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Burgemeester met
beperking

Er is al gestemd in Broekhuizen
Als vereniging moet je soms rare dingen doen om in de belangstelling te komen. Carnavalsvereniging De Krey
uit Broekhuizen is zo’n club. Zaterdagochtend liepen nietsvermoedende mensen die boodschappen gingen doen
bij de Pryma tegen een heus stemhokje aan. Voor of na het winkelen kon men een stem uitbrengen op een
persoon die men graag als prins ziet voor het komende carnavalsseizoen.

Stemmen op nieuwe prins van Broekhuizen

Het moet gezegd worden: de
ludieke actie mag als geslaagd
worden beschouwd, zo net voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Het
ging er in Broekhuizen gemoedelijk
aan toe en van stemfraude was geen
sprake.
Over de uitslag konden de
woordvoerders van de Krey geen
mededelingen doen. “Dat is ‘top
secret’. De uitslag wordt pas
bekendgemaakt wanneer de prins uit
het ei komt tijdens het prinsenbal.
Tot die tijd zullen alle stemmers
in het ongewisse blijven of hun
favoriete persoon prins wordt van
Broekhuizen”, aldus een van de
Kreyen.

Horst aan de Maas was afgelopen dinsdag de tweede gemeente, die
door Bus 1202 bezocht werd. Alle herindelingsgemeenten in Noord-Limburg
werden deze week bezocht. De organisaties voor gehandicapten in onze
regio vragen aandacht voor een ’inclusieve ’ samenleving. In deze samenleving kan iedereen meedoen, ook mensen met een beperking. Van de
Nederlandse bevolking heeft 15% te maken met een handicap.

”Ik heb nu veel meer begrip gekregen
voor de positie van gehandicapten”
Het College van Horst aan de Maas nam dinsdagmorgen graag de proef
op de som. Als laatste burgemeester Kees van Rooij. Hij legde geblinddoekt
een parcours af. ”Ik heb nu veel meer begrip gekregen voor de positie van
gehandicapten”, merkte hij na afloop op. Daarna vertrok het college, nu
zonder beperking, naar hun eerste vergadering van die dag.

Win kaarten
voor het
Slotconcert!
Ga vóór vrijdag 12.00 uur naar
www.hallohorstaandemaas.nl
en win de allerlaatste kaarten!
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TrafficPort een stap verder
Een van de gevolgen van de activiteiten binnen Greenport is de verplaatsing van de vliegstrip. Deze was eerst gevestigd aan de Horsterweg in
Grubbenvorst. Op deze plek is glastuinbouw gepland. Dit is een onderdeel van het gebied Californië, met grootschalige kassen. Afgelopen weekend
verplaatsten de leden van de vliegclub zich naar hun nieuwe locatie, uiteraard via de lucht.
Op TrafficPort komt een aantal
activiteiten op het gebied van vervoer
en verkeersveiligheid samen. Gebruik
van de vliegstrip is alleen toegestaan
voor MLA‘s. Dit zijn Micro Light
Aircrafts: tweepersoons toestellen
met een maximaal gewicht van 450
kilogram. In Nederland zijn zo‘n 750
liefhebbers van deze hobby. In totaal
zijn 350 MLA‘s in Nederland in gebruik.
Zakelijk verkeer is op deze
vliegstrip niet toegestaan. Naast

Maandag 9 november vindt
in het Gasthôes in Horst een
informatieavond plaats met als
thema ‘Ondernemen Tijdens
Crisis’ (OTC). Tijdens deze
bijeenkomst krijgen ondernemers tips en informatie met
welke maatregelen zij hun
voordeel kunnen doen in deze
economisch mindere tijd.
Ook wordt hen handvatten
aangereikt naar verschillende
vormen van subsidie. De
informatieavond begint om
20.00 uur.

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Enkele MLA‘s
Oplage 18.000 exemplaren
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
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Bij verzuim komen kosten voor rekening
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Er liggen
miljoenen
te wachten

allerlei activiteiten rond het ultralicht vliegen kan men op TrafficPort
terecht voor verkeersrijles. De grote
oppervlakte asfalt leent zich goed
voor trainingen op dit gebied. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan slipcursussen.
In de gebouwen komt later apparatuur om verkeersituaties te simuleren.
TrafficPort is een bedrijventerrein.
Organisaties en bedrijven die iets van
doen hebben met verkeer en vervoer,
vliegen en educatie kunnen zich er
vestigen.

”Er zijn afspraken
gemaakt over het
maximale geluid,
de vliegroutes en de
vlieghoogte”
Jarenlang is naar een geschikte
plek gezocht. Vliegen valt onder strikte
regelgeving van de overheid. Met omwonenden en de betrokken gemeenten Maasbree, Sevenum en Venlo is

de afgelopen jaren intensief contact
geweest. Er zijn afspraken gemaakt
over het maximale geluid, de vliegroutes en de vlieghoogte. Boven de
kern van Sevenum moet men bijvoorbeeld op een bepaalde hoogte blijven.
Dit alles met het doel om zo weinig
mogelijk overlast te veroorzaken. De
verplaatsing van de vliegclub is een
van de activiteiten in het kader van
Greenport. De komende jaren zullen
nog vele ontwikkelingen volgen.
Zie ook www.trafficport.nl.

Brandweer ontvangt
gastoudergezinnen
Onlangs waren gastgezinnen van gastouderbureau Pierewiet te gast bij de brandweerkazerne in Horst.
Het initiatief kwam van de brandweer van Horst naar aanleiding van de landelijke brandpreventie-actie
‘ontruimen’. De gastouders kregen deze avond informatie over het veiliger maken van hun huis. Tevens kreeg
men stof tot nadenken over de gevolgen van een brand.
Petra Leijssen-Versteegen,
houdster/directrice van Pierewiet:
“Gastouders vangen kinderen in
hun huis op. Het is niet mogelijk om
de brandweer naar al die gezinnen
te laten komen voor voorlichting.
Vandaar deze informatiebijeenkomst”.
De aanwezigen kregen antwoord
op vragen als: Wat doe je bij brand?
Hoe kom je snel weg en hoe neem
je de kinderen mee? Gastouders
leerden deze avond om hun huis zo
in te richten, dat ze bij brand snel en
veilig, met kinderen, het huis kunnen
verlaten. Petra Leijssen- Versteegen:
“Na deze theorie hebben vrijwilligers
van de brandweer gedemonstreerd
hoe een vlam in de pan met olie/vet
eruit ziet en wat de gevolgen zijn
als je de vlam met water probeert te
blussen: een metershoge steekvlam!
Na deze indrukwekkende demonstratie kregen we in groepjes een
rondleiding door de kazerne, waarbij
we enthousiaste uitleg kregen van
een aantal vrijwilligers. Ze lieten ons
de brandweerauto’s zien, de kleding
en alles wat er komt kijken bij verschillende vormen van hulpverlening
zoals brand, ongelukken, storm,
waterschade. En daarmee hebben

Gastouders worden geïnformeerd wat te doen bij brand
we die avond twee doelen bereikt. De
gastouders hebben iets geleerd over
brandveiligheid in en om huis, en we
weten nu veel meer over het werk van
de brandweer”. De avond werd geleid
door Ria Verbruggen, medewerkster bij
de brandweer van Horst aan de Maas.
Gastouderbureau Pierewiet
verzorgt kleinschalige kinderopvang
bij gastouders (gastouderopvang). Op
dit moment zijn er bij het bureau 185
gastouders aangesloten. Zij verzorgen

met z’n allen de opvang van 450
kinderen. Bij Pierewiet zijn vijf
mensen werkzaam voor bemiddeling,
begeleiding en controle van de
gezinnen.
Gastouderopvang valt onder de
wet kinderopvang. Deze wet is het
afgelopen jaar gewijzigd. De wijzigingen gaan op 1 januari 2010 in en
men is druk doende met de invoering van alle wijzigingen om aan de
nieuwe richtlijnen te voldoen.

“Kijk, we hebben
belang bij een
sterke economie
in onze regio”
Het initiatief van OTC komt
van wethouder Litjens.
Hij bezoekt regelmatig bedrijven
en het viel hem op dat weinig
ondernemers zich bewust waren
van het bestaan van regelingen
waarmee ze hun voordeel
kunnen doen. “Kijk, we hebben
belang bij een sterke economie
in onze regio. Ik merk gewoon
dat veel ondernemers niet
weten wat de mogelijkheden
zijn. Er zijn miljoenen aan
subsidies beschikbaar vanuit alle
overheden zoals Rijk, Provincie,
Kamer van Koophandel en
gemeenten. Wij willen door
middel van deze infoavond
ondernemers stimuleren en
faciliteren om te voorkomen dat
nog meer banen verloren gaan,”
aldus de wethouder.

“De lasten vallen
vaak op enkele
schouders.
Voor hen is zeker
winst te behalen”
Tijdens de bijeenkomst
komen drie ondernemers aan
het woord die bedreigingen om
wisten te buigen in kansen.
De informatieavond is bedoeld
voor alle ondernemers, van
eenmanszaak, agrariër tot
multinational.
“Voor kleine bedrijven is het
interessant, want de lasten
vallen vaak op enkele schouders.
Voor hen is zeker winst te
behalen,” zegt Litjens.
Aanmelden voor deze avond
is gewenst en kan via de site
van ondernementijdenscrisis.nl.
Bellen kan ook met Gijs Moes
telefoon 077 477 95 79. OTC is
een initiatief van de gemeenten
Horst aan de Maas, MeerloWanssum en Sevenum.De avond
wordt mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van
Rabobank Maashorst, LLTB en de
Provincie Limburg.
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Rolstoeldansers Roll for fun
in finale
Afgelopen zaterdag werd op de wedstrijd ‘Venlo danst grenzeloos’ door de deelnemers van Roll for fun
een uitzonderlijk resultaat behaald. Alle deelnemende paren van die dag behaalden finaleplaatsen.
In verschillende categorieën. Het behalen van respectievelijk de eerste tot en met de zesde plaats werd
binnen de groep enthousiast ontvangen.

Oliebollen,
heerlijk met
St. Maarten!

Foto: Great Lengths

HORST • MAASBREE

Alle deelnemende paren met hun veelal dubbele medailles
Geïnteresseerden kunnen een
demonstratie bijwonen van Roll for
fun. Zaterdag 7 november wordt
deze om 11.00 uur gehouden in het
Parkhotel te Horst. Tevens worden
de activiteiten in de Kasteelse
bossen onderstreept in het kader

van toegankelijkheid voor mensen
met beperkingen. De demonstratie
dient mede als promotiemiddel
voor de komende Freestyle
rolstoeldanswedstrijd die Stichting
BES met hun in mei 2010 hoopt te
organiseren in Meerlo.

Stichting BES werkt voor
mensen met een functiebeperking
in de gemeente Meerlo-Wanssum,
Horst aan de Maas, Sevenum en
nabijgelegen gemeenten. BES is een
stichting die wordt gesubsidieerd door
de zogeheten Sport3-gemeenten.

Samen ontbijten is TOP

• voor een professioneel advies...
• kleuren volgens de laatste trends...
• knippen volgens de laatste mode....
...dit alles door een vast team!

