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Gouverneur bezoekt
Zonnebloem Sevenum
”Even weg van de bestuurlijke drukte in Maastricht,
contact onderhouden met de mensen. Dat is waarom ik
hier ben”, zei gouverneur Leon Frissen in Nieuw
Kronenbergerhof tijdens de Herfstrit van de plaatselijke
Zonnebloem afgelopen maandag. Deze week brengt hij
bezoeken aan objecten, die met zorg te maken hebben.
De Gouverneur heeft een speciale band met de
Zonnebloem. ”Mogelijk dat ik me daar later voor ga
inzetten”.

”Mogelijk dat ik me daar
later voor ga inzetten”
De herfstrit is een van de
activiteiten van Zonnebloem Sevenum.
De Zonnebloem staat dit jaar speciaal
in de belangstelling vanwege het
zestig jarig bestaan.

Afgelopen woensdag is hier een
speciale televisie-uitzending aan
gewijd. Ook met het doel om
vrijwilligers te werven. Het draait bij
de Zonnebloem om de gasten en de
vrijwilligers.
Afdeling Sevenum heeft jaarlijks
een programma met een tiental
activiteiten. Daarnaast zijn er de

Buurt wil meedenken over alternatief
skatebaan
Wethouder Dings heeft maandagavond tijdens een overleg met
buurtbewoners van de Van Merwijckstraat en De Vondersestraat meegedeeld dat er geen skatebaan komt. Oorspronkelijk was het de bedoeling
een skatebaan te plaatsen op een groenstrook langs de A-73. Protesten
van bewoners haalden een streep door de plannen van de wethouder.
Al meer dan vier jaar sleept
de kwestie rondom de komst
van de skatebaan zich voort.
De rechter bepaalde dat er een
geluidsrapport moest komen. Uit
het geluidsonderzoek kwam naar
voren dat bij twee woningen drie
decibel teveel lawaai op de gevels
werd geproduceerd. Geluidswerende
maatregelen zouden te duur
worden volgens Dings waardoor
de skatebaan nu definitief van

de baan is. “Een geluidswerende
betonnen of kunststof wand zou
dertigduizend euro kosten. Er zou een
coating aangebracht moeten worden
tegen graffitivervuiling. Alles bij elkaar
zouden de kosten voor geluidswering
op dertigduizend euro uitkomen, en
dat vind ik buiten alle proporties.
Zeker wanneer je bedenkt dat de
skatevoorziening zelf op vijftien à
twintigduizend uitkomt.
Lees verder op pagina 2

Skatebaan van de baan

activiteiten vanuit de regio zoals
de bekende boottochten en grotere
evenementen. ”Als vrijwilliger ben
ik ook daarbij betrokken, we zijn in
Sevenum met zo’n 30 vrijwilligers.”
zegt Huub Christis. ”Daarnaast ben ik
betrokken bij de organisatie van de
plaatselijke activiteiten en ga ik met
gasten wandelen en dus veel naar
buiten. Gezelschap geven, daar gaat
het mij om”, zegt Huub.

”We zijn in Sevenum
met zo’n 30 vrijwilligers”
In Sevenum zijn bijna 200 mensen
die als gast met de Zonnebloem
in aanraking komen. Sommigen
zie je steeds, anderen minder. Aan
de herfstrit nemen zo’n 70 gasten
deel. Vaak is voor deelname aan
een activiteit een eigen bijdrage
noodzakelijk, de Zonnebloem is
afhankelijk van subsidie, giften en de
eigen landelijke loterij.
De plaatselijke afdeling wil zoveel
mogelijk organiseren en komt dus
steeds geld en vrijwilligers tekort.
’Allemaal blije gezichten zien’, dat is
het hun streven. Ze zijn natuurlijk wel
blij met het bezoek van de gouverneur,
maar het wordt ook gerelativeerd. Ze
zijn vooral bezig met het gesprek aan
tafel. Zie ook www.zonnebloem.nl.
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Vervolg van de voorpagina
’Buurt wil meedenken over
alternatief skatebaan’
In totaal zouden we dan vijftigduizend euro op tafel moeten leggen
en dat is niet acceptabel,” zegt de
wethouder.

”De buurt wil
meedenken
over de invulling
van de plek”
Het overleg met de buurt is positief verlopen. “Uit het gesprek kwam
naar voren dat de buurt wil meedenken over de invulling van de plek en
daar ben ik enorm blij om.
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We gaan samen met de buurt bekijken
welke speeltoestellen er voor 12 tot
18 jarigen geplaatst kunnen worden,”
aldus de wethouder. Heel anders was
de reactie van PvdA-lid Roy Bouten:
“Gisterenavond las ik tot mijn grote
ontsteltenis op www.hallohorstaandemaas.nl dat de Horster skatebaan van
de baan zou zijn.
Het stuk lezende heb ik namens
de PvdA meteen schriftelijke vragen
opgesteld die ik dinsdagochtend heb
ingediend. Onze fractie is geschokt en
kwaad. Zijn we nu met z’n allen niet in
staat om in de grootste kern van onze
gemeente de jeugd die wil skaten een
plek te geven,” laat Bouten op zijn
weblog weten.
Reageren op dit artikel kan via
www.hallohorstaandemaas.nl

Veel hondenbezitters krijgen er vroeg
of laat mee te maken: langdurige

Iedereen wordt nat
tijdens het Bokkenollen
Zaterdagmiddag kwam de
regen met bakken tegelijk naar
beneden tijdens het Bokkenollen
in Griendtsveen. Desondanks was
ook deze editie weer een groot
succes. Het kleine peeldorpje werd
overspoeld door toeschouwers die
het spektakel van dichtbij wilden
meemaken.
Dit jaar waren er deelnemers uit
Friesland, Noord-Holland, Nijmegen,
België en zelfs uit Kameroen.
De fusiebokaal werd niet uitgereikt
omdat buiten Griendtsveen zelf, niet
of nauwelijks interesse was vanuit
de dorpen van de nieuwe fusiegemeente.

Deelnemers ploeteren zich een weg
over en door de kanalen in Griendtsveen

haaruitval, huid/vachtproblemen,
stinken, veel jeuk, allegie of diarree
bij honden. Toch is dit prima op te lossen en te voorkomen door uw hond

Ploeteren in Griendtsveen

de juiste voeding te geven! Wij tonen

Zondagmiddag stond Griendtsveen
in het teken van het Limonollen.
De jeugd legde hetzelfde parcours af
als de volwassen deelnemers tijdens
het Bokkenollen, een dag eerder.
En ook de Limonollers kregen te
maken met buien die Griendtsveen
nog natter maakte dan het al was.
Jongens en meisjes legden het
parcours onder begeleiding van een
volwassene af en probeerden de
snelste tijd neer te zetten. Dat viel
niet mee voor sommige deelnemers.
Modder, water en regen speelden de
jongens en meisjes parten en eenmaal
bij de finish aangekomen werd snel
een warme douche genomen.
Trok Griendtsveen zaterdag al veel
bezoekers, ook zondagmiddag was het
een drukte van belang. Veel ouders,
familie en vrienden kwamen naar
de verrichtingen van de Limonollers
kijken. Zie ook www.bokkenollen.nl

het al tientallen jaren aan en honderden referenties aanwezig. U voorkomt
hiermee torenhoge dierenartskosten
en veel dierenleed. Denk hier vooral
aan bij de aanschaf van een pup.
Tel. 077 464 15 40.
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Maud vraagt aan de leidster of ze ‘spetterbuikjes’
op haar boterham mag (schuddebuikjes)
Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

gratis thuisbezorgd!!

Zoekt u goederen of diensten?
In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te

Horst en na betaling zullen wij voor een
goede plaatsing zorgen. Natuurlijk kunt
u ons ook mailen:

advertentie@hallohorstaandemaas.nl
o.v.v. zoekertje.
Plaats hier uw zoekertje:

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
€ 4,50

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

+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum. Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

=€

Plaatsingsdatum:
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Limburgse primeur
woonzorgservice
Vrijdag 9 oktober 2009 is in de gemeente Horst aan de Maas het project SPOOR woonzorgservice gestart.
Het project houdt in dat vrijwilligers klusjes verrichten voor zelfstandig wonende senioren (65 jaar en ouder).
Ook zelfstandig wonende mensen met een beperking (fysiek, sociaal en/of financieel) kunnen vragen om
ondersteuning van het dienstencentrum (geen leeftijdsgrens). Door het project kunnen veel mensen zelfstandig
thuis blijven wonen. Het project SPOOR is het eerste in zijn soort op Limburgse bodem.
Wethouder Marcella Dings:
“De klusjesmannen- en vrouwen zijn
WSW’ers en mensen met een uitkering.
Zij voeren samen woonservicediensten
uit in de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas. In eerste instantie gaat het
hierbij om tuinonderhoud en klusjes in
en om het huis. De aanvragers voor het
klusjeswerk kunnen bij SPOOR cheques
kopen à vijf euro, waarvoor een uur
klussen staat. Het gaat vooral om kleinere klusjes zoals boodschappen doen,
ramen lappen en bladeren harken. Om
geen concurrentie te vormen met de
al bestaande klusbedrijven, wordt door
coördinator Jan Winter van SPOOR elke
aanvraag voor een klus beoordeeld. Dus
men kan geen 15 cheques kopen om
vervolgens de hele tuin onderhanden te
laten nemen”, aldus de wethouder.

“De klusjesmannen
en -vrouwen zijn
WSW’ers en mensen
met een uitkering.
Zij heeft samen met wethouder
Arie Stas vrijdagochtend al een klus
uitgevoerd als startsein voor SPOOR,
door te harken en ramen te lappen bij
een bewoonster op leeftijd die dat zelf

lekkere verse appels
in een dun krokant
jasje van bladerdeeg
HORST • MAASBREE

niet meer kan. Het doel van SPOOR
is het ondersteunen van senioren en
mensen met beperkingen zodat zij
langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. Tegelijkertijd worden door het
project mantelzorgers minder zwaar
belast, dus vangt men twee vliegen
in één klap. Verder vindt ontwikkeling plaats van arbeidspotentieel
door het scheppen van werkgelegenheid. SPOOR woonzorgservice is een
samenwerkingsproject van de volgende
vier partijen: de gemeente Horst aan

de Maas, woningcorporatie Wonen
Horst, welzijnsinstelling Synthese en
NLW Arkant. In de toekomst wordt ook
samenwerking gezocht met andere
partijen, zoals zorgorganisaties en het
onderwijs. De afgelopen zomer is al
begonnen met een soort ‘proeftuin’.
Daarbij is een start gemaakt met het
integreren van de bestaande klussendienst van Synthese in SPOOR woonzorgservice.
SPOOR is gevestigd in een kantoorruimte aan Hoge Horst 7 in Horst.

Grote delen Mariapeel
drooggevallen
Ondanks de regen van de afgelopen dagen komen steeds meer vennen in de Mariapeel droog te staan.
Debet aan het droogvallen is het neerslagtekort in de Peelregio. Het blijkt dat het sinds 1959 (beruchte droogte
in de agrarische sector) slechts 6 keer droger was.
De afgelopen twee maanden hebben we kunnen genieten van droog,
zonnig en warm weer. Maar dat zomerse weer heeft ook nadelige gevolgen
opgeleverd, want het is erg droog op
de zandgronden. Begin oktober waren
sommige boeren en tuinders nog hun
gewassen aan het beregenen. Ook in
de natuur slaat de droogte toe, doordat
de grondwaterstanden erg laag zijn.
Dit heeft gevolgen voor het
noordelijk deel van de Mariapeel bij
Evertsoord, waar enkele vennen deels
droog staan en het veenmos (dat uiteindelijk hoogveen moet vormen) ook
aan het verdrogen is. Stuwen en andere maatregelen voorkomen dat grote
delen van de Mariapeel verdrogen.
Thijs Zeelen van Meteo Limburg:
“De lage grondwaterstanden werden
niet alleen in de afgelopen twee
maanden veroorzaakt. De langdurige droogteperiode begon vorig jaar
september al. Van september 2008 tot
en met januari 2009 waren alle maanden droger dan normaal en ook in april
en mei 2009 was het te droog.
De overige maanden vertoonden vrij
normale neerslaghoeveelheden.
Alleen juli 2009 was erg nat door
talrijke buien, maar deze regen was
slechts een druppel op de gloeiende

Appelbollen,

Er moet nog veel regen vallen om het grondwaterpeil
in de Mariapeel weer aan te vullen (foto: Thijs Zeelen)
plaat en ook nog eens van regionaal
karakter. In de Mariapeel viel van
september vorig jaar tot en met
september dit jaar totaal 650 mm
neerslag en dat is 80% van de normale
neerslaghoeveelheid. Normaal valt er
in deze dertien maanden ruim 800 mm
neerslag,” aldus de Limburgse weerman. Zeelen vervolgt: “Op de meeste
plaatsen in onze regio hebben we door
de langdurige droogte nu de laagste
grondwaterstanden sinds september

1996, en die droogteperiode begon
toen direct na de beruchte Maasoverstroming van februari 1995. Begin jaren
negentig stond het grondwater vier jaar
lang ook behoorlijk laag. De komende
maanden tijdens de winterperiode
zullen behoorlijk nat moeten worden,
zodat het grondwater weer op peil gebracht wordt. Begin oktober is er lokaal
al veel regen gevallen, maar voor de
Mariapeel is dat nog lang niet genoeg.”
Bron: Thijs Zeelen, Meteo Limburg
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Mario Nagtzaam uit Horst
verder in Popstars?
Mario Nagtzaam uit Horst doet mee aan Popstars. Hij is door naar de
volgende ronde, maar of dit een vervolg krijgt, wil hij niet zeggen. SBS6
drukt alle deelnemers op hun hart niets naar buiten te brengen.
Mario Nagtzaam (41) is geboren
in Venlo en al ruim 20 jaar woonachtig
in Horst. Hij is al ruim 15 jaar zanger
van de band Rosemary’s Baby. In al
die jaren heeft hij al behoorlijk wat
hoogtepunten meegemaakt. Touren
met Hans Dulfer bijvoorbeeld en Mario
mocht de band presenteren tijdens
de Nemo Fair in Boston. Via familie in
Michigan is de cd Rosemary’s Baby II
terechtgekomen bij Anthony Kiedis,
zanger van de Red Hot Chili Peppers.
Mario wil de dingen op eigen kracht
doen: “Veel repeteren en lange dagen
maken, ik ken het klappen van de
zweep in dit circuit. Ik ben met Popstars
in aanraking gekomen via de site van
SBS6 en heb lang getwijfeld; ik ben 41
jaar, doe ik het wel of doe ik het niet?
Ik was op zoek naar een podium voor
mijzelf. En wat is een beter en groter
podium dan het medium tv? Ik begrijp
muzikanten die zeggen dat Popstars
fake is, maar dat is onzin, het is wèl
echt”, aldus Mario.
En zo kreeg hij een uitnodiging
om auditie te komen doen in Bussum.
Een ontzettend hectisch gebeuren en
een kwestie van veel en lang wachten,

waarbij hij zijn zenuwen onder
bedwang moest houden. “Zelfs met
mijn jarenlange podiumervaring, vond
ik dit toch een optreden van een heel
andere orde, erg spannend allemaal. Je
wordt gelukkig wel goed opgevangen.
Alles wordt door SBS prima verzorgd. De
eerste auditie verliep heel goed. Hoe
het verder gaat? Wordt vervolgd. Ik mag
namelijk niet te veel vertellen. Alleen
dat het absoluut de moeite waard is om
te blijven kijken”, zegt Mario.

”Mijn motto is:
let the music do
the talking”
Hij heeft door Popstars veel
verschillende mensen leren kennen,
van rappers tot rockers. “Als je eenmaal
zelf meedoet, ervaar je het heel anders
dan dat je het op tv ziet. Je moet
heel, echt heel hard werken voor een
plaatsje bij de top. Weinig slaap, in snel
tempo teksten leren, met de kans dat
je door de jury afgekraakt wordt. De
jury is eerlijk, soms bikkelhard, maar
wel reëel. Wat wil je, als je een keuze

Binnenkort weten we of Mario Nagtzaam door is
naar de volgende ronde in Popstars
hebt uit 6.500 kandidaten, dan moet je
als jury wel selectief te werk gaan. Mijn
motto is: ‘let the music do the talking’.
Naast Popstars ben ik op dit
moment druk bezig met het mixen van

een nieuw album, gecomponeerd door
mij en mijn grote vriend en producer
Gino Taihuttu. Daarnaast geef ik sinds
kort les op gitaar- en zanggebied.
Zie ook: http://mgh3101.hyves.nl

UV licht in
aspergeteelt?
In Sevenum is vorige week
voor de vierde keer de Asperge
Verdiepingsdag georganiseerd.
Een dag vol lezingen, waarop
dieper ingegaan wordt op actuele
onderwerpen. Daarnaast is deze
dag een uitgelezen netwerkmoment voor aspergetelers,
toeleveranciers, handel en andere
belangstellenden.
Naast onderwerpen als certificering, vermarkting en naoogst
behandeling, werd deze keer
aandacht geschonken aan meer
‘futuristische’ toepassingen voor
schimmelbestrijdingen en oogst- en
sorteermethoden. Zo ging de heer
Arne Aiking van Clean Light bv uitvoerig in op de mogelijkheden van
UV Gewasbescherming. Met name
de toepassingen van ultraviolet licht
in de bestrijding van schimmels,
met mogelijke toepassingen voor
de aspergeteelt werd uitvoerig
besproken. De heer Aart Willem
Benschop van TNO gaf een inkijkje
in de wereld van het lichtspectrum
en de toepassingsmogelijkheden
welke dit voor de land- en tuinbouw
heeft. UV, Infrarood en röntgen zijn
enkele van de toepassingen, welke
momenteel in onderzoek zijn en
veelbelovend lijken.
De Asperge Verdiepingsdag
werd georganiseerd door Mertens
bv, LTO Groeiservice en Aceera bv.
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In het weekend van 16 tot en met 18 oktober is het feest bij De Lange in Horst. Het uitgaansetablissement
bestaat dan precies een jaar. Samen met eigenaar Eric Janssen en bedrijfsleider Niek Geurts blikken we terug op
het afgelopen jaar.
Eric Janssen: “Toen we vertrokken
vanuit de Herstraat naar het
Wilhelminaplein, was dat op zich al een
grote verandering. We gingen namelijk
van een café dat pas om 19.00 uur
openging naar een dagzaak. Nu gaan
we elke dag om 10.00 uur open en
wanneer het markt is op dinsdag zelfs
nog wat vroeger. We heten officieel ook
niet meer Café de Lange, maar gewoon
De Lange Horst. Hier is bewust voor
gekozen omdat het woord café iets
oubolligs in zich heeft. We willen een
horecagelegenheid worden voor een
breed publiek, waarbij in het weekend
de nadruk ligt op jeugd en jongeren.”
Met de andere openingstijden
kwam er ook een andere planning
om de hoek kijken. Bedrijfsleider Niek
Geurts (23) vertelt: “In feite is er slechts
een paar uur per dag geen bedrijvigheid
in De Lange. We gaan, zoals Eric al zei,
om 10.00 uur open en sluiten
’s nachts om 03.00 uur. Een paar uurtjes
later komen de interieurverzorgsters,
zij beginnen meestal tussen 06.00 en
07.00 uur. Rust is dan ook maar een
betrekkelijk begrip in onze business”,
aldus Geurts.

