorg nodig hebben toch
zo lang mogelijk in hun eigen dorp
blijven wonen? Het is boeiend mee te
bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen en samen daarin vooruitzichten te schetsen”, meent Geert.
Naast zijn werk heeft de
Sevenummer nog tal van sportieve
hobby’s. Zo doet hij aan tennis, spinning, hardlopen in winterdag, fietsen
in de zomer en het volgen van de
voet- en volleybalwedstrijden van zijn
meiden. Maar ook KnopenLopen doet
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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hij vaak omdat hij deel uitmaakt van
die organisatie. “Intussen werken we
alweer aan nieuwe ideeën om het
netwerk nog mooier en aantrekkelijker
te maken. Wanneer ik dan zelf aan
het wandelen ben en zie anderen met
een kaartje rondlopen en genieten,
word ik gewoon blij van binnen”, aldus
Claessens.

Sevenum moet zuinig
zijn met ruimte
Geert is trots op zijn dorp. “In
Sevenum is sprake van een prettige
vorm van ‘waersigheid’ zoals bij echte
ezels het geval is. Een deel van de
Sevenummers vindt dat de klok te snel
tikt en een ander deel vindt dat de tijd
te langzaam gaat en er van alles moet
verbeteren. Dat levert een interessant
spanningsveld op waarin veel tot stand
komt. Sevenum vormt een krachtig
dorp dat nog zoekende is naar haar
plek en rol in de nieuwe gemeente”,
aldus de Sevenummer. Maar hij heeft
ook zorgen over zijn dorp. “We zijn in
Sevenum kwistig met de ruimte. In de
regio hebben we het lef gehad om een
paar duizend hectare in Klavertje4 aan
te wijzen voor de economische ontwikkelingen van de regio. Ik hoop dat de
ambitieuze invulling ervan los komt,
dat er daadwerkelijk duurzame bedrijvigheid ontstaat. Dat er kassen, stallen
en gebouwen komen die meer energie
opleveren dan ze gebruiken, dat zou
geweldig zijn. Tegelijkertijd moeten we
dan ook het lef hebben om grootschalige ontwikkelingen in ons nog open
buitengebied een halt toe te roepen.

Daar moeten we juist het kleine en het
fijne gaan ontplooien. De Hees is een
mooi voorbeeld wat er kan ontstaan in
agreatieve zin: Een ijsboerderij, tierelantijnen, B&B en een boerderijwinkel.
Sowieso mag Sevenum en omgeving
zich meer profileren op hetgeen her
en der ‘op het land’ te krijgen is. De
kwaliteit ligt er bij wijze van spreken
voor het oprapen. Maak het verschil in
plaats van meer van hetzelfde is dan
ook mijn credo”, aldus Geert.

Lekker klasjenere bij
Cambrinus
Hij vindt de Bengd zijn meest
favoriete plek maar ook Elsbeemden,
een ruig en authentiek stukje Sevenum,
heeft hij in zijn hart gesloten. Samen
met ‘zijn’ Miek of vrienden gaat hij
graag lekker uit eten. “Pas nog hebben
we het 15-jarig bestaan van onze vriendenkookclub ‘Dun Vettigen Handdook’
gevierd. Een Italiaans echtpaar heeft
ons toen compleet in de watten gelegd.
Prettig verrast werden we tijdens
Menu2010 in Horst. Lekker Portugees
gegeten onder genot van leuke band
en sfeer. En met ons wandelclubke
pakken we af en toe een avondje
Cambrinus om lekker te ‘klasjenere’”,
aldus Claessens. De Sevenummer heeft
groot respect voor Mien Wijnhoven en
Nel Thijssen. “Dit omdat ze zo’n 20 jaar
met passie en stuwende kracht een geweldig levenswerk hebben opgeleverd:
Het Sevenums Woordenboek”, besluit
hij het interview. Geert Claessens, een
interessante Sevenummer met een
heldere kijk op Sevenums toekomst.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week:
Twin Towers in Horst wordt in oorspronkelijke staat hersteld

En rare dwaling ván ôs Gemaent,
Herstelle ván enne blok cemaent.
Vur iën Euro verkocht,
Wie wil zo’n gedrocht,
Rix nag vur genne roei-je cent!

Hallo en zo
rechtsonder:
Bakkerij Derix
H3129
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Bespreking Poll week 42

Op alle plaatsnaamborden moeten de dorpen ook in het dialect worden
aangegeven

Cactus
Column

De gemeente Horst aan de Maas heeft besloten geen dialectnamen op te
nemen op de plaatsnaamborden. In een tijd van bezuinigen is dat simpelweg
te duur, zo oordeelt de gemeente. Een heikel punt, blijkt uit onze poll. Iets
meer dan de helft betreurt dat, 47 procent daarentegen vindt het prima zo. De
dorpsraad van Tienray vindt het jammer dat het niet doorgaat, maar begrijpt
de keus van de gemeente. Tienray troost zich met de extra aanduiding ‘Klein
Lourdes’ op de borden. De dorpsraad van Hegelsom zegt: “Het idee vinden
wij prima maar in een tijd waar wij met zijn allen flink moeten bezuinigingen

Voetbal

Niet vaak gebeurt het in
Nederland dat voetbal alle
overige nieuws van de
voorpagina’s en van de buis
weet te verdringen. Zelfs
Wilders moest (eindelijk)
plaats maken voor een
Rotterdamse tragedie.
Feyenoord verloor immers met
tien-nul van PSV. De voetballers
uit de lichtstad zetten
Rotterdam in het volslagen
donker. Het was volgens
insiders een schandalig en
onbeschaamd verlies. Dat is
dan eens weer heel iets anders
dan bij VVV. Die regio club
verliest ook bij het leven maar
die doen het beschááfd! Zo met
één of twee en hooguit drie
doelpunten verschil is nog te
overzien maar de trainer kan
wellicht nog iets verzinnen.
Men spreekt vaak over de
´chemie´ die tussen trainer en
spelers ontbreekt. Alsof ze bij
de DSM werken! En bij Vitesse
is het al van hetzelfde laken
een pak. Daar bemoeit zich één
of andere tamme Rus met
voetbal en denkt dit te kunnen
doen omdat hij geldschieter is.
Dus ook Theo Bos moet als
trainer het veld ruimen. Dat
wordt in het volgende seizoen
zeer prettig ,immers de
verliezers van nu kunnen weer
diverse overwinningen boeken,
zij het in de Jupiler afdeling. En
misschien kan Hay Berden zich
opnieuw illusies gaan maken
over een nieuw stadion in
Blerick, nu kan hij dit wel
vergeten want de Venlose
gemeenteraad zal zich wel één
keer bedenken voor er
opnieuw geld wordt gepompt
in bodemloze putten. De
supporters uit Horst aan de
Maas kunnen zich in groten
getale naar het voetbalveld
van Wittenhorst begeven want
daar is nog écht voetbal te
zien, niet gevoed door het
grote geld van de profs maar
wel door enthousiaste
amateurs. En misschien moeten
die nog wel eens een keer
spelen tegen een elftal van extrainers met onder meer, Guus
Hiddink, Theo Bos en Mario
Been in de basis!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

vinden wij een uitgave van 78.000 euro niet verantwoord en ondersteunen
dan ook het gemeentebesluit.” Horstenaar Marc Janssen sluit zich daarbij aan:
“Belachelijk idee! Ik dacht dat er binnen de gemeente andere prioriteiten liggen.”
Afgezien van financiële redenen, ziet Venlonaar Hay van Enckevort een
ander probleem: “Het zal ook praktische problemen met zich meebrengen.
Probeer Horst aan de Maas maar eens op één bord te krijgen in het Horster
dialect. De Mieeeeeeterik zal nog net gaan.”

Poll ’deze week’
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 43) > Om onze veiligheid te garanderen moeten er meer brandweerkazernes komen
> eens 00% oneens 00%

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.

Essentie-raadslid loopt stage
bij Wonen Limburg
Stef van Loo, raadslid voor Essentie, heeft afgelopen zomer stage
gelopen bij Wonen Limburg. Hij liep een dag mee met Dhr. Hassan Najja,
directeur van diverse vestigingen van Wonen Limburg, onder andere van
de vestiging in Horst.
De stage richt zich vandaag op het
volgen van Dhr. Najja in zijn dagelijkse werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan deze dag voornamelijk
uit vergaderen. We reizen van Horst
naar Venray voor een vergadering
met de huurdersbelangenvereniging
en van Venray naar Helden voor een
vergadering over het ontwikkelen van
een huisartsenpraktijk en een intern
overleg met medewerkers. Daarna
gaan we weer snel terug naar Horst
voor volgende overleggen.
Ondanks deze vele vergaderingen
en overleggen valt het me op dat er
heel open en eerlijk gecommuniceerd
wordt. Zowel met de medewerkers
als met klanten, relaties en andere

organisaties. Iedereen wordt gemotiveerd om mee te denken en meningen
of ideeën te geven over de manier van
werken en de stappen die gezet moeten
worden. Dit is een wijze les en een goed
voorbeeld voor de gemeente. Het is
ten slotte van essentieel belang dat de
inwoners van Horst aan de Maas ook
gemotiveerd en geprikkeld worden om
mee te denken met de ontwikkeling van
de gemeente en ook dat de wederzijdse
communicatie optimaal verloopt.
Als ik door Dhr. Najja om 18.00 uur,
na een zware vergaderdag, weer in
Horst afgezet wordt, is de conclusie duidelijk. Wonen Limburg is veel meer dan
een beheerder van het aanbod sociale
huur- en koopwoningen. Het is een

organisatie die kijkt naar het totaalconcept met alle sociale randaspecten.
De manier waarop zij dit vervolgens
communiceren, zowel intern als extern
heeft daarbij een voorbeeldfunctie.
Alles kan en mag gezegd worden, maar

met respect voor elkaar!
Ik dank Wonen Limburg, en met
name Hassan Najja voor deze indrukwekkende en zeer boeiende dag.
Stef van Loo
Essentie