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst

De week van Het Nationaal Schoolontbijt is bijna voorbij. Op dinsdag 3 november genoten de 205 kinderen van
basisschool Onder de Linde in Hegelsom van een gezamenlijk ontbijt. In ons land namen ruim een half miljoen
kinderen op 2.500 basisscholen deel aan deze actie. Een en ander werd op touw gezet door het Voorlichtingsbureau
Brood. De kinderen genoten van het verse brood, de geverfde eieren, melk en vruchtendrank.

Kleurprofiel: Algemeen CMYK-printerprofiel
Samengesteld Standaardscherm

Bakker Thom van Bussel voorziet de kinderen van brood en broodjes
De 26 kleuters van groep 1 en 2
van juffrouw Nina en juffrouw Helmie
genoten met volle teugen. Bakker
Thom van Bussel had voor brood en
broodjes gezorgd. Hij liet zien nog veel
meer te kunnen dan broodbakken.
Vertellend over noodzaak en nut van
een goed ontbijt schonk hij de kinderen melk en vruchtendrank in. Bidden
voor het eten is vervangen door samen zingen. ”Smakelijk eten (2x), ha
ha ha (2x), dat zal lekker smaken (2x),
eet maar op”, klonk het overtuigend.

Daarna werden de geelgeverfde eieren
gepeld en werd inderdaad smakelijk
gegeten.

”Smakelijk eten,
ha ha ha,
dat zal lekker smaken,
eet maar op”
Hoofd van de school Jos van den
Borne vond het een geslaagde actie.

Een goed ontbijt is noodzakelijk om
goed te kunnen presteren. De kinderen
kunnen zich daardoor beter concentreren en nemen de lesstof beter op.
Er wordt veel aan gedaan om het
ontbijten te bevorderen: er zijn lespakketten om het ontbijten te stimuleren
en er is een oproep om een ontbijtlied te maken. Goed ontbijten is niet
meer zo vanzelfsprekend als vroeger.
Gebruikte men vroeger dan toch iets
meer het gezond boerenverstand?
Zie ook www.schoolontbijt.nl.
Advert HA 103x129 sept09.ps
Adfold\Puur Persoonlijk\Henk Aarts\advert 103 x 129
maandag 21 september 2009 15:04:47

tel.: 077 398 33 64
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KWIK-REP

Kerk Broekhuizen
verlicht
Vorige week zaterdag staken vrijwilligers de handen uit de mouwen
rondom de kerk van Broekhuizen. De kerk werd voorzien van led-verlichting
en vormt zo een baken in de duisternis.

Omdat de gemeenten
Horst aan de Maas, Meerlo–
Wanssum en Sevenum per
1 januari gaan fuseren, valt de
nieuwe gemeente Horst aan
de Maas onder de Wet Arhi
(Wet algemene regels herindeling). Deze wet bepaalt
dat de begroting van de
nieuwe gemeente bij voorkeur binnen drie maanden na
de herindeling gereed moet te
zijn. De nieuwe gemeenteraad
zal de begroting 2010 uiterlijk
in maart 2010 vaststellen.

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

www.kwik-rep.nl

Op reis in 2010?
Na onze zeer succesvolle rondreizen
de afgelopen jaren naar China ook in
2010 volledig verzorgd en met
dezelfde service.

NIEUWE BESTEMMINGEN EN ROUTES:
Dolblij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Stijn

Geertruda Johannes

30 oktober 2009
Johan & Joyce Kleuskens-Kersten
Van Merwijckstraat 6
5961 SB Horst
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China’s Metropolen incl. Expo 2010
Nieuw!!! China Yangtze Cruise
Nieuw!!! Vietnam
Nieuw!!! Indonesië
Nieuw!!! Sri Lanka
Nieuw!!! West U.S.A
Gratis annuleren tot 10 Januari 2010
Met ons unieke concept van A tot Z
geheel verzorgd en onbezorgd op reis
Eigen persoonlijke reisleiding uit en thuis.
Vertrek vanuit uw regio.
Vroegboekkorting tijdens presentatie.

PRESENTATIE REISPROGRAMMA:
Vrijdag 6 November in Helden
Zaal “Kerkeboske” Koeberg 3
Vrijdag 20 November in Venlo
GRANDCAFE “de Maagdenberg”
AANVANG 20.00 UUR
Svp vooraf aanmelden via
info@reishuis.nl
Tel: 077-3981101 / 8500928

De nieuwe kerstalbums
zijn er weer!
Zakelijk kerstkaarten of
kalenders nodig?

Bel 077 396 13 50

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

Horst aan
de Maas
sluit af met
een positief
saldo

Vrijwilligers en leden van het
kerkbestuur steken de handen uit de mouwen
De plannen om de kerk in het
licht te zetten dateren van zo’n twee
jaar geleden. Patron Cuisinier Jules
Peeters van het Maashotel zat veertig
jaar in het vak en wilde eigenlijk geen
cadeaus.

”Gelukkig hebben
de dorpsraad,
de gemeente
en niet te vergeten
Rabobank Maashorst
ook een donatie
gedaan”

“Kijk, mensen nemen dan vaak een
bloemetje of een goede fles wijn mee.
Daar kan ik weinig mee, dus opende
ik, in overleg met het kerkbestuur,
een bankrekening waarop mensen die
me kwamen feliciteren een financiële
bijdrage konden storten. Dat leverde
uiteindelijk zo’n 4.850 euro op.
Bij lange niet genoeg om verlichting
aan te schaffen. Gelukkig hebben de
dorpsraad, de gemeente en niet te
vergeten Rabobank Maashorst ook een
donatie gedaan”, aldus Peeters.
In totaal zijn 14 led-verlichtingsbalken en twee schijnwerpers
aangeschaft. De kerk zal van alle
zijden in het licht komen te staan. De
verlichting gaat om 18.00 uur aan en
dooft om middernacht.

Jackpot:
een scooter!
Bezoekers aan Flamingo Casino
Horst kunnen een scooter winnen.
Tot en met donderdag 26 november 2009 houden Flamingo Casino
Horst en Flamingo Casino Tegelen
een spectaculaire actie.
Elke bezoeker ontvangt bij elk
25 euro-tal op de Jackpot een
gratis lot met kans op een scooter
en mooie troostprijzen. Een
voorbeeld van de te winnen
scooter is bij Flamingo Casino Horst
en Flamingo Casino Tegelen te
bewonderen.

Op donderdag 26 november
vanaf 19.00 uur vindt bij Flamingo
Casino Horst, onder het genot van
een heerlijk buffet, de trekking van
de troostprijzen én het winnende lot
plaats.
De winnaar van de scooter kan
in overleg met de leverancier van
de scooter zelf de kleur bepalen en
heeft verder de keuze uit een 25 of
45 km model.
De scooter zal rijklaar, afgetankt
en met kenteken aan de winnaar
worden afgeleverd.

De tweede bestuursrapportage 2009 (Burap) is om die
reden gericht op de bijstelling
van de jaarschijf 2009. Bij de
samenstelling van deze tweede
Burap is overwegend de
voortzetting van bestaand
beleid als uitgangspunt
gehanteerd. Een gezonde
financiële uitgangspositie van
de nieuwe gemeente is van
cruciaal belang. In dat kader
past dan ook enerzijds een
terughoudendheid bij het in
gang zetten van nieuw beleid,
en anderzijds een goede
afstemming tussen de fusie
partners van Horst aan de Maas,
Meerlo–Wanssum en Sevenum.
Terughoudendheid is tevens
noodzakelijk in verband met de
onzekere economische vooruitzichten.
Aan de gemeenteraad wordt
voorgesteld het positieve saldo
over 2009 (€ 191.000) te
reserveren voor de afwikkeling
van de verkoop van Essent.
Zodra de Provincie aangeeft op
welke wijze een en ander
boekhoudkundig verwerkt
moet worden, zal worden
voorgesteld dit als een administratieve begrotingswijziging te
verwerken.

Wilt U ook in 2010 Uw oppas blijven
belonen voor de opvang van Uw
kinderen d.m.v. de kinderopvangtoeslag, meldt U dan z.s.m. aan om gratis
aan de eisen voor 2010 te voldoen.
Heleen van de Laak, tel. 0628564164
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
NIET LEKKER IN JE VEL?
www.chatmailtherapie.nl
Veel hondenbezitters krijgen er vroeg
of laat mee te maken: langdurige
haaruitval, huid/vachtproblemen,
stinken, veel jeuk, allegie of diarree
bij honden. Toch is dit prima op te lossen en te voorkomen door uw hond
de juiste voeding te geven! Wij tonen
het al tientallen jaren aan en honderden referenties aanwezig. U voorkomt
hiermee torenhoge dierenartskosten
en veel dierenleed. Denk hier vooral
aan bij de aanschaf van een pup.
Tel. 077 464 15 40.
Zoekt u een passend kado voor uw tuin?
Voederhuisjes vanaf 15 euro; nestkastjes vanaf 6 euro, bij 3 stuks 12 euro; pottafeltje 13 euro; voedertafeltje 13 euro.
Ger Poels, Bakhuuske 10 Hegelsom
tel. 077-3981553.
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Vershuys uit de steigers
”Een nieuwe politieke partij? Mensen die in het schemerduister geschrokken reageren op de levensechte
reclame voor het Vershuys”. Zomaar wat reacties op het initiatief van Marwin Dekkers en Huub Heijer. Het gaat om
een slimme combinatie van inspelen op een trend, gebruikmaken van de digitale snelweg en een bestaand
distributiebedrijf. Dinsdag 27 oktober werd het Vershuys officieel gepresenteerd.

Huub Heijer en Marwin Dekkers samen met de echte en onechte Henk Maas

Allemaal ingrediënten voor een
nieuw marktconcept. ”We gaan voor
’verser, gemakkelijker en smaakvoller
’, voor elf uur in de morgen besteld,
de volgende dag bezorgd, thuis of bij
een van de verspunten”, aldus Marwin
Dekkers in zijn inleiding.

”We gaan voor
verser, gemakkelijker
en smaakvoller”
In onze nieuwe gemeente zijn
de verspunten ’De Gastendonk ’ in
Horst en ’IJsboerderij de Veldweide’
in Sevenum. Carly Verstegen van de
Veldweide gelooft in het concept.

”Voor ons veranderen de openingstijden, ons assortiment wordt uitgebreid
met groenten, fruit, rauwkost en
salades. Wat we al deden, blijven we
doen. Daarnaast zijn we afhaalpunt
van de bestellingen via internet. Wat
de klant hier zelf koopt, is zo vers
mogelijk”.
Marwin Dekkers constateert in zijn
inleiding dat de verkoop van groenten en fruit via de supermarkt nog
steeds toeneemt. Dit ten koste van
de verkoop via de groentespeciaalzaak. De verkoop via boerderijwinkels
neemt toe. Op de vraag welke rol de
economische malaise speelt voor het
initiatief, zegt Marwin dat dit bij de
opzet geen rol heeft gespeeld.