“We proberen
het voor iedereen
aantrekkelijk te maken
bij De Lange Horst”
De Lange Horst richt zich in het
weekend vooral op de jeugd. Op
vrijdagavond zijn er vaak veel jongeren
tussen 16 en 25 jaar oud te vinden.
Op zaterdag spelen geregeld bandjes of
draaien dj’s, voor publiek variërend van
18 jaar tot en met de 35-plussers. In het
cafégedeelte ligt de leeftijd gemiddeld
genomen tussen 20 en 40 jaar.
“We proberen het eigenlijk voor
iedereen aantrekkelijk te maken bij
De Lange Horst. Het aanbod verschilt
wekelijks en we willen ook graag
iets doen met 35-plussers. Binnenkort starten we een avond met een
disco-classicparty ‘Back to the Music’,
met aandacht voor muziek uit de
jaren 70 en 80. In het weekend van
Rowwen Hèzens slotconcert hebben
we een avond georganiseerd voor de
wat oudere jeugd. De jongeren zitten
dan allemaal in America. Voor ons een
mooie gelegenheid iets te doen voor
een andere leeftijdscategorie”, aldus de
bedrijfsleider.

“We willen groeien
naar een uitgaansgelegenheid voor
jongeren uit de hele
regio”
De Lange Horst organiseert ook
kindermiddagen tijdens de koopzondagen. “Kunnen ouders lekker winkelen
terwijl hun kinderen veilig bij ons zijn
ondergebracht.” Toch is het niet alleen
de jeugd die de weg naar De Lange
Horst weet te vinden. “Er wordt ook
een accordeontreffen gehouden in de

Het team van De Lange Horst in opperbeste stemming
zaal en de deelnemers daaraan zijn
veelal 50-plussers. Daarnaast houdt
carnavalsvereniging d’n Dreumel uit
Horst residentie in de zaal van De Lange
Horst, voorheen Café de Sport.
En niet te vergeten: de harmonie en
drumband van Horst, die hier wekelijks
repeteren. Kortom: vanuit het verleden
zijn verenigingen mee overgegaan nadat De Sport van eigenaar verwisselde
en werd verbouwd. We zullen er alles
aan doen om vernieuwend te blijven in
onze bedrijfsvoering om het iedereen zo
goed mogelijk naar de zin te maken.
Zo denken we na over de mogelijkheden voor het bedrijfsleven met
betrekking tot onze zaak. De zaal is
uitermate geschikt voor het houden
van meetings en congressen, want alle
moderne communicatiemiddelen zijn in
de zaal aanwezig, dus daar ligt nog wel
een markt open”, aldus Geurts.

“We willen groeien naar een uitgaansgelegenheid voor jongeren uit de hele
regio”, voegt hij er nog snel aan toe.
Controle is een belangrijk onderdeel tijdens de weekenden. Elke
vrijdag en zaterdag wordt professionele
beveiliging ingeschakeld om alles
ordentelijk te laten verlopen. Wanneer
mensen achter de bar twijfelen over de
leeftijd van een gast die alcoholische
dranken bestelt, wordt naar de identiteitskaart gevraagd. De Lange Horst
heeft zijn zaakjes voor elkaar en ook
de onderlinge verstandhouding tussen
de horecazaken op het Wilhelminaplein
omschrijft Eric Janssen als goed. “En het
blijft groeien. Door gezamenlijk overleg
en samenwerking wordt één plus één
drie”, aldus de eigenaar van De Lange
Horst. Tijdens het éénjarig jubileumfeest wordt een geheel vernieuwde
website gelanceerd.
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Groene stoelen
in heel Horst aan de Maas
Ineens waren ze er: zestien felgroene stoelen, verspreid over de zestien kernen van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas. De afzender was onbekend. Dit leidde tot de nodige speculaties. Wat betekenen ze en wie
heeft ze geplaatst? Het mysterie is opgelost en het bleek een stunt van het CDA.

De groene stoelen krijgen veel bekijks
Met deze ludieke actie vraagt
het CDA aandacht voor haar
verkiezingsprogramma ‘Betrokken
en Ondernemend’. De betrokkenheid

die het CDA toont en samen met de
inwoners van de 16 kernen verder wil
realiseren. Ondernemend vanwege de
gewenste daadkracht bij het optre-

den binnen de gemeente. De stoel
symboliseert volgens een woordvoerder van de partij dat het CDA
actief in gesprek is en blijft met alle
inwoners van haar gemeente. Men
zal de stoel de komende periode
nog op tal van plekken tegenkomen.
Overal waar de mensen van het CDA
zijn, staan groene stoelen. Inwoners
kunnen hierop plaatsnemen en met
mensen van het CDA in gesprek
gaan. Op originele wijze laat het
CDA dit zien aan de hand van een
videofilm op www.cdahorstaandemaas.nl. De komende tijd zullen de
groene stoelen op tal van plekken
de leden van de kieslijst vergezellen
en inwoners van de gemeente Horst
aan de Maas, Sevenum en Meerlo,
Tienray en Swolgen uitnodigen met
hen in gesprek te gaan.
Op 18 november 2009 vinden
de gemeenteverkiezingen plaats.
Met dertig kandidaten afkomstig uit
nagenoeg alle kernen van de nieuwe
gemeente.

Meer nieuws op www.hallohorstaandemaas.nl

Werelddierendag,
juist voor kinderen
Afgelopen vrijdag bracht groep 7 van basisschool de Weisterbeek een
bezoek aan de gezelschapsdieren op PTC+ in Hegelsom. Dit in het kader van
Werelddierendag. ’’Slim”, merkt onderwijsassistent Piet Driessen op.
”Ze gaan nu nadenken over de schoolkeuze na de basisschool. Op deze
manier komt een opleiding met dieren onder hun aandacht.”

Een heel bijzonder konijn
Onder leiding van twee stagiaires
van Citaverde,Simone en Sandra,
wordt de rondgang langs bardagamen,
schildpadden, konijnen, katten,
honden, schapen en geiten gemaakt.
”Wat je later kunt leren, is hoe je
omgaat met katten, niet alleen met de
katten hier maar ook met katten die
tegenstribbelen als je ze een pilletje
geeft of de haren kamt.”
Jerom, een van de aanwezige

katten, is al gewend aan een en ander
en doet de bek al open als er een
pilletje aan komt. ”In de praktijk is
het vaak anders, maar hier leer je de
basis”, zo vertellen de stagiaires.
Op de foto Jeffrey, Nick en Narges.
Ze gaan na of het konijn echt aaibaar
is. Klaarblijkelijk wel. Jeffrey weet nog
niet wat hij later wil, Nick wil iets in de
dierentuin en Narges zou wel bij PTC+
willen werken.

Broekhuizenvorstenaar
genomineerd voor ‘Ritueelbegeleider van het jaar’
Jacques Janssen uit Broekhuizenvorst is genomineerd voor ‘ritueelbegeleider van het jaar 2009’. Wat doet een ritueelbegeleider eigenlijk?
En wat wordt er bedoeld met ritueel?
“Het woord ritueel heeft een
verkeerde klankkleur gekregen.
Bij rituelen denken veel mensen
heel snel aan vreemde, donkere,
mysterieuze zaken.” Aan het woord
is Jacques Janssen, een van de drie
genomineerden voor de titel ‘ritueelbegeleider van het jaar 2009’.
“Het leven is doorspekt met
rituelen. We geven elkaar de hand
als we elkaar tegenkomen. We geven
elkaar een kus bij een afscheid of we
feliciteren elkaar als we jarig zijn.
Als er iets ergs gebeurd is, gebruiken we ook rituelen. Voorbeelden
hiervan zijn een stille tocht, een
kruis of bloemen langs de weg als
er een ernstig ongeluk is gebeurd.
Rituelen worden niet uitgesproken,
maar gewoon uitgevoerd. Iedereen
herkent ze. Ze zeggen veel zonder
dat er woorden gebruikt worden.
Ook bij het afscheid van een overledene bestaan rituelen. Je kunt bij
het afscheid bijvoorbeeld een kaars
aansteken. Dat zet aan tot denken
over de overledene. Je kunt deze kaars
ook aansteken op een gedekte tafel.
Dat geeft gezelligheid en verbondenheid. In beide gevallen is de kaars een
lichtpuntje dat iets zegt. Rituelen zijn
vanzelfsprekend, we staan er niet bij
stil, maar ze scheppen wel orde in de
chaos”, besluit Janssen zijn uitleg.

”Ik stel de mens
centraal,
alles is mogelijk”
Janssen is blij met de aandacht die
er is voor zijn werk. Hij zag om zich
heen dat niet veel mensen bekend
zijn met begeleiding bij overlijden, op
de manier zoals hij dat doet.
Op de vraag hoe hij te werk gaat zegt
Janssen: “Ik stel de mens centraal,
alles is mogelijk. Er zijn steeds meer
mensen die op zoek zijn naar alternatieve manieren om afscheid te nemen
van overledenen. Die kan ik bieden.
Ik zie mijzelf niet als vervanger van de
traditionele diensten. In die zin ben ik
geen concurrent van de pastoor of van
de traditionele uitvaartbedrijven.
Ik zie mijzelf als een aanvulling op
de beroepsbeoefenaars. We werken
binnen de regio erg goed samen.
Het doel is om op die manier de
uitvaart tot een gebeurtenis te maken
naar wens van de nabestaanden.”
De verkiezing voor ‘ritueelbegeleider
van het jaar’ komt uit de landelijke
vereniging waar vijftig personen bij
zijn aangesloten. Jacques Janssen
heeft zijn nominatie niet om kunnen
zetten. Maar hij heeft hierdoor wel
de gelegenheid gehad om zijn werk
onder de aandacht te brengen.

Liedjesavond en Jeugdliedjesmiddag
D’n Dreumel Horst
Foto’s zie www.hallohorstaandemaas.nl

“Problemen
komen van de koude
en de warme kant”
Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Voor het laatste actuele nieuws
www.hallohorstaandemaas.nl

Een drieluik over

timemanagement

Mexicaanse griep:
Het kan nog spannend worden
Nadat in maart 2009 in Mexico een nieuwe stam van het griepvirus mensen ziek heeft gemaakt, is dit wereldnieuws. Ook in Nederland, waar het eerste geval eind april wordt gemeld, onderneemt men actie. Minister Klink
van Volksgezondheid vraagt met spoed een advies aan de gezondheidsraad en laat vervolgens direct 34 miljoen
doses vaccin bestellen. “Was dit allemaal wel nodig?” is een vraag die je nu veel hoort. Kronenberger Frans
Houwen, bioloog van ScienceLynk BV, legt een en ander uit.
land de Mexicaanse griep zal doormaken. Dit kan grote consequenties
hebben voor bedrijven, maar ook tot
maatschappelijke problemen leiden.
Denk bijvoorbeeld aan te weinig (te
veel zieke) treinmachinisten. Het
voorkomen van besmetting met het
virus is naast het vaccinatieprogramma
daarom erg zinvol”, besluit Houwen.

Dit is alweer het laatste deel over timemanagement. Het is nu half
acht op vrijdagmorgen, niet echt een tijd om aan een artikel over dit
onderwerp te beginnen. Altijd eerst een concept natuurlijk, dan even
laten liggen, aanpassen en dan kan het weg. Vandaag staat weer een
aantal activiteiten op het programma, dat ik graag af wil maken. Enkele
afspraken staan vast, het uitwerken daarvan wil ik graag vandaag ook
klaar hebben. De werkdruk in het weekend wordt anders onprettig hoog
en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

URGENT

NIET URGENT

BELANGRIJK

A
Direct zelf oppakken,
dingen die op dat moment
af moeten

B
Plannen voor later
op een haalbaar tijdstip

NIET
BELANGRIJK

C
Voor jezelf niet zo belangrijk
en kan gedelegeerd worden.
Dus door iemand anders
laten doen

D
Niet doen
of uitstellen tot er
mogelijk tijd voor is

Daarom nu al aan de slag om de
werkdruk voor te zijn. Je moet er wel
een beetje een ochtendmens voor
zijn. Je let ook op je concentratieboog, de tijd dat je ingespannen met
iets bezig kunt zijn. Dit werk is dus
een A-taak; belangrijk en urgent. Het
past ook goed bij de morgen; overdag doe je weer allerlei indrukken
op, waardoor je denken beïnvloed
wordt.
Eisenhower, voormalig president
van de Verenigde Staten, maakte er
een beeld bij om dit goed uit te leggen. Dit ging de geschiedenis in als
het Eisenhowerprincipe.
Hoe is dit toepasbaar binnen
een gezin met jonge kinderen? Je
hoort steeds meer over stress, beide
ouders werken full- of parttime. De
kinderen moeten naar de buitenschoolse opvang, naar de sportvereniging en muziekles, ga zo maar
door. Er is geen rust, de ouders
rennen zich rot, mogelijke ziekte
levert spanningen op.
Het antwoord is: haalbare keuzes
maken en prioriteiten stellen, plannen en verbeteren. Veel bezigheden
vallen onder de A-taken. Onder B
vallen zaken waardoor je de A-taken
beter kunt uitvoeren. Je verdiepen in
timemanagement bijvoorbeeld.

Opa en oma komen bij C aan bod,
aan hen kun je veel werk uitbesteden, wat ze vaak met veel liefde
zullen doen. Het uitwisselen van
nieuwtjes met andere ouders op het
schoolplein zou weleens onder D
kunnen vallen.
’Nee‘ kunnen zeggen, ook tegen
jezelf, is erg belangrijk. Houd ook tijd
over voor dingen die niet gepland
zijn, dit geeft rust.

”Nee kunnen
zeggen,
ook tegen jezelf,
is erg belangrijk”
In het bedrijfsleven is het Paretoprincipe toepasbaar; de 20-80 regel.
In 20% van de tijd krijg je 80% van
het werk klaar. Dit geldt natuurlijk
niet voor alle beroepen. Maar toch
eens aardig om over na te denken.
Het lastige is echter dat je niet alleen
20% kunt werken; de resterende
80% hoort er ook bij. Anders zou
iedereen al halverwege de ochtend
thuis zijn. Timemanagement is
gewoon leuk, omdat het eigenlijk
zelfmanagement is. Het blijft dus
boeiend.

“Het virus verspreidde zich
razendsnel over de wereld. In enkele
maanden waren er 200.000 bekende
gevallen. Aanvankelijk waren de
consequenties van een infectie niet
duidelijk. Gelukkig is nu bekend dat
de infectie vrij mild verloopt en lijken
de ziekteverschijnselen veel op de
gewone seizoensgriep. Nadat iemand
besmet is geraakt met een griepvirus,
duurt het 2 tot 7 dagen voordat de
eerste ziekteverschijnselen zichtbaar
worden. Net vóór de eerste verschijnselen tot 6 dagen daarna kan men
anderen besmetten. Toch is men extra
bezorgd, omdat bij eerdere wereldwijde epidemieën de agressiviteit van
griepvirussen veranderde”, aldus Frans.
Waarom vaccineren? “De nieuwe
stam van het griepvirus (Nieuw
Influenza A (H1N1)) heeft een andere
combinatie van (molecuul)structuren
op de buitenkant (in dit geval H1N1).
Ons lichaam kent deze combinatie niet
en heeft daarom nog geen afweer.
Door inenting met een specifiek vaccin, wordt het lichaam op voorhand
getraind om alvast afweerstoffen te
maken. Bij een infectie wordt men dan
niet ziek. Dit noemt men vaccineren
of inenten. Vaccineren is niet verplicht
en veel mensen zijn argwanend. Dit is
onder meer ontstaan door de onduidelijke en soms onjuiste berichtgeving”,
zegt de bioloog.
Bij vaccinatie moet men altijd
voor- en nadelen afwegen. Bijwerkingen kúnnen voorkomen, maar slechts
minimaal. Griep (influenza, die in
verschillende vormen kan voorkomen

– bijvoorbeeld wintergriep, Mexicaanse
griep) is een serieuze, zeer besmettelijke ziekte waar je zelfs aan dood kunt
gaan. Maar, net als alle geneesmiddelen moet ook het nieuwe vaccin voldoen aan zeer strenge Europese veiligheidseisen voor registratie. Bovendien
is het vaccin tegen de Mexicaanse
griep een broertje van vaccins tegen
andere griepvirussen, die al uitvoerig
zijn getest bij eerdere inentingen.
100% zekerheid is er echter nooit.

“Het RIVM houdt
er rekening mee dat
1 op de 3 mensen
in Nederland
de Mexicaanse griep
zal doormaken”
Als de eerste doses vaccin eind
oktober beschikbaar komen, zullen patiënten uit de medische risicogroepen
en gezondheidspersoneel voorrang
krijgen. De eerste groep ligt voor de
hand. Voor gezondheidspersoneel is
vaccinatie belangrijk omdat zij veel in
aanraking komen met zwakke patiënten. Bovendien zal minder personeel
in de gezondheidszorg ziek worden,
waardoor de continuïteit in de zorg
gewaarborgd is.
“Het kan nog spannend worden.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) houdt er rekening
mee dat in een tijdsbestek van enkele
maanden 1 op de 3 mensen in Neder-

Naar aanleiding van de ontwikkeling van Klavertje 4.

De inwoners van de nieuwe gemeente worden voldoende geïnformeerd
over de gang van zaken rond Klavertje 4?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
De mening van André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, is duidelijk:
“De gemeente geeft weinig informatie. Zo weten burgers nauwelijks
dat er in het gebied Klavertje Vier zes megastallen kunnen komen.
Daartoe moeten boeren, die er hun leven lang actief zijn, het veld ruimen
voor mega - industriële activiteiten.”

opinie 07

Ron Janssen namens buurt Grubbenvorsterweg:
“De provincie maakt vele plannen, door de hoeveelheid informatie niet
duidelijk is wat de bedoeling is. Informatie is er, maar door veelheid en
wijze van communiceren erg wazig en eenzijdig. Het kwam nog niet voor
dat reacties hebben geleid tot koerswijzigingen.”

Uitslag vorige week > Het is een goed besluit om de gemeentehuizen in Meerlo-Wanssum en Sevenum
per 1 januari 2010 te sluiten? > eens 78% oneens 22%

Cactus
Column
Polen

Noord-Limburg is al vele
jaren hét werkgebied voor
tienduizenden Polen. Zeer tot
genoegen van de werkgevers in
land- en tuinbouw en evenzeer
tot vreugde van deze hardwerkende groep mede-Europeanen.
Ze brengen hun verdiende geld
regelmatig naar huis waar de
gezinnen nu eens kunnen doen
waar ze ooit van droomden. Zelfs
de luxe van een auto kan men
zich nu permitteren. En deze
werknemers willen natuurlijk in
Nederland ook wel eens gezellig
gaan stappen. Maar daar gaat
het meer en meer behoorlijk
fout. Want behalve werken
kunnen de Polen er ook wat van
als het gaat om bier drinken.
Men spreekt tegenwoordig in de
uitgaansgebieden al over ZZP’ers
(zwaar zuipende Polen). Het
begint al vroeg in de avond als
naar de discogebieden wordt
gereden. Nauwelijks uit de auto
gaat de achterklep open en de
flesjes of blikjes bier komen te
voorschijn, het indrinken gaat
met veel lawaai gepaard en dan
op naar de disco waar de
uitbaters met lede ogen aanzien
dat de “gasten” al redelijk zijn
volgeladen. Een pilsje uit de
auto is immers véél goedkoper
dan uit de pomp. Regelmatig
gaan de ZZP’ers nog eens naar
de diverse voertuigen terug om
bij te tanken. De politie zou op
de disco avonden eens een
verkeerscontrole moeten
houden, zo rond een uur of drie
‘s nachts bijvoorbeeld. De
discogangers zijn de volgende
ochtend kennelijk nog in alle
staten en het bezoek aan de
kerk in Meterik munt uit door
een vredige stilte die zelfs door
de pastoor niet kan worden
doorbroken. De schapen van de
Herder slapen immers hun roes
uit!
Cactus
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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.