Halverwege de begrotingsbehandeling
Dinsdag 26 oktober is de gemeenteraad begonnen met de
behandeling van de begroting 2011. Die vergadering was bedoeld voor
het stellen van “technische vragen” en de beantwoording daarvan,
maar dan wordt tevens een beetje duidelijk hoe het zal gaan tijdens de
inhoudelijke bespreking in de komende vergadering, die plaats vindt op
9 november en begint om 16.00 uur.
Voor D66 is zijn dan een paar
zaken van belang. Op de eerste
plaats het fietspad tussen Horst en
Broekhuizen. Het lijkt een ’gebed

zonder end’, maar volgens ons zijn
er voldoende mogelijkheden om juist
nu te besluiten tot snelle aanleg.
Een ander belangrijk onderwerp is

dat het bestuur wel praat, maar niet
goed luistert naar de burgers. Het
bestuur neemt te vaak maatregelen,
die ingaan tegen de wensen van
burgers en ook bij de uitvoering
wordt de mening van de burgers
vaak genegeerd. D66 zal daarvoor
extra aandacht vragen.
Zoals elke eerste zaterdag van
de maand, zitten wij aanstaande
zaterdag 6 november van 11.00 uur

tot 12.00 uur in de bibliotheek van
Horst weer klaar met een kopje
koffie om met u te praten over
de landelijke en locale politiek
en allerlei andere gemeentelijke
zaken en de standpunten van D66
daarover.
Henk Kemperman
Fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas
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15 VRAGEN aan Guus Vullings 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

Guus Vullings
16 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Poeh, moeilijke vraag zeg. Ik moet nog
even kijken waar ik later een talent in
word. Maar mijn doel is toch wel om bij
de korps mariniers te komen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is wiskunde, hier ben
ik altijd wel goed in geweest. Of ja, als
ik er zin in had tenminste. Nederlands
vind ik vreselijk, altijd al vreselijk
gevonden trouwens.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriend. Ik
heb meerdere goede vrienden om me
heen, maar daaruit heb ik niet echt een
beste vriend of zo.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdag in Café De Lange hier in
Horst en op zaterdag ben ik meestal
op de hockeyclub te vinden. Op zondag
ben ik thuis of ik hang weer op de
hockeyclub rond.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Wat te snacken zoals chips of nootjes of
zo. Verder staat er bier of een colaatje
en ligt er een stapel goede films.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Een deel doneer ik dan aan het project
Helpende Handen/Udvum Karangal.
Dat is een project voor weeskinderen in
India. Ik ben hier in 2008 zelf geweest
met het Dendron College en zou dus
graag meer hulp willen bieden als ik
1000 euro win. De rest zou ik sparen
en dan er een paar keer wat leuks voor
gaan doen met vrienden.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als je bijvoorbeeld met een presentatie
voor de klas bezig bent en je laat per
ongeluk een scheet of zo. Dan zou ik
echt wel graag door de grond willen
zakken.

Ik ga op vakantie en neem mee?
Genoeg geld en al mijn vrienden.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Friet met appelmoes! Of gewoon een
lekkere pizza, mm.. gewoon lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een lange broek, gympen en gewoon een t-shirt. Ik heb niet echt een
favoriete broek of t-shirt of favoriete
gympen of zo. Maar ik vind schoenen
van Vanz altijd wel lekker zitten.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst, maar ik moet toegeven
eigenlijk ook het meest, besteed ik tijd
aan lekker muziek maken of een beetje
kloten met mijn vrienden.
Stel je bent de baas in jouw plaats,
wat is het eerste dat je verandert?
Ik ben nu zelf 16 jaar, maar ik weet nog
wel toen ik een jaar of 14 of 15 was,
was er in Horst helemaal niets te doen
voor onze leeftijdsklasse. Dat was altijd
heel vervelend, dus dan zou ik zorgen
dat er ook iets voor die leeftijdsklasse
komt, qua uitgaan bedoel ik dan.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
The hills have eyes. Gewoon een lekkere
horrorfilm. Lekker veilig thuis op de
bank, en dan daar iets engs bij kijken.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
McDonalds natuurlijk. Maar ja, dat is
wel te verwachten en zal ook wel heel
standaard zijn natuurlijk.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Amerika. Daar zou ik altijd nog eens
heen willen. Je ziet er altijd veel over
op tv, en dat wil ik wel eens in het echt
zien allemaal.

VOORLICHTINGSDAGEN HORST
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Spoorweg 8
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077 - 398 16 20
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Column

Halloween
Afgelopen weekend, de
nacht van zaterdag op
zondag, klokslag 12 uur brak
Halloween 2010 aan. Ik had
de eer deze gebeurtenis in de
trein mee te mogen maken.
En dat heb ik geweten.
Tijdens deze twee uur
durende treinreis heb ik me
kostelijk vermaakt, het leek
wel een soort spooktocht,
maar dan een hele lange en
net iets anders dan gruwelen
in het bos. Van alle kanten
kwamen Halloween-figuren de
hoek om. Ieder op z’n eigen
manier, ik heb de meest rare
Halloween-creaties voorbij zien
komen. Een grote groep met
een soort van blauwe
badjassen stormde als eerste
het perron op. Het deed me
meer denken aan een stel
smurfen, dan aan angstaanjagende schrik-outfits.
Nouja, we houden het maar op
een mix van Einstein en de
smurven, ook best
beangstigend. Eenmaal
gesettled in de trein
paradeerden een paar jongens
gehuld in korte rokjes met
lange rafels eraan aan me
voorbij. Oke, best scary, een
groep mannen met korte
rokjes, waar een duo harige
benen onderuit stak. Maar niet
de eerste Halloweencombinatie die bij mij naar
boven zou komen. Na al deze
rare creaties gezien te hebben,
vroeg ik me heel even af of het
meisje tegenover mij
misschien ook een poging tot
een Halloween-look-a-like had
gedaan. Knalroze oogschaduw
met een glitter eye-liner en
wimpers zo lang tot aan haar
wenkbrauwen. Zichzelf een in
netpanty gehesen met
daaroverheen een veel te kort
rokje. Halloween? Wie weet..?
Eenmaal de bestemming
bereikt verliet ik de trein.
Samen met een jongen
gewapend met een mes met
bloed, correctie: een plastic
mes met ketchup en een lange
jas met daarop flinke
bloedvlekken. Halleluja, erg
schokkend, met een klein
schrikmoment, maar stiekem
ook een grote opluchting. Had
ik toch nog een normale
Halloween-combinatie gezien,
in plaats van allemaal die
alternatieve, of misschien hele
creatieve, outfits voor
Halloween.
Mies
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verenigingen

Muziekproject Irish
Brass in het Gasthoes
Na het succes van vorig jaar
komt muziekvereniging St. Hubertus
uit Hegelsom dit jaar weer met een
nieuw en uniek muziekproject.
Op zaterdagavond 20 november
wordt in het Gasthoes in Horst een
concert met het thema Irish Brass
gegeven.

Op zaterdagavond staan de muzikanten van St. Hubertus samen met
de mannen van de Oenoemoeloeke
5 uit Horst op het podium in het
Gasthoes. Dit jaar wordt het concert
compleet in Iers/Keltische stijl
uitgevoerd. Voor meer informatie zie
www.irishbrass.nl

04
11

Ald Iëzer finalist Koperen
Cover Competitie
Zondag 7 november speelt joekskapel Ald Iëzer in de Koperen Cover Competitie van Rowwen Heze in America.
Zij zijn een van de zes finalisten joekskapellen die hieraan deelnemen en zullen het nummer Danse ten gehore
brengen. Uiteraard hoopt Ald Iëzer de competitie te winnen.

Zittingsavonden bij
de Plaggenhouwers in
Grubbenvorst
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 november organiseert Gekke Maondaagsvereiniging (GMV) De plaggenhouwers uit Grubbenvorst weer hun jaarlijkse
zittingsavonden. Ook dit jaar heeft de commissie een leuk programma in
elkaar gezet vol met humor, buuts, dans, zang en kwats. Deze avonden worden gehouden in zaal ’t Haeren aan de Irenestraat te Grubbenvorst.
Op de zittingsavonden wordt
de nieuwe cd ´Ni mier, ni minder´
van de Plaggenhouwers gepresenteerd. Maar liefst veertien originele
Plaggenhouwersnummers zullen op
cd verschijnen, waaronder LVK-winnaar de Toddezèk met hun winnende
LVK-nummer 2009 ´Ni mier, ni minder´.
Daarnaast staan de nummers 1 tot
en met 4 van de liedjeskonkoersen
van de afgelopen 3 jaar, het veelbesproken nummer ´Altied te laat´ en
de deelnemer van de KVL-finale 2010
´ketjesbal´ op deze cd. Voor 15 euro
krijgt men een mooi muzikaal product
en wordt de liedjescultuur van de
Plaggenhouwers gesteund.
Daarbij heeft de vereniging dit
jaar nog een extraatje. Tot en met
1 januari wordt bij de verkochte cd’s

een Toddezèk-waardebon toegevoegd. Op 2 januari presenteert dit
muzikale trio hun eerste eigen cd.
Bezoekers die op deze middag de
bon inleveren krijgen na betaling
van 11 euro met hun gezin toegang
tot deze vastenaoves-middag met
diverse bekende Limburgse artiesten,
ontvangen de nieuwe cd en daarbij
tien consumptiebonnen. Dit als dank
voor de steun in de afgelopen jaren
en bij de recordpoging van vorig jaar
in het bijzonder.
De aanvang op 12 en 13
november is om 19.49 uur en de zaal
is open vanaf 18.30 uur. Voor beide
avonden zijn nog kaarten beschikbaar
die zijn te verkrijgen bij ’t Haeren.
Kaarten zijn ook te bestellen via
zittingsavond@plaggenhouwers.nl