”De trend is dat men
gemaksalternatieven
wil, men is op zoek
naar de echte waarden”
Jac Philipsen van supermarkt
Jumbo geeft aan dat Jumbo ook een
aantal producten rechtstreeks van
producenten uit de streek betrekt.
Aan versheid door een uitgekiende

logistiek wordt veel aandacht besteed.
”Liefst verkopen we Hollandse producten”, zegt hij.Aardig is hoe Vershuys
omgaat met gecombineerde bestellingen.
Stel je voor: je bestelt samen met je
beide buren, drie in één dus.
Dit levert een aantrekkelijke korting
op. Hiermee wordt ingespeeld op
de trend naar meer buurtgevoel. Je
eigen sociale ’biotoop’, zou je kunnen
zeggen.
Het concept Vershuys wordt de
komende tijd uitgerold over Noorden Midden-Limburg en over OostBrabant. In het afgelopen weekend
vonden de open dagen plaats bij
De Gastendonk en De Veldweide.

Meer nieuws:
www.hallohorstaandemaas.nl

”De toekomst
ligt in het verleden”
Bij de aandacht voor het eten
hoort dat je weet waar je product
vandaan komt. We spreken dan niet
meer van je eigen regio, maar van je
eigen ’biotoop’. Het zelf bewaren van
producten zal opleven. Denk daarbij
aan inmaken, drogen en inleggen.
Er komen veel boeken op de markt
over hoe je weer veel zelf kunt doen.
Men zoekt het buitengewone in het
gewone. In Amerika groeit een afkeer
van luxe producten.
Het woord ’duurzaam’ wordt vervangen door ’ethiek’. Koken met aandacht
betekent niet dat men weer uren in de
keuken staat. Door alles zo simpel mogelijk te houden, blijft de tijd binnen
de perken. Niet de laagste prijs gaat
een rol spelen, maar de juiste prijs. De
nieuwe luxe is dat je op elk moment
kunt krijgen wat je wilt. Internet wordt
een deel van het gewone leven. Bijna
10% van de non-fooddetailhandel gaat
al via internet.

”De trend is dat men gemaksalternatieven wil, men is op zoek naar de
echte waarden. Elk dag moet er gegeten worden en het liefst zo gezond en
lekker mogelijk”.

Cyclamen
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”De toekomst ligt in het verleden”, aldus trendwatcher Anneke
Ammerlaan in haar inleiding. Ze houdt
zich bezig met trends in voeding.
”De magnetron is uit, net als Sonja
Bakker. James Oliver heeft de juiste
toonzetting te pakken. Hij gaat met de
trend mee. De mens zal de komende
tientallen jaren in het middelpunt
staan.
Van de Tweede Wereldoorlog
tot ongeveer 1975 kenden we de
verzorgingsstaat. Veel subsidie en
ondersteuning door de overheid.
In de dertig jaar daarna stond het
marktgericht denken centraal. De
laatste jaren brokkelt dit af en gaat
het om zoveel mogelijk nut voor
jezelf, in veel aspecten. Er is aandacht
voor slow food, wat niet staat voor
langzaam eten. Het staat juist voor
meer aandacht voor het eten in al zijn
facetten”, aldus Anneke.
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Sevenum
bereidt zich voor
op een groots afscheid als zelfstandige gemeente. Er is al een aantal
manifestaties geweest. Langzamerhand krijgen ook de nog komende
activiteiten gestalte. Uitgangspunt is dat het voor en door de inwoners
georganiseerd wordt. Afscheid nemen van een zelfstandige gemeente
doe je maar een keer. Een twaalftal personen uit de drie dorpen van de
gemeente Sevenum heeft zitting in het afscheidscomité. Dit onder
voorzitterschap van burgemeester Paul Mengde.
Op 4 en 5 juli vond een zeer
geslaagd weekend voor de kinderen
plaats. Op zaterdag was er een
zeskamp met 200 deelnemers. Op
zondag vond de Kinjerkraom plaats,
met heel veel optredens van eigen
bodem. Geslaagd waren ook de
activiteiten voor senioren en voor
gehandicapten en hun begeleiders.
Ruim 250 senioren kwamen bijeen
in de Torrekoel in Kronenberg. De
aanwezigen genoten van optredens,
afgewisseld met demonstraties en
eigen activiteiten. In de Sevenumse
Wingerd genoten gehandicapten en
hun begeleiders van het optreden van
diverse groepen. Dit vond plaats op
woensdag 14 oktober.
Wat volgt nog? Op vrijdag 27
november is de grote slotavond voor
alle inwoners van de gemeente
Sevenum. Er wordt dan teruggekeken
naar een gezamenlijk verleden
als zelfstandige gemeente. De
verbondenheid zal ongetwijfeld
blijven bestaan, aldus het
organiserend comité. Er is een
muzikale start in de kerk. In de
Wingerd worden het boek, de cd en
de dvd gepresenteerd. Tevens is er
een veiling van unieke spullen.
De avond wordt verder ingevuld met
optredens van eigen inwoners.
Sef Janssen is lid van het
afscheidscomité en is onder andere lid

Minister Verburg spreekt
waardering uit naar Greenport
Maandagnamiddag bracht Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een bezoek aan
Greenport Venlo. Er werd een bestuurlijk afsprakenkader ondertekend. Namens het Rijk tekende minister Verburg,
Ger Driessen namens de provincie en burgemeester Bruls namens de regio. Verburg sprak haar waardering uit over
de manier waarop Greenport zich ontwikkeld heeft in slechts enkele jaren tijd. Tevens werd bekendgemaakt dat
maandag ook de NV ontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 een feit is. Daardoor kan sneller en efficiënter gewerkt
worden binnen Klavertje 4. De opdracht van de NV is om bedrijfsmatig, zowel strategisch als operationeel, de
ruimtelijk-economische kwaliteit van het gebied te waarborgen.

van de werkgroep voor deze avond.
”Het is druk, veel drukker dan ik
dacht, maar het loopt goed en het
is leuk. Daarbij wordt het nog eens
steeds leuker. Het meest voel ik me
betrokken bij het maken van de dvd.
De beelden van vroeger spreken me
erg aan. Iedereen weet wat te doen”,
zegt hij.

”Het is druk, veel
drukker dan ik dacht”
Op maandag 14 december
neemt de raad afscheid van de
zelfstandigheid. Dit gebeurt in een
bijzondere raadsvergadering, gevolgd
door een viering van de Heilige mis
in de Sevenumse parochiekerk. Het
thema van de viering is ‘Loslaten en
verwachten‘. Op Tweede Kerstdag
zal iedereen kunnen genieten van
Sevenumse creativiteit tijdens een
eenmalige theatervoorstelling.
Deze staat helemaal in het teken van
de naderende afscheidsdatum.
Op zondag 17 december is er
nog een bijzondere kunstexpositie.
Een tweetal kunstwerken wordt
voorbereid door kunstenaars uit de
gemeente Sevenum, natuurlijk in
interactie met de inwoners. Zij zijn het
immers die afscheid nemen van een
zelfstandige gemeente.
Zie ook www.denkenaansevenum.nl.

De minister neemt kijkje bij voorbereidingen gezonde maaltijd
“Greenport Venlo wordt door
u voortvarend ter hand genomen.
Het gebied kan op het gebied van
agrobusiness, fresh, food en agrologistiek uitgroeien tot het centrum
van Europa. De regio heeft een
enorme economische potentie,”aldus
Verburg. Het Rijk ondersteunt de
ontwikkeling in de regio via een ‘Mirt’
(Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport).

”De regio heeft een
enorme economische
potentie”

Sef Janssen, Sander Drissen en Piet Oomen in overleg over de dvd

Gedeputeerde Ger Driessen gaf de
importantie aan van samenwerking
met tuinbouwgebied Niederrhein in
Nordrhein-Westfalen (NRW). “Maar
ook zullen we onze blik richting
Eindhoven richten. Daar bevinden zich
veel kennis- en onderwijsinstellingen
die ook een grote rol zullen spelen bij
de ontwikkeling van Greenport Venlo.

Naar de toekomst toe wordt Greenport
Venlo misschien wel de belangrijkste
logistieke draaischijf/regio in NoordWest Europa op het terrein van agro,
fresh, food en logistics. We hebben het
streven uitgesproken om te komen tot
een verdubbeling van de economisch
(toegevoegde) waarde tot twee miljard euro per jaar, te realiseren in een
periode van tien jaar. Dit kan op wat
langere termijn 25.000 arbeidsplaatsen opleveren,’aldus Driessen.
In het afsprakenkader staat de inzet
van de partijen beschreven om van
Greenport Venlo een duurzaam centrum
te maken. Minister Gerda Verburg: “Dit
afsprakenkader bevestigt dat alle partijen ervoor gáán om van de regio Venlo
een duurzame en economisch sterke
Greenport te maken.”
Het bestuurlijk afsprakenkader
‘Schaalsprong Greenport Venlo’ is een afspraak tussen het Rijk, provincie Limburg
en de Regio Venlo. Het doel van het afsprakenkader is: het verbeteren van het
kennis- en innovatieklimaat. Ook het ver-

duurzamen van productie en omgeving
en het verbinden plus versterken van het
ruimtelijk-economische en agrologistieke
concentratie. Verder het versterken van
het woon-, werk- en leefklimaat en het
bevorderen van samenwerking met
Nordrhein-Westfalen.
Na de bijeenkomst in de
ViewtureRoom op het veilingterrein vertrok de minister naar de
Paddestoelerij in Grubbenvorst.
Daar werd nog gesproken met een
afvaardiging van Loods Limburg, het
Ambachtshuis en ondernemersplatform Primaa+. Allen organisaties die
zich bezighouden met innovatieve
en duurzame ontwikkelingen binnen
onze regio ter bevordering van de
regionale economie.
Ter afsluiting werd nog gezond
getafeld, waarbij leerlingen van basisschool Onder de Linden uit Hegelsom
meewerkten aan de voorbereiding
daarvan. Daarna vertrok minister
Verburg naar Venray voor een volgende bijeenkomst.

Stankoverlast in Lottum: wat doe je eraan?
Lottum ligt in een landelijke omgeving. In deze omgeving komt het
voor dat er stank veroorzaakt wordt door boerenbedrijven. Als je op het
platteland woont, accepteer je dat. De bewoners van de Zandterweg in
Lottum geven aan dat de stank daar vaak onhoudbaar is.
In Lottum aan de Zandterweg 39
is het varkensbedrijf Knoops Lottum
bv gevestigd. Door de buurt is al
diverse keren aangegeven dat er flinke
stankoverlast is. Ook in de kern van
Lottum veroorzaakt de lucht van het
varkensbedrijf overlast. Dit onderwerp
is al enkele keren aan de orde
geweest tijdens het dorpsraadoverleg.
Rien van Dijk, voorzitter van de
dorpsraad Lottum, meldt hierover het
volgende:
“De dorpsraad Lottum heeft de
gemeente Horst aan de Maas

het advies gegeven om het handhavingsbeleid consequent na te leven
en uit te voeren met bijbehorende
boetes. De gemeente antwoordt dat
bewoners die last hebben van de
stank met de afdeling handhaving in
Venray moeten bellen.”
Volgens de buurtbewoners weten
de inwoners van Lottum niet waar
ze terecht kunnen met klachten
over stankoverlast. Ze verzoeken
dit nieuwsblad om de nummers die
voor de meldingen gebruikt kunnen
worden te vermelden. Tijdens

kantooruren: 0478 523 77 77, buiten
kantooruren: 0900 8844. Bij navraag
reageert de verantwoordelijke van
de firma Knoops in Lottum als volgt:
“We zijn in overleg met de gemeente
om het probleem op te lossen.”