Roy Huys

Roy Huys met Jip en Tijn
Ergens in Grubbenvorst komen we Roy Huys tegen, hij is deze week
‘geplukt’. Roy Huys is 42 jaar oud en getrouwd met Monique Kersten (41).
Zij hebben twee kinderen: dochter Jip van bijna 8 en zoon Tijn,
die 5 jaar oud is.
Als we Roy vragen naar zijn
hobby’s, is hij duidelijk.
“Ik beschouw vrijwilligerswerk als
mijn hobby. Vooral nu met het OLS
voor de deur. Geweldig om aan mee
te doen!
Ik mag hierbinnen deel uitmaken
van de commissie evenementen.
Zeg maar, alle optredens vanaf het
kinder- OLS op donderdag 24 juni tot
de allerlaatste en beslissende kavelronde op zaterdag 10 juli 2010.

“Ik beschouw
vrijwilligerswerk als
mijn hobby.
Vooral nu met het
OLS voor de deur.
Geweldig om aan
mee te doen!”

Verder ben ik secretaris binnen
Stichting Aspergedorp Grubbenvorst,
secretaris van gezelschap de Golde
Kloët, trompettist van Joekskapel
Kloëte Kook en ben ik regelmatig
actief in het Grubbenvorster Gekke
Maondaags-gebeuren.”
Roy heeft wat met muziek, vooral
uit de ‘tachtiger’ jaren. Bands als U2,
Dire Straits, Simple Minds en Fleetwood
Mac zijn favoriet. Verder The Scene, die
hij zes keer gezien heeft. “Momenteel
vind ik vooral Snow Patrol en Keane
lekker om naar te luisteren. Maar mijn
grootste favoriet is de nummer 2 van
het Grubbenvorster Liedjes Konkoér
2009, ‘Johnny met ziene Opblaosponny’ van het Ald Prinsen Convent.
Geweldig nummer”, zegt Roy.
Roy is werkzaam in overheidsdienst, maar wil daar verder niets
over kwijt. De boodschappen doet zijn
vrouw. Alleen mayonaise haalt hij zelf
in de winkel, want daar is hij verzot
op. Eenmaal aan tafel geschoven, lust
hij vrijwel alles, behalve vis. “Alleen
die geur al, ik weiger te geloven dat
die beestjes bedoeld zijn als voedsel.
Wij hebben twee goudvissen, Linkje en
Loedje, die gelukkig te klein zijn voor
de pan”, zegt Huys. Aan sport doet
Roy ook. Hij speelt darts in verenigingsverband bij DC Stammi.
Zijn er ook dingen waaraan jij je
stoort in Grubbenvorst? “Dat is niet
zo moeilijk, ik erger me aan die gele
borden ter hoogte van de toegangswegen naar Grubbenvorst. Ik denk dat die
borden niet het gewenste effect hebben wat de actievoerders ermee willen
bereiken. Maar dan spreek ik me nu
misschien alweer tegen. Want er wordt
of werd veel over gesproken. Ik heb het
idee dat men met de borden aandacht
wil vragen voor alles wat er op ons
dorp af komt. En dat is hun goed recht.
Want het is niet mis wat er allemaal
rond ons aspergedorp gebeurt. Vanuit
alle windstreken wordt naar Grubbenvorst toe gebouwd. En het woord
‘toe’ is dan misschien wel in ons dialect
bedoeld. De Veiling, de Floriade, Green-

port (en Greenlane) met Klavertje 4,
Glastuinbouwgebied Californië, het NGB
en de Maasgrindwerken. Eigenlijk té
veel om op te noemen of te onthouden.
En misschien wel té veel verandering in
een (veel) te korte tijd. Maar met die
gele borden geeft de actiegroep, denk
ik, een verkeerd signaal. De woorden
bang- en/of stemmingmakerij komen
dan in me op. Als je het mij vraagt,
roept dat een verkeerd beeld op over
Grubbenvorst en wellicht over haar toekomst. Dat vind ik jammer. Maar oké,
daar mogen we in Nederland goddank
over van mening verschillen. Aan de
andere kant waardeer ik het wel dat er
actiegroepen zijn die het beste met een
gemeenschap voor hebben. Die moeten
er ook blijven. Al is het maar om te
laten merken dat een gemeenschap
niet over zich laat heenlopen.
Daarom vind ik persoonlijk dat een
orgaan als de dorpsraad een belangrijkere positie mag krijgen met meer
beslissingsbevoegdheden. Zeker met
betrekking tot dit soort gewichtige
onderwerpen. Ik ben iemand van de
dialoog en daarmee kom je denk ik
het verst. Argumenten overtuigen, als
je wilt luisteren. Oh ja, en ‘De Knip’ op
de Venloseweg. Dat vind ik écht een
onding.”

”Ik erger me aan
die gele borden
ter hoogte van de
toegangswegen naar
Grubbenvorst”
Op de vraag naar zijn mooiste plekje zegt hij: “Natuurgebied
Kaldenbroek en de dorpskern met de
kiosk en In de Witte Dame.”
Roy Huys is iemand die zegt wat
hij denkt en iemand die graag de
dialoog aangaat met anderen, open en
oprecht. Hij levert eerlijke en ongezouten kritiek en draagt Grubbenvorst in
zijn hart.

Lenssen
Online Personeel

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

Koken met
Jan Cremers
”Van mijn hobby
heb ik mijn beroep
gemaakt, inmiddels
is het mijn passie”
Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel, een
recept samen met goede en
eerlijke producten uit de eigen
regio. Hiermee maakt u een
(h)eerlijke maaltijd, waarvan de
smaak van de producten
optimaal naar boven komt.

Week 42

Pompoenwortelsoep
Ingrediënten (4 personen):
1 kilo pompoen
350 gram winterwortel
1,5 liter bouillon van 2 tabletten
3 eetlepels olijfolie
4 sjalotjes
1 theelepel komijn
zout
125 milliliter crème fraiche
Bereiding:
• snijd de winterwortel in
stukjes;
• verwijder de zaadjes en schil
van de pompoen;
• snijd de pompoen in stukjes;
• verwarm de bouillon;
• verhit de olijfolie in een
soeppan;
• bak al roerend de pompoen
met wortel en sjalotjes
10 minuten;
• voeg de komijn en zout toe;
• schenk de bouillon bij het
geheel en breng het aan de
kook;
• kook de soep in 30 minuten
gaar;
• pureer de soep in een
soepterrine;
• schep de crème fraiche door
de soep en bestrooi het
gerecht met verse koriander.

Tip:
oktober en november
zijn bij uitstek mooie maanden
om met pompoen te werken.

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

aandacht

resultaat

Veel kookplezier
en smakelijk eten!
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Ondernemen tijdens crisis:

Starters
in de regio

Bedreigingen zien als kansen!
In het Chinees is het begrip crisis opgebouwd uit de karakters voor
’bedreiging’ en ’kans’. Men gaat er van uit dat er een samenhang bestaat
tussen deze twee begrippen. Deze wijsheid vormt de basis voor een
avond voor ondernemers op 9 november aanstaande. Ondernemen
tijdens crisis? Dat is bedreigingen zien als kansen! De gemeenten Horst
aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum willen samen met ondernemers, winkeliers, ZZP-ers en agrariërs de crisis in die zin te lijf gaan.
Grijp die kans!

“Van welke
overheidsregelingen
kan ik
gebruik maken?”
Veel ondernemers hebben
behoefte aan informatie. “Van welke
overheidsregelingen kan ik gebruik
maken?” ”Wie kan mij helpen om
de crisis door te komen?” Maar ook:
“Welke maatregelen moet ik nu treffen om betere kansen te creëren?”
Deze en nog veel andere vragen
worden beantwoord op maandag 9
november tijdens de bijeenkomst
‘OTC Ondernemen Tijdens Crisis’. Op
de website www.OndernemenTijdensCrisis.nl staat kernachtig het
programma van OTC beschreven. Maar
kijk vooral ook op de website voor
updates van het programma, nieuws
en aanvullingen op OTC. Ook daar liggen kansen. De voucher is zo’n kans.
Samen met de Provincie Limburg

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

wordt er een bedrag ter beschikking gesteld voor advisering aan de
ondernemer. De voucher geeft recht
op gratis advies bij de aangesloten
consultants. De adviseur helpt
ondernemers om problemen in kaart
te brengen, plannen te ontwikkelen
en concreet en direct actie te ondernemen. Het idee en voorwaarden
rondom de vouchers wordt op de
avond gepresenteerd. Een extra reden
om naar OTC te komen.

LiLaLabeltje
Sanne Janssen
Westsingel 63
5961 DD Horst
06 30 01 72 91
info@lilalabeltje.nl
www.lilalabeltje.nl
Detailhandel
Juni 2009

”Lilalabeltje maakt
unieke producten”
Activiteiten
Het ontwerpen, maken en
verkopen van zelfgemaakte
kinderspullen zoals labeldoekjes,
speendoekjes, rompertjes,
fotolijsten, wenskaarten,
vlaggenlijnen, geboortekaartjes
en vogelhuisjes.
Doelgroep
Producten voor kinderen van
0-4 jaar. Verder voor iedereen
die interesse heeft in Lilalabeltjeartikelen.
Onderscheidend vermogen
Alle producten worden in
huis gemaakt en zijn dus uniek.
Lilalabeltje werkt graag op
aanvraag. Specifieke wensen en
ideeën zijn altijd bespreekbaar.

“Welke maatregelen
moet ik nu treffen
om betere kansen
te creëren?”
Inschrijving kan eenvoudig op de
site www.OndernemenTijdensCrisis.nl
Hier is dan ook te zien wie men
tijdens OTC zal gaan ontmoeten.
Uiteindelijk moeten we het toch
samen doen.

winkel&bedrijf 09
300ste koppeling
Gastouderbureau Roodkapje
Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas heeft haar driehonderdste koppeling tot stand gebracht. Heleen van de Laak runt nu
ruim 2 jaar Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas, een
zelfstandige vestiging van het landelijk opererende Gastouderbureau
Roodkapje uit Bladel.
Nadat we Heleen van de Laak
gefeliciteerd hebben met dit mooie
resultaat, vertelt ze bezorgd te zijn
over de berichten die recentelijk
in de media verschenen over het
vervallen van kinderopvangtoeslag
bij de vraagouders. Heleen van de
Laak vertelt: “In de media stond dat
gastouders voortaan gecertificeerd
moeten zijn. Het gaat hier om deskundigheidseisen en ervaringseisen
waar de ze aan moeten voldoen. Dit
klopt, maar het gaat niet om echte
scholing en examens, maar om een
certificaat dat verkregen kan worden
door Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Deze eisen moeten
natuurlijk wel getoetst worden, maar
ik weet zeker dat alle gastouders die
we hebben hieraan voldoen. Door
de berichtgeving in de media maken
de mensen zich onnodig ongerust.
Voor nieuwe gastouders geldt dat
- als ze zich voor 31 december 2009
opgeven bij ons bureau - alle uit te
voeren certificeringen kosteloos zijn.
Na 1 januari 2010 zijn deze kosten
voor de gastouder zelf.

”Alle bij ons aangesloten gastouders
voldoen aan de
toetsingsnormen”
Heleen van de Laak heeft het
druk met Roodkapje en kijkt positief
naar de toekomst. Ze wil op korte
termijn een personeelslid aantrekken. “In 2009 gaan we nog bij alle
gastouders op bezoek, om een
portfolio in te vullen dat getoetst
wordt door het ROC op eerder
verworven competenties. Verder is
nog vereist dat de gastouder een
kinder-EHBO-diploma heeft. Hiervoor
moet de gastouder wel een dagje
een cursus volgen. Als de gastouder
onze EHBO-cursus al heeft gedaan,
is alleen een verdiepingscursus
nodig van ongeveer een halve dag
(praktijk). Ik weet zeker dat alle bij
ons aangesloten gastouders aan de
toetsingsnormen zullen voldoen”,
eindigt Heleen van de Laak het
gesprek.

Nieuw product Kleeven Medical:

22 oktober

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reikte
25 september de sociale innovatieprijs uit aan directeur Ton Kleeven van
Kleeven Medical bv uit Horst. Het bedrijf kreeg de prijs voor de innovatieve
manier van samenwerken met kennisinstellingen, bedrijven en wetenschappers. Daarbij is een zeer innovatief product gerealiseerd dat een
enorme bijdrage kan leveren in de gezondheidszorg: borstscanner Tiseno.

www.indewittedame.nl Tel.: 077-3278051

Borstonderzoek ongevaarlijk en pijnloos

medicijnen dagelijks te volgen en bij
plastische chirurgie (na borstamputatie). Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat bij de Tiseno ± 50% minder
foutpositieven zijn, wat erop neerkomt
dat er beduidend minder vrouwen voor
een vervolgonderzoek naar het ziekenhuis hoeven. Foutpositief wil zeggen
dat er een verdachte plek is vastgesteld
die achteraf geen kanker blijkt te zijn.
Voor vrouwen die een borstonderzoek
moeten ondergaan, biedt de Tiseno
veel voordelen. Het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en minder onprettig.

”Duitse artsen zijn
eerder bereid om
nieuwe innovaties
toe te passen.”
De Tiseno is in Duitsland al in gebruik maar nog niet in Nederland. Ton
Kleeven: “In Duitsland is het vergoedingssysteem anders dan in Nederland.
Bij onze oosterburen is het mogelijk om
bij privéklinieken en Niedergelassene
Ärtzte dit onderzoek aan te bieden,
welke vergoed worden door de verzekeringen. Duitse artsen zijn bovendien
eerder bereid om nieuwe innovaties
toe te passen.” Kleeven Medical bv is
met de ontwikkeling van de Tiseno al
vanaf 2002 actief bezig. In de laatste
jaren zijn daarbij hoofdzakelijk klinische

De Tiseno een vrouwvriendelijk apparaat m.b.t. borstonderzoek
studies en vergelijkende onderzoeken
uitgevoerd. Overheden en medici eisen
namelijk dat de Tiseno goed functioneert en reproduceerbare informatie
geeft die nauwkeurig en specifiek
moet zijn. De nieuwe methode dient
non-invasief te zijn; geen naalden,
medicijnen (tracers) of andere stoffen
in het lichaam. Bij de Tiseno is dit het
geval. Het apparaat is eenvoudig in
het gebruik: niet speciaal opgeleid
personeel zou het onderzoek kunnen
uitvoeren.
De reacties vanuit de medische
wereld op de Tiseno waren verdeeld.
“In Duitsland en Engeland was men

nieuwsgierig, in Nederland eerder
sceptisch. Maar als wij specialisten
uitleggen hoe de Tiseno werkt en
welke voordelen deze biedt, raakt
men wel zeer geïnteresseerd. Na de
bekendmaking van de sociale innovatieprijs hebben wij ook veel positieve
reacties ontvangen van personen die
actief zijn in het bevolkingsonderzoek
voor borstkanker in Nederland. Helaas
kan de Tiseno niet ingezet worden
bij andere vormen van kanker. Het is
geheel ontwikkeld voor de borst”, aldus
Ton Kleeven. De Tiseno: we zullen er
ongetwijfeld van horen in de nabije
toekomst, ook in Nederland.

Tegen inlevering
van deze waardebon
ontvangt u

zuurkool
29 ct
eko

500 gram
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Kerkstraat 4a, 5961 GD Horst
Tel. 077 - 398 67 68
www.trostomaatje-horst.nl
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De vraag aan Ton Kleeven wat
het apparaat anders kan en doet dan
de al bestaande apparatuur die wordt
gebruikt bij borstonderzoek: “Het
apparaat kan door middel van contactthermografie onregelmatigheden
vaststellen in een borst. Tumoren en
carcinomen geven beduidend meer
warmte af dan normale gezonde delen
van de borst en deze kunnen met de
Tiseno worden vastgesteld. Deze tumoren worden gevoed met veel bloed,
er worden zelfs nieuwe bloedvaten
aangemaakt voor het voeden van de
tumoren. Deze lokale groei van bloedvaten kan men goed zichtbaar maken
met contactthermografie, zelfs al in een
zeer vroeg stadium. Tumoren in het
beginstadium hebben vaak nog geen
kalkvorming en zijn met de bestaande
mammografie niet of nauwelijks te
zien, terwijl de Tiseno deze wel vaststelt”, aldus Kleeven.
Het grote verschil in gebruik tussen
de Tiseno met de mammografie is
dat bij de Tiseno de borst niet geplet
wordt. Er worden geen röntgenstralen
gebruikt en het is zeer eenvoudig te
bedienen. Bovendien is het veel goedkoper vergeleken met de bestaande
methodes. Het apparaat kan onbeperkt
ingezet worden bij zwangere vrouwen
en bij vrouwen met borstimplantaten.
Daarnaast wordt de Tiseno ook ingezet
bij pre- en postoperatieve medicinale
behandelingen om de effecten van de

eerste wildavond
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Herindelingsverkiezing
Gemeenteraad 2009
Centraal
stembureau

Stemmen bij
volmacht

Nummering kandidatenlijsten
en geldige lijstencombinaties voor
de verkiezing van de raad van de
gemeente Horst aan de Maas 2009
In de openbare zitting van
8 oktober 2009 heeft het centraal
stembureau voor de verkiezing
van de leden van de raad van de
gemeente Horst aan de Maas (de
Kiesraad) aan de kandidatenlijsten
die zijn ingediend op 6 oktober 2009
voor de verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente Horst aan
de Maas op 18 november 2009, de
volgende nummers toegekend:
1 Christen Democratisch Appèl (CDA)
2 SP (Socialistische Partij)
3 PvdA-PK
4 Democraten 66 (D66)
5 ESSENTIE
Tevens heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:
a. 3 (PvdA-PK) en 4 (D66)
Er zijn geen lijstencombinaties
ongeldig verklaard.

De burgemeester van Horst aan
de Maas maakt bekend dat het bij
de aanstaande verkiezing van de
leden van de raad van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas op
woensdag 18 november 2009 een
kiezer is toegestaan bij volmacht te
mogen stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.
A
1

2

Horst, 8 oktober 2009.
C.H.C. van Rooij, voorzitter

Ter inzagelegging
kandidatenlijsten
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag
18 november 2009 te houden
verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente maakt bekend,
dat de heden ingeleverde en door
het hoofdstembureau onderzochte
kandidatenlijsten -met de vereiste ondersteuningsverklaringen
- ingevolge het bepaalde in artikel I3,
lid 1 van de Kieswet, voor één ieder
ter inzage zijn gelegd bij Bureau
Verkiezingen, Wilhelminaplein 6.