Ald Iëzer bestaat al ruim 25 jaar
en onlangs was het tijd voor nieuwe
tenues. De nieuwe kleding is een
vrolijke combinatie van de kleuren
rood, zilver en zwart. Daarnaast is
er nog een tenue voor de wat meer
officiële gelegenheden, dat bestaat
uit rode en zwarte blouses. Dus voor
iedere gelegenheid een passende
outfit. Ook het repertoire van Ald

Iëzer is vernieuwd met het toevoegen van nieuwe nummers van onder
anderen Rowwen Hèze en Guus
Meeuwis.
Op 11 november reist de joekskapel af naar Keulen om het carnavalsseizoen in te luiden. Daarna zijn
ze weer dichter bij huis, op zondag
21 november bij het BCL-treffen. Ald
Iëzer loopt dan met carnavalsvereni-

ging d’n Dreumel mee in de optocht.
Op dit moment bestaat de
joekskapel uit zeventien enthousiaste
muzikanten in de leeftijd tussen 32
en 67 jaar. De kapel treedt ongeveer
veertien keer per jaar op. Mensen die
het leuk lijkt om de kapel te komen
versterken, zijn altijd welkom.
Voor info en contactgegevens kijk
op www.aldiezer.nl

rechts boven
pagina 3

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Sint Maartenviering in
Broekhuizenvorst
In Broekhuizenvorst gaan op 10 november de kinderen langs
de huizen om hun lampions of fakkels te tonen. Het lampionthema dit
jaar is circus. De stoet vertrekt op 10 november om 19.00 uur vanaf de
Naesenhof naar de troshoop op de loswal.
Sint Maarten is een echt
kinderfeest geworden. Men gaat in
optocht met feestelijke lampionnen
naar het vuur. Op vele plaatsen,

Mieke and Friends
bij SOS-project in India
Vorige week heeft Marijke Veldpaus uit Venray namens de organisatie SOS Meerlo-Wanssum een beeld uit het
kunstproject Mieke and Friends in India overhandigd aan Pappa Steven Vidyaakar. Marijke is met haar man Bart
Veldpaus en studenten van het Dendroncollege Horst te gast bij het sociale project van Pappa dat het echtpaar al
jaren steunt met hun organisatie Helpende Handen.

ook in Broekhuizenvorst, gaat
Sint Maarten te paard voorop en
de plaatselijke muziekvereniging
begeleidt de hele stoet.

Inzamelingsactie werkgroep Diaconie-nu

Sinterklaascadeau´s
voor kinderen asielzoekers

De werkgroep Diaconie-nu van het dekenaat Horst organiseert een
inzamelactie voor kinderen in het asielzoekerscentrum (AZC) in Tienray.
De werkgroep vraagt iedereen om speelgoed in te leveren zodat ook de
kinderen in het AZC een cadeautje van Sinterklaas krijgen.
De kinderen in het AZC wonen
ver van hun vriendjes en familie. Voor
hen is een cadeautje helemaal voor
zichzelf iets heel bijzonders. Normaal
moeten zij alles delen met de rest van
de kinderen in het AZC. Het cadeautje
wat ze nu met Sinterklaas krijgen
mogen ze zelf houden en meenemen
naar hun eigen kamer.
De cadeaus hoeven niet nieuw
te zijn, wel in goede staat. Gevraagd
wordt naar speelgoed dat niet op
batterijen werkt. Ook spellen waar
kaarten in zitten in de Nederlandse
taal, zijn voor de kinderen niet goed
bruikbaar, omdat de kinderen nog

niet zo goed onze taal spreken. Er
zijn cadeaus nodig voor circa zeventig
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot
en met 17 jaar.
Iedereen die mee wil helpen,
kan zijn speelgoed inleveren bij:
F. Pelzer aan de Schansstraat 53 in
Horst (tussen 17.00 en 18.30 uur)
of bellen 06-46198523, De Pastorie
aan de hoofdstraat 7 in horst (elke
werkdag tussen 10.00 en 12.00
uur), Diaconie-nu in het zaaltje van
de St. Lambertuskerk (op dinsdag
tussen 9.30 en 12.00 uur) of de St.
Lambertuskerk (iedere werkdag
tussen 17.45 en 19.15 uur).
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Zoals bekend heeft SOS MeerloWanssum het schoolbusproject van
Pappa Steven geadopteerd en startte

kunstenares Mieke van Uden een
bijzonder kunstproject in Geijsteren. Ze
gaf de 54 kunstenaars die deelnamen

Sint Maarten in Horst
Op 10 november brengt Sint Maarten weer een bezoek aan Horst. Zoals altijd wordt dan het traditionele Sint
Maarten vuur gehouden. Ook organiseerd Jong Nederland een fakkelknutselmiddag en fakkelwedstrijd.
De fakkelknutselmiddag is op
zondag 7 november van 14.00 tot 16.30
uur. In de blokhut van Jong Nederland
aan de Toon Hendriksstraat in Horst kunnen kinderen een eigen fakkel komen
maken. Er zijn voldoende spullen aanwezig om een fakkel te maken, maar
kinderen kunnen natuurlijk ook een
doos of iets anders van thuis meenemen. Iedereen moet wel voor een eigen
lampje zorgen.
Aansluitend aan de fakkelknutselmiddag is er een fakkelwedstrijd.

Alle kinderen die ´s middags een mooie
fakkel hebben gemaakt of die thuis of
op school al een leuke fakkel hebben
gemaakt, zijn welkom. De fakkels worden beoordeeld door een vakkundige
jury. De wedstrijd vindt plaats op zondag
7 november tussen 16.30 uur en 17.30
uur in de blokhut van Jong Nederland.
Op woensdag 10 november is
tussen 17.30 en 18.15 uur weer de
jaarlijkse rondgang langs de deuren.
Met een zelfgemaakte fakkel kun je wat
lekkers verdienen door mooie liedjes te

zingen. Na deze rondgang kunnen jullie
samen met Sint Maarten en de drumband van Jong Nederland meelopen met
de fakkeltocht naar de troshoop. Vanaf
19.00 uur vertrekt de tocht vanaf het St.
Lambertusplein naar de troshoop, die
dit jaar is gelegen op de hoek van de
Almeweg en de Afhangweg. Natuurlijk
is er voor iedereen warme chocomel
en bij het vuur wordt bekend gemaakt
wie er een prijs heeft gewonnen met de
fakkelwedstrijd. Het programma bij de
troshoop begint ongeveer om 19.30 uur.

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

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

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl
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Wij zoeken nieuwe collega’s!
Munckhof is een markgerichte en ambitieuze organisatie. Wij willen met kwalitatieve vervoers- en reisproducten
en een flexibele, persoonlijke dienstverlening gericht inspelen op de behoefte van onze klanten. Vooral de
deskundigheid en klantvriendelijkheid van onze medewerkers draagt bij aan de groei van onze organisatie.
Door deze groei zoeken wij voor onze vestiging in Horst:

44087 © Clabbers Communicatie
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Marijke Veldpaus overhandigd het Mieke and
Friends-beeld aan leider pappa Steven onder toeziend
oog van een aantal kinderen die hij heeft opgevangen

aan de laatste kunstmanifestatie in
Geijsteren een ’naakt’ beeld van haar
met de vraag om dat in hun eigen
discipline te bewerken. Dat leverde 54
unieke kunstwerken op die verkocht
worden ten behoeve van het ’schoolon-wheels-project’ in India.
In april was Pappa Steven te gast
in Meerlo en toen werd hem een van
de beelden beloofd. Marijke en Bart
Velpaus hebben het meegenomen
en in Chennai, de stad waar Pappa
Steven zijn sociale projecten heeft,
overhandigd. Het kunstproject Mieke
and Friends loopt nog tot en met
volgend jaar. Dankzij de samenwerking
met Wilde Ganzen wordt de opbrengst
van deze actie vermeerderd met een
bijdrage van deze landelijke organisatie.

Taxichauffeurs (parttime/oproep)
Telefonisten (parttime/fulltime)
)P P GE
T
X X X U SB B U   )
QBTUT
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Wilt u solliciteren? Kijk op www.munckhof.nl voor meer
informatie en vul het sollicitatieformulier online in.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Munckhof Groep,
tel. 077 397 8880.

www.munckhof.nl

Mensen maken
Munckhof
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Strandcross Vlissingen

Vierde VDO rankingtoernooi 2010-2011

Motorcrosser
Veertiende editie Open
Roy Hoeijmakers Grubbenvorst dartstoernooi
zesde
Op zondag 7 november organiseert DC Stammi Darts & Events uit Grubbenvorst voor de veertiende keer het
Open Grubbenvorst dartstoernooi met VDO-ranking. De prijzenpot bedraagt 640 euro.

Horstenaar Roy Hoeijmakers is zondag 31 oktober zesde geworden in de
motorcrosswedstrijd op het strand van Vlissingen. Het deelnemersveld
bestond uit de nationale top van Nederland en enkele buitenlandse
deelnemers.