“We zijn in overleg
met de gemeente
om het probleem op
te lossen”
Inmiddels is de milieuvergunning
van de firma Knoops weer verlengd en
rijdt de auto van handhaving frequent
door Lottum. De stankoverlast duurt
voort, aldus de omwonenden.
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”Ik volgde mijn hartenwens en werd kunstenares”

Kunstenares uit Horst exposeert
in Maashotel Broekhuizen
Kunstenares Annette Boots houdt 22 november in het Maashotel in Broekhuizen een expositie. De opening van
de expositie ‘Vriend van Floriade kust de Maas’ wordt verricht door wethouder Marcella Dings. De expositie bestaat
onder andere uit een stilleven met fruit en bloemen, onderdeel van een vierluik met de vier jaargetijden. Maar er
is veel meer te zien. Een kunstwerk van een nachtegaaltje in bronsgroen eikenhout, aangevuld met champignons.
Alles in de sfeer zoals die te proeven is in veldkapelletjes en op vintage gebedsprentjes. Maar wel met de eigentijds randje: Maria draagt blauwe nagellak.
Op tienjarige leeftijd kreeg de
nu 41-jarige Annette Boots uit Horst
een opdracht van school: ‘Dit ben
ik’, waarin zij iets schreef over haar
ouders en familie. Maar ook wat zij
later wilde worden. ‘Schilderes’, was
haar antwoord. Twintig jaar later werd
zij ernstig ziek en bij toeval vond ze
toen haar boekje weer. Ze besloot haar
hartenwens te volgen en startte een
artistieke reis aan de kunstacademie in
Hasselt (B) samen met haar levenspartner Twan Nellen. Twan volgde de
opleiding fotokunst en Annette de opleiding schilderkunst. Twee werelden
kwamen bij elkaar. Na vele exposities
en vele ervaringen is Annette Boots
een zeer gewaardeerd kunstenaar.
Panelen zijn de dragers van de
schilderkunst van Annette Boots.
“Het werk is figuratief en expressief
met symbolische elementen. Enerzijds
zijn de dragers hartstochtelijk beschilderd en versierd met elementen als
fluwelen linten en bladgoud, anderzijds worden de panelen onverbiddelijk ‘toegetakeld’. Ondergronden
bekrast, doorboord en afgeschuurd.
Ze dragen als het ware de sporen en
littekens van mijn levensproces”, zegt
de kunstenares. Heden en verleden
klikken moeiteloos in elkaar. Ik heb
uit verschillende kunsthistorische
periodes geput. Elementen uit barok
gecombineerd met invloeden uit
de pop-art en hedendaagse (sub-)
culturen. “Ik heb als eigenlijk een
nieuwe betekenis toebedeeld aan
oude gegevens. Doorleefde vintage
voorwerpen als rozenkransjes en medailles toegevoegd. Misschien is het
wel melancholische gevoeligheid, een
romantisch verlangen en een herin-

nering aan vervlogen tijden. Een grote
inspiratiebron van mij zijn de kleine
kapelletjes en veldkruizen, die als
juweeltjes opduiken in het Limburgse
landschap,” aldus Boots. Sinds 2004
werken Annette Boots en haar
levenspartner Twan Nellen (kunstfotograaf) in samenwerkingsverband aan
een serie kunstwerken. Het thema
van hun gezamenlijke expositie was
asperge : ‘Een oprecht hommage aan
de Koningin der Groenten’. Hiermee
exposeerden ze succesvol in binnenen buitenland in diverse galeries
en clubs. Het streekproduct asperge
kreeg zo een hedendaagse, mondiale
uitstraling, zonder de binding met de
streek te verliezen. Vol trots presenteren beiden deze expositie ook tijdens
de Floriade in 2012. Als liefhebbers
van de goede dingen des levens klikte
het meteen tussen Annette, Twan en
de patron van het Maashotel. Reden
om deze wederzijdse waardering en
kostbare aanvulling in inspiratie en
creativiteit om te zetten. Groenten,

fruit en bloemen, met bijzondere
aandacht voor streekproducten. Denk
aan asperge, aardbei, blauwe bes,
champignon en de roos. “Zij worden
gefêteerd in een reeks stillevens en
in een kaart vol mooie gerechten.
Immers, koken en schilderen zijn een
bezigheid van de geest en de ziel. Het
is tijd om Limburg te vieren en te genieten,” aldus Annette Boots. Vandaar
ook de expositie ‘Vriend van Floriade
kust de Maas’. De opening vindt plaats
op zondag 22 november om 14.00 uur
in Het Maashotel. In de periode tussen
22 november en 15 december kan
men reserveren voor een bijzonder arrangement: de chef heeft een speciaal
menu samengesteld en aansluitend
kunt u deelnemen aan een lezing
verzorgd door de kunstenares.
De schilderkunst van Annette
wordt vanaf 22 november tot 8
januari geëxposeerd in het Maashotel,
Veerweg 9-11 in Broekhuizen,
telefoon: 077 463 21 14.
Zie ook www.artedelsol.nl
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tiOtititiOOKti tititi
tixtititititi tititititiZtititititititititi

titititititi tititititititititititititititititititititititititititititi
tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
titititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
tititititititititititititititititititititititititititititititititi
tititititititiftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft

€ 575,-

tixtititititi titititiZtititititititititi

titititititi titititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
titititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
€ 496,tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititiftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft

tititiJZtiti titititiUtitititi ti9% titititi tititiJZtiti titititititi ZOtitititi titi tiOOtititititi titititiKtiti

Eén gebeurtenis, nieuws in vier dorpen van Horst aan de Maas. Onderwijzeres
José Mulders uit America trouwt in Horst voor de wet en in de kerk van Lottum
met Rick Peelen uit Hegelsom. Het echtpaar viert dit samen met alle leerlingen
van Basisschool de Bottel in Lottum, waar José werkzaam is.
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Directiewisseling Van den Braken bouw
Per 1 november heeft Van den Braken bouw een nieuwe directeur.
Bij het door Louis Camps succesvol uitgebouwde bedrijf wordt de leiding
overgenomen door Peter Wagemans.
In de vijftien jaar dat Louis Camps
voor Van den Braken bouw heeft gewerkt, is er veel gebeurd in het bedrijf.
In 1999 is Camps gaan participeren in
Van den Braken bouw en in 2003 heeft
hij het bedrijf volledig overgenomen.
Van den Braken bouw bestaat al sinds
1880 en heeft dus een lange geschiedenis. Door in te spelen op de kansen
in de markt en door innovatief te werk
te gaan, is het bedrijf uitgegroeid tot
een middelgrote en goedlopende
bouwonderneming.

“We zijn duidelijk
een andere koers
gaan varen
onder mijn leiding”
Camps vertelt: “We zijn duidelijk
een andere koers gaan varen onder
mijn leiding. We hebben andere markten opgezocht. Vroeger bouwden we
veel stallen en was het werkgebied
met name rondom het dorp Oploo.
Nu zitten we meer in de kleine utiliteitsbouw en kleinschalige woningbouwprojecten en ligt het werkgebied

tussen Nijmegen en Roermond. We
zijn ons wat innovaties betreft op dit
moment aan het richten op systeembouw. Hierdoor kan een huis erg snel
gerealiseerd worden. Het bedrijf is
gezond en we hebben de kosten ook
in deze moeilijkere tijden in de hand.
We hebben geen onverkochte
woningen en geen grondposities die
veel rente kosten. Er is heel weinig
verloop in de onderneming.” Eerder
dit jaar is Camps benaderd door de
Janssen de Jong Groep om bij Janssen
de Jong Bouw te gaan werken. Camps
heeft lang nagedacht of hij de stap zou
nemen om zijn bedrijf te verkopen en
een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Hij zal in de functie treden als directeur
Janssen de Jong Bouw in Venlo.
Hij gaat daar leidinggeven aan ongeveer 110 mensen.
Peter Wagemans gaat Van den
Braken bouw overnemen van Louis
Camps. Wagemans werkt ruim 3 jaar
als projectleider bij de onderneming.
Hij heeft vaker uitgesproken dat hij
graag wil participeren in de onderneming en is erg blij met de mogelijkheid
die hij nu krijgt. Wagemans vertelt:
“We werken met 35 goedgeschoolde

Een minuut gratis
Winkelen kun je op veel manieren. We kennen funshoppen, onestopshoppen, proletarisch winkelen, boodschappen doen of het ’statten’.
Een minuut gratis winkelen is weer heel iets anders. Dat overkwam Jos en
Anjes Peeters uit Horst. Ze namen deel aan een onderzoek naar de tevredenheid als klant binnen de Jumbo supermarkten en wonnen daarmee een
minuut gratis winkelen bij Jumbo. Jos en Anjes vonden het vooral erg leuk.

Gratis shoppen bij Jumbo
Ook voor Jac Philipsen van de
Jumbo was het nieuw. Vele jaren geleden mochten pastoor van der Meijden
en burgemeester Persoon een minuut
gratis winkelen. De waarde van de
boodschappen ging toen naar een goed
doel. Nu stond gratis winkelen in het
vooruitzicht bij de deelnemers aan een
onderzoek naar de klanttevredenheid.

”Mijn angst was
dat ik in de bochten
zou vallen”
Er zijn 120 vestigingen van de
Jumboketen in Nederland. Per vestiging
werden twee tot driehonderd formulieren ingevuld. Het onafhankelijke onderzoeksbureau NIPO trok een winnaar.
Deze mocht gratis shoppen. Daarnaast
werden 250 waardebonnen verdeeld.

Na de uitleg door Jac ging de winnaar van start. ”Mijn angst was dat ik in
de bochten zou vallen”, zei Jos achteraf.
Een minuut duurt soms lang, maar in
dit geval was het snel voorbij. In het
winkelkarretje kwamen vooral spullen
terecht voor een gezellige avond. Ook
aan de kinderen en hun vriendjes werd
gedacht. Het uiteindelijke resultaat
bleek te gaan om een bedrag van ongeveer 150 euro. De ervaring van anderen
leert dat je ook niet veel hoger komt.
De producten werden na afloop netjes
gescand. De voorraad moet na afloop
natuurlijk blijven kloppen. Jos en Anjes
vonden het fijn om meegemaakt te
hebben. Voor Jac Philipsen en zijn medewerkers was het klanttevredenheidsonderzoek ook een opsteker. Ze hadden
niet alleen een winnaar onder hun
klanten. Jumbo Sevenum scoorde ook
het beste binnen de Jumbo-organisatie.