3

4

5

B
1

Plaats: Horst
Datum: dinsdag 13 oktober 2009
De voorzitter voornoemd,
C.H.C. van Rooij

Zitting centraal
stembureau
bekendmaking
uitslag verkiezing
De voorzitter van het centraal
stembureau voor de op woensdag
18 november 2009 gehouden verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente maakt bekend, dat
op vrijdag 20 november 2009 om
10.00 uur ’s ochtends, een openbare
zitting van het centraal stembureau
plaatsvindt, waarin de uitslag van de
verkiezing wordt bekendgemaakt.
Plaats: Horst
Datum: dinsdag 13 oktober 2009
De voorzitter voornoemd,
C.H.C. van Rooij

2

3

4

Machtiging door schriftelijke
aanvraag
Bij Bureau Bevolking van de
gemeente Horst aan de Maas,
Sevenum en Meerlo-Wanssum zijn
kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
Het verzoekschrift moet uiterlijk
op woensdag 4 november, door
de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente
Horst aan de Maas. Als kiezer dient
hij/zij op dinsdag 6 oktober 2009
geregistreerd (lees: woonachtig)
te zijn bij de huidige gemeente
Horst aan de Maas, Sevenum of
wat betreft de gemeente MeerloWanssum in de woonplaatsen
Meerlo, Swolgen of Tienray.
Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer het aan de verzoeker
is toegestaan om in een andere
gemeente of per brief aan de
stemming te mogen deelnemen.
Degene die zich bereid heeft
verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op dinsdag 6 oktober
2009 als kiezer zijn geregistreerd
in een van de hierboven genoemde gemeenten.
Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs.
Machtiging door overdracht van
de stempas
De kiezer kan een andere kiezer
die in dezelfde gemeente als
kiezer is geregistreerd, machtigen
om voor hem/haar te stemmen.
Dat geldt voor de inwoners van
de gemeente Horst aan de Maas
en Sevenum. Voor de gemeente
Meerlo-Wanssum geldt dat uitsluitend voor de inwoners van de
woonplaatsen: Meerlo, Swolgen en
Tienray.
De kiezer tekent daartoe het
formulier dat voorkomt op de
stempas en laat de kaart door de
gemachtigde medeondertekenen.
De kiezer draagt de, aldus in een
volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas,
kan tot en met de dag van de
stemming.

Een kiezer mag niet meer dan 2
(twee) volmachten aannemen. Een
volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen
stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden
verstrekt door Bureau Verkiezingen,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Tel: 077 477 97 77
Plaats: Horst
Datum: dinsdag 6 oktober 2009
De burgemeester voornoemd,
C.H.C. van Rooij

Stemmen in een
voor mindervalide
kiezers ingericht
stembureau
De burgemeester van
C.H.C. van Rooij maakt bekend, dat
voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente op
woensdag 18 november 2009 onderstaande stemlokalen op zodanige
wijze zullen zijn ingericht, dat voor
mindervalide kiezers de mogelijkheid
bestaat daar zelfstandig hun stem uit
te brengen.
Nr
Aanduiding stemdistrict
Adres stemdistrict
1
Gemeentehuis Horst a/d Maas
(Horst) Wilhelminaplein 6
2
Verpleeghuis Elzenhorst (Horst)
Dr. v.d. Meerendonckstraat 2
3
OJC Niks (Horst)
Doolgaardstraat 34
4
De Lèste Geulde (Horst)
Noordsingel 75
6
Bondszaal America
Past. Jeukenstraat 15
7
Gem. huis ‘De Zaal’
(Griendtsveen) Lavendellaan 26
8
Zaal Debije (Hegelsom)
Past. Debijestraat 6
9
MFC de Zwingel (Melderslo)
Beemdweg 4b
10
Gem.huis De Meulewiek
(Meterik) St. Jansstraat 2a
12
Naesenhof (Broekhuizen)
Naesenhof 15
13
De Smetenhof (Lottum)
Horsterdijk 1
14
Grootoord, gem. ruimte
(Grubbenvorst) De Zumpel 34
15
La Providence (Grubbenvorst)
Ursulinenweide 5
16
Gemeentehuis Sevenum
Raadhuisplein 1
17
Bibliotheek (Sevenum)
Mgr. Evertsstraat 13
18
De Torrekoel (Kronenberg)
Meerweg 11
19
Gemeentehuis Meerlo
Beatrixstraat 2
21
Dienstencentrum (Tienray)
Zonnehof 45
Een kiezer, die gebruik wil maken
van één van bovengenoemde stemlokalen kan met zijn/haar stempas
zelf bepalen in welke van deze
stemlokalen hij/zij zijn/haar stem
uitbrengt.
Nadere inlichtingen worden
verstrekt door Bureau Verkiezingen,
Wilhelminaplein 6.
Plaats: Horst
Datum: dinsdag 13 oktober 2009
De burgemeester voornoemd,
C.H.C. van Rooij

Sportsymposium voor
sportverenigingen
De gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum
organiseren samen een sportsymposium voor sportverenigingen. Op dinsdag
3 november a.s. kunnen alle sportverenigingen een bezoek brengen aan het
jaarlijks Regionaal Sportsymposium Sport3. De verenigingen kunnen hier
terecht voor praktische informatie, maar ook voor het uitwisselen van
ervaringen met andere verenigingen. De thema´s kansen voor het gemeentelijk subsidiebeleid, combinatiefuncties en sportplatform staan dit jaar
centraal. Deelname is gratis.
Het sportcongres vindt plaats in
De Sevewaeg, Marktweg 3 in Sevenum
en wordt georganiseerd door de
Sport3 gemeenten in samenwerking
met het Huis voor de Sport Limburg.
Bestuurders, trainers en/of commissieleden die een bezoekje brengen
aan het congres kunnen rekenen op
interessante en leerzame workshops.
Thema’s
· “Nieuwe kansen voor het gemeentelijk subsidiebeleid”
· “Samen aan de slag met combinatiefuncties”
· “Het sportplatform als intermediair
tussen gemeente en verenigingen”
Programma
19.30 uur ontvangst met koffie/thee
20.00 uur opening door voormalig
Europees- en wereldkampioen Taekwondo
F. Greevink

20.05 uur gemeentelijk sportbeleid
20.20 uur toelichting verenigingsondersteuning
20.30 uur korte pauze
20.45 uur start parallelsessies
21.45 uur plenaire afsluiting
22.30 uur afsluitende borrel
Meer informatie
Alle sportverenigingen krijgen een
uitnodiging voor deelname aan het
sportsymposium. Verenigingen die
geen uitnodiging hebben ontvangen
kunnen contact opnemen met:
· Ron van den Bekerom, verenigingsadviseur Huis voor de Sport
tel. 046 477 05 90 of via e-mail:
sport3@huisvoordesport.org of
· Linda Hoeijmakers, BOSconsulent
Sport3 tel. 077 467 75 69 of via
e-mail: l.hoeijmakers@sevenum.nl.
Hier kunt u ook terecht voor meer
informatie.

Sevenum

Verplaatsing container
luierinzameling
Kinderdagverblijf Okki is
gestopt met haar werkzaamheden. De container voor inzameling van luiers en incontinentiemateriaal is daarom verplaatst
van Steeg 33 naar kinderdagverblijf “Ratjetoe”, gelegen aan
de Peperstraat 49 a in Sevenum.
U kunt hier voortaan terecht voor
luiers en incontinentiemateriaal
aan de achterzijde van het
gebouw aan de Peperstraat 49a.

Luiers en incontinentiemateriaal kunt u ook deponeren
in de containers bij het kinderdagverblijf Het Kleine Paleis
(Mgr. Verstraelenstraat 3) en de
gemeentewerf/brandweerkazerne
(Luttelseweg). Het materiaal moet
in speciale zakken worden
verpakt, die (tegen betaling)
verkrijgbaar zijn bij supermarkt
J. Linders (Past. Vullinghsstraat)
en bij de Phicoop (Horsterweg).

Subsidietoekenning van € 80.000
voor de ver(nieuw)bouw van het
Multifunctioneel centrum “De Wingerd”
In het kader van de ver(nieuw)bouw van het Multifunctioneel centrum
“de Wingerd” heeft het Oranjefonds aan het stichtingsbestuur “Gemeenschapshuis De Wingerd” een subsidie toegekend voor een bedrag van
€ 80.000. Dit bedrag zal worden aangewend voor de ver(nieuw) bouw en
inrichting van het nieuwe multifunctioneel centrum.
Het Oranje Fonds is het grootste,
nationale fonds op sociaal gebied.
Per jaar besteedt het ongeveer
€ 22 miljoen aan organisaties die een
betrokken samenleving bevorderen
in Nederland, op Aruba en de
Nederlandse Antillen. Door deze
bijdragen ontmoeten mensen elkaar
of vinden zij een nieuwe plaats in de

samenleving. Het Oranje Fonds wordt
o.a. gesteund door de Nationale
Postcode Loterij en De Lotto.
De Prins van Oranje en Prinses
Máxima zijn beschermpaar van het
Oranje Fonds. Voor informatie over
het Oranje Fonds kunt u contact
opnemen met mevrouw Jonne Boesjes,
telefoon 030 656 45 24.
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Meerlo-Wanssum

Dienstverlening
aangepast per
1 oktober 2009
Alleen loketten voor
burgerzaken en belastingen nog
open in Meerlo-Wanssum.
Vanaf 1 oktober 2009 is het
publieksloket in Meerlo-Wanssum
tot aan het einde van dit jaar
uitsluitend open voor burgerzaken
(onder andere aangiftes en
paspoorten) en belastingzaken.
Voor overige dienstverlening
kunnen inwoners van Meerlo,
Swolgen en Tienray een
afspraak op maat maken via het
gemeentehuis in Horst (via de
balie, telefoon 077 477 97 77,
gemeente@horst.nl of www.
horstaandemaas.nl).
De inwoner van Blitterswijck,
Geijsteren en Wanssum moet
voor de overige dienstverlening al
naar het gemeentehuis in Venray
behalve voor Werk, inkomen en
zorg. Daarvoor moet men tot
1 januari nog naar Horst aan de
Maas, omdat die deze taken al
uitvoerde voor de gemeente
Meerlo-Wanssum. Vanaf de
fusiedatum 1 januari 2010 moeten
de inwoners van de kernen
van Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum voor àlle diensten naar
het gemeentehuis in Venray
(via de balie, tel. 0478 52 33 33,
gemeente@venray.nl of
www.venray.nl). Het gemeentehuis
van Meerlo-Wanssum is vanaf die
datum gesloten voor publiek.
De loketten Bevolking en
belastingen op het gemeentehuis
van Meerlo-Wanssum zijn iedere
werkdag open van 9.00 tot 12.00
uur en op donderdagavond van
17.00 tot 19.00 uur.

Grubbenvorst

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

De overheid wil woningeigenaren stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen in de eigen, bestaande woning. Woningeigenaren
die een maatwerkadvies afnemen van een gecertificeerde adviseur, komen
eenmalig in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 200,- inclusief
BTW. Wanneer uw maatwerkadvies minder kost, dan ontvangt u ook minder.
Waarom een maatwerkadvies?
Met energiebesparende maatregelen
creëert u lagere maandlasten, meer
wooncomfort en stijgt mogelijk de
waarde van uw woning. En: u draagt
bij aan een beter klimaat! Dubbel
glas, een nieuwe verwarmingsketel of
dakisolatie: de meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de

loop van de tijd vanzelf weer terug,
dankzij de lagere energierekening.
Welk maatregelen kunt ú als huiseigenaar nemen om energie te besparen?
Wat zijn de kosten? En wat levert het
u op? Een persoonlijk maatwerkadvies
zet voor u op een rij welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn,
welke investeringen daarbij nodig zijn

en de besparing die het u uiteindelijk
oplevert.
Voor wie?
Heeft u een eigen woning? Dan komt
u in aanmerking voor de subsidie.
Houdt u rekening met de volgende
voorwaarden:
• U bent eigenaar én bewoner van
de woning waarvoor het advies is
afgegeven;
• het betreft een woning in
Nederland;
• het advies is opgesteld door een
gecertificeerd adviseur volgens de
nationale beoordelingsrichtlijn
BRL 9500–02;
• het advies is verstrekt tussen 1 juli
2009 en 31 december 2010;
• de subsidie wordt slechts eenmaal
per woning uitgekeerd;
• de hoogte van het subsidiebedrag is
maximaal € 200,-.
Hoe vraagt u subsidie aan?
U kunt schriftelijk en digitaal subsidie
aanvragen. De aanvraagprocedure is
eenvoudig. U heeft hiervoor nodig:
een correct ingevuld aanvraagformulier, een kopie van de factuur met een
omschrijving van de verrichte werkzaamheden op het opgegeven adres
en een betalingsbewijs van de factuur.
De gemiddelde behandeltijd bedraagt
4 weken bij een volledige en correct
ingevulde aanvraag. Subsidieaanvragen kunt u indienen van 1 juli 2009
t/m 31 december 2010. Het budget
biedt ruimte voor ongeveer 50.000
maatwerkadviezen.
Ga naar www.senternovem.nl/
maatwerkadvies voor meer informatie
over de wijze van aanvragen en het
aanvraagformulier (doorklikken op
‘Subsidie aanvragen’).

Sevenum

Oproep aan alle
verenigingen die wat extra’s
willen verdienen
Zoals jullie weten vindt op 27 november de Slotavond van de gemeente Sevenum plaats in de Wingerd.
Op deze Slotavond worden het boek, de CD en de DVD gepresenteerd. Dit cadeaupakket wordt daarna huis-aan-huis
bij de inwoners van de gemeente Sevenum gratis bezorgd (1 pakket per adres).
DAS biedt verenigingen van de
gemeente Sevenum de mogelijkheid
om het verpakken en bezorgen van
deze cadeaupakketten tegen een
vergoeding te organiseren. Het is ook
mogelijk dat het werk over meerdere
verenigingen verdeeld wordt.
Wat houdt dit in?
• het verpakken van 3500 boeken,
CD’s en DVD’s in een passende
verpakking;
• het op naam stickeren van de verpakking;
• vervolgens moeten de pakketten

per adres bezorgd worden (dit vergt
enige coördinatie en nauwgezetheid
bij de bezorging);
• de boeken, CD´s en DVD´s worden
aangeleverd op een door de vereniging aan te geven adres, waar alles
verpakt en bestickerd wordt;
• vervolgens worden de pakketten
binnen een week huis-aan-huis
bezorgd.
Het streven is om alles in week 49
(30-11 t/m 5-12) – inclusief bezorging
- klaar te hebben. De vergoeding
wordt nog vastgesteld, maar zal alles-

zins redelijk zijn. Verenigingen die
belangstelling hebben om deze werkzaamheden tegen een vergoeding
op zich te nemen, kunnen zich
aanmelden bij Annemiek Hendriks van
de gemeente Sevenum, telefonisch:
077 467 75 55 of per per mail via
a.hendriks@sevenum.nl.
De inschrijving sluit op 21 oktober
2009. Direct daarna wordt bekend
gemaakt welke vereniging(en) deze
werkzaamheden gaan verzorgen.
Afscheidscomité DAS

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

Gemeenteinformatie
Horst aan de Maas
Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Postadres
Postbus 6005
5960 AA Horst
Telefoon
077 477 97 77
E-mail
gemeente@horst.nl
Algemene Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 – 12.00 uur
maandagmiddag
14.00 - 19.00 uur
Afd. Burgerzaken voor het aanvragen van een
reisdocument
Woensdagmiddag
13.30 – 16.15 uur
uitsluitend op afspraak
hiervoor een afspraak maken via
het callcenter
(Telefoon: 077 477 97 77) of via
www.horstaandemaas.nl

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

Sevenum
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum
Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum
Telefoon
077 467 75 55
E-mail
gemeente@sevenum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
dinsdagmiddag
16.00 - 18.00 uur
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag tot 19.00 uur
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SP-actie
‘65 blijft 65’
groot succes

DOP Tienray hoe nu verder?
Op 16 september is in Tienray het DOP (Dorpsontwikkelingsplan) aangeboden aan wethouder Emonts van de
gemeente Meerlo-Wanssum. Hoe is het DOP tot stand gekomen en hoe gaat het nu verder?

De actievoerders van de SP Horst aan de Maas hebben ongeveer
400 handtekeningen opgehaald voor de landelijke actie ‘65 blijft 65’.
SP’ers deelden afgelopen zaterdag de SP krant ‘ZO’ uit en verzamelden
handtekeningen ter ondersteuning van de petitie tegen de verhoging
van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.
De bereidheid tot tekenen was
groot. Eerder werden al handtekeningen verzameld op zaterdag
26 september. Deze actie liep als
een trein. Binnen anderhalf uur
waren ruim 200 handtekeningen
verzameld. Een vervolgactie op
zaterdag 10 oktober voegde daar ondanks het zeer wisselvallige weer
- bijna 200 handtekeningen aan toe.

over dit thema gegeven wordt.
Hierin wordt duidelijk kenbaar
gemaakt dat de plannen van de
regering om de AOW-leeftijd op te
schuiven naar 67 jaar ongewenst,
onzinnig en onnodig is.

“Ik moet er niet
aan denken”

Veruit de meeste reacties
kwamen neer op: “Ik moet er niet
aan denken” of “ik weet niet of ik
dat wel haal”.
Veel mensen zijn het eens met
het recht om te mogen stoppen als
je 65 bent, maar niet met de plicht.
En ook andersom: zij die willen
en kunnen hebben het recht om
door te werken tot 67 jaar, maar
niet de plicht.
De petitie werd ondertekend
door zowel jong als oud.

De actie vindt plaats door het
hele land en dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerfractie
van de SP in haar pleidooi voor
behoud van de AOW-leeftijd op 65.
De ZO-kranten met als thema
‘65 blijft 65’ vonden gretig aftrek. In
deze krant staan verschillende artikelen waarin achtergrond informatie

“Ik weet niet of ik
dat wel haal”
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Veel belangstelling voor activiteiten dorpsraad Tienray
Aan het woord is Anthony van
Baal, voorzitter van de dorpsraad in
Tienray:

”We wisten in eerste
instantie niet
wat DOP betekende”
“In 2006 kregen we het verzoek
van de gemeente om een DOP te maken. We wisten in eerste instantie niet
wat DOP betekende of wat het inhield.
Op internet hebben we verschillende
voorbeelden gevonden en we zijn
hiermee aan de slag gegaan. We zijn
gestart met het maken van een enquête en hebben deze vervolgens huis
aan huis verspreid.