Ook dit jaar hoopt DC Stammi op
een grote opkomst voor dit
prestigieuze toernooi. Op deze
veertiende editie zijn er rankingpunten te verdienen voor alle VDOleden. Maar ook niet VDO-leden
kunnen uiteraard aan dit toernooi
deelnemen.
Iedereen vanaf 16 jaar kan
zich vanaf 10.00 uur inschrijven
voor het single- of koppeltoernooi
in Café ’t Stammineke (bij de

kerk). De inschrijfkosten voor
het singletoernooi bedragen 5
euro per persoon en voor het
koppeltoernooi 8 euro per koppel.
Het koppeltoernooi start om 11.00
uur en de singles beginnen om
13.00 uur.
Voor de winnaar van het
singeltoernooi ligt 175 euro klaar
en het beste koppel mag 80 euro
verdelen. Voor de beste dame in
het gehele toernooi is er 50 euro

te verdienen. Het tijdstip van de
finale is afhankelijk van het aantal
deelnemers.
Deze finale kan live op een groot
videoscherm worden gevolgd.
De ´one-hundred-and-eighty’s´
zullen hoe dan ook weer
schalmen in Café ’t Stammineke
in Grubbenvorst, de ´Lakeside´ van
Noord-Limburg. De toegang is gratis.
Dus ladies and Gentleman, let’s play
darts.

Aantrekkelijke Inkomsten voor OPPAS/Gastouder

(NETTO € 1.000 - € 4.000 per jaar)
Tijdens de kwalificatieheat
vertrok Roy Hoeijmakers als 20e
van de 81 deelnemers uit de start,
na twee ronden wedstrijd ging
het rijden pas beter in het zware
mulle zand en de rijder van uit het
StabiloProgripmxteam klom op naar
een 13e plaats. Door het uitvallen van
enkele rijders en het goed ontwijken
van langzamere deelnemers kon Roy
deze kwalificatie afsluiten op een
verdiende 9e plaats.
Omdat de zware motoren
(MX1+MX3) ook een kwalificatieheat
hadden, gingen van deze groep 45
rijders door naar de finale. De finale
bestond uit 90 rijders, 45 uit de MX2-

groep en 45 uit de MX1/3-groep.
Tijdens de start waren de zware MX1motoren als eerste weg en de lichter
motoren (MX2) moesten het hebben
van hun behendigheid.
Na een ronde kwam Roy als 39e
door en ook deze manche duurde het
twee rondes voordat Roy zijn ritme te
pakken had. Vanaf ronde drie ging het
rijden al beter en dit werd ook beloond
met vele inhaalacties. Met nog twee
rondes wedstrijd had Roy Hoeijmakers
de top tien bereikt, als een vis in het
water reed Roy over de zware piste en
beloonde zichzelf met een 6e plaats
bij de MX2-motoren en een 17e plaats
algemeen.

Selectiewedstrijden
pony´s dressuur
in Lottum
Op 6 en 7 november wordt in
rijhal Hoogveld aan de Stokterweg
in Lottum de tweede indoor
selectiewedstrijd voor de Limburgse

Kampioenschappen voor pony’s van
dit seizoen gehouden. Er zullen in
dit weekend circa 170 ruiters actief
zijn.

Monsterzege AVV
America
Het eerste voetbalelftal van America heeft zondagmiddag de
grootste zege geboekt in de clubgeschiedenis van AVV America. Met
maar liefst 16-0 werd Oranje Zwart uit Helmond vernederd. Beide teams
komen uit in zesde klasse D.
Na de eerste helft stond de
thuisploeg al met 5-0 voor. Maar
na rust werd Oranje Zwart totaal
overlopen en eindigde het duel in
16-0. De doelpunten werden door
8 verschillende spelers van America
gemaakt. Jorrit Kersten maakte met
6 doelpunten de meeste goals.

Volgens het Eindhovens Dagblad
waren de Oranje Zwarten totaal
gedemotiveerd. Een bestuurslid
moest de spelers zelfs nog over
halen om de tweede helft te voetballen. Voor de trainer van Helmond
was deze wedstrijd de druppel en
stopt hij per direct als trainer van de
Helmondse zesde klasser.

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

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.
&DVD'RVB[BLQGG

• 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)

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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Verwondering en waardering Oetslovers winnaar
van liedjesavond
na première in schouwburg
Afgelopen vrijdag ging de films It´s not always about succes in de Venrayse schouwburg in première.
Documentairemaker Juul Thielen uit Meerlo en filmmaker Marijn Poels uit Swolgen kregen een minutenlang
applaus voor hun film.

De makers van It´s not always about succes staan op het podium in de Venrayse schouwburg
“Het is ongelooflijk wat deze
mannen teweeg hebben gebracht”,
reageerde na afloop directrice AnneChristine Liebrand van Schouwburg
Venray. Ze heeft de film bekeken en
viel van bewondering en verbazing
bijna van haar zetel. “Het is een ongekend mooi en indrukwekkend document” Maar niet alleen de documentaire, ook de hele entourage waarin
de mannen achter de documentaire
hebben gewerkt verdiend volgens
Anne-Christine alle waardering en lof.
De belangstelling voor deze productie
is zo groot dat overwogen wordt een
tweede avond te organiseren.
Het feest van de première begon
al om acht uur toen honderden
mensen voor de schouwburg stonden
om de hoofdrolspelers op te wachten.
De brede rode loper was speciaal
voor deze gelegenheid uitgerold. De
hoofdrol spelers van de film (Maarten
Peelen, Tim Groetelaars, Daniel Grob,
Juul Thielen, Jos de Hoog en Marijn
Poels) arriveerden samen met een
aantal figuranten en medewerkers
in twee grote limousines. En toen de
deuren van deze auto’s open gingen
draaiden camera’s van provinciale en
lokale televisiestations en bleven tientallen fotocamera’s langdurig flitsen.
De schouwburg was helemaal
uitverkocht. Zeshonderd gasten

volgden de spelers en weldra sloeg
de aanvangsgong. Als een ervaren
conferencier sprak de man achter dit
grote product Marijn Poels het publiek
toe. In poëtische woorden legde hij uit
dat de droom van zijn vriendengroep
om een mega-productie te maken van
The Lost History of a Mythe niet gelukt
is omdat de harde schijf doorbrandde.
“Maar het leven gaat door. Je kunt
alleen maar groeien door falen te accepteren”, aldus Poels.
Van de mislukking hebben de
vrienden, mede dankzij documentairemaker Juul Thielen, toch nog een
succes gemaakt door er een indrukwekkende documentaire van te maken
onder de titel It’s Not Always about
Succes. Tijdens de negentig minuten
durende documentaire ziet en hoort
het publiek wat er achter de schermen
allemaal gebeurde. Het verhaal en de
prachtige beelden worden afwisselend
door filosofische teksten van Marijn
Poels en dan weer eens hilarische
momenten tijdens de opnames. Met
als hoogtepunt de indrukwekkende
en spectaculaire veldslagen van The
Battle of Camelot.
Na afloop van de documentaire
werd Juul Thielen gecomplimenteerd
door filmmaker Marijn Poels en kreeg
een prachtige oorkonde als herinnering aan dit unieke project. De

honderden bezoekers bleven nog uren
na praten met de documentairemakers
en de hoofdrolspelers over de mislukking van de speelfilm en het succes
van de documentaire. Iedereen was
enthousiast. Een van de gasten zei:
“Ik wist niet wat ik mij er van moest
voorstellen. Maar wat deze mannen
hebben gedaan is ongekend mooi en
kwalitatief van hoog niveau”.
Een van de vele gasten was
pastoor Ruud Verheggen van Meerlo.
Hij verwoordde de mening van velen:
“De makers hebben laten zien hoe
om te gaan met een mislukking en
wat vriendschap betekent. Ze hebben
mensen kunnen mobiliseren en zo
meegewerkt aan gemeenschapsopbouw”.
Veel mensen werden teleurgesteld omdat de schouwburg van
Venray met zeshonderd plaatsen op
zeker moment uitverkocht was. Om
iedereen in de gelegenheid te stellen
deze unieke en boeiende documentaire nog te zien en als collectors item is
er een speciale dvd uitgekomen waarop naast de documentaire ook vele
foto’s en een making-of reportage zijn
verwerkt. Deze dvd is vanaf heden te
koop bij Electro Kusters Meerlo voor 10
euro. Van elke verkochte dvd gaat een
deel naar het SOS Meerlo-Wanssum
project in India.

Boemelweekend in Horst
Het Horster Horeca Collectief organiseerde afgelopen weekend voor de vijftiende keer het
Boemelweekend. Bezoekers werden tijdens het uitgaan door boemelbussen tussen de verschillende uitgaansgelegenheden vervoerd. Op zondag werd jong en oud vervoerd met paard en wagen. De deelnemende
horecagelegenheden zorgden voor bijzondere optredens en acties.

Meulenwiekers

In café ’t Hukske vond afgelopen zaterdagavond de vierde editie plaats
van de liedjesavond van Carnavalsvereniging De Meulewiekers uit Meterik.
De winnaars werden de Oetslovers met het liedje ‘Vastenoavend viere’.

De tweede plek was voor Bromtol
& co met ‘Jao Kastelein’. Zij weren op
de voet gevolgd door Heite soep met
‘Aaltied den ienaleste’ en VCM met het
‘VCM clublied’.
Met het liedje ‘Vastenoavend

geveul’ werden Lisanne Haegens
en Lieke Janssen de winnaars bij de
jeugd.
Meer foto’s van de liedjesavond op
www.hallohorstaandemaas.nl
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‘Zondag in ’t Zuiden’ is een middag genieten

Een familiefeest voor het hele gezin
Rowwen Hèze houdt op vrijdag 5 en zaterdagavond 6 november hun traditionele Slotconcert aan de Gerard
Smuldersstraat in America. Omdat zondag 7 november alle faciliteiten nog op het terrein aanwezig zijn, wordt een
familieprogramma gepresenteerd dat meer dan de moeite waard is.