Louis Camps (links op de foto) en Peter Wagemans
medewerkers die kwaliteitswerk
afleveren. De lijnen zijn kort binnen
de organisatie. Dat zijn zaken die mij

aanspreken. We zijn een leerbedrijf
met vier leermeesters en we hebben
altijd leerlingen in opleiding. Ik zie de

toekomst positief tegemoet. We hebben een breed scala aan werkzaamheden en zijn verder gespecialiseerd
in betonbouw. Hierdoor hebben we
onderscheidend vermogen. Je ziet ons
ook steeds meer in de regio en dat
beeld willen we doorzetten.”
Het personeel was in eerste
instantie verrast over het bericht dat
Camps vertrekt en dat het bedrijf
wordt overgenomen door Wagemans.
Achteraf is iedereen blij dat Van den
Braken bouw doorgaat op de ingeslagen weg. De medewerkers hebben
hun vertrouwen uitgesproken in Peter
Wagemans als hun nieuwe directeur.
Op 1 november start Camps als
directeur bij Janssen de Jong Bouw
Venlo. Tot 1 januari 2010 blijft hij nog
een dag in de week beschikbaar voor
Van den Braken bouw.

Starters
in de regio
SwartWit
Kleurrijk Wonen
Eigenaar Erna de Swart &
Gina Stegmeijer
Adres
Scheperstraat 8
te Sevenum
Tel.
06 13 22 91 14
06 45 31 27 51
E-mail
swartwit@home.nl
Website www.swartwit.info
Sector
Detailhandel
Start
november 2009

espresso
lunch
wijn
tapas
diner

Bedrijf

Activiteiten
Verkoop van woonaccessoires
vanuit onze sfeervolle en
huiselijke winkels. Het geven van
gezellige workshops tijdens de
herfst- en wintermaanden.
Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar
mooie, sfeervolle en betaalbare
woonaccessoires, serviesgoed,
kussens en plaids, een toepasselijk cadeautje voor jong en oud,
brocante en curiosa, opgeknapte
meubels, lief kraampresentje of
een mooi kerstpakket. Iedereen
die een ander of zichzelf wil
verrassen. Ook iedereen die een
gezellige en ontspannen middag
wil komen knutselen tijdens een
van onze workshops.
Onderscheidend vermogen
SwartWit Kleurrijk Wonen is
geen doorsnee winkel maar een
gezellige en gastvrije huisboetiek, waar je kunt winkelen
en rondsnuffelen onder het
genot van een kopje koffie of
thee. Enkele malen per jaar
houden we open huis. Dit doen
we in de vorm van een voorjaarsen een kerstshow, waarbij onze
huizen geheel in het teken staan
van het jaargetijde. Onze
workshops zijn zéér gevarieerd
en staan garant voor een mooi
eindresultaat. De materialen
waarmee wordt gewerkt zijn
onder andere stof, kant, verf,
kralen en strasstenen. Dit geeft
een heel aparte look aan het
eindresultaat. Kortom: gezellig,
op onze oud-Hollandse zolder,
een middagje creatief bezig zijn.

Wildavond 21 november
Onder leiding van chef de cuisine Jeroen
zullen wij u deze avond een voortreffelijk
5 gangen wildmenu presenteren waarbij
wijnadviseur Ben Erdhuizen een verrassend
wijnarrangement zal presenteren.
De prijs voor deze avond is € 49,50 per couvert
inclusief aperitief, wijnen en koffie.
Reserveren voor deze avond kan t/m 18 november.

lunch: dagelijks
tapas en diner: woensdag t/m zondag
vanaf 17.00 uur

kerkstraat 9, 5961 GC horst
tel: 077.398 69 78
info@terlago.nl

www.hallohorstaandemaas.nl
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Ondernemen
in de nieuwe gemeente
Het ondernemen speelt in de fusiegemeente een belangrijke rol. De nieuwe gemeente telt zo ’n 2285 bedrijven.
Onze ondernemers zijn vooral kleinschalig actief. Dit in tegenstelling tot de gemeente Venray en Venlo, waar je ook
grotere bedrijven aantreft. Het nieuwe Horst aan de Maas onderscheidt zich vooral door ondernemen in de agribusiness, recreatie, toerisme en retail.
In de nieuwe gemeente ligt het
gemiddeld inkomen per hoofd van de
beroepsbevolking op iets meer dan
30.000 euro per jaar. Dit is iets hoger
dan in de rest van Nederland, maar ook
iets hoger dan in de rest van NoordLimburg. Ook met het percentage werkloosheid laat de nieuwe gemeente een
gunstig beeld zien. Een en ander hangt
samen met de zogenaamde ’groene
druk’. Dit is de verhouding tussen het
aantal personen van 0 tot 20 jaar en het
aantal personen van 20 tot 65 jaar. In
Noord-Limburg is dit percentage 27,2%;
de huidige gemeente Horst aan de Maas
en Sevenum hebben een ’groene druk’
van iets boven 30%. Naar verhouding
is het aantal uitkeringen laag. Al met al
een goede basis om te ondernemen.
Dit wordt bevestigd in het rapport
’Economisch perspectief voor Horst
aan de Maas’. van de Rabobank. In de
nieuwe gemeente is 17 procent van
de beroepsbevolking werkzaam in de
agribusiness. Landelijk gezien ligt dit
op 3 procent. Vooral de tuinbouw zorgt
voor veel werk. Recreatie en toerisme
ontwikkelen zich snel. Economisch perspectief wordt geboden door de sterke
positie van de agribusiness, de goede

arbeidsmoraal en de inzet van arbeidsmigranten. Ook de aanwezigheid van
hbo’s en universiteiten in de omgeving
speelt een positieve rol. Het imago van
de regio moet echter duidelijker worden. Jongeren moeten door passende
werkgelegenheid hier blijven wonen
en hier komen werken en wonen.
Greenport biedt kansen. Onderwijs en
arbeidsmarkt zullen beter op elkaar aan
moeten sluiten, aldus het rapport van de
Rabobank.
Ondernemen doe je niet alleen.
Zo is er de Industriële Club Horst en
de Industriële Club Sevenum. Nu is er
samenwerking onder de naam ICHSM,
Industriële Club Horst, Sevenum en
Meerlo. Na de herindeling wordt het een
geheel. De werkgeversclub sluit met
hun activiteiten aan op de geconstateerde behoeften. Goed onderwijs wordt
gestimuleerd door een nauw contact
met het vmbo van het Dendron College.
Dit gebeurt door een financiële bijdrage
en door stageplekken ter beschikking
te stellen. De land- en tuinbouw is verenigd in de LLTB, de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond. Er zijn diverse organisaties voor de detailhandel, de toeristische
ondernemers en de horeca. Ook is er het

MKB Limburg, de organisatie voor het
Midden- en Kleinbedrijf.

”De betrokkenheid
bij het ondernemen in
Horst is de laatste jaren
wel toegenomen”
Bob Holtermans is een jonge ondernemer uit Horst. Hij is directeur van
Mush Comb, een bedrijf dat handelt in
apparatuur voor champignonteelt. Sinds
kort is het bedrijf ook actief in de boomteelt. Het bedrijf werk internationaal.
”De betrokkenheid bij het ondernemen
in Horst is de laatste jaren wel toegenomen”, zegt Bob. ”We hebben contacten
met Loods Limburg. Onder andere
daardoor houden we ons nu bezig met
het ontwikkelen van nieuwe werktuigen
voor de boomteelt. Het uitreiken van de
PMRO-prijs vinden we prima. Je geeft
je personeel een compliment als ze het
goed doen. Door de prijs krijgt de ondernemer een compliment. Dat is positief
voor het ondernemen in de regio”. Een
goed ondernemersklimaat is een basis
voor goed ondernemen.
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PMRO
Vissers Aardbeiplanten streeft
naar perfectie
De broers John, Ard en Leon Vissers van Vissers Aardbeiplanten bv
uit America waren in 2008 genomineerd voor de Peel Maas Regio
Ondernemersprijs 2008. Zij kijken mee terug naar hoe zij dat beleefd
hebben.

Vissers business; aardbei- en aspergeplanten
Van de drie broers is alleen Leon
aanwezig. De andere twee, John
en Ard, zijn aan het werk in het
buitenland. Vissers Aardbeiplanten
is in 1961 opgericht door A.G.
Vissers, toen deze begon met het
vermeerderen van aardbeiplanten.
In de daarop volgende jaren
groeide het bedrijf in omzet en
in aantal rassen. Ontwikkelingen
als verlate teelt en de opkweek
van de benodigde planttypes zijn
op de voet gevolgd en toegepast.
Asperge- en frambozenplanten
maken ook deel uit van Vissers’
activiteiten. Leon Vissers kijkt
tevreden terug naar de PMRObijeenkomst van vorig jaar.
“Eerst dachten we nog: moeten
we er wel aan meedoen?, maar
achteraf gezien hebben we er geen
spijt van gehad. De voorbereiding op
de dag zelf verliep uitstekend. We
werden de hele middag begeleid
door L1-presentatrice Simone van
Trier. Zij stelde ons op ons gemak
en alles verliep in gemoedelijke
en prettige sfeer. Natuurlijk wilden
we ook graag winnen, maar
uiteindelijk kan er maar ééntje de
beste zijn. We hebben ons bedrijf
mooi kunnen presenteren aan een
breed publiek. Vaak weten mensen
niet wat er allemaal gebeurt binnen
onze loodsen; nu weten ze dat
wel. We zijn in feite een gewoon
land- en tuinbouwbedrijf met een
bepaalde specialisatie. Wel vond

ik het jammer dat de filmopnames
plaatsvonden op één van de meest
rustige momenten binnen ons
bedrijf. Men had moeten filmen
wanneer er ook daadwerkelijk
werkzaamheden plaatsvonden. Dat
was nu niet het geval en dat vond ik
spijtig. Wij hadden liever nog enkele
jaren gewacht met de nominatie
van ons bedrijf, maar dat gevoel
wordt ingegeven door het idee
dat ons bedrijf nooit geschikt zou
zijn voor een nominatie als deze.
Dat komt omdat we streven naar
perfectie en dat is een voortgaand
proces. In feite ben je er dus nooit
klaar voor.

“Eerst dachten we nog:
moeten we er wel
aan meedoen?,
maar achteraf gezien
hebben we er
geen spijt van gehad”
Ondanks de economische crisis
mogen wij niet klagen. We hebben
dit jaar zelfs een hogere omzet
behaald dan over dezelfde periode
in 2008. Ik zie de toekomst met
vertrouwen tegemoet en wens
alle genomineerden van 2009 een
fantastische avond toe”, besluit
Vissers.
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ACB Beheer ziet PMRO
graag breder weggezet
In 1994 begonnen Albert Vermeulen en Jack Reijnders hun bedrijf in Horst. Het bedrijf verdubbelde
in die beginjaren hun omzet. Later werd jaarlijks een omzetgroei van 20% gerealiseerd. Het bedrijf was in 2008
genomineerd voor de PMRO-prijs en ging uiteindelijk met de publieksprijs aan de haal. Met Albert en Jack
kijken we terug.
“De nominatie van ons bedrijf was
voor ons nieuw. Wij zijn geen mannen
om op de voorgrond te treden, maar we
willen gewoon hard werken en de handen uit de mouwen steken. Toch waren
de PMRO-nominatie en de avond van
de uitslag een hele belevenis. De avond
was goed verzorgd en georganiseerd.
De presentatie was prima en onze promotiefilm uitstekend. Even dacht ik dat
we zouden winnen toen de jury ons rapport voorlas. Maar toen we de andere
juryrapporten hoorden, kregen we enige
twijfel. Maar uiteindelijk kwamen we
tot de conclusie dat we allemaal winnaars zijn, want anders sta je daar niet”,
aldus beide heren. Ze kregen uit hun
omgeving veel positieve reacties over
de presentatie van hun bedrijf.
ACB Beheer bv heeft als basisactiviteit
een technische groothandel in transportbanden en is met name servicegericht. Een andere onderdeel vormt de
Detachering bv, van waaruit technisch
personeel geplaatst wordt bij bedrijven.
Dit kan voor korte en langdurige trajecten
zijn, helemaal afgestemd op de behoefte
van een klant. Een derde ent van het bedrijf is ACB Constructies. Het bouwen op
vraag van engineering tot eindproduct.