Van de 430 enquêteformulieren
zijn er 370 geretourneerd. Verder
hebben we 2 avonden georganiseerd
voor verenigingen en is er voor de
jeugd een aparte enquête gemaakt.
We hebben zoveel materiaal retour
gekregen, dat het ons anderhalf jaar
heeft gekost om alles te verwerken.”
Van Baal is erg tevreden over de
respons uit het dorp, met name van
de jeugdenquête. In het DOP zijn 26
projecten benoemd, waarvan er 5
als speerpunt zijn gekozen. Dit zijn:
verkeersveiligheid, toerisme, gemeenschapshuis, wonen en kunst (de wens
is om een kunstobject op te richten
ter nagedachtenis aan de voormalige
steenfabriek in Tienray).
Op de vraag hoe het DOP verder
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wordt opgepakt, antwoordt van Baal:
“We hebben het verslag van het DOP
huis aan huis afgegeven en een brief
toegevoegd met de vraag wie er deel
wilde nemen aan projectgroepen om
de speerpunten te realiseren.
Er zijn 18 personen die zich hebben aangemeld. We starten met 3
projecten. Het parochiehuis, verkeersveiligheid en klein Lourdes.
Er is veel belangstelling voor
de dorpsraadactiviteiten in Tienray.
Tijdens de presentatie van het DOP
waren 80 personen aanwezig. Toch is
het moeilijk om voldoende mensen te
vinden die zich aan willen sluiten bij
de dorpsraad. Van Baal: ”We zijn op
dit moment met het minimale aantal
van 5 personen actief. De ervaring is
wel dat als er specifiek naar bepaalde
zaken gevraagd wordt, er meer
mensen geïnteresseerd zijn om mee
te doen in projectgroepen. We zijn
een actieve dorpsraad die op de bres
gaat voor Tienray, ook als het politiek
beladen onderwerpen zijn. Met het
laatste zijn niet alle dorpsraden uit de
buurt het eens.
Ik heb wel vertrouwen in de nieuw
te vormen gemeente, zeker omdat
het een 40.000-plus gemeente wordt,
waardoor er vanuit Den Haag meer
financiële middelen zullen komen”,
beëindigt van Baal het gesprek.
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Thema-avond
’Landbouw lekker dichtbij’
geslaagd
De plaatselijke afdeling van de SP zette op vrijdag 2 oktober de
spotlight op het thema ’Land- en tuinbouwproducten, lekker uit de eigen
streek!.’ Dit gebeurde in samenwerking met de LLTB en het CitaVerde
College. Deze laatste stelde haar locatie ter beschikking.
In een aantal presentaties werd
aangegeven wat het belang is van
producten uit de eigen streek.
Ook kwamen de mogelijkheden
van andere diensten op het
platteland aan de orde. Hierbij valt
te denken aan zorgboerderijen,
recreatie en toerisme en natuur- en
landschapsbeheer. De sprekers vanuit
LLTB, Universiteit Wageningen, de
Tweede Kamer en Gebiedscoöperatie

Oregional waren het erover eens dat
er kansen zijn.
De mogelijkheden worden echter
niet optimaal benut. Het is moeilijk
te bepalen waarom streekproducten
in de eigen regio nog geen grote
afzet hebben. Mogelijk door te weinig
aandacht vanuit de overheid?
Wel werd duidelijk dat er vanuit
de maatschappij steeds meer
vraag komt naar streekproducten.

Deze leveren een bijdrage aan
duurzaamheid en een aantrekkelijke
omgeving.
De SP ziet dit als een bevestiging
om te blijven streven naar meer
diversiteit van land- en tuinbouw op
boerderijschaal, met passende prijzen
voor de ondernemer. Bijdragen aan
duurzaamheid en een aantrekkelijk
landschap, daar moet de de nieuwe
gemeente en de landelijke politiek
aan blijven werken, volgens de SP.
De partij ziet ’producten uit
en voor de streek’ voor land- en
tuinbouw en een leefbare omgeving
dan ook met optimisme tegemoet.
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D66 weer terug
in de lokale politiek
Onder het motto ’Natuurlijk vernieuwen...’ neemt D66 deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 november. In de huidige
raad is D66 niet vertegenwoordigd, vóór 2006 was dit wel het geval.
De andere partijen die aan de
verkiezingen deelnemen zijn SP,
CDA, Essentie en PvdA - PK: in
totaal dus vijf groeperingen. Ook
in tien andere gemeenten in
Limburg zal D66 aan de verkiezingen deelnemen. De meeste
verkiezingen zijn pas op 3 maart
2010. Speerpunten voor D66 zijn
een transparant bestuur, een grote
betrokkenheid van de burgers bij
het bestuur, verbetering van de
leefbaarheid en de woonomgeving, bevordering van het
toerisme, een duurzame economi-

sche ontwikkeling en behoud van
de natuur, het landschap en het
milieu. Op de lijst staan Henk
Kemperman en Wil Lucassen als
nummer 1 en 2, beiden uit Horst.
Op plaats 3 de enige vrouw op de
lijst, Tonja van Lieshout uit
Hegelsom, gevolgd door Rutger
Gerrets uit Horst. Winston Norville
uit Lottum staat op plek nummer
5, Dirk-Jan Meulenkamp uit
Broekhuizenvorst op plaats 6 en
oud-raadslid Jos Gubbels uit
Grubbenvorst op nummer 7. Zie
ook www.d66horstaandemaas.nl.

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.

Ruimte, de Essentie van ondernemen
Ondernemen is kansen zien en pakken. Risico nemen en dragen.
Dat laatste blijkt maar weer eens heel duidelijk in deze crisistijd.
Het is voor veel bedrijven in deze tijd moeilijk het hoofd boven water te
houden. De gemeente zelf is geen ondernemer, zij moet meedenken met
ondernemers. Om het ondernemen nu en straks makkelijker te maken
dient de gemeente juist nu randvoorwaarden te scheppen voor als de
economie weer aantrekt,. Dit betekent “nadenken over hoe het wel
kan!”. Van belang hierbij is ondernemers helderheid over toekomstmogelijkheden te verschaffen. Dit met zo min mogelijk regels. Oftewel
ruimte creëren.

Ook betekent dit het stellen van eisen
aan het gebruik van de fysieke ruimte
in onze gemeente. Er dient een balans
te ontstaan tussen wonen, recreëren
en economische bedrijvigheid waarbij
een prettig leefklimaat ontstaat. Dit
vraagt om een proactief ruimtelijk
ordeningsbeleid met het accent op
duurzaamheid. De kracht van een
gemeente wordt namelijk bepaald

door haar economische positie. De gemeente borgt dit door te zorgen voor
een speelveld van duidelijke kaders
waarbinnen ondernemers kunnen
opereren. Er moet ruimte zijn voor initiatieven: mensen die willen, moeten
kunnen! Daarnaast zorgt een prettig
leefklimaat ervoor dat mensen hier
willen wonen, werken en recreëren.
Dit draagt bij aan leefbaarheid in de

kleine kernen en aan de werkgelegenheid. Daarbij huldigt Essentie het
motto: werk is de beste sociale verzekering! De Gemeente dient hierin
haar verantwoordelijkheid te nemen
door ondernemers optimaal te
faciliteren. Dit om werkgelegenheid
te behouden en te versterken. Meer
lezen? Kijk op www.kiesessentie.nl
Eric Beurskens

Verbetering van de kwaliteit van wonen en werken
Een mooie, groene woon- en werkomgeving is niet alleen voor de
inwoners, maar ook voor de toeristen van groot belang. D66 kiest serieus
voor de verbetering van de kwaliteit van het milieu en de landelijke
omgeving.
In de afgelopen jaren hebben
politici veel aandacht besteed aan
de economische ontwikkeling en de
huisvesting van inwoners. Dit beleid
is duidelijk zichtbaar in de huidige
verhouding tussen het bebouwde en
het onbebouwde oppervlak.

De omstandigheden zijn echter veranderd. Er is sprake van een economische recessie en er is een stabilisering
en wellicht zelfs een lichte daling van
het aantal Inwoners.
D66 vertaalt deze ontwikkelingen
op haar eigen manier. D66 ziet in deze

ontwikkelingen nieuwe kansen.
Het uitgangspunt van D66 daarbij
is de verbetering van de kwaliteit van
wonen en werken. D66 kiest dus niet
voor een ongebreidelde uitbreiding
van het bedrijven en bedrijventerreinen. D66 kiest voor ‘inbreien’ en
‘vervanging’, zowel bij woningen
als bij bedrijven. Daarmee kiest D66
ervoor om het landelijke karakter
van de omgeving niet verder aan te
tasten.

Voor de kwaliteit van wonen en
werken is ook van belang dat de
jongeren in deze omgeving werk
kunnen vinden dat aansluit bij hun
opleidingsniveau. D66 wil dan ook bij
de vestiging van nieuwe bedrijven
nagaan in hoeverre deze bedrijven
een bijdrage leveren aan de toename
van geschoolde arbeid. Op de derde
plaats is veel groen in de directe
woonomgeving van groot belang is
voor de beleving van het woongenot.

D66 kiest voor een terughoudend
kapbeleid en voor het strikt handhaven van dat beleid. Ten slotte wil
D66 het gebruik van alternatieve
energiebronnen bevorderen, maar
ook daarbij het landelijke karakter
van de gemeente bewaren. D66
kiest dus voor zonne-energie en niet
voor windturbines.
Henk Kemperman
lijsttrekker D66
Horst aan de Maas

PvdA-PK: politiek is van en voor de mensen
PvdA-PK gelooft in de kracht, verantwoordelijkheid en de creativiteit
van de mensen in onze gemeente.
In de politiek gaat het wat ons
betreft om de inhoud, en vooral ook
om de omgang met burgers. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun

gemeente goed wordt bestuurd. Daarvoor is vroegtijdige betrokkenheid en
invloed van burgers nodig. En levendig
maatschappelijk debat. Wij willen bur-

gers stimuleren en uitdagen om mee
te doen in hun straat, buurt of dorp.
Buurtfeesten, leefbaarheidinitiatieven
en dorpstradities vergroten de levendigheid en veiligheid in onze dorpen.
PvdA-PK vindt dat de gemeente niet
alles moet kunnen en willen regelen:

je buurt of dorp, dat ben je samen. Wij
zien veel enthousiasme van mensen
voor het oppakken van kleine en grote
initiatieven in buurt en dorp, bewust
op zoek naar nieuwe verbanden en
sociale samenhang. Dat enthousiasme
willen wij de ruimte geven.

Horst aan de Maas 2010: zestien
unieke kernen met ijzersterke dorpsraden voor en door de mensen die
er leven. Meer weten of meedoen?:
www.pvdapk.nl
Namens PvdA-PK
Birgit op de Laak

Verkiezingsprogramma SP gepresenteerd
De SP Horst aan de Maas heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd in het centrum van Horst. Het weer zat niet mee, maar toch
reageerden de mensen op straat positief op het verkrijgen van de
SPeerpunten van het programma. De SP wilde met deze actie alvast
duidelijk maken wat de mensen de komende vier jaar van de SP mogen
verwachten.
Als eerste kennismaking heeft
de SP ervoor gekozen om flyers uit

te delen met daarop zes punten uit
het programma. Zo kiest de SP voor de

boeren en minder mega(bedrijven),
meer mens; mensen moeten oud
kunnen worden in hun eigen dorp;
voldoende betaalbare woningen voor
iedereen; een jongerenontmoetingsplek in het centrum van Horst; gratis
openbaar vervoer, te beginnen voor
senioren; steun aan de verenigingen
van Horst aan de Maas.

Naast deze SPeerpunten zal de
SP zich nog altijd blijven inzetten
voor de zorg, de problemen rondom
Grubbenvorst, gezondheid en andere
zaken die de aandacht nodig hebben
in onze gemeente. Het wordt tijd
voor een frisse wind en een nieuwe
koers, want samen maken wij onze
gemeente!

Het volledige verkiezingsprogramma is ook te downloaden op
www.horstaandemaas.sp.nl.
Het is ook mogelijk een exemplaar van het verkiezingsprogramma
te ontvangen via ons afdelingssecretariaat (077 398 53 12).
Michael Van Rengs
Lijsttrekker SP Horst aan de Maas
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verenigingen
www.gubbelstours.nl

Wie is Gubbels Tours? Dé Oostenrijkspecialist!
Kerst- en winterreizen:
Oostenrijk:
Umhausen Ötztal 3* hotel Johanna 19-26 december, 8 dagen
Mandling 3* hotel Taferne 21-28 december, 8 dagen
Duitsland:
Langscheid-Sundern Sauerland Hotel Lindenhof
14-16 december, 3 dagen. Diverse opstapplaatsen in Limburg
Nieheim/Westfalen 3* hotel Ambiente
24-28 december, 5 dagen
Oostenrijk:
Maurach am Achensee 4* hotel Vierjahreszeiten
9-16 januari 2010, 8 dagen
Pertisau am Achensee 3* hotel Rosenegger
9-16 januari 2010, 8 dagen
Matrei am Brenner 4* hotel Parkhotel
23-30 januari 2010, 8 dagen

 560,00
 567,00

h.p. p.p.

 156,50

h.p. p.p.

 379,00

h.p. p.p.

 590,00

h.p. p.p.
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Receptie
voor OLS winnaars St. Jan
De plek waar het OLS in Grubbenvorst gehouden wordt, is bekend. Het OLS-terrein in opbouw ligt pal achter het
schutterslokaal. Een betere plek is er niet. De werkgroep Terrein en techniek van de organiserende stichting OLS
2010 heeft met de grondeigenaren achter de Schuttershof overeenstemming bereikt hun grond voor het OLS 2010
beschikbaar te stellen. Ook de parkeerterreinen liggen op maximaal 400 meter van het OLS-terrein.

h.p. p.p.

 467,00 h.p. p.p.
 477,00

h.p. p.p.

 472,00

h.p. p.p.

Carnavalsreizen:
Tarrenz in Tirol 4* hotel Lamm
13-20 februari 2010, 8 dagen
Pertisau am Achensee 3* hotel Rosenegger
13-20 februari 2010, 8 dagen

 552,00 h.p. p.p.

Kent u onze ophaalservice vanaf uw voordeur in geheel Limburg?

Info en boekingen: GUBBELS TOURS MAASBREE TEL: 077-4651639

Bestuursleden Relouw en Hermans wijzen trots naar de winnaars van het OLS 2009
De gewassen zijn geoogst en de
grond is geëgaliseerd. Komende week
wordt het gras ingezaaid. Aan het
woord zijn de bestuursleden Peter Relouw en Hans Hermans. Ze kijken trots
naar het OLS-terrein in opbouw achter
het schutterslokaal.

Zaterdag 24 oktober 2009 van 12.00 uur tot 15.00 uur
Daniëlweg 25, 5962 AR Melderslo

open huis

Aan de rand van Melderslo
gelegen vrijstaande woning
met riante aanbouw geschikt
voor velerlei doeleinden! Bij de
woning is een garage gelegen
en de tuin is te bereiken
middels een vrije achterom.
Perceelsoppervlakte: 555 m2
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
Voor meer informatie:
Telefoon 077-3986811
of www.marktplaats.nl

Bunderbrood
Met de gulheid
van 7 granen.

GRATIS-

Bunder
bolletjevasn

bij aankoop n
de
2 Bunderbro

Derix, De Echte Bakker

Kerkstraat 14, Horst Tel. (077) 398 10 85

“Er moet erg veel
werk verzet worden
om het OLS tot een
succes te maken”
Op de vraag hoe het bestuur
van de vereniging omgaat met het
organiseren van het OLS, antwoorden
Relouw en Hermans: “Er moet erg veel
werk verzet worden om het OLS tot een
succes te maken. We hebben richtlijnen
ontvangen van de OLS-federatie, en we
hebben de draaiboeken gekregen van
de verenigingen die de laatste jaren
het OLS hebben georganiseerd. Dat zijn

Neer, Wessem en Stramproy.
Het winnen van het OLS is iets
waar iedere schutterij van droomt.
We willen ervoor zorgen dat er met
een goed gevoel wordt teruggekeken
op het OLS 2010, door de schutters
en door al onze gasten. We willen
zeker niet afgaan. Het is onmogelijk
om het OLS zonder hulp van buitenaf
te organiseren. Het is mooi om te
ervaren, dat het hele dorp achter de
schutterij en het OLS staat. Inmiddels
is de stichting OLS 2010 opgericht en is
het organisatietalent uit Grubbenvorst
bijeengebracht. Hiermee hebben we
een professionele organisatie, met
Servaas Huys als voorzitter.
Tot nu toe hebben bijna alle
mensen die benaderd zijn om in een
werkgroep deel te nemen positief
gereageerd. Er zijn tien werkgroepen,
ieder met hun eigen taken. De voorzitters van de werkgroepen zitten in het
stichtingsbestuur.”
Er heerst nog steeds euforie bij de

schutters van St. Jan. Zorgen over het
welslagen van het OLS zijn er niet of
nauwelijks, iedereen is erg gemotiveerd om het OLS 2010 tot een succes
te maken.
Het zestal en de buksmeester van
St. Jan krijgen op vrijdag 16 oktober
a.s. een receptie aangeboden. Het
feest vindt plaats in een speciaal voor
deze gelegenheid gebouwd feestpaviljoen, op het Past. Vullinghsplein,
in het centrum van Grubbenvorst.
Het zestal wordt thuis opgehaald
en naar het feestpaviljoen begeleid
door de hele schutterij. De receptie
start om 19.30 uur en duurt tot
21.30 uur.
Na de receptie wordt de stuurgroep van de stichting OLS 2010
voorgesteld en vindt de presentatie
plaats van het logo en de slogan.
Na afloop van de receptie is er nog
gelegenheid om door te feesten.
De muziek wordt verzorgd door de
EJ-band uit Grubbenvorst.

Paddenstoelenwandeling in Horst
IVN Maasdorpen (vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) organiseert op zaterdag 17 oktober een
paddenstoelenwandeling in de Kasteelse Bossen te Horst. De tijd van paddenstoelen is weer aangebroken en
natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen.
Paddenstoelen zijn vruchtlichamen van schimmels die in de
grond of in dood organisch materiaal
leven. Deze vruchtlichamen komen
vooral in de herfst op bijna magische
wijze tevoorschijn om hun sporen
te verspreiden. Schimmels hebben
weliswaar een celkern en een stevige celwand, net als planten, maar
geen bladgroenkorrels. Ze kunnen
daarom geen energie uit het zonlicht
opnemen. Om toch aan hun energie
te komen, zijn ze afhankelijk van
andere organismen. Meestal winnen
ze hun energie door het afbreken van
dode organismen. Zo zijn het de grote
opruimers in de natuur en zorgen ze
ervoor dat de mineralen uit de dode
organismen weer beschikbaar komen
voor levende planten. Joop Ladage is
lid van de NVM (Nederlandse Mycologische Vereniging) in Wageningen
en was jaren lang IVN-natuurgids op

Zaterdag paddenstoelen zoeken in Horst
de Veluwe. Sinds enkele jaren woont
hij in Bergen en is IVN-natuurgids bij
de afdeling Maas en Niers. Samen met
zijn vrouw geeft hij in het Zoemhukske
eerst een korte inleiding over padden-

stoelen. Daarna gaat het gezelschap
de Kasteelse Bossen in om paddenstoelen te bekijken. Aanvang: 10:00
uur Zoemhukske, Kasteellaan 3, Horst.
De toegang is vrij.
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Beweging en
sport goed
voor mensen
met een
handicap
Mensen met een handicap
kunnen ook bewegen en
sporten. Soms lijkt dit niet te
kunnen, maar waar een wil is,
is een weg. De stichting BES
(bewegen en sporten voor
mensen met een handicap) is
op zoek naar mensen die deze
sportgroep willen versterken.
De huidige sportgroep bestaat
uit vijf mannen en drie vrouwen, allen met een lichte of
matige lichamelijke handicap.

”Wij zijn op zoek
naar mensen die
deze sportgroep
willen versterken”
De groep wordt door twee
vrijwilligers begeleid tijdens hun
wekelijkse sportuurtje. Het
groepje sport wekelijks in een
ontspannen sfeer. Ze beginnen
met een goede warming-up en
ze doen daarna één of meerdere
spellen, zoals aangepaste
vormen van trefbal, badminton,
volleybal, hockey enzovoorts.
Bij elke oefening en bij elk spel
geldt dat alles kan, niets moet.
De groep sport onder de
paraplu van de stichting BES,
die ook nog een groep rolstoeldansers en een jeugdgroep
ondersteunt. Op dinsdagavond
van 18.30-19.30 uur in sportzaal
Brugeind in Meerlo is kijkavond.
Meer info: Ernst Logister,
telefoon 0478 69 19 15.