Fred Houben (links) en Pieter-Nic van den Beuken (rechts)
van projectenbureau Witgoed&van Bontewas medeorganisatoren van Zondag in ’t Zuiden
De organisatie van Zondag in ’t
Zuiden is in handen van Pieter-Nic
van den Beuken en Fred Houben van
cultureel projectenbureau Witgoed en
van Bontewas en het management
van Rowwen Hèze. Pieter-Nic van
den Beuken: “Het is in feite een extra

dag van het slotconcert. De tenten
en alle andere benodigde faciliteiten
staan er toch dus waarom deze dan
niet gebruiken? Als ik de editie van
komende zondag bekijk, is er toch wel
een verschil met Zondag in ’t Zuiden
van vorig jaar. De grote tent blijft één

geheel met achterin de tent een grote
kinderkermis en helemaal vooraan
vinden optredens plaats. Door de tentgrootte merk je niet eens dat ruimte
door de kinderkermis en het podium
zich onder één dak bevinden”, aldus
Van Den Beuken.

“Het wordt een spektakel zoals
nog nooit vertoond is en waarbij
vooral een gezellig dagje met het
gezin als leidraad dient. Vergeet niet
dat ook jeugd van 1 tot en met ver in
de 80 jaar oud Rowwen Hèze-fan is.
De slotconcerten van Rowwen Hèze
worden druk bezocht en zijn voor de
allerkleinsten en de wat oudere fans
van de band moeilijker te bezoeken.
Dat is de reden om ook voor die
doelgroep iets te organiseren waarbij
gezelligheid, spontaniteit, de grote
kinderkermis en gezellige plekjes
voor jong en oud te vinden zijn in het
tentencomplex”, licht Fred Houben
toe. “Jonge gezinnen met kinderen en
de wat ouderen uit onze regio willen
we ook laten genieten van America’s
grootste visitekaartje: Rowwen Hèze”,
vult Pieter-Nic aan. De twee geloven
heilig in het concept omdat alle activiteiten binnen plaatsvinden en niet
weersafhankelijk zijn.

Spektakel voor de
hele familie
Het moet gezegd worden, Zondag
in ’t Zuiden heeft nogal wat te bieden.
Zo is er een optreden van Frans Duyts,
die speciaal voor dit optreden met een
helikopter wordt ingevlogen omdat hij
na afloop verplichtingen elders heeft.
Maar ook Monique Smits, Beppie Kraft

en Fabrizio treden op. En wie denkt
dat Rowwen Hèze niet zal optreden
heeft het mis want ook zij geven een
miniconcert voor alle bezoekers van
Zondag in ’t Zuiden. Naast alle optredens vindt die dag ook de ‘Koperen
Cover Competitie’ plaats. Joekskapellen,
zaate hermeniekes en muziekgezelschappen spelen een originele
Rowwen Hèze-cover. De zes finalisten
die zondag tegen elkaar strijden zijn:
SpetterZ uit Someren, Zeuk ma Uut
uit Broekhuizenvorst, Geine Aom uit
Sint Odiliënberg, Ald Iezer uit Horst,
de Sjwaegelebend uit Limbricht en de
Neutekrakers uit Alverna. De winnaar
wacht een Rowwen Hèze sponsordeal en wordt uitgenodigd om in het
voorprogramma van Rowwen Hèze op
te treden.
Pieter-Nic van den Beuken en Fred
Houben hebben hoge verwachtingen
van Zondag in ’t Zuiden. “We zijn al
vanaf eind vorig jaar bezig met de
voorbereidingen voor deze dag. Als je
kijkt naar wat het programma zoals te
bieden heeft, mag je met recht spreken
van een feest voor het hele gezin”,
besluit Pieter-Nic het interview.
Kaarten voor Zondag in ’t Zuiden
zijn te bestellen via www.slotocncerteamerica.nl In de voorverkoop 8,50
euro en aan de dagkassa 12,50 euro.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen
gratis naar binnen. Aanvang 13.00 uur.

Natuurwerkdag in
de Schadijkse bossen
bij Meterik
Op zaterdag 6 november organiseren IVN De Maasdorpen en
Staatsbosbeheer een natuurwerkdag in de Schadijkse bossen bij Meterik.
Midden in de Schadijkse bossen ligt de Schaakse heide. Een bijzondere
plek waar Staatsbosbeheer in 2006 alle bomen heeft gekapt om het
gebied weer om te vormen naar het heideachtig landschap met stuifduinen, zoals het er eeuwen geleden uitzag.

Inmiddels is plaatselijk de heide
al weer zichtbaar. Om de groei van
bomen en struiken tegen te gaan en
het gebied open te houden, grazen
hier het hele jaar door geiten. In de
zomer krijgen deze geiten hulp van
een groep schapen. Desondanks
weten een aantal bomen en stuiken
zich toch te handhaven. Om de
schapen en geiten te steunen in hun
werk, roepen het IVN De Maasdorpen
en Staatsbosbeheer de bezoekers
van het gebied op om één dag mee
te werken op de heide.
Mensen die het leuk vinden om
in uw eigen wandel- of sportgebied
eens de werkhandschoenen aan te
trekken, worden uitgenodigd zich
te melden. Het werk bestaat uit het
zagen en knippen van bomen en
struiken en het slepen en stapelen
van takken. Naast het actief bezig

zijn in en voor de natuur, kunt de
deelnemers het gebied ook eens van
een geheel andere kant bekijken
en vragen stellen, die ze misschien
al langere tijd bezig houden. Ook
kinderen zijn van harte welkom. Voor
koffie en thee wordt gezorgd.
Aanmelden voor de natuurwerkdag kan bij Andy Liebrand van Staatsbosbeheer op telefoonnummer 077
464 19 07 of Ton Wismans van IVN
De Maasdorpen op telefoonnummer
06 13 31 43 67. De werkzaamheden op deze natuurwerkdag vinden
plaats van 9.30 tot 13.00 uur. De
verzamelplaats is op de parkeerplaats aan de Gusseweg te Meterik.
Deelnemers wordt gevraagd zorg te
dragen voor werkkleding en stevig
schoeisel, laarzen zijn niet nodig en
werkhandschoenen aanwezig. Meer
info: www.natuurwerkdag.nl
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Bijzondere jubileumactie Adam Bomb
Rowwen Hèze
in OJC Walhalla
Rowwen Hèze viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum geeft de band 25 vrijkaarten
weg voor de muziekmiddag ´Zondag in het Zuiden´ voor familieleden en vrienden van een echtpaar dat dit jaar ook
hun 25-jarig jubileum viert.

Op zaterdag 6 november zal in OJC Walhalla in Sevenum de legendarische rocker Adam Bomb op het podium staan. Adam is geen
vreemde in Walhalla en staat altijd garant voor een feestje tot in de
kleine uurtjes. Hij staat namelijk bekend om het feit dat hij met z’n
vaste band toegiften kan geven van maar liefst vier uur.
Adam Bomb heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij
kreeg les van gitaarlegende Eddie
van Halen, nam albums op met exAerosmith gitarist Jimmy Crespo en
het scheelde niet veel of hij had in
Guns ’n Roses gespeeld. Zijn muziek
is het beste te omschrijven als

ouderwetse hardrock met een sleazy
garage randje.
De entree bedraagt 6 euro.
Pilsjes zijn in OJC Walhalla nog altijd
goedkoop en de sfeer is ouderwets
gezellig. De deuren gaan om 20.00
uur open en Adam stapt rond 21.30
uur het podium op.

Jodymoon
en Guy Forsyth
in Cambrinus
Ieder echtpaar dat in 2010 hun 25jarig jubileum viert kan meedoen door
een foto te mailen waarop de jubilarissen staan. Het echtpaar met de mooiste
of origineelste foto wordt beloond met
25 entreekaarten voor ‘Zondag in het
Zuiden’ op 7 november. De winnaar kan

entie
aar

daarmee familie, vrienden en bekenden trakteren op een feestmiddag in
de feesttent in America. Daarnaast mag
het winnende echtpaar samen met
Rowwen Hèze op de foto.
Om mee te doen aan deze prijsvraag kan de foto met de jubilaris-

sen, naam en telefoonnummer vóór
Zondag 7 november treedt de band Jodymoon op in Cambrinus in Horst
vrijdagochtend 5 november per email
en op 10 november staat hier de internationale buestopper Guy Forsyth op
gestuurd worden naar foto@slotconcert- de planken.
america.nl De winnaar krijgt op vrijdag
5 november bericht. Meer informatie
over ‘Zondag in het Zuiden’ is te vinden
via www.slotconcertamerica.nl

Guy Forsyth met zijn band
Jodymoon is een ongewone
formatie op een poppodium, want de
band voelt aan als een kamerorkest. De
band heeft een kleine bezetting, maar
een rijke sound. Viool en cello leggen
een brede basis onder de composities
van zangeres-pianiste Digna Jansen en
multi-instrumentalist Johan Smeets,
die moeiteloos van gitaar via percussie
naar piano schuift. De zang van Digna
Jansen is fraai, gedragen en volleerd.
Violist Wim Spaepen en celliste MarieJosé Didderen voelen feilloos aan waar
hun plaats is in de Jodymoon-mix van
singer-songwriter, pop, klassiek en
roots.
Een rode draad in de muziek van
Jodymoon is een zekere melancholie,
een gevoel van verlangen. Een ander
belangrijk kenmerk van de sound is
een ‘laid back’ groove die in bijna alle
nummers te horen is. Filmpjes van
Jodymoon op youtube laten meteen
zien wat de luisteraar te wachten staat.
Het concert begint om 16.00 uur.