PMRO

Over de toekomst zijn Albert en Jack
het snel eens. “Dat komt wel goed.
Wij hebben niet minder opdrachten dan
anders, maar wel minder marge. We
streven in de toekomst naar stabiliteit
en kwaliteit van omzet. We zijn dan ook
van plan een nieuw pand te bouwen
aan de Stationsstraat, met een oppervlak van 10.000 vierkante meter, geheel
ingepast in de omgeving qua bouwen.
Ja, en schrijf ook maar op dat aannemers niet meer hoeven te bellen”, zegt
Albert met een lach.

“Een waardering waar
wij veel waarde aan
hechten”
ACB Beheer bv ging in 2008 aan de
haal met de publieksprijs. “Een waardering waar wij veel waarde aan hechten,
want het publiek bestaat voor een groot
deel uit ondernemers. Ik denk dat de
filmpresentatie daar positief aan heeft
bijgedragen”, zegt Jack Reijnders.
De enige opmerking die beide
heren hadden, betrof de jurering.
“Je kunt je afvragen op welke criteria je
wordt beoordeeld. Zo zijn er bedrijven

Jack Reijnders en Albert Vermeulen steken graag de handen uit de mouwen
die overgaan van vader op zoon. Wij zijn
helemaal met niets begonnen en hebben dus iets heel nieuws. Ook de vraag
hoe vaktechnisch de juryleden zijn, of
wat de beoordelingspunten per bedrijf
zijn, rijzen. Eigenlijk zou men de winnaar

van de PMRO door moeten laten gaan
naar een soort PMRO Noord-Limburg.
In Venray, Helden en Roermond heeft
men soortgelijke evenementen. In een
later stadium zou je dit zelfs kunnen
toepassen voor heel Limburg. Voor de

deelnemende bedrijven zou dat een
toegevoegde waarde zijn. Je zou dit ook
met publiekswinnaars kunnen doen.
Je treft dan andere ondernemers en het
is bovendien goed voor je netwerk”,
aldus Jack Reijnders.

ORIGINELE

CHOCO-CADEAUS
verras uw relaties en
medewerkers!
St. Lambertusplein 10a 5961 EW Horst
T 077 398 07 08
info@passi.nu
www.passi.nu

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

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl

het

maashotel

Cuisine de la Meuse

De herfst doet de bomen en struiken kleuren, de kachel kan weer aan.
Ook dit seizoen kent zijn hoogtepunten.
Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk hertegebraad
met een vroeg winters garnituur. Ook de wijnen veranderen van smaak en kleur: diep rood en vol,
uit Frankrijk, Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.
Laat u culinair verwennen!

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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Uitreiking PMRO-prijs
Op donderdag 26 november is het weer zover. Voor de zesde keer zal de PMRO- prijs uitgereikt worden. De jury
maakt een keuze uit drie genomineerde bedrijven. Daarnaast zal het aanwezige publiek haar favoriet kiezen.
Ook wordt de Jo Janssenprijs uitgereikt. Een en ander vindt plaats in de Merthal in Horst. Het evenement maakt
sinds de start in 2004 een opmerkelijke groei door.
De eerste PMRO-prijs werd in 2004
uitgereikt. De prijs is een initiatief
van de Stichting Horst Promotie.
Hiervoor werd speciaal de ‘Stichting
Ondernemersprijs Noord Limburg ‘ in het
leven geroepen.

regionale selectiecommissie beoordeeld
op basis van een aantal criteria. Is het
bedrijf innovatief? Onderscheidt het
zich van andere? Is er een eigentijds
personeelsbeleid? Welk imago draagt het
bedrijf uit? Op welke manier draagt het
bedrijf bij aan de werkgelegenheid? Is er
een gezonde exploitatie? Hoe duurzaam
handelt het bedrijf?
De selectiecommissie draagt
drie ondernemers voor. Deze zijn
genomineerd voor de PMRO-prijs
en de publieksprijs. Voor dit jaar zijn
dit: Peter Timmermans, directeur
van Autoschadeherstelbedrijf NoordLimburg, Wilfred van Roy en Paul de
Vlieger, directeuren van Com Connect en
Thijs den Mulder, directeur van Janssen
Staalbouw.
Hoe verder? De jury beslist
uiteindelijk welke ondernemer de
PMRO-prijs krijgt. De beide andere
ondernemers krijgen de nominatieprijs.
De jury bestaat uit drie personen
van buiten onze regio. Dit zijn
Aalt Dijkhuizen, Mart Tielen en Jan
Vercoulen. Op 26 november zullen de
drie ondernemingen aan het publiek
gepresenteerd worden. Ook worden
de ondernemers gepresenteerd in een
vraaggesprek.
De Jo Janssenprijs is sinds vorig jaar

”De belangstelling
neemt elk jaar toe”
Door het toekennen van de prijzen
wil de stichting niet alleen de winnaars
eren. Ze wil ook het ondernemen in
het betrokken gebied stimuleren,
met extra aandacht voor starters.
Goed ondernemerschap mag best in
de schijnwerpers gezet worden. Het
verlenen van een prijs moet stimulerend
werken op het ondernemen. Of ze nu
groot of klein zijn. Het geheel heeft een
positieve uitstraling op de regio. Dit
jaar vielen de huidige gemeente Horst
aan de Maas, de gemeente Sevenum en
de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen
onder het ‘werkgebied‘. ”Meerlo doet dit
jaar ook mee, ons gebied komt overeen
met de fusiegemeente”, zegt een
enthousiaste Jan Nabben. Hij is al vanaf
het begin voorzitter van de stichting.
Men kan zichzelf kandidaat stellen of
door anderen voorgedragen worden.
De inzendingen worden door een

de opvolger van de Rabobank Maashorst
Startersprijs. Jo Janssen is een van de
oprichters van Janssen de Jong. Hij was
een ondernemer die, ondanks recessie
en tegenslag, nieuwe wegen zocht om
zijn bedrijf overeind te houden. De prijs
wordt toegekend aan een ondernemer
die zich onderscheidt door een uniek
concept, door vooruit te lopen en door
risico te durven nemen.
De genomineerde ondernemers voor

deze prijs zijn de gebroeders Van der
Sterren van het Parkhotel in Horst.
De uitreiking is ook dit jaar weer
in de Merthal in Horst. ”Men wil toch
centraal zitten. Het is in de loop der
jaren een vaste ontmoetingsplek voor
onze ondernemers geworden. De
belangstelling neemt nog elk jaar toe”,
aldus Jan Nabben. Juist in de huidige
economische malaise zou men hier meer
behoefte aan kunnen hebben.

Verhaag Parket
PMRO- winnaar 2008
Verhaag Parket was de PMRO-winnaar van 2008. Hoe is het deze firma vergaan het afgelopen jaar en welke
invloed heeft de prijs gehad op de onderneming?

Directie Verhaag Parket
Aan het woord is Udo Verhaag:
“We hebben het als een hele eer
ervaren om genomineerd te zijn. We
hoorden het in oktober 2008 en het
was best spannend. Er werd een film
gemaakt en er waren interviews, allemaal zaken die je niet dagelijks doet.
Ik was nog nooit op een uitreiking van
de PMRO-prijs geweest.”
Verhaag Parket heeft veel publiciteit gehad door het winnen van de
PMRO-prijs. “Ik heb veel reacties gehad
van collega-ondernemers. Ook daarvan
kwamen veel lovende woorden. De jury
die je beoordeelt is niet de minste. Als
je tijdens de uitreiking ziet wie er links

en rechts van je op het podium staan en
je komt als winnaar uit de bus, kun je
alleen maar trots zijn.”

“Het is zeer
professioneel opgezet”
Op de vraag wat het voor de onderneming heeft betekend, legt Verhaag
uit: “We konden en kunnen ons geen
betere reclame wensen, een betere
marketingtool is er niet. Onze naamsbekendheid is door de nominatie en het
winnen van de prijs flink verbeterd in
de regio. Iedereen in de zaal en mensen
die het zagen in de media waren en zijn

potentiële klanten.”
Het ondernemen is gelijk gebleven.
“Wat wel in ons voordeel werkt, is
dat mensen meer vertrouwen hebben
in onze onderneming, omdat we de
PMRO-prijs gewonnen hebben.” Ook
is Verhaag zeer te spreken over de
organisatie van de PMRO-prijs. “Het is
zeer professioneel opgezet met een
kwalitatief goede jury en een erg goede
presentatrice in de persoon van Simone
van Trier.”
Verhaag sluit het gesprek af met de
opmerking dat het hele team van zijn
onderneming heeft gezorgd voor het
behalen van de PMRO-prijs.

Kerkstraat 7 I Sevenum I T 077-467 2929
www.jansen-noy.nl
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I n gezon d e n b rief

Essentie geeft taarten weg Trukendoos?

Nee, doen wat we
beloven!

Essentie start een ludieke actie in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Door het beantwoorden van tien
vragen kan men een Essentie-taart winnen. Doel van de actie is om website, programma en kandidatenlijst van
Essentie nog meer onder de aandacht te brengen. De vragen staan op www.kiesessentie.nl.