Meterikse vertolkt hoofdrol
in Lommse musical
De net 26 jaar oud geworden Marjolein Kuenen uit Meterik heeft een hoofdrol in de Lommse musical
Droëmvlucht. De musical is een klassiek liefdesverhaal, is gebaseerd op muziek van Rowwen Hèze en wordt
uitgevoerd door harmonie St. Antonius uit Lomm. Er staan vijf uitvoeringen gepland van 15 tot en met 18 oktober.
Alle voorstellingen waren binnen één dag uitverkocht.
De Meterikse Marjolein Kuenen is
er helemaal klaar voor. Ruim een jaar
heeft ze wekelijks gerepeteerd voor
Droëmvlucht in Lomm. De hoofdrol
in de Lommse musical kwam voor
haar als een verrassing. “Ik krijg
zangles van Gé Titulaer en Dorris van
de Meerendonk. Ik zag bij Dorris een
poster hangen die betrekking had op
de musical en heb auditie gedaan.
Even later kreeg ik één van de vier
hoofdrollen toegewezen. Zo is het eigenlijk begonnen,” zegt de Marjolein.
Droëmvlucht is een bijna klassiek
liefdesverhaal met als leidraad de
poëzie van Rowwen Hèze, gegoten
in een modern jasje. Spel en muziek
aan elkaar geregen door krachtig
uitgevoerde arrangementen van de
Lommse harmonie, ondersteund
met zang en dans. De regie van
Droëmvlucht is in handen van Marion
Pingen.
Niet alleen in Lomm heeft men
het dagelijks over Droëmvlucht. Ook
in Leunen, want daar geeft Marjolein
Kuenen les aan groep 8 van de plaatselijke basisschool. “De klas leeft echt
met me mee en is trots op haar juf. Ze
volgen berichten in de media nauwlettend en blijven vragen stellen over
de voorstellingen. Ik ben al op L1-tv
geweest en er heeft een groot artikel
in Dagblad de Limburger gestaan.
Nu ook nog in HALLO, het kan maar
niet op”, lacht Marjolein.
De zangeres heeft een zwak
voor de ballads van Rowwen Hèze.
De Americaanse groep besteedt
op haar website ook aandacht aan
Droëmvlucht. “Ik zou best wel eens

Hoofdrol voor Marjolein Kuenen in Droëmvlucht
samen met Rowwen Hèze willen
optreden, dat lijkt me iets geweldigs,
een droom. Je weet maar nooit hoe
een balletje rolt en wat de toekomst
nog allemaal voor me in petto heeft”,
aldus Marjolein.

“Ik zou best wel eens
samen met Rowwen
Hèze willen optreden,
dat lijkt me iets
geweldigs, een droom”
Marjolein Kuenen is een bezige
bij. Ze studeert naast haar baan ook
nog aan de Schumann Academie in
Utrecht, een parttime conservatorium.
Ze volgt daar zang en lichte muziek.
“Daarnaast zing ik in een a-capella-

Peelhorstshow zeer geslaagd
Stel je voor: je bent kip. Op donderdag word je door je baas in een kooi gezet en op vrijdag word je grondig
bekeken door een keurmeester. Zaterdag en zondag staat publiek je te bekijken en te bestuderenen op zondag
na 16.00 uur wordt je uit de kooi gehaald en kom je weer terug in je eigen vertrouwde omgeving.
Als je dit als kip hebt meegemaakt, heb je waarschijnlijk deelgenomen aan de Peelhorstshow in Hegelsom,
in het weekend van 10 en 11 oktober.
Als je dan ook nog als kip rond had
kunnen kijken op de show had je niet
alleen zo’n 750 andere kippen gezien,
maar ook 80 siervogels, 100 watervogels, zo’n 300 duiven en ruim 100
dieren in de groep van konijnen, cavia’s
en kleine knagers. ”Deze laatste groep
– ‘pels’ noemen we dat - , hebben we
pas sinds enkele jaren op onze tentoonstelling”, zegt Thijs Lenssen, voorzitter
van kleindiervereniging PSV Horst e.o.
”We wilden graag verbreden en een zo
groot mogelijke show neerzetten.
We houden dan gemotiveerde inzenders
en voor het publiek blijft het ook interessant.” Uit pure hobby heeft hij zelf
Duitse schoonheidspostduiven, een van
de honderden duivenrassen.
Tussen de kooien kletsen en ervaringen uitwisselen, dat is de drijfveer voor
de inzenders. Daarom moet de show,
die nu alweer voor de vijfenveertigste
keer gehouden werd, ook haar omvang
houden. Er is landelijk een teruggang
in de belangstelling om deel te nemen.
Toch is de Peelhorstshow uitgegroeid tot

G-hockey
in Horst een
succes

een gevestigde naam in de wereld van
de kleindieren. Van de 175 inzenders
komt ook een aantal uit België en
Duitsland. Omgekeerd zien we ook
Nederlandse inzenders op shows in het
buitenland.

”Het is schitterend
verlopen, veel
inschrijvingen en veel
bezoekers”
De honderden bezoekers zijn
fokkers, hun familie en dagjesmensen.
Dit jaar was er sprake van zo’n 600 à 800
bezoekers. Er was ook voor aanvullend
vermaak gezorgd. ”Het is schitterend
verlopen, veel inschrijvingen en veel
bezoekers, zondag om negen uur in de
avond was de manege weer leeg”, zegt
een tevreden Thijs Lenssen. De voorbereidingen beginnen maanden tevoren,
inschrijvingen worden geregistreerd, het
opbouwen en weer afbreken gebeurt
volgens een draaiboek. ”Alles met

militaire precisie, iedereen weet precies
wat er moet gebeuren”, aldus Thijs.
Vrijdag vinden de keuringen van alle
ingezonden dieren plaats. Tientallen
keurmeesters zijn daarvoor in de weer.
Een van hen is Leo Cuijpers uit Grashoek.
Hij laat zich bijstaan door ’schrijver‘ Jan
Schaareman uit Egchel. Leo zit al zo’n
25 jaar in dit vak. Keuren is zijn lust
en zijn leven. Uitgangspunt zijn de
KLN-standaarden, de standaarden van
Kleindier Liefhebber Nederland. Alle
eisen aan de kippenrassen zijn hierin
vastgelegd. Er wordt juist een jonge
Wyandottekriel gekeurd. Leo dicteert
en Jan noteert, samen komen ze tot
het oordeel ZG, met 94 punten. ZG staat
voor zeer goed, dit oordeel zien de
bezoekers zaterdag in de catalogus en
het komt ook aan de kooi te hangen.
Natuurlijk was er ook een prijsuitreiking. Vroeger was het een heel karwei
om alle keuringsresultaten goed in de
catalogus te krijgen. Dankzij de digitale
mogelijkheden van deze tijd is het een
kippetje. Zie ook www.peelhorstshow.nl.

groep, ‘Quintella’, die bestaat uit leerlingen van Dorris van de Meerendonk.
Alle leden van deze groep komen uit
Horst en omgeving. Verder zing ik vaker op promsconcerten en zing ik met
fanfares en harmonieën. Samen met
Maartje Smedts uit Horst zing ik vaker
op bruiloften en partijen.”
Ze kijkt uit naar de voorstellingen
in Lomm. “Het is gewoon geweldig als
je ziet hoe een heel dorp betrokken is
geraakt bij Droëmvlucht. Eigenlijk zou
het in eerste instantie maar een minimusical worden, maar gedurende het
proces raakten er steeds meer mensen
bij betrokken en uiteindelijk werd
Droëmvlucht tot wat het nu is: een
musical waaraan 250 mensen hebben
meegewerkt. Iets waar heel Lomm
trots op is en waarvan ik als ‘Meteriks
megje’ deel van uit mag maken”,
besluit de zangeres.

HCH, de hockeyclub van Horst,
heeft sinds september 2009 een
G-hockeyteam actief in de
competitie.
Aan het woord is Helene
Wijnands van HCH: “We zijn in maart
2008 gestart met het onderzoek naar
de mogelijkheden voor het starten
met een G-hocky team. In contact
met de gemeente Venlo kregen we
het advies om een seniorenteam voor
G-hockey op te starten, omdat er in
Blerick al een jeugdteam was.
Het bestuur van HCH was positief over
ons initiatief. Na de goedkeuring van
het bestuur zijn we gestart met het
promoten van G-hockey.
We hebben bijvoorbeeld op de “Demo
Doe Dag” van “Iedereen kan sporten”
gestaan. Verder hebben we een
workshop gehouden bij de stichting
“Dichterbij”, waar mensen met een
beperking kennis kunnen maken met
verschillende sporten. Op dit moment
hebben we een team van 7 spelers
en spelen we in een competitie met
5 andere teams. Tijdens de competitie wordt zes tegen zes gespeeld op
een kwart hockeyveld. Het begeleidingsteam bestaat uit 2 trainers
en 2 begeleiders.” Op de vraag wat
de reacties tot nu toe zijn vertelt
Helene Wijnands: “Mensen denken
dat hockey een gevaarlijke sport is
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Dat is niet het geval. Als de
mensen weten wat de bedoeling is,
gebeuren er geen ongelukken.
Wat het meest opvalt, is hoe enthousiast de spelers zijn. Ik nodig iedereen
uit, om op donderdagavond een
training te komen bekijken. Misschien
worden er dan nog meer mensen enthousiast. We willen graag ons plezier
met meer spelers delen.”

Wie de schoen “Past”...
Past bij
PAST schoenen!
Wij zijn op zoek naar een

Verkoop Medewerker
m/v (20-30 uur )
Heb jij net als ons een passie voor schoenen, is de
klant koning en staat kwaliteit, service en vakkundig advies bij jou op de eerste plaats,dan ben jij de
collega die in ons team PAST!
Stuur een sollicitatiebrief of E-mail
met recente pasfoto naar:

PAST schoenen
Hoofdstraat 14, 5961 EZ Horst
info@pastschoenen.nl
Alleen volledige sollicitaties worden
in behandeling genomen.
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RECREATIE, ETEN&DRINKEN
”De vooruitzichten voor de komende weken, speciaal de
herfstvakantie, zijn gunstig”, zo weet men op het VVV kantoor in Horst.
Uit de horeca komen geluiden dat de omzet op werkdagen lager is, maar
in het weekend op peil blijft. De zakelijke bestedingen blijven achter.
De Rabobank verwacht een daling in de omzet binnen horeca en recreatie
van circa 4% over dit jaar. Een en ander is een gevolg van de economische
malaise waarin we nu verkeren en waarvan het hoogtepunt nog moet
komen.

Restaurant Chitanie

uitgaan van eigen
kracht
Na de verbouwing van restaurant Het Groene Woud opende op 12 oktober
2008 restaurant Chitanie haar deuren in Horst. Eigenaar Dennis Chitanie kijkt
tevreden terug en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Van binnen straalt Chitanie
gemoedelijkheid en rust uit. Bij de
verbouwing destijds zijn alleen de
houten vloeren, ornamenten, een
oude kachel en een paar authentieke kasten blijven staan. De rest is
allemaal gerestyled. Wat opvalt, is
dat bijna alles zwart-wit is. “Tja, dat
is mijn stijl en ik vind het ook wel bij
dit pand passen”, zegt Dennis.
Op de vraag wat zijn concept is, zegt
hij: “Bij ons kun je à la carte eten en
een 4-gangenmenu krijgen voor
€ 25,-. We zijn toegankelijk voor iedereen en mensen komen graag terug,
want er heerst hier sfeer en warmte
en we geven klanten aandacht. Dat
is wat mensen zoeken en dat kunnen
wij bieden”, vertelt de eigenaar.
Nieuw is de invoering van de
lady’s avond. Sinds deze week vindt
elke donderdagavond een lady’s
avond plaats. Dennis: “Ik heb daarvoor een speciale ruimte (de rechterkamer wanneer je voor het gebouw
staat) ingericht. Ik verwacht daar
veel van, want voor een klein bedrag
kunnen dames heerlijk bijpraten in

Het aandeel in de
werkgelegenheid van recreatie en
toerisme in de nieuwe gemeente
ligt rond de 14%. Dit ligt boven het
gemiddelde in Noord Limburg. Dit is
te lezen in het rapport ’Economisch
perspectief voor Horst aan de Maas’,
van Rabobank Maashorst.
Hierin is uitgegaan van de huidige
gemeente Horst aan de Maas en
Sevenum.

”Horeca en toerisme
zijn daardoor zeer
belangrijk voor de
economie in de
nieuwe gemeente”
Er is een sterke groei van de
werkgelegenheid in recreatie en
toerisme, liefst 28% sinds 2001.
Daarnaast is er nog de werkgelegenheid in de horeca. Horeca en
toerisme zijn daardoor zeer belangrijk
voor de economie in de nieuwe
gemeente.

Wat valt op als je een en ander
nader bekijkt?
Er zijn twee grote bungalowparken en er is Toverland; de
eerste voor verblijfsrecreatie en de
tweede voor dagrecreatie. Er is het
vooruitzicht op de Floriade, die in
2012 gedurende een half jaar
2 miljoen bezoekers hoopt te trekken.
Volop kansen voor ontwikkeling, zou
je zeggen.
We zien in Nederland een
afname van het aantal uren vrije
tijd per inwoner, dit ondanks
de toenemende vergrijzing. Dit
betekent dat er meer concurrentie
zal komen tussen aanbieders van
vrijetijdsbesteding. De regio en met
name de nieuwe gemeente zal zich
dus duidelijk op dit gebied moeten
profileren. Dat wil zeggen: meer
verblijfsrecreatie en meer aanbod van
overnachtingsmogelijkheden.
De toenemende Bed & Breakfast
mogelijkheden zijn hier een invulling
van, kwaliteit dient voorop te staan.
Ook een ruimer aanbod op cultureel
gebied zou niet misstaan. De ogen
zijn dan gericht op Venlo, dat zou

moeten verbreden van ’koopcentrum’
naar een echt centrum van de regio.
Meer arrangementen zijn ook een
optie. Net zoals je bij happen en
stappen van de ene menugang naar
de andere fietst, ga je van de ene
attractie naar de andere, onderbroken
door overnachtingen.

”Terugkomen,
voor recreatie, eten
en drinken”
In de pijplijn zit nog ’Heerlijkheid
Sevenum’ en zo zijn er meer
initiatieven. De mogelijkheden binnen
Park de Peelbergen zijn nog lang
niet uitgeput. Denk aan de plannen
van Toverland, verruiming van de
doelgroep én kwaliteit.
Met meer overnachtingsmogelijkheden is er perspectief op
meerdaagse evenementen, zoals
congressen en symposia. Met
deelnemers die gemotiveerd moeten
worden om nog eens terug te komen,
maar dan voor recreatie, eten en
drinken.

een gezellig ingerichte kamer waar
dus alleen maar vrouwen mogen
komen. Alles onder het genot van
koffie, thee en later op de avond
uiteraard ook lekkere drankjes.”

”Je moet goed
inspelen op de
wensen van gasten
en continu blijven
schakelen”
Ondanks de economisch mindere
tijden ziet hij de toekomst positief
tegemoet. “Eten en drinken doen
mensen altijd. Je moet goed inspelen
op de wensen van gasten en continu
blijven schakelen. Mensen willen duidelijkheid over wat iets kost en wat
men daarvoor krijgt. Verder uitgaan
van eigen kracht, dat is belangrijk”,
aldus Dennis.
Restaurant Chitanie is open van
dinsdag tot en met zondag vanaf
18.00 uur.

U adverteert al in HALLO
vanaf € 34,00 in full colour
PH 09902 Bruidsbeurs advertentie1 1

08-10-2009 17:31:28

thema 17

15
10

Uitbreiding bij ijsboerderij Aantal B&B
De Veldweide
neemt sterk toe
in de regio
In Sevenum aan De Hees ligt ijsboerderij De Veldweide. Eigenaresse is Carly Verstegen, die samen met haar
man René een melkveebedrijf runt van 75 stuks vee. Carly houdt zich met name bezig met bereiden van vers ijs.
Hun koeien e leveren de melk. De laatste jaren is De Veldweide langzaam maar zeker gegroeid en de vraag naar
eigengemaakte producten is gestegen. Reden om uit te breiden in ruimte en product.

Het aantal Bed & Breakfastgelegenheden is de afgelopen jaren flink
toegenomen in onze regio. Is er wel behoefte aan zoveel accommodaties? Aan het woord is Susan Hovers van B&B-groepsaccommodaties de
Hofstay uit Broekhuizenvorst.

Carly houdt ervan om met haar
klanten een persoonlijk praatje te hebben. Van origine is zij ziekenverzorgster
en ze weet hoe belangrijk persoonlijk
contact is. René en Carly namen in
1999 het melk-en pluimveebedrijf van
haar schoonouders over. Omdat beiden
niks hadden met kippen, werd die tak
van sport afgestoten en legde Carly
zich toe op het maken van vers ijs.

Susan Hovers vertelt: “We
bestaan zeven jaar en hebben de
B&B-formule uitgebreid met een
groepsaccommodatie. In mijn ogen is
er geen overschot. Door het grotere
aantal accommodaties hebben de
gasten meer keuze. Het loopt goed.
Iedere B&B heeft zijn eigen formule.

“In november gaan
we van start.
‘vers van de boer,
bij de boer’ is ons
motto”
Een schuur werd verbouwd tot
bereidingsruimte en er kwam een
winkeltje bij met een terras waar
bezoekers konden genieten van
heerlijke ijscoupes. Ze verkocht ook
cadeaumanden met zuivelproducten
van lokale producenten. De vraag werd
groter, dus reden genoeg om zelf van
de eigen melk yoghurt, diverse soorten
vla, rijstepap en hemelse modder te
maken. Naast zuivel kwamen er steeds

Vol trots laat Carly haar versproducten zien
meer streekproducten bij, om zo complete streekmanden te kunnen maken.
“Door het goede contact met onze
klanten, kwam ik erachter dat de
vraag naar vers en kwaliteit erg groot
was. Nu, na 9 jaar, is de tijd dan ook
aangebroken om ons winkeltje uit te
breiden. Het is de bedoeling dat ik
straks naast ijs, zuivel en streekproduc-

ten ook groente en fruit onderbreng
in ons aanbod. Alles vers, al dan niet
bewerkt, uit onze eigen regio, maar
dan wel net even iets anders”, aldus
Carly. “In november gaan we van start.
We willen graag een compleet plaatje
neerzetten waarbij ‘vers van de boer,
bij de boer’ ons motto is”, aldus de
Sevenumse.

”Ze vinden NoordLimburg een prachtig
wandel- en fietsgebied, met mooie
dorpjes en pontjes
over de Maas.”
Bij ons is de accommodatie vrij
luxe. Iedere kamer is voorzien van
een eigen badkamer en toilet.
Bij andere B&B’s krijg je een kamer
die over is, omdat er bijvoorbeeld
iemand uit het gezin op kamers zit.

Wij richten ons nu meer op groepen
in het weekend.
B&B is erg bewerkelijk, zeker
als je er nog een baan bij hebt. Het
is wel duidelijk dat Noord-Limburg
in opkomst is. De meeste mensen
hebben Valkenburg nu wel gezien en
zijn op zoek naar alternatieven. De
reacties van mensen die hier logeren
zijn over het algemeen erg positief.
Ze vinden Noord-Limburg een prachtig
wandel- en fietsgebied, met mooie
dorpjes en pontjes over de Maas.”
Op de vraag wat er op dit
moment speelt, zegt Hovers:
“Ik vind het vreemd dat de Floriade
nog niet inspeelt op de mogelijkheid
om gebruik te maken van B&B. Er
zullen zo meteen veel bedrijven zijn
die de Floriade komen opbouwen.
Voor deze bedrijven zijn er ongetwijfeld mensen werkzaam, die meerder
dagen (en nachten) hier blijven. B&B
is een goed alternatief voor de benodigde overnachtingen.”