Een rode draad
in de muziek
is een zekere
melancholie
Woensdag 10 november is de
rijke americana- en roots sound van
de Texaan Guy Forsyth te horen in
Cambrinus. Met korrelige, organische
folk en blues creëert hij een rauw
en fascinerend geluid. Aan Forsyths
krachtige stem valt niet te ontkomen.
In 2005 won hij onder meer de
Austin Music Award for Best Male
Vocalist. Hij is een graag geziene gast
op de podia van de grootste Europese
en Amerikaanse bluesfestivals.
En nu speelt hij samen met zijn band
in Horst. Dit concert begint om
20.30 uur.
Voor meer informatie over de
concerten bel 077 398 30 09 of kijk
op www.cambrinusconcerten.nl
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Uitwisseling KPJ Melderslo en Canix Lottum

Mega Sylvester Party
Stratex & International Paper
in centrum Horst
Er wordt dit jaar op oudjaarsavond een Mega Sylvester Party in het
centrum van Horst georganiseerd. Café de Lange, Blok10, Café ’t
Centrum, Soestdijk en Kwalitaria ’t Hukske hebben de handen ineen
geslagen om Horst knallend het nieuwe jaar in te laten gaan.
Het programma van de Mega
Sylvester Party is zorgvuldig samengesteld zodat iedereen zich prima
kan vermaken. In Café De Lange zal,
naast een aantal dj´s, de coverband Random optreden, een jonge
enthousiaste band die haar sporen
in de muziekwereld al ruimschoots
verdiend heeft.
Bij Blok10 zal de rockband Crystal
Dream op de planken staan. Ook hier
wordt het programma aangevuld
met enkele dj’s. Café ’t Centrum
heeft deze avond Jericho Pie op het
programma staan, een band die
eigen werk combineert met covers
van diverse bands van Snow Patrol
tot Metallica.
Bezoekers die niet geïnteresseerd zijn in het luisteren en bekijken
van deze bands zijn op deze avond
welkom in Soestdijk, waar deze
avond een zero’s party wordt gehou-

den. Dus muziek uit het tijdperk na
de eighties en nineties.
Tijdens de avond en nacht van
de Sylvesterparty zal Kwalitaria
’t Hukske het Wilhelminaplein
bezetten om er voor te zorgen dat
er geen honger zal worden geleden. Een frietje inclusief snack, is
inbegrepen in de entreeprijs. Op het
Wilhelminaplein zal ook een buitenbar gezet worden, zodat men buiten
even tot rust kan komen onder het
genot van een drankje. Klokslag
00.00 uur kan iedereen genieten
van spetterend vuurwerk om zo het
nieuwe jaar in te luiden.
Kaarten voor deze spectaculaire avond kosten 20 euro en zijn
verkrijgbaar bij de deelnemende
horecagelegenheden. Met een
entreeticket krijgt men toegang tot
vier horecagelegenheden en een
gegarandeerde topavond.

Stroop maken en
Sint Maarten-fakkels
knutselen in De Locht
Komend weekend zijn er weer diverse activiteiten te beleven in
Museum De Locht. Zo wordt er stroop gemaakt en kunnen kinderen een Sint
Maarten-fakkel knutselen.

De medewerkers van Museum
De Locht laten op zaterdag en zondag
in de eigen stroopmakerij zien hoe
een mengsel van 90% suikerbieten
en 10% appels wordt gekookt in de
authentieke kookpotten, die nog met
hout worden gestookt. Vervolgens
wordt de prut die hierbij ontstaat,
uitgeperst en ingekookt tot lekkere dikke stroop. Dergelijke stroopmakerijen stonden vroeger in vele
dorpen. Museum De Locht brengt
het verleden weer tot leven met het
maken van stroop, die u uiteraard ook
kunt kopen.

Op zondag kunnen kinderen in
De Locht op ouderwetse manier Sint
Maarten-fakkels maken. Het geheel
wordt op deze dag omlijst met een
optreden van Mart Vervoort met
vrolijke, nostalgische liedjes.
Vanaf 1 november gelden er aangepaste openingstijden in Museum
De Locht. Op woensdag is het museum open van 14.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag en zondag van 11.00
uur tot 17.00 uur. Groepen kunnen
op afspraak ook op andere tijden
terecht. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur.

in De Zwingert Melderslo

Lottum en Melderslo zijn twee buurdorpen met elk een eigen jongerensoos. In Lottum is dit Canix en in
Melderslo de KPJ. Op 5 november wordt een uitwisseling tussen de twee sozen georganiseerd in MFC de Zwingert in
Melderslo, waarbij de Lottumse bandjes Stratex en International Paper zullen optreden.

De band Stratex treedt op tijdens de uitwisseling tussen de sozen van Lottum en Melderslo
De avond wordt afgetrapt door
International Paper. Deze band speelt
rock en metal covers met een enkel
eigen nummer. Denk aan een mix
tussen Motörhead en Metallica.
International Paper heeft in zijn korte
bestaan al opgetreden op onder andere Weistock en Swolgen Rocks.
Daarna is het de beurt aan Stratex.

Stratex is een heavy, thrash en death
metal tribute band die ontstaan is uit
de Stormtroopers of Death-coverband
‘Z.O.D.´. Met deze band wordt het een
metal feest met nummers van onder
andere jaren 80-helden als Metallica,
Rose Tattoo, Airbourne, Celtic Frost,
Stormtroopers Of Death, Sepultura en
natuurlijk Slayer.

Al een half jaar lopen er plannen
om een uitwisseling te doen tussen
beide sozen, waarbij Lottumse bands
in Melderslo en Melderslose bands in
Lottum gaan spelen. Op 5 november is
de eerste datum van de twee feesten.
De deuren van de Zwingert gaan open
om 20.00 uur en de optredens starten
om 20.30 uur. De entree is gratis.
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Textielkunst in Museum
De Kantfabriek
Van 7 november 2010 tot en met 8 februari 2011 is een bijzondere tentoonstelling met werken van textielkunstenaars in Museum de Kantfabriek te zien. De tentoonstelling Landscape-Let us travel is het resultaat van een
wereldwijde wedstrijd die de borduur- en naaimachinefabrikant Pfaff organiseerde.
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Timbershop in
De Buun

Op zondag 7 november treedt Timbershop op in Muziekcafé De Buun
in Horst. Timbershop is een coverband van Ierse folk muziek die haar
inspiratie hoofdzakelijk vindt in de band de Dubliners met hun pubsongs, ballads, jigs, reels, polka’s, slow airs en hornpipes.
Het initiatief voor oprichting van
de band is circa vijf jaar geleden
genomen door Wim Nabben, die
de band eind 2009 heeft verlaten. Inmiddels is Karl Heinz Walter als
nieuw bandlid toegevoegd. Deze
zanger/gitarist heeft zijn sporen in
allerlei muziekstromingen en bands
ruimschoots verdiend. Ook Ron Spee,

De wedstrijd Pfaff Art Embroidery
Challenge wordt tweejaarlijks gehouden en hiervoor worden textielkunstenaars uitgenodigd die kunstwerken maken met de borduur- of naaimachine.
Het is de vierde tentoonstelling sinds
2004 die door Pfaff wordt gesponsord.
De tentoonstelling was eerder te zien in
Londen en Parijs.
Het gedeelte van de titel Landscape
is een verwijzing naar het schilderen
van landschappen. Deze vorm van
schilderen bereikte zijn hoogtepunt
in Frankrijk in de tweede helft van de
19e eeuw door de impressionisten.
Deze stroming vormde de het uitgangs-

punt voor de textielkunstenaars die
meededen aan de Pfaff Art Embroidery
Challenge 2010.
Raakvlakken met de schilderkunst
zijn er zeker. In plaats van penselen
zorgt de naaimachine voor een creatieve en spontane compositie en de
kleurige draden nemen de plaats in van
het palet met de verschillende tinten
verf. De resultaten op de tentoonstelling zijn buitengewoon en soms
adembenemend.
´Let us travel´ verwijst naar de vele
reizen die de kunstenaars maakten en
die ze inspireerden. Reizen naar allerlei
landen en landschappen, maar soms

ook naar het land van de kinderjaren,
herinneringen aan vroeger. Er zijn ook
werken te zien die de klimaatverandering en de milieuproblematiek tot
onderwerp hebben.
Er zijn op de tentoonstelling kleine
en grote werken, schilderijen, sculptures en objecten te zien. Deze verrassende expositie is te zien in Museum
de Kantfabriek aan de Americaanseweg
8 in Horst. Het museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur. Groepen kunnen dagelijks
terecht op afspraak. Voor verdere
informatie bel 077 398 16 50 of kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

ooit fiddler van Timbershop, speelt
regelmatig mee met een van de
optredens van Timbershop. Iedereen
die de band in deze vernieuwde
bezetting wil zien en horen spelen
is komende zondag welkom in
Muziekcafé De Buun in Horst.
Aanvang is 18.00 uur en de entree
is vrij.