Geachte heer Kemperman,
Bij de vaststelling van de gebiedsvisie (februari 2007) is aangegeven dat gekeken zou worden naar
de afwikkeling van het verkeer in het
LOG middels een op te stellen verkeerscirculatieplan. Met de raad was
de afspraak dat hier in het vierde
kwartaal helderheid over zou komen.
Naast verkeer is in het totaalplan
ook opgenomen dat er gekeken zou
worden naar de cumulatieve milieueffecten van alle ontwikkelingen
rond Grubbenvorst. In tegenstelling
tot wat in de Limburger stond, was
dit geen nieuwe toezegging. Dit
was reeds vele malen eerder aan de
raad toegezegd: het effect van het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) op de
gezondheidsituatie op Grubbenvorst,
onderzoek naar de technische haalbaarheid van de toegepaste techniek
in het NGB etc. Al deze beloftes hebben we omgezet in acties en daden.
Dus we doen wat we beloven.
U suggereert dat er bomen
gekapt gaan worden lang de
Witveldweg. Dit klopt niet! De plannen worden uitgevoerd met behoud
van de bomen. De aanpassingen
worden totaal betaald door de

Cactus
Column

Goede raad
(slot)

De laatste partij die in deze
rubriek aan de beurt komt is het
CDA. Het Christen Democratisch
Appel gaat onder leiding van
Leon Litjens de gemeenteraadsverkiezingen in. Leon, de
wethouder die telkens in de
kranten verschijnt met een bos
bloemen in zijn armen voor
wéér een opening van een
nieuwe winkel en die staat voor
een ijzersterk commercieel
beleid. Hij haalt de laatste tijd
zelfs de provinciale pers!
Mensen die er verstand van
hebben zien in Leon de opvolger
van een andere commerciële
Horstenaar, Ger Driessen in de
Limburgse Staten. En dat wordt
lachen, Leon Litjens, Léon
Frissen , Arie Stas en Thijs
Coppus bij elkaar aan één tafel
samen vechtend voor het
belang van Noord-Limburg.
Maar goed, éérst de gemeenteraadsverkiezingen. Leon L. heeft
in elk geval een Sevenumse
dame op de korrel voor de post
van wethouder. Hij en zijn
collega’s hoeven dus niet bang
meer te zijn dat er nog ezelsoren aan de collegestukken
komen! Een stemmentrekster
eerste klas die ezels van
gewone mensen kan scheiden.
De vraag is wel als het over het
CDA gaat of andersdenkenden
niet Christelijk geïnspireerd
kunnen zijn of dat zelfs een
niet-gelovige geen medemenselijke daden zou kunnen
verrichten. Het ”aan de heidenen overgeleverd zijn” is niet
meer van deze tijd en een partij
die exclusiviteit claimt op
democratisch en sociaal gebied
komt in het nieuwe Horst aan
de Maas nog wel eens z’n
maatje tegen.
Zo, nu we alle groeperingen
aan de a.s. verkiezingen op
Cactusmanier onder de loep
hebben genomen blijft over de
wens dat zoveel mogelijk
mensen hun stem uit gaan
brengen. Thuisblijvers hebben
immers altijd ongelijk!
Met ingang van het nieuwe
jaar gaan we er dan met z’n
allen tegenaan! En proosten op
de skatebaan zullen we maar
zeggen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Beantwoorden van tien vragen is Essentie-taart waard
“In de afgelopen weken hebben we tijdens de gesprekken met
de inwoners bij de Essentie-keet
gemerkt dat de komende gemeenteraadsverkiezingen steeds meer gaan
leven. Wij hopen dan ook dat zoveel
mogelijk mensen gaan stemmen op
18 november.
Op onze website staat veel informatie over de kandidaten en het programma van Essentie. Met deze taartactie hopen wij mensen een extra
stimulans te geven om eens een kijkje

te nemen op deze website,” aldus
Freek Selen, lijsttrekker van Essentie.
De tien meerkeuze vragen zijn gerelateerd aan de nieuwe gemeente
of het verkiezingsprogramma van
Essentie. Invullen kan op de website
en kost slechts enkele minuten. Uit
de inzenders die de meeste antwoorden goed hebben, worden tot aan de
verkiezingen enkele winnaars geloot.
Deze winnaars krijgen de Essentietaart dan persoonlijk overhandigd door
enkele kandidaten van de partij.

ondernemers en door subsidie van
de provincie. Er gaat dus geen geld
in van de gemeente. Dit in tegenstelling tot het fietspad BroekhuizenMelderslo. Helaas hebben we dit
niet in zijn geheel kunnen realiseren.
Echter, op korte termijn wordt het
eerste stuk van dat fietspad gerealiseerd. Dus het glas is halfvol in plaats
van halfleeg. Als CDA zijn we van
mening dat de rest zo spoedig mogelijk gerealiseerd dient te worden.
Ten slotte: het huishoudboekje
van de drie gemeentes die gaan
fuseren is op orde. Bij een fusie krijg
je minder geld van het Rijk.
Dit ‘gat’ kan opgevangen worden
door middel van efficiency-en effectiviteitsmaatregelen. Het tekort waar
we nu mee geconfronteerd worden,
is voor honderd procent te wijten
aan Rijksbezuinigingen en aan niets
anders. Dus verhalen dat dit komt
door de ‘Veemarkt’ zijn volkomen uit
de lucht gegrepen. Deze investering
wordt gedekt door de opbrengsten
van de verkoop van winkelruimte en
appartementen. Er gaat niet meer
geld in ook al had 3W dit ontwikkeld.
Leon Litjens
CDA-lijsttrekker

www.hallohorstaandemaas.nl
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Sieraden in
uw eigen steyl!
•
•
•
•
•

voor iedereen op maat
voor jong en oud
workshops
kinderfeestjes
bruidssteyl

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

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

+BDPC1PFMTXFH]3#"NFSJDB]UFMPG]JOGP!FSJDBUVJOFOOM

Josette Cortenbach
Kloosterstraat 18 Horst
T 077 - 398 25 28
I www.steyl-sieraden.nl

Het gescheiden inzamelen van plastic moet door de nieuwe
gemeente zo snel mogelijk na 1 januari 2010 ingevoerd worden?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Gemeenten moeten aan het eind van 2009 de scheiding van plastic
op orde hebben, zodat het kan worden hergebruikt. Ze kunnen ook kiezen
voor nascheiding. Daarbij wordt plastic en ander kunststof in een speciale
scheidingsinstallatie uit het huishoudelijk restafval gehaald. Het gaat om enkele
tientallen kilo‘s per huishouden per jaar. De hoeveelheid echt restafval wordt dan
minder.

Bij Jan Linders in Horst is inname van plastic al jaren in gebruik. Niet alleen
plastic draagtassen, maar ook ander plastic wordt daar ingenomen. ”We doen
dit al jaren, het recyclen gebeurt via de gemeente. Er wordt veel gebruik van
gemaakt. Driemaal per week is het ophalen, totaal zo‘n 70 zakken per week”,
zegt Rob van Haaren, manager van deze supermarkt.
Reageer op www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige week > Het verkeer op de Stationsstraat tussen Horst en Sevenum wordt teveel gehinderd
door het sluiten van de spoorbomen? > eens 67% oneens 33%
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Herinneringen aan Sevenum
Zoals bekend vormt de gemeente Sevenum met ingang van 1 januari 2010 de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas (samen met de huidige gemeente Horst aan de Maas en drie kernen van de gemeente Meerlo-Wanssum).
Als blijvende herinnering aan Sevenum als zelfstandige gemeente heeft de gemeente Sevenum besloten om twee
kunstwerken te laten realiseren. Twee Sevenumse kunstenaars doen hierbij een oproep aan alle inwoners van
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
Project 1
CODE ROOD is een kunstzinnige
nalatenschap van de inwoners van
de gemeente Sevenum.Kunstenares
Helmie van de Riet creëert zeven
kijkkasten met herinneringen aan
de gemeente. De kijkkastjes worden
geplaatst op gedenkwaardige plekken
in het centrum van Sevenum.
De inwoners van de gemeente zijn
hierbij onmisbaar! Helmie vraagt
iedereen in de gemeente naar zijn
of haar dierbare herinnering aan de
gemeente Sevenum. In welke vorm
dan ook: een gedicht, foto, tekening,
voorwerp, gesprek. ALLES KAN! Zij
gaat er vervolgens mee aan de slag.
Dit resulteert in zeven kunstwerkjes
die tentoongesteld worden in de
kijkkastjes. De uiterlijke inleverdatum
hiervoor is 23 november a.s.
U kunt uw herinnering inleveren op de
volgende adressen: de Sevewaeg, de
Wingerd, gemeentehuis Sevenum of
gemeenschapshuis de Torrekoel.

Horst

Afsluiting
Danielweg
In verband met de aanleg
van een verkeersplateau op de
aansluiting Achter de Pastorie en
de Danielweg in Melderslo zal de
Danielweg in week 46 (9 t/m
13 november) worden afgesloten
voor al het verkeer. Omleiding zal
plaatsvinden via de Beemdweg
- de St. Odastraat en de Rector
Mulderstraat v.v. Dit zal worden
aangegeven via de bekende geel/
zwarte omleidingsborden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Meskers van
de afdeling realisatie & beheer
bereikbaar via 077 477 95 61 of
h.meskers@horst.nl

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

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

Project 2
Ook kunstenaar Guus van
Enckevort gaat aan de slag met
herinneringen van inwoners aan
de gemeente Sevenum, maar dan
via fotografie. Guus is op zoek naar
digitale foto’s die door hem worden
verwerkt in een grote fotocollage:
‘Os eige Serum’. De collage wordt
t.z.t. verwerkt in het plafond van de
te verbouwen Wingerd. Dus over 10,
25 of 50 jaar is het tijdsbeeld van de
gemeente anno 2009 nóg te zien!
Guus vraagt mensen om digitale
foto’s in te sturen van de gemeente
Sevenum op dit moment. Wat
vindt u mooi, belangrijk, grappig of
gedenkwaardig? Maak er een foto van!
Het bijzondere van die foto’s is, dat ze
van onderaf gemaakt moeten zijn!
Fotografeer dus naar boven toe.
Tip: zet iets op een glasplaat, gooi
iets in de lucht of ga plat op de grond
liggen. De foto’s moeten verder
voldoen aan de volgende eisen:

- minimaal 1 MB
- bij voorkeur onbewerkt
Stuur de foto vóór 23 november
per e-mail naar guusvanenckevort@
planet.nl. Vergeet daarbij niet uw
naam en adres te vermelden én een
beschrijving van wat er op de foto
staat (waar, wie, wat)!
Zie www.cultuurpad.nl/coderood

Meerlo-Wanssum

Dumpen tuinafval
in en rond
Zevenbergenpark
Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan wegen in het
Zevenbergenpark zijn grote
hoeveelheden gedumpt tuin- en
snoeiafval in de bossen aangetroffen. Dit afval zorgt voor
overlast in de vorm van ongedierte en horizonvervuiling.
Het toen aangetroffen afval
is door de gemeente opgeruimd,
maar op 27 oktober zijn wéér
grote hoeveelheden gedumpt afval
aangetroffen. Volgens de Algemene
Plaatselijke Verordening (A.P.V.)
artikel 4.2.1.3, lid 1, is het verboden
om afval (waaronder ook tuinafval
valt) in de openbare ruimte te
dumpen. Er zijn aanwijzingen dat
het gedumpte afval afkomstig is
van bewoners in en rond het park.
Wij vragen u dringend om geen
afval meer in de bossen te dumpen.
Tuinafval kan gratis worden
aangeboden op het milieustation,
Metaalweg 1d, 5804 CG Venray.

Sevenum

Uitnodiging Slotavond 27 november
Het einde van het laatste zelfstandige jaar van de gemeente Sevenum nadert snel. Op initiatief van de
gemeente Sevenum hebben de leden van Afscheidscomité DAS van 2009 een speciaal jaar gemaakt door het
organiseren van activiteiten voor alle inwoners van onze gemeente: van jong tot oud.
En nu staat dan een grandioze Slotavond op het programma. Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 27 november
onze gast te zijn. Met u willen we samen terugkijken op en afscheid nemen van ons gezamenlijk verleden als gemeente.
Programma
19.45 uur Een bijzondere muzikale start in de kerk van Sevenum H.H. Fabianus en Sebastianus
20.15 uur Samen op weg naar cultureel centrum De Wingerd
20.30 uur Start officieel gedeelte in De Wingerd met korte toespraak door burgemeester P. Mengde en de
presentatie van het boek, de DVD en CD.
21.15 uur Veiling van gemeentelijke stukken. De opbrengst wordt besteed aan een blijvende herinnering voor
alle inwoners.
21.45 uur Open podium: veelzijdige kortdurende optredens van lokale artiesten of groepen
23.00 uur Gezellig samenzijn
01.00 uur Einde
Hebt u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan kunt u deze als zodanig beschouwen. We maken er samen een
fantastische avond van. Tot ziens!