Er even heerlijk tussen uit

met het hele gezin!
In het glooiende groene Noord-Limburg vindt u het prachtige DroomPark
Maasduinen. Fietsen, wandelen, surfen, of totaal ontspannen in de thermaalbaden,
het kan allemaal. Of u nu een fanatieke kampeerder bent, of de voorkeur geeft aan
het comfort van een luxe chalet, bij DroomPark Maasduinen bent u aan het juiste
adres! Het park is geheel vernieuwd en biedt diverse faciliteiten zoals een binnenzwembad, multifunctioneel sportveld, natuurstrand en gezellige horeca.

Wij hebben ook
riante recreatiechalets
te koop!

Kijkt u voor een impressie van ons park op www.droomparkmaasduinen.nl
en boek vandaag nog een gezellig weekend of heerlijke week
weg met het hele gezin!

DroomPark Maasduinen | Maalbekerweg 25 | 5951 NS Belfeld | 077-4751326

www.droomparkmaasduinen.nl
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De Alde Lind heeft nieuwe eigenaar en nieuwe naam

Aan Tafel in Horst wil regiofunctie
Restaurant De Alde Lind in Horst is niet meer. De nieuwe eigenaar is Ton Xie (33) en hij heeft een grootse
verbouwing achter de rug. Van buiten lijkt er niet veel veranderd te zijn, maar van binnen is dit wel degelijk het
geval. Een gesprek met Ton Xie, afkomstig uit Zwijndrecht, brengt meer duidelijkheid over wat Horst en omgeving
mag verwachten van ‘Aan Tafel’, de nieuwe naam van het restaurant aan de Venrayseweg 93 in Horst.
Wat me meteen opvalt bij
binnenkomst, is wel dat de mensen
van Aziatische afkomst uitstekend
Nederlands spreken. Ook aan het
interieur valt geen Chinese of andere
Oosterse invloeden te herkennen. Ton
Xie: “Dat klopt inderdaad, Aan Tafel
is zo opgezet omdat we niet willen
overkomen als een wokrestaurant, want
dat zijn we absoluut niet. Men kan wel
bij ons wokken, maar dat vormt slechts

een klein deel van onze keuken. We
zijn een restaurant waar je kunt eten
op Mediterrane wijze met daarbij een
Franse input. Daarnaast kun je bij ons
ook terecht voor gewoon Hollandse
kost.” Een kijkje in de keuken bevestigt
zijn verhaal. Een doorloopkeuken met
allerlei afdelingen van frisse salades
tot zelfgemaakt ijs. Oké, er is ook
een gedeelte waar je bami en rijst
kunt krijgen, maar dat vormt niet de

hoofdmoot. Wie bijvoorbeeld een
pizza wil eten, kan hem ter plekke
samenstellen en de pizzabakker doet
de rest.

“We willen ons met
Aan Tafel onderscheiden van alle
andere restaurants”

De koks met in het midden restauranteigenaar Ton Xie

RECREATIE, ETEN&DRINKEN
22 oktober

eerste wildavond
Wildper kilo

Hazenbout panklaar
Wilde ganzenfilet
Wildzwijn rugfilet
Hertrollade

 11,95
per kilo  16,95
per kilo  16,95
per kilo  19,95

t/m donderdag 23 oktober kunt u bestellen!
Het wild wordt vrijdag 24 oktober uitgeleverd.

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!
www.indewittedame.nl Tel.: 077-3278051

Eten—slapen—drinken�
Wijnwinkel—wijnbar—importeur�

www.hemelsewijn.nl
39 61
www.hemelsewijn.nl• •DeDeHees
Hees32,
32,Sevenum
Sevenum(077)
077 467
4673961
wijnbar
woensdag
vanaf 19.00
uur,
donderdag
t/m11.00u
zondag vanaf 11.00 uur
wijnbar
woe
19.00u
do
t/m
zo
vanaf
wijnwinkel donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur
wijnwinkel donderdag 13.30-17.30 vrijdag 10-18 zaterdag 10-16

www.hallohorstaandemaas.nl

het Maashotel

Cuisine de la Meuse

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

Vanaf heden verkrijgbaar bij:
GROENTE
GROENTE &
& FRUIT
FRUIT SPECIALIST
SPECIALIST

S
OM
MA
O
TO
ST
AA
R
AT
O
TJ
R
T
JE
T
E
T
‘‘T

ʻStijlvol genieten’

• AL 12,5 JAAR •

De zomer is nu echt vertrokken. Dus kijken we in het najaar
vanachter het glas over de Maas. De herfst doet de bomen kleuren.

Kerkstraat 4a, 5961 GD Horst Tel. 077 - 398 67 68

Wat te denken van ouderwetse zuurkool met fazant of patrijs, een heerlijk stuk
hertegebraad met zijn garnituur. Ook de wijnen veranderen van smaak en kleur.
Diep rood en vol, uit Frankrijk, Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.

www.trostomaatje-horst.nl

Op de vraag of Horst niet voldoende
restaurants heeft, zegt Ton Xie:
“We willen ons met Aan Tafel
onderscheiden van alle andere
restaurants in de regio. We bieden
5-sterrenservice aan bediening en
kwaliteit, voor de prijs van 3 sterren.
Daarnaast zijn we laagdrempelig en
voor iedereen toegankelijk, van jong
tot oud. Natuurlijk zijn ook echtparen
met kinderen bij ons van harte
welkom. We hebben zelfs een aparte
speelkamer in het restaurant en enkele
speeltoestellen op de binnenplaats. Ook
heeft Aan Tafel een bruin café en een
vergaderaccommodatie en een aparte
rookruimte, gescheiden met het café
door een grote glazen wand. We willen
eigenlijk een regionale functie gaan
bekleden. De A-73 is vlakbij en ik denk
dat het potentieel aantal bezoekers in
de omgeving groot genoeg is.”
Aan Tafel biedt 2- tot 3-uursarrangementen aan, waarbij men onbeperkt
kan eten en drinken. Onder drank
wordt onder andere verstaan: huiswijn,
tapbier, fris en koffie of thee. Sterke
dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Een arrangement kan men nemen vanaf
€22,50 per persoon. Kinderen tot 3 jaar
mogen gratis mee-eten en 65-plussers
betalen voor een arrangement een prijs
vanaf €21,00. Er kunnen in totaal zo’n
300 tot 400 gasten terecht in Aan Tafel,
verdeeld over de verschillende zalen.
Het interieur ziet er geweldig uit:
strak, modern en kalm getint. “Ik heb
dan ook een interieurarchitect in de
arm genomen bij de aankleding van het
restaurant. Het moet gewoon kloppen
van a tot z. Dat is ook de reden om
medewerkers van Nederlandse afkomst
aan te trekken. We willen straks een
team hebben staan dat zeker voor de
helft uit Nederlanders bestaat en het
liefst uit mensen die hier uit de buurt
komen. Van alle andere Aziatische
medewerkers verwacht ik een perfecte
beheersing van de Nederlandse
taal”, aldus Ton Xie. Aan Tafel heeft
momenteel zo’n 20 medewerkers in
dienst, onder wie ook parttimers.
Medio november wordt de grootse
opening gehouden van Aan Tafel, met
Limburgse artiesten en een Limburgse
band. Inmiddels draait het restaurant
proef en de eerste signalen zijn zeer
positief. In de toekomst wil Aan Tafel
ook streekproducten toevoegen aan het
assortiment.
Wie zelf wil proberen, kan terecht
van maandag tot en met vrijdag vanaf
17.00 uur. Op zaterdag en zondag is Aan
Tafel open vanaf 16.00 uur.
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Mies&Flo
Column
ProFashionals

The Hills, een heerlijke cocktail
van drama, fashion, hotties en
party’s! Kortom, the perfect place
to be! Met jaloerse blik en
kwijlende mond kijken we iedere
middag trouw om twintig over vijf
naar ons favoriete mtv-programma. Om vervolgens ’s ochtends
het eerste uur op school te
roepen: “Dát leven wil ik ook!”
Het verbaast jullie natuurlijk niet
dat wij dromend en verlangend
naar zo’n prinsessenbestaan
uitkijken.
Op school bombarderen ze ons
plat met saaie en oubollige
opleidingen die volgens hun
helemaal geschikt zijn voor een
geweldige toekomst.. Uhh Not!
Wij, als hysterische FashionChicks, zien dit dus echt niet
zitten. Fashion Institute of Design
& Merchandising, de school waar
ieder modepopje van droomt,
dáár hebben wij onze zinnen op
gezet. Het voor ons redelijk
onbereikbare LA weerhield ons er
niet van alvast te kijken naar de
verschillende opleidingen die de
school aanbiedt en de trendy
omliggende appartementen. Na
even surfen op het internet, met
het Engelse woordenboek naast
ons, zagen we prijzen staan die
ons wel bevielen. Wonen in LA is
helemaal niet zo duur, dachten
wij. Hoteldebotel en elkaar
lekkermakend hadden wij ons
perfecte toekomstplaatje al
geschetst, wij naar LA! Het werd
steeds serieuzer, maar om ook
serieus genomen te worden
hadden we meer informatie
nodig. Hier gingen we dus naar op
zoek.
- Inschrijfgeld school: $500;
Ai, voordat we ook maar een
stap in Amerika hadden gezet
zouden we dit fikse bedrag dus
al kwijt zijn.
- De perfecte opleiding: $20.000
per jaar; Oef, vervang dat
perfect maar door megaduur!
De moed was ons bijna in de
schoenen gezakt, totdat we ons
herinnerde dat wonen in LA niet
zo duur zou zijn. $75 tot $200 viel
toch wel mee? Vol goede moed
bekeken we nog een keer ons
droomappartement, waar we de
schrik van ons leven kregen. De
$75 tot $200 bleek niet de
huursom van het appartement te
zijn, maar het bedrag per maand
voor de niet-inbegrepen garage,
die volgens ons dan wel van goud
zou moeten zijn!
Onze bankrekening gecheckt,
kunnen wij concluderen dat wij
het “Hills-leventje” ons niet
kunnen permitteren.
Girls, keep on dreaming!
Morgen weer om twintig over
vijf voor de buis!
Mies&Flo

Sensatie in OJC Canix
Plork en de Aannemers
Soos OJC Canix te Lottum weet telkens weer interessante bands naar het
rozendorp te halen. Zo ook op zaterdag 17 oktober. De band Plork en de
Aannemers, de sensatie van de Zwarte Cross, maakt zijn opwachting in de
Lottumse soos.
De jongeren uit Lottum en omgeving kunnen voor sensationele bands
terecht bij soos Canix. De soos weet
met grote regelmaat aansprekende
bands te contracteren.

“Het wordt een
lekker avondje rock
met een behoorlijk
scala aan
andere genres”
Van rock tot heavy metal en van
punk tot hardcore. De band Plork en de

Aannemers, die zaterdag 17 oktober
optreedt, is een heuse feestband.
“Een band die waanzinnige muziek
maakt en ook nog eens een erg divers
repertoire heeft. Van Abba tot de WC
Experience en van System of a Down
tot Trafassi”, zegt Wouter Wagemans
van Canix.
De Meterikse Banana Pancakes
staan in het voorprogramma van Plork
en de Aannemers. “Het wordt een
lekker avondje rock met een behoorlijk
scala aan andere genres, zoals britpop,
pop en klassiekers. Een avond om niet
te missen”, aldus Wagemans.
De zaal gaat open om 20.00 uur,
aanvang optreden: 21.00 uur.

jongeren 19
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan Robin Thielen

Robin’s favoriete muziekinstrument: de basgitaar
Naam:

Robin Thielen
Leeftijd

15 jaar
Woonplaats

Broekhuizenvorst

Plork en de Aannemers te gast in soos Canix

Campaign in halve finale
‘Clash of the Coverbands’
De band Campaign heeft na
een aantal voorrondes de halve
finale bereikt van de ‘Clash of
the Coverbands’. De strijd om
een finaleplaats vindt plaats
in de Bosuil in Weert op
8 november. Campaign is een
semi-professionele band die na
verschillende wisselingen in
bezetting, is gekomen tot een
vaste formatie. Campaign strijdt
mee voor een finaleplaats in
Paradiso in Amsterdam.

De groep treedt regelmatig op
in Noord-Limburg en bestaat uit:
Hegelsommer Geert Josten (gitaar
en zang). Joep Hoeber, eveneens
afkomstig uit Hegelsom, speelt
in de band bas, gitaar en zang.
Ook uit Hegelsom afkomstig is
Jos hoebers en hij bespeelt de
basgitaar en keyboards.
De drummer komt uit Horst en
heet Niek Geurts. Lead en zang
komt voor rekening van Marc
Aerts uit Horst.

Waar zit je op school?
Op het Dendron College, in VT-4.
Wat is je favoriete muziek?
Ik hou van Punk, Rock, Metal en alles
in die richting.
Wat is je favoriete film?
Boondock Saints.
Wat wil je later worden?
Ik heb eerlijk gezegd nog geen flauw
idee.
Wat is je favoriete drankje?
Een koud biertje gaat er altijd wel in.
Waar ga je uit?
Meestal ga ik gewoon naar een keet
toe en als er iets in een soos te doen is
ga ik daar wel heen. Ik heb geen vaste
uitgaansplek.

Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ik zou er wel willen uitzien als Micky
Bouten.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Eigenlijk is er niets speciaals aan, er is
nooit wat te doen.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Er moet iets meer te doen zijn. Een
soos zou ik wel gaaf vinden.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Ik wil nog altijd heel erg graag naar de
Verenigde Staten.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Op het moment heb ik zo’n 233
vrienden.
Wat is je favoriete eten?
Bijna alles wat gefrituurd is.
Welke hobby’s heb je?
Gitaar spelen en lekker rusten.
Wat is de naam van je favoriete
(huis)dier?
Ozzy, dat is onze kat.

Top musicaldagen
Dendron College

De musicaldagen waren een succes
Onlangs vonden de musicaldagen
plaats voor alle leerlingen van
havo- en vwo-3 van het Dendron
College. Elke klas heeft twee dagen
gewerkt aan een musicalstuk. De
leerlingen volgden blokken van
dansles, dramales en zangles. Deze
lessen werden gegeven door docenten
van het Kunstencentrum Jerusalem

uit Venray. Uiteindelijk werden alle
musicalstukken samengevoegd
tot één act. De show vond plaats
in de fraai aangeklede aula van
het Dendron College en werd druk
bezocht door ouders, personeel en
andere genodigden. Tijdens deze
dagen hebben 230 leerlingen zeer
enthousiast aan de uitvoering gewerkt.
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‘Cradle to Cradle’ in de champignonteelt? Jongens-

koor
Swolgen
stopt
na 50 jaar

Bezoek de ‘champignondag’ in de Locht om u te overtuigen
Op zondag 18 oktober vindt de ‘Champignondag’ plaats in streekmuseum de Locht in Melderslo, waar het Nationale Champignonmuseum is
gevestigd. Dit evenement, dat jaarlijks plaatsvindt, staat dit jaar in het
teken van ‘cradle to cradle’ en milieu.
Aan het woord is Jan Huys uit
Broekhuizen. Hij zit al 42 jaar in de
champignons als teler, voorlichter en
internationaal adviseur. Hij is betrokken
bij het Nationale Champignonmuseum
als vrijwilliger en verzorgt mede de pr.
“Het thema voor dit jaar is milieu.
Veel mensen weten niet hoe milieubewust de champignonteeltsector is.
Alle compostbedrijven hebben een
luchtwasser die met zwavelzuur en
water ammoniak scheidt van de lucht.
Het zwavelzuur en ammoniak worden
weer gebruikt in de mest, als zwavelzure ammoniak, een goede stikstofbron. De champignon is een gezond
product dat mest gebruikt als voedsel.
Het overgebleven substraat wordt
gebruikt als meststof en grondverbeteraar. Tijdens de champignondag
wordt het hele teeltproces gepresenteerd. We hebben een spreker die
vertelt over de verbeteringen die hebben plaatsgevonden op milieugebied.
Kinderen kunnen champignonprofessor
worden door aan een speurtocht mee
te doen. Er is een kunstschilder (Jan
Coenen) die zich heeft gespecialiseerd

in het schilderen van paddenstoelen.
Bezoekers kunnen champignons kopen
door middel van verkoop via een
authentieke veilingklok en men kan er
allerlei champignongerechten proeven.
Dit jaar vindt er een reünie plaats
voor mensen die bij het Centrum voor
Champignonteelt en Onderwijs (CCO)
in Horst hebben gewerkt. Hier worden
130 mensen verwacht. De groep
Parelmoer verzorgt de muziek.
Alles bij elkaar een goede reden om op
18 oktober naar De Locht te komen.”

”Veel mensen weten
niet hoe milieubewust
de champignonteeltsector is”
Tijdens het gesprek is het duidelijk
dat Jan Huys een echte ‘champignonman’ is. “Het is al verschillende jaren
moeilijk in de champignonteelt.
Het is een high tech sector, met
hoge investeringen. Probleem is dat
de champignons, die we zien in de

Puur Cultuur in Horst

Op zondag 18 oktober stopt
na 50 jaar het jongenskoor van
Swolgen. Er komt dan een
einde aan een traditie die een
belangrijke rol heeft gespeeld
in de vorming van de jeugd.
Het koor deed meer dan alleen
zingen. Er werden bijvoorbeeld
ook reizen naar Rome
georganiseerd. Verder waren
er jaarlijks kampen en
trektochten. Het koor bestond
alleen uit jongens.

Jan Huys
supermarkt in de blauwe bakjes,
met de hand geplukt worden. En dat
is duur in Nederland. De machinale
oogst voor de conservenindustrie is
in Nederland sterk ontwikkeld, maar
ook hier zijn de marges klein, omdat
er al een wereldoverschot dreigt. Een
ander probleem is dat er enkele grote
spelers zijn die de prijs bepalen. Na
het verdwijnen van de veilingklok is
de prijs alleen maar omlaag gegaan.”
Jan Huys is gelukkig met
de vestiging van het Nationale

Champignonmuseum in de Locht. Hij
vertelt: “Er werken 180 vrijwilligers
die uitstekend werk verrichten. Er zal
binnenkort een uitbreiding plaatsvinden van het museum, waar het
champignonmuseum een speciale
plaats krijgt. Het wordt gebouwd in de
vorm van een paddenstoel.”
Oktober is de maand van de
paddenstoelen. Een mooi moment om
de 18e van die maand het Nationaal
champignon museum in de Locht te
bezoeken.

Dit theaterseizoen gaat Stichting de Tiendschuur Horst haar
activiteiten uitvoeren onder de naam Puur Cultuur.

Zij start haar programmering met een vertelvoorstelling van
Anne Margriet Veldhorst. Anne Margriet is een bevlogen vertelster
die haar publiek meeneemt op een reis langs de beelden de ze voor
zich ziet. De voorstelling is op donderdag 15 oktober in de Kasteelboerderij in Horst en start om 20:00 uur. De entree bedraagt €10,-

Third Man
in de Gaper in Sevenum

Timbershopband treedt op
in Meterik

Third Man staat voor een mix van roots muziek (rock-blues-ballads).
Een powertrio met een funky/groovy insteek die daarnaast de gevoelige
nummers niet schuwt.