De Vrije Spelers gaan
‘Hersenspinnen’
Toneelvereniging De Vrije Spelers in America staan in november weer
op de planken. Dit keer met de voorstelling Hersenspinnen. Weerloze
schepsels, de nadelen van een verkoudheid, de vreugde van een rotte kies,
een live verdrinkingsshow, tien pond bananen en een halve haan en de
kunst van het verleiden van getrouwde vrouwen. Alles komt aan bod.

Uitnodiging voor open gesprek
met Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap Peel en Maasvallei nodigt
alle inwoners in Noord- en MiddenLimburg uit om met hem in gesprek
te gaan over zijn taken en werkzaamheden. Hiervoor houdt Waterschap
Peel en Maasvallei twee watercafés.
Met deze watercafés wil het waterschap de kwaliteit van zijn werk
verbeteren. De watercafés zijn
dinsdag 16 november in Baexem en
dinsdag 23 november in Meerlo.
Waterschap Peel en Maasvallei is
benieuwd naar de mening van zijn klanten
over zijn functioneren: wat zou anders
moeten; wat kan beter; wat willen de
klanten. In een open, informeel gesprek
tijdens de watercafés wil het waterschap
deze vragen beantwoord krijgen.
Alle onderwerpen mogen aan bod komen:
maaien, snoeien, herinrichten, peilbeheer,
dijkbeheer, dijkaanleg, recreatief medegebruik, handhaving en vergunning.
De meningen, ideeën en suggesties van
de bezoekers van deze bijeenkomsten,
dragen bij tot het verbeteren van taken en
werkzaamheden van het waterschap.

Terugkoppeling
De opmerkingen, ideeën en suggesties die
de bezoekers tijdens de watercafés geven,
komen in een verslag. Hiermee gaat het
waterschap aan de slag; acties die directe
aandacht vragen voert het waterschap
direct uit, nieuwe ideeën neemt het waterschap mee in nieuw beleid en bestaand
beleid past het waterschap zo mogelijk en
gewenst aan. Alle bezoekers ontvangen
een brief met de belangrijkste, gestelde
klantvragen en de acties die het waterschap hierop onderneemt. Verder houdt
het waterschap bezoekers via berichtgeving op de website en in andere media op
de hoogte van de voortgang van de acties.
Data en locaties
De watercafés vinden plaats:
• dinsdag 16 november om 20.00 uur in
Café-zaal De Oude Smidse Baexem,
Stationstraat 26 in Baexem
• dinsdag 23 november om 20.00 uur in
Sport- en feestzalen Complex ‘t Brugeind,
De Leeuwerik 33 in Meerlo

De Vrije Spelers tijdens een repetitie van Hersenspinnen
Wat gebeurd er allemaal in het
hoofd van een schrijver. U krijgt het
in deze voorstelling te zien. De Vrije
Spelers brengen de hersenspinnen van
een drankbehoeftige schrijver tot leven.
Negen verhalen die zich in Rusland
afspelen maar die net zo goed in het
dorp America plaats hadden kunnen
vinden. In alle verhalen staat de mens
centraal, de mens met al zijn vreemde
gedrag, zijn bizarre dromen en zijn
onvervulde verlangens.
De Vrije spelers doen hun naam
eer aan en zij zullen u meenemen in
deze rijke schrijversfantasie. Net zo
vrij als de geest van deze schrijver , zo
vrij wordt er door iedereen gespeeld.
Deze voorstelling is niet in een hokje
te plaatsen, het zou een romantisch
komedie kunnen zijn maar ook een
tragische klucht. Desalniettemin is voor
iedereen alles wat er op de toneelvloer
gebeurd uiterst herkenbaar. Je ziet je
broer of zus, je buurman en je baas,
meneer pastoor en misschien jezelf.
Wat hersenspinnen zijn en wat
een tragieklucht is zullen de bezoekers
tijdens deze verrassende theatervoorstelling gaan ervaren. Onder leiding
van regisseur Marnix Mulder gaan
maar liefst twintig leden de bühne op
, variërend in de leeftijd van 17 tot 67
jaar. Marnix is zeer gedreven en actief
en haalt het beste uit zijn spelers, wat
resulteert in prachtig toneelspel. Het
decor zal abstract zijn zodat het publiek
er niet door wordt afgeleid en het spel
nog beter tot zijn recht komt.

De koninklijk erkende toneelvereniging De Vrije Spelers staan van
oudsher in de regio bekend om hun
kwalitatief goede toneelspel. Elk
jaar weten vele toeschouwers weer
de weg naar hun voorstellingen te
vinden. Afgelopen toneelseizoen
werden twee leden uitgeroepen tot
beste mannelijke hoofdrolspelers
van Limburg. De vereniging werd
opgericht in 1914 en is daarmee een
van de oudste toneelverenigingen
van Limburg. Het is een zeer actieve,
bruisende vereniging die elk jaar een
stuk op het toneel brengt. Daarnaast
worden er regelmatig megaproducties
ten tonele gebracht, waarvan de volgende gepland staat voor 2014 tijdens
het honderd jarig bestaan van De Vrije
Spelers.
Iedereen is van harte welkom bij een van de voostellingen
Hersenspinnen in de Bondszaal aan
de Pastoor Jeukenstraat in America.
Zaterdag 13 november is de feestelijke première, zondag 14, zaterdag
20, zondag 21 november zijn er ook
nog voorstellingen en de aanvang is
op alle avonden om 20.15 uur. Ook is
er zondagmiddag 21 november een
voorstelling, aanvang 14.30 uur. De
entree bedraagt 8 euro. Kaarten zijn
vanaf nu telefonisch te bestellen bij
Leonie Keijsers via telefoonnummer
077 464 90 29. Door het beperkte aantal zitplaatsen is het raadzaam tijdig te
reserveren. Aanrader is de feestelijke
première.
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Voor de tiende keer

Horst aan de Maas zingt
Gemengde zangvereniging Con Brio organiseert op 13 november in
het Gasthoes in Horst al voor de tiende keer het jaarlijkse zangevenement ´Horst aan de Maas zingt´.
In 2001 ontstond door samenvoeging van de gemeenten Horst,
Grubbenvorst en Broekhuizen de
gemeente Horst aan de Maas.
Con Brio zag hierin aanleiding om een
gelegenheidskoor samen te stellen
met zangers en zangeressen uit alle
dorpen van de nieuwe gemeente. De
naam lag voor de hand: ´Horst aan
de Maas zingt´. Het werd een groot
succes en het koor dit evenement
elk jaar blijven organiseren. Het
gelegenheidskoor heeft inmiddels
landelijke bekendheid gekregen.
Deelnemers komen van overal om
samen te zingen met ´os Limburgers´.
Vanzelfsprekend krijgt de
jubileumavond op 13 november
een feestelijk tintje. Er is een extra

groot gelegenheidskoor, dat met een
spectaculair repertoire een reis rond
de wereld maakt. Exotische klanken
onder begeleiding van Con Brio’s
vaste pianiste Oksana Baljva, fluitiste
Marianne Groenewegen en leden van
de slagwerkgroep van de Harmonie
van Horst. De muzikale leiding is in
handen van Con Brio-dirigent Marcel
Kuepers. Het wordt een bijzondere
avond, met in het voorprogramma
Con Brio, Mannenkoor Grubbenvorst,
Huur ôs uit Grubbenvorst en
gemengd koor Vocante uit Neer.
Het gelegenheidskoor met ruim
130 deelnemers zorgt voor een
spetterende finale. De aanvang is om
19.30 uur en de toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom.

Expositie Russia Bello
in Irok galerie Horst
Op zondag 7 november vindt de opening plaats van de expositie van
drie kunstenaars, Alexander Daniloff , Oleg Chernykh en Fabiano Fiorin. De
expositie vindt plaats in Irok aan de meldersloseweg 6 in Horst en duurt tot
en met 11 december 2010.

Open Atelierroute
Trefpunktkunst
Onder de naam Trefpunktkunst vindt de eerste twee weekenden van november de Open Atelierroute plaats van
Duitse en Nederlandse kunstenaars. In het voormalige Intertoys-pand aan de Kerkstraat 5 in Horst zullen de
Venrayse Jolanda Nabben en de Horsterse Marian Lenssen en Ine Schriever samen exposeren.

Marian Lenssen, Jolanda Nabben en Ine Schriever.
Het schilderij op de achtergrond is van Marian Lenssen
Marian Lenssen toont een collectie
schilderijen met organische vormen
geïnspireerd uit planten. Ine Schriever
toont tekeningen en aquarellen vanuit
de filosofie dat alles altijd in beweging
is, dat alles altijd aan verandering onderhevig is. Jolanda Nabben toont ruim
30 keramische vrouwfiguren, keramische schalen en sieraden. Het werk van
Jolanda is sierlijk en tegelijk krachtig te
noemen.
In Grubbenvorst bent u tijdens de
Open Atelierdagen welkom bij Monique

Te huur
aangeboden
Stallings/opslag ruimte
voor auto, boot,
caravan, inboedel, e.d.
in Meerlo
Voor informatie:
Tel: 06-17387148