Timbershopband treedt op in Meterik
Zaterdag 17 oktober staat Café
Kleuskens in Meterik in het teken
van de Ierse muziek. Vanaf 21.00
uur vindt een optreden plaats van
de Sevenumse Folkgroep de
‘Timbershopband’.
Third Man voor het eerst te beluisteren in De Gaper in Sevenum
Zondag 18 oktober zal Third
Man voor het eerst het repetitielokaal achter zich laten om tijdens de
bandcontest ‘you’ve got talent’ in De
Gaper (Sevewaeg) in Sevenum op te
treden. De contest begint om 19.00
uur. Third Man presenteert zich hier
voor het eerst aan het publiek. Het
concept voor de band is ontstaan
toen gitarist Koen Huijs audities deed
bij de Rockacademie en bij Rock
City Institute. “Zoek een alternatieve
bandbenadering, zowel in muzikaal

opzicht alsook in bandopzet”, luidde
de opdracht. Het geluid is basic gehouden, ‘simpel-strak-to the point’,
twee gitaristen en een drummer.
In het najaar en begin volgend jaar
gaat de band als try-out/openingsact
op pad met een gerenommeerde
Nederlandse act in het kader van
de cd-tour 2010. De band bestaat
uit: Jan Huijs, (drums) en Koen Huijs
(zang-gitaar). Zij komen uit Meterik,
en leadzanger/gitarist Leon Driessen
komt uit Horst.

De Timbershopband is een
coverband van Ierse folkmuziek die
hun inspiratie hoofdzakelijk vindt in de

band de Dubliners met hun pubsongs,
jigs en reels, polka’s, hornpipes en
niet te vergeten: ballads. De band
bestaat momenteel uit de volgende
personen: Wim Nabben (zang, gitaar,
en mondharmonica), Math Schouten
(basgitaar), Luuk Lenders (tin/low
whistle en accordeon), Rob Geeraedts
(banjo en mandoline) en Wiel
Fleurkens (zang en gitaar)

“Swolgen zal het
koor zeker missen”
Aan het woord is Gijs de
Swart, voorzitter van het
jongenskoor. “Swolgen zal het
koor zeker missen. Voor veel
jongens uit Swolgen was het een
traditie om vanaf de lagere
school tot hun achttiende lid te
zijn. We hadden de afgelopen
jaren een teruggang in het
aantal leden. Ook het kerkbezoek ging omlaag, waardoor
de interesse in het koor minder
werd. Na het overlijden van
Harry Peeters, die 50 jaar lang
onze dirigent is geweest, werd
het moeilijk om het koor in
stand te houden. Harry Peeters
was onze drijvende kracht en
dirigeerde het koor zonder
hiervoor een vergoeding te
vragen. Als we nu een nieuwe
dirigent aantrekken, zal die
betaald moeten worden.
Hiervoor hebben we geen
financiële middelen. Dat is dan
ook een van de belangrijkste
redenen waarom we moeten
stoppen.”
Harry Peeters heeft in de
50 jaar als dirigent een archief
aangelegd met foto’s, filmmateriaal en geluidsopnames.
Deze informatie is overgedragen
aan het Gemeentearchief van
Venray, waar alles bekeken en
beluisterd kan worden.
Op zondag 18 oktober om
10.30 uur is er een hoogmis.
Tijdens de mis wordt er een
blijvende herinnering onthuld in
de vorm van een plaquette.
Na de onthulling vindt er een
bijeenkomst plaats in de Blokhut
waar nagepraat kan worden en
waar de geschiedenis van het
koor te zien en te horen zal zijn.

Opening tentoonstelling
Galerie Judy Straten
Van 18 oktober tot en met
6 december organiseert Galerie Judy
Straten te Horst een expositie met
werken van de kunstenaars Heiner

Geisbe en Céline Schroeder.
De opening van de tentoonstelling
is op zondagmiddag 18 oktober om
15.00 uur.

Openingstijden galerie:
woensdag tot en met vrijdag
11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag
13.00-17.00 uur.
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SV Lottum krijgt Mevrouw
C. Sins-Blijlevens trofee

Emma, Petra van Horck, Dinie Spooren en Ilona

Petra van Horck, voorzitster van
de afdeling korfbal bij SV Lottum,
is blij met deze trofee: “We waren
verrast toen we hoorden dat we deze
prijs hadden gewonnen. Tot voor kort
hadden we er nog nooit van gehoord,
maar het is altijd leuk om een trofee
te winnen. We zijn opgevallen doordat
onze jeugdafdeling goed loopt. We
hebben 75 leden en 20 enthousiaste
leidsters. Verder organiseren we
veel dingen voor de jeugd, zoals een
jaarlijks terugkerend kamp. Het is
natuurlijk erg belangrijk dat de organisatie die achter de vereniging zit klopt.
De combinatie met het voetbal binnen
SV Lottum werkt erg goed”.

“We waren verrast
toen we hoorden
dat we deze prijs
hadden gewonnen”

De jeugd van Lottum proost op de gewonnen trofee
Op zaterdagmiddag 10 oktober werd de Mevrouw C. Sins-Blijlevens
trofee uitgereikt aan de jeugdafdeling van de korfbalclub van SV Lottum.
Deze prijs wordt toegekend door de NKS (Nederlandse Katholieke Sportvereniging) en is bestemd voor jeugdige korfbalsters en hun leiding, die
sportief en sociaal gezien een voorbeeld zijn voor de jeugd. De prijs werd
uitgereikt door Dinie Sporen, voorzitster van de NKS, afdeling korfbal.

www.hallohorstaandemaas.nl

Sraar Smits
presteert geweldig
in Eindhoven
Na een maandenlange
voorbereiding was het dan zover,
de marathon van Eindhoven.
Regen dreigde en viel korte tijd
met bakken uit de lucht, de
temperatuur was echter ideaal.
Met een gemiddelde snelheid van
iets meer dan 11 kilometer per uur
legde Sraar het parcours van 42
kilometer in twee ronden af.
Zijn eindtijd was 3 uur, 48 minuten en 48 seconden! Gemiddeld loop
je zo’n 10 minuten langer over de
tweede helft. Sraar wist dit verschil
echter tot 3 minuten te beperken. Hij
laat zich nu ook uit over de eindtijd,
die hij voor ogen had. Drie uur en
drieenvijftig minuten zou het moeten
worden.

”Dit geeft weer
een extra impuls
aan mijn actie.”
Veel ondersteuning had hij van
het enthousiaste publiek, vooral
in de laatste kilometers. Familie,
vrienden, bekenden en vele anderen
zorgden ervoor dat hij naar de finish

De uitreiking vond plaats op sportpark ‘Oud Aast’ tijdens een van de
weinige droge en zonnige momenten
van afgelopen zaterdag. Dinie Sporen,
voorzitster van NKS dameskorfbal,
reikte de trofee uit aan het jongste en
oudste jeugdlid. De prijs werd vol trots
in ontvangst genomen. Opmerkelijk
was wel dat de prijs een kunstwerk
betrof, dat eerst verzekerd moet
worden voordat de vereniging het in
ontvangst mag nemen. Vooralsnog
moeten ze het in Lottum doen met
een foto van de trofee.
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Medailleregen
HZPC bij speedo
in Roermond
Het HZPC-speedoteam heeft tijdens de eerste speedowedstrijd in
Roermond de meeste medailles in de wacht gesleept. Van de zes
ploegen die aan deze wedstrijd deelnamen, was HZPC veruit het beste.
Maar liefst 30 medailles gingen mee terug naar Horst.
Van alle medailles waren er
15 goud gekleurd, 10 zilver en vijf
brons. In slechts drie van de 17
programma’s was er geen goud voor
een zwemmer van HZPC. Twee maal
goud was er voor Max Peuten, Hilde
Litjens, Dimitar Kamnarovski, Koen
Koster, Sem Hermans en Manon
Koster, eenmaal goud was er voor
Pieter Otten, Noa de Vries en Imke
van den Hoef.

”In slechts drie van
de 17 programma’s
was er geen goud
voor HZPC”
De zilveren plakken gingen naar:
Max Peuten, Hilde Litjens,
Giel van Megen, Noa de Vries,
Imke van den Hoef, Servé Nelissen,
Jesper Lemmen, Lotte van Megen en
tweemaal zilver voor Max Hermans.
Ten slotte was er brons voor Sander
Aerts, Lieke Meulenkamp, Sam Derks,
Giel van Megen en Pieter Otten.
Met trots werd tijdens de wedstrijd
gekeken naar de allerkleinste

De allerkleinste HZPC zwemmers Imke,
Noa en Lieke op het podium
deelnemers, die de 50m vlinderslag
voor de kiezen kregen. Imke, Noa en
Lieke maakten daarbij geen fouten en
voltooiden de race zonder problemen.
Grote tijdsverbeteringen waren er voor
Dimitar Kamnarovski, Sander Aerts,
Alette Litjens , Max Hermans en Lotte
van Megen. De volgende speedowedstrijd is in Horst op 13 december.
Zonder twijfel kan dit HZPC team nog
mooie resultaten behalen in de volgende edities van deze speedoreeks.

Sparta-18
Flinke toename in leden
Na afloop van de wedstrijd wordt nog uit volle borst gezongen voor Siewe, hij is net acht jaar geworden. Een
van de vele gewoontes bij het jeugdvoetbal van Sparta-18 in Sevenum. Een van de maar liefst negen F-teams won
afgelopen zaterdag na penalty’s van een F-team uit Afferden. Het is nu 10 jaar geleden dat de club nieuwe velden
en een nieuw clubgebouw in gebruik nam. Dit heeft mede bijgedragen aan de groei, vooral bij het jeugdvoetbal.
Sparta-18 beschikt nu over drie
grote velden, een trainingsveld en
een trainingshoek. ”Eigenlijk alweer
te weinig” zegt voorzitter Ger van de
Munckhof. Hij is nu alweer zeven jaar
voorzitter. Voorheen lagen de twee
velden midden in het dorp, met een
verbouwd zwembad als kantine. Na
jarenlange voorbereiding werd de
accommodatie verplaatst naar de rand
van het dorp. ”Dit droeg ook zeker bij
aan de groei. We hebben nu bijna 700
leden, dit was ooit 450.

gedragen werd. De twee begeleidsters, Petra van Rens en Annemie
Hendrix, droegen ook bij aan het
resultaat. Ze trainden de afgelopen
maanden samen. Petra zette een
iets snellere tijd neer, Annemie ging
nagenoeg tegelijkertijd met Sraar
over de finish.
Sraar is écht blij met het
resultaat. ”Dit geeft weer een extra
impuls aan mijn actie.” Hij gaat door
met actievoeren, het inzamelen van
geld voor de kankerbestrijding. Wat
doet u? Zie ook www.sraarforlife.nl.

”Met name bij de
jeugd en bij het
dames- en meisjesvoetbal zien we een
flinke toename”
Met name bij de jeugd en bij het
dames- en meisjesvoetbal zien we
een flinke toename”, zegt Ger. Alle
ruim dertig jeugdteams hebben twee
tot drie begeleiders, met wie we een
goede band hebben opgebouwd.
Zo wordt bijvoorbeeld jaarlijks de

Sparta-18 en Afferden in actie
jeugdleider van het jaar gekozen en is
er in de zomervakantie een week met
jeugdvoetbal voor de regio. Er zijn nu
drie jeugdteams met alleen meisjes.
Onlangs werden vier kleedlokalen
bijgebouwd en ook wat bergruimte
kwam erbij. Sparta-18 staat door
privatisering nagenoeg los van de
gemeente. Deze draagt wel financieel
bij, maar alle werkzaamheden worden
door de club zelf uitgevoerd. ”Het is
nog niet duidelijk hoe dit er na de
herindeling uit gaat zien”, stelt Ger. Er
zijn plannen voor verdere uitbreiding.

Mogelijk dat in de verre toekomst ook
andere sportaccommodaties op deze
plek gehuisvest worden. De gemeente
heeft dit laten onderzoeken. Voorlopig
blijft het echter bij een extra veld.
De animo voor jeugdleider blijkt
nog steeds voldoende. Vaak zijn het
ouders die deze taak op zich nemen.
”Hun verantwoordelijkheid neemt toe,
net als overal, krijgen ze te maken met
sociale problemen. Reden te meer om
een goed binding met de club te onderhouden” stelt Ger van de Munckhof.
Zie ook www.sparta18.com.
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Wat is religie? (2)
Religie is als een kijk op het leven en kan op verschillende manieren
worden ingevuld. Meestal gebeurt dit aan de hand van een godsdienst
zoals bijvoorbeeld het Jodendom, het Christendom en de Islam.
Door middel van het naleven van de geloofsleer (de onderbouwing van
het religieus gedachtegoed waarvan de gelovige niet dient af te wijken
en het niet dient te betwisten of te betwijfelen) en de traditie
(eeuwenoude overgeleverde gewoontes en gebruiken) wordt godsdienst
een richtlijn in iemands leven. Naast het naleven van de geloofsleer en
de traditie, is het centraal stellen van het geloof in God kenmerkend
voor deze kijk op het leven.
Hoewel godsdienst als een vorm
van religie kan worden beschouwd,
is religie niet noodzakelijk een godsdienst. Immers, er zijn tal van andere
manieren waarop mensen invulling
kunnen geven aan de kijk op het
leven. Zo gaat het bijvoorbeeld in
het Boeddhisme en in bepaalde
stromingen van het Hindoeïsme niet
om het centraal stellen van het geloof in God, maar om een bepaalde
levenshouding. Deze levenshouding
bestaat uit geloof dat afgewogen
moet worden met wijsheid. Hiermee
word het correct begrijpen van het
leven bedoeld. Dat uit zich in een

leven dat correct geleefd moet
worden door bijvoorbeeld niet te
doden, te stelen en te liegen. Zowel
de ‘godsdienstige’ als de ‘niet-godsdienstige’ religies zijn voor de hand
liggende keuzes om de kijk op het
leven in te vullen. Toch is er nog een
voor de hand liggende keuze, ook al
lijkt dit niet zo te zijn. Veel mensen
stellen namelijk dat ze niet religieus
zijn en/of niet aan te religie ‘doen’.
Echter dient men te beseffen dat ook
de keuze om niet religieus te zijn een
kijk op het leven is en dus een vorm
van religie. Zodoende beïnvloedt
religie - al dan niet gewild - je leven.

‘Gelufse det?’
niet alleen voor kinderen
De ouderen waren voornamelijk
betrokken bij de organisatie.
De kinderen konden allerlei dingen
doen: knutselen, bouwen, tekenen
en voorbereidingen treffen voor de
heilige mis om 18.00 uur. Zelfs een
rondje rijden op een ezel door de kerk
stond op het programma.
”Het is de eerste keer dat we
dit opzetten, opvallend is dat het
aantal ouders dat meekomt laag is.
Je probeert het gewoon, de volgende
keer moeten we de tijd korter aanhouden”, aldus Miek Raedts van het
organiserend comité. Wat ze zelf
ervaart als waardevol, wil ze ook
graag aan anderen doorgeven, is haar
motivatie.
Bijna op het einde van de middag
studeerden de kinderen samen nog
een refrein van een lied in. ”Al zien
de joare anders gewoare, waat joeks
blieft bringe, is same zinge”, klinkt het
in de parochiekerk. Weer bleek dat samen iets beleven leuker is dan alleen.

Met plezier samen zingen
Niet alleen enkele tientallen kinderen, maar ook een groot aantal
ouderen was aanwezig bij de manifestatie ‘Gelufse det?’. Deze werd
afgelopen zaterdag in de Sevenumse parochiekerk gehouden.

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

zaterdag
17 oktober
dienst
tijd

zondag
maandag
18 oktober
19 oktober
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
20 oktober
dienst
tijd

woensdag
21 oktober
dienst
tijd

donderdag
22 oktober
dienst
tijd

Allura Beauty&Spa
09.00 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 18.00

09.00 Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

vrijdag
23 oktober
dienst
tijd

10.00
09.00

09.00 Heilige mis

09.00

08.30
Huwelijk

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

14.00

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

Heilige mis 08.30
09.00
10.30
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

kipnuggets

 4,95
 4,95
kipkrokant schnitzel
 4,95
ongeveer 50 stuks

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

18.00
18.30

19.00

kipschnitzels
9 stuks à 100 gram
6 stuks à 100 gram

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!
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Volop dames-

en herenjassen
Aantrekkelijk
geprijsd!
as. zondag van 11.00 - 17.00 uur geopend
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

najaarsmode!

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
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24 uur per dagek
7 dagen per we
in heel Europa
vanaf
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 24,95

(vraag naar de

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

ramen
wassen
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

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

Lottum-Broekhuizen

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

Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.praktijkinfo.nl
Spoedlijn: 077 463 14 96
dr J. Goossens: ma, di, do en vrij.
dr N.Janssen: ma, di-ocht, wo en vrij
T 077 463 17 53
Spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur

Grubbenvorst

Apotheek Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.praktijkinfo.nl
ma t/m vrij 08.30-12.00 uur
en 16.30-17.00 uur

Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum

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

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

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

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

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

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

America

Kelderdome V
za 17 oktober • 20.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizenvorst
Wielerdriedaagse

vr 16 t/m zo 18 oktober
18.00 uur
Organisatie: SVEB
Locatie: Van Leendert

Grubbenvorst
Receptie schutterij

vr 16 oktober • 19.30 uur
Organisatie: Sint Jan
Locatie: Past. Vullinghsplein

Horst

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Vrijstaande nieuwbouwwoning
Vrijstaande woning in aanbouw, inhoud 615 m3,
perceelgrootte ± 400 m2 met tuin op het zuiden,
levensloopbestendig, in het centrum gelegen, Schoolstraat 35a.
Begane grond: hal, bergruimte, aparte keuken en bijkeuken, toilet,
inpandige gang. Woonkamer ca. 40m2 geeft direkt toegang tot de tuin.
Verdieping: 3 slaapkamers, hobbykamer, badkamer en bergzolder.
Hoog afwerkniveau!
Aanvaarding: januari 2010
Vraagprijs:  345.000,-- k.k.
Inlichtingen: (06) 21 85 52 19

www.hallohorstaandemaas.nl

Lijsttrekkersdebat
do 15 oktober • 19.00 uur
Organisatie: MKB afd. Horst a/d
Maas i.s.m. LLTB, ICHSM en
Centrum Management
Locatie: ‘t Gasthoes

Vertelvoorstelling
do 15 oktober • 20.00 uur
Organisatie: Tiendschuur
Locatie: Kasteelboerderij

Jubileumweekend De Lange
vr 16 t/m zo 18 oktober
20.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Indoor touwtrekken
za 17 oktober • 18.00 uur
zo 18 oktober • 11.00 uur
Organisatie: Lindeboys
Locatie: De Mèrthal

Paddenstoelenwandeling
za 17 oktober • 10.00 uur
Organisatie: IVN Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

zo 18 oktober • 18.00 uur
Organisatie: De Buun
Locatie: De Buun

Kunsttentoonstelling
zo 18 oktober • 15.00 uur
Organisatie: Galerie Judy Straten
Locatie: Galerie Judy Straten

Caféconcert
Alarmnummer

in Horst

voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

AGENDA TE KOOP

zo 18 oktober • 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Lottum
Concert

za 17 oktober • 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Soos Canix

Meterik
Optreden

za 17 oktober • 21.00 uur
Organisatie: Café Kleuskens
Locatie: Café Kleuskens

Sevenum
Bandcontest

zo 18 oktober • 19.00 uur
Organisatie: De Sevewaeg
Locatie: De Gaper

twee trouwd gezicht
een ver

Industriestraat 13
5961 PG Horst
Industrieterrein Hoogveld
Tel. (077) 398 32 29
www.poelsmeubelen.nl

k
a
Kra is!
u
l
k
de

KOOPZONDAG 18 oktober 10.00 tot 18.00 uur
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