Collage van kunstwerken van Alexander Daniloff
In 1995 exposeerde IROK voor het
eerst de bijzondere schilderijen van
Alexander Daniloff die destijds nog in
Donetsk in de Oekraïne woonde. De
samenwerking kreeg een langdurig
vervolg. Met regelmaat organiseerde
galerie IROK exposities van zijn
werken. Het groepje liefhebbers breidde zich door de jaren heen uit. Doordat
Alexander tussentijds verhuisde naar
Italië werden zijn kleuren lichter en de
thema’s uitgebreid. Nog altijd schildert
hij, schijnbaar met het grootste
gemak, verhalen waarvan we het plot
niet precies te weten komen.
In 2000 ontving Irok een boekje
van schilderijen van Oleg Chernykh,
een kunstenaar uit de Oekraïne
met een minimalistische stijl en
tevens goede vriend van Alexander
Daniloff. Ook op deze doeken
werden verhalen verteld. Oleg werd
uitgenodigd om zijn werken te exposeren. Irok heeft sindsdien een kleine

wisselende collectie schilderijen van
Oleg in huis. De komende expositie
toont Oleg´s nieuwste werken in de
vorm van pentekeningen in zwart/wit.
Een derde exposant is Fabiano
Fiorin uit Italië, tevens ontdekt door
Irok via Alexander Daniloff. Fabiano
werkt als illustrator en vrij kunstenaar
in Venetië en schildert onder andere
dames in vreemd perspectief. In zijn
thema ’mental processes’ schildert hij
mannelijke figuren die zich verschuilen
of juist naar iets op zoek zijn.
Een Oekraïner, een Italiaanse
Oekraïner en een Italiaan. Hiermee
was de cirkel rond en werd de titel
Russia Bello geboren. De opening
van de expositie, waarbij ook de
twee Russische kunstenaars aanwezig zijn, vindt plaats op zondag 7
november van 13.00 tot 17.00 uur.
Verdere openingstijden en algemene
informatie van de galerie vindt u op
www.irok.nl

van Maasakker aan de Kloosterstraat
63 en in Lottum bij Roos Seuren aan de
Hombergerweg 68. Een overzichtstentoonstelling van alle deelnemende kunstenaars is op 6, 7, 13 en 14 november
te bezichtigen van 12.00 tot 18.00 uur
bij de Longlife-fabriek in Lobberich
in Duitsland. In Duitsland openen
kunstenaars op 13 en 14 november de
deuren.
Tijdens de Open Atelierdagen zijn
de kunstenaressen ook aan het werk en
is er voor de bezoekers de mogelijkheid

in gesprek te gaan met de kunstenaar.
De Open Atelierdagen zijn gratis te bezoeken van 12.00 tot 18.00 uur. Verder
zal het op 1 november verschenen
Jaarboek Kunstenaars 2011 te koop zijn
waarin 267 Nederlandse kunstenaars
in staan gepresenteerd waaronder de
Venrayse Jolanda Nabben.
Op www.rondzien.com is meer
informatie te vinden over de Open
Atelierdagen. Iedereen is van harte
welkom bij alle deelnemende kunstenaars.

Op zoek naar een
kerstgeschenk
voor uw relaties?
Surf dan naar:
E-relatiegeschenken.nl
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AGENDA

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

Zo 7 november 14.00-16.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut van Jong
Nederland

Guy Forsyth

America

Rowwen Heze Slotconcert
vr 5 t/m zo 7 november
Organisatie: RHEM
Locatie: America

Broekhuizen(vorst)

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

Broekhuizen

Operette De Gondeliers

Broekhuizenvorst

wo 10 november 20.00 uur
Organisatie: Operette Gezellen
Locatie: Het Gasthoes

zaterdag

zondag

zo 7 november 10.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

Lottum

Lottumse
Toepkampioenschappen

Horst

Zo 7 november 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

Za 6 november 22.30 uur
Locatie: Blok 10

Melderslo

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

Za 6 en zo 7 november
Za 13 en zo 14 november
12.00-18.00 uur
Locatie:
Grubbenvorst, Horst en Lottum

Textielkunst
‘Landscape-Let us’

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

Zo 7 november t/m di 8 februari
Organisatie: Pfaff
Locatie: Museum de Kantfabriek

Timbershop
Zo 7 november 18.00 uur
Locatie: De Buun

Buutgala
zo 7 november 18.00 uur
Organisatie:
De Lange en D’n Dreumel
Locatie: De Lange

Expositie Russia Bello
Zo 7 november
t/m za 11 december
Locatie: Irok galerie

Jodymoon
Za 7 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Tandarts

zondag

19.00

Heilige mis

09.45

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Horst (Norbertus)

Vr 5 november 21.00 uur
Organisatie: KPJ Melderso
Locatie: MFC de Wingerd

zaterdag
donderdag

Stroop maken en Sint
Maarten fakkels knutselen

zaterdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
08.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Za 6 en zo 7 november
11.00-17.00 uur
Loatie: De Locht

Lottum

Meterik

zondag
donderdag

Za 6 november 9.30-13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
en Staatsbosbeheer
Locatie: Schadijkse bossen

Melderslo

zondag

Meerlo

Natuurwerkdag

zaterdag
maandag
donderdag

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

Sevenum

zondag

Adam Bomb

Swolgen

Za 6 november 21.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

zondag
dinsdag

Swolgen

Sevenum

Blaaskapellenfestival
zo 7 november 14.00 uur
Organisatie:
blaaskapel De Sigboldhemer
Locatie:
Café Zaal Cafetaria Wilhelmina

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

Verloskundige zorg
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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Stratex

Spoedgevallendienst
4 t/m 11 nov
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36A Arcen
T 077 473 23 13

T

19.15

Hegelsom

woensdag
donderdag
vrijdag

Blueka

Open Atelierroute
Trefpuntkunst

Heilige mis

10.00

Grubbenvorst

zondag

za 6 en zo 7 november 20.00 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Setovera
Locatie: De Torrekoel

Open Grubbenvorster darts
toernooi

Heilige mis

10.00

Griendtsveen

Blijspel Het Testament

Grubbenvorst

Heilige mis

Wo 10 november 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Kronenberg

Wo 10 november 19.00 uur
Locatie: Naesenhof

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

Brand, ongeval of misdrijf

America

zaterdag

Sint Maartenviering

Sevenum

112

Kerkdiensten
zondag

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

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

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

Fakkelknutselmiddag

de

beejekurf
restaurant

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

een aVondje tafelen
in de beejekurf is Veel meer
dan alleen de moeite waard...
Paterslaan 15 Venray t 0478 581869 e info@debeejekurf.nl i www.debeejekurf.nl

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

zaterdag
woensdag

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

05-07-10 09:36

28

nieuws

04
11

GREGORIAANS
NU
Maak eens kennis
met ander gregoriaans,
met modale zangtechniek
voor vrouwen,
mannen, beginners
en gevorderden.

Info:
w.boerekamp@chello.nl

Herman Vaessen BV is een middelgroot hoveniersbedrijf
werkzaam in de regio Noord- en Midden Limburg.
De werkzaamheden omvatten aanleg en onderhoud van tuinen,
aanleg en onderhoud van groenprojecten (groot- en
kleinschalig), onderhoud van sportvelden en boomverzorging.
Herman Vaessen BV combineert de charmes van een
familiebedrijf met een professionele bedrijfsvoering.

Ter uitbreiding van ons enthousiast kantoorteam
zijn wij op zoek naar een:

Administratief medewerker/-ster
(32-40 uur)
Voor een uitgebreide vacature omschrijving verwijzen wij u
naar onze website www.hermanvaessen.nl

ICT bedrijf van Helden
Computer en Internet problemen
opgelost tegen een sche rpe prijs !
-

PC opschone n e n onderho ud
Netwerken ( vast e n draadloos)
Virus e n Sp yware ve rwijde ring
Nieuwe i nstallaties en reco veri ng
Systee m en Netwerk be heer.
Websites

Wim va n Helde n, St uksbeemden 12,
5961 LG, Horst, Mobiel: 06 -55730090,
E-mail: i nfo@wimva nhelde n. nl
Internet: www.wi mvanhelden. nl

Tip! Lunchbuffet v.a. € 12,50 p.p.

Ga eens gezellig lunchen met uw collega’s, familie of vrienden.
Op loopafstand van het centrum van Horst. Wij serveren u een
overheerlijke en gevarieerde lunch alvorens u weer over gaat tot de
orde van de dag. Vanaf 15 personen.

En verder: Feest, diner, koffietafel en zalenverhuur.

Ook voor
bestrijding van
papier/
zilvervisjes

Voor informatie: www.delestegeulde.nl of bel 077-3984190.

Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Cateringservice

Div. Gazelle en Batavus fietsen nu in de opruiming!

Jolanda Pouwels

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

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

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

tel. (077) 320 97 00

www.strijkservicesevenum.nl

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Warmtepomptechniek
Zonnecollectoren / PV-cellen
Cv-installaties
Koelinstallaties
Ventilatie
Sanitaire installaties

Meet- en regeltechniek
Domotica
Elektrotechniek
Data- en telecommunicatie
Beveiligingstechniek
Service & onderhoud

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

'indruk door opdruk!'
Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

www.presetprint.nl

IN VERBAND MET ONS
30-JARIG BESTAAN
Proef de hele menukaart geserveerd aan tafel!
Onbeperkt eten voor € 20,- per persoon.
van dinsdag t/m donderdag. Vrijdag, zaterdag en zondag € 23,00
excl. dessert en drank

Afhalen 10% KORTING van dinsdag t/m donderdag
Vrijdag, zaterdag en zondag 5%
Reserveren gewenst

Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

Oude
videOtapes
Op dvd

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

N I E U W VA N A F 4 N O V E M B E R

vraag naar de voorwaarden

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

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

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!
Weer-U-Zon deuren voldoen
aan de strengste eisen m.b.t.
mechanische eigenschappen,
weerbestendigheid en gebruikswaarde. Naast vlak kunststof en
aluminium biedt Weer-U-Zon een
aantrekkelijk alternatief; Holland
Design. Elegante profielen met
uniek diepte-effect, verkrijgbaar
in vele kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze
showroom. Al meer dan
20 jaar ervaring!

Vooraan
in blad

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