Gezond Verder voor senioren in
de gemeente Meerlo-Wanssum
Op 12 november start er een programma rondom veiligheid voor zelfstandig wonende senioren vanaf 65 jaar.
Het programma bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst over valpreventie én een cursus Gezond Verder van 4
bijeenkomsten. In dit programma leert u anders te kijken naar uw eigen veiligheid. Wat kunt u zelf doen om een
valongeluk te voorkomen?
Voorlichtingsbijeenkomst
Er wordt gestart met een algemene voorlichtingsbijeenkomst voor
iedereen in de gemeente die graag
iets meer wil weten over het voorkomen van valongelukken. Mensen uit
Horst zijn van harte welkom op
10 november van 10.00 tot 11.30 in
Het Gasthoes, Gasthuisstraat 25, Horst.
Mensen uit Meerlo-Wanssum kunnen
op 12 november van 10.00 uur tot
11.30 uur terecht in Dienstencentrum
Zonnehof, Zonnehof 45 in Tienray.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Gezond Verder cursus
Tijdens de eerste bijeenkomst
van de Gezond Verder cursus ervaart
u door testjes welk ‘risico’ u loopt om
te vallen.
Horst: dinsdag 17 november 14.00 uur
tot 16.00 (Het Gasthoes, Horst)

Meerlo-Wanssum: donderdag
19 november van 09.30 uur tot 11.30
(Dienstencentrum Zonnehof, Tienray)
Gezonde leefstijl tips en adviezen
om vallen te voorkomen.
Horst: dinsdag 24 november 14.00 uur
tot 16.00 (Het Gasthoes, Horst)
Meerlo-Wanssum: donderdag
26 november van 09.30 uur tot 11.30
(Dienstencentrum Zonnehof, Tienray)
Spelenderwijs uw woonomgeving
bekijken. Hoe veilig is uw woonomgeving?
Horst: dinsdag 1 december 14.00 uur
tot 16.00 (Het Gasthoes, Horst)
Meerlo-Wanssum: donderdag
3 december van 09.30 uur tot 11.30
(Dienstencentrum Zonnehof, Tienray)
Beweegles die wordt gegeven
door fysiotherapeuten. U ervaart hoe
u met de dagelijkse hindernissen kunt

omgaan, hoe u uw evenwicht vergroot
en uw conditie verbetert.
Horst: dinsdag 8 december 14.00 uur
tot 16.00 (Het Gasthoes, Horst)
Meerlo-Wanssum: donderdag
10 december van 09.30 uur tot 11.30
(Dienstencentrum Zonnehof, Tienray)
Aanmelden
Deelname aan het Gezond Verder
programma is gratis. Voor de Gezond
Verder cursus dient u zich wel vooraf
aan te melden.
Horst: KBO Horst, mevr. Cox; telefoon
077 398 32 13, e-mail: liencox@home.
nl. Aanmelden kan tot en met
10 november 2009
Meerlo-Wanssum: KBO afdeling
Sevenum, dhr. H. van Gassel.
Telefoon 077 467 25 95, e-mail:
vangassel.ehb@planet.nl Aanmelden
kan tot en met 20 oktober 2009.

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
Extra
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag
16.00 - 19.00 uur
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Tweede
Kamerlid
Harm Evert
Waalkens
in Horst
Op donderdag 5 november
organiseert de PvdA-PK een
caféparlement in café De Lange in
Horst over het onderwerp ‘duurzaam platteland’. Centraal staat de
toekomst van het platteland. De
avond start met een inleiding door
PvdA Tweede Kamerlid Harm Evert
Waalkens. Waalkens runt een ecologisch vleesveebedrijf en een melkveehouderij. In 2005 en 2006 werd
hij door de Dierenbescherming
uitgeroepen tot Dierenbeschermer
van het Jaar. Na de inleiding wordt
er aan de hand van stellingen gediscussieerd met vertegenwoordigers van diverse belangengroepen.
Eisso Woltjer leidt de avond. Woltjer
was lid van de Tweede Kamer en
van het Europees Parlement. Hij is
nu voorzitter van de gebiedscommissie Venray-Meerlo-Wanssum
(Platteland in Uitvoering). Ook Ben
van Essen, voorzitter van de gebiedscommissie Horst aan de MaasSevenum, is één van de gasten. De
avond begint om 20.00 uur.
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Staatssecretaris De Jager bezoekt Horst

Minister
Bewindspersoon te gast tijdens Koenders
interactieve avond
naar
Tienray
en Horst
Het CDA Horst aan de Maas maakt bekend dat staatssecretaris De Jager op woensdag 11 november een bezoek
brengt aan Horst aan de Maas. In ’t Gasthoes begint om 18.00 uur die dag een programma waarin Jan Kees de Jager de
hoofdgast zal zijn. Het thema van deze openbare avond is: ‘Minder regels en meer ruimte voor ondernemerschap’.
Jan Kees de Jager is de rijzende
ster binnen het CDA en een ‘coming
man’ binnen de Nederlandse politiek. Hij is sinds 22 februari 2007
staatssecretaris van Financiën in het
Kabinet Balkenende IV. De Jager gaf
bij zijn aantreden aan zich vooral
te willen richten op de bevordering
van (innovatief) ondernemerschap,
vergroening van het fiscale stelsel en
vereenvoudiging van het belastingstelsel. De Jager nam (als gevolg van het
plotselinge overlijden van de vader
van premier Balkenende) onverwacht
deel aan de G20-top over de financiele crisis in Washington op 15 en 16
november 2008. Naast de staatssecretaris zijn ook Raymond Knops, CDA
Tweede Kamerlid en gedeputeerde Ger
Driessen tijdens deze avond aanwezig.
Verder zijn alle mensen die namens
het CDA op de kieslijst voor de verkiezingen staan present om met mensen
in gesprek te gaan.
Het programma op woensdag 11
november is als volgt: om 18.00 uur
opening door dhr. Leon Litjens. Om
18.15 uur volgt een toespraak door

Nieuw
gio
in de

re

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

Staatssecretaris De Jager op bezoek in Horst
dhr. Henk Cuppen, voorzitter Industriële
Club Horst, Sevenum en Maasdorpen.
Een kwartier later een toespraak van
dhr. Jan Kees de Jager, staatssecretaris
van Financiën. Vanaf 19.00 uur is er de
mogelijkheid tot het stellen van vragen
in een forumdiscussie. Om 19.30 uur
sluit het officiële gedeelte. Hierna volgt
er een informeel samenzijn met alle
aanwezigen. De avond wordt georgani-

seerd in cultureel centrum ’t Gasthoes
in Horst. De zaal gaat open om 17.30
uur. Iedereen is van harte welkom
om naar de toespraken rondom het
thema ‘Minder regels en meer ruimte
voor ondernemerschap’ te komen
luisteren en daarna met de aanwezige CDA-mensen in gesprek te gaan.
CDA Horst aan de Maas: Betrokken en
Ondernemend!

Woorden en daden
De kandidaten van PvdA-PK ondernamen op een zonnige zaterdag een
tour d’amour langs zo’n beetje alle kernen van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas.

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

Truus Knoops en Bianca van de Knipshop
In Meerlo trof Ron Boreas de
meeste mensen bij de bakker, een
gezellig ontmoetingspunt voor een
gesprekje met dorpsgenoten. Ook
in Swolgen troffen we die hartelijke
dorpssfeer, nu geconcentreerd bij de
Boerenbond, een dorpswinkel die
ook voor niet-boeren veel te bieden heeft. Patricia Levens en Hans
Coenders spoorden dorpsgenoten,
die druk waren met hun weekendboodschappen bij de plaatselijke
supermarkt in Tienray, aan mee te
doen met onze foto-wedstrijd. Van
drie opvallende plekken in de nieuwe
gemeente werd gevraagd: Weet u
waar dit is? Woningbouw, mooi open
landschap langs snelweg en de Maas,
markante schaapskooi. De wedstrijd
leidde in alle kernen tot levendige
gesprekjes en het voornemen van
mensen om de fiets maar eens te
pakken voor een verkenningstocht.
Bianca van de Knipshop won de prijs.

Broekhuizenvorst was op die zaterdag
druk met het inrichten van de rommelmarkt. Truus Knoops en Jan van Dijk
zagen de mooie voorraad spullen en
regelden ter plekke dat ze na afloop
van de verkoop goede, overgebleven
kleding en speelgoed op zouden halen
voor de asielzoekers in Tienray. De
vrijwilligers in Broekhuizenvorst zagen
dat helemaal zitten. Twee auto’s vol
spullen kwamen bij de dankbare ontvangers terecht.
Zo troffen we op die zaterdag niet
alleen zinvolle en vriendelijke woorden, maar leidde het onderling contact
meteen tot concrete daden. Daar staan
deze en de andere kandidaten van
PvdA-PK voor: duidelijk in hun betrokkenheid, diepgang in de discussie
en steeds op zoek naar duurzame
oplossingen. Samen voor een leefbaar
platteland, ook in de kleine kernen.
Meer weten of meedoen? Kijk dan
op www.pvdapk.nl.

Minister Bert Koenders
(PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) brengt zaterdag 7
november een bezoek aan de
nieuwe gemeente Horst aan
de Maas. De komst van de
minister vindt plaats op
uitnodiging van de PvdA-PK.
Koenders brengt een bezoek
aan de Tijdelijke Nood
Voorziening in het Klooster
van Tienray. Van 17.00 tot
17.45 uur vindt een dorpsgesprek plaats in het parochiehuis. Belangstellenden zijn
welkom. Dat geldt ook voor
het politiek café met de
minister, diezelfde avond van
19.00 tot 20.30 uur, in Blok 10
te Horst. Actuele politieke
kwesties zullen dan de revue
passeren.
Mensen kunnen ’s ochtends
al naar buiten met de PvdA-PK.
De kandidaten van de PvdA-PK
starten zaterdagochtend
7 november met een najaarsschoonmaakactie in de
Kasteelse Bossen. Onder het
motto: ‘wat je zaait, moet je
ook onderhouden’, worden
cultuur en natuur aangepakt.
Ook de toegankelijkheid van
het dorpspark wordt getest.
Rond 11.00 uur verzorgen
rolstoeldansers van stichting
BES in de grote zaal van het
Parkhotel een dansdemonstratie. (Stichting BES ondersteunt
en begeleidt mensen met een
functiebeperking bij het
deelnemen aan sport- en
bewegingsactiviteiten in de
regio). Iedereen krijgt een kop
koffie of thee aangeboden.
Onderwatersportvereniging
Quintus zorgt voor de schoonmaak van de natuur onder
water. Duikers schuimen vanaf
11.30 uur de bodem van het
zwemgedeelte bij het
Parkhotel af naar gezonken
schatten. Er is een warm soepje
voor iedereen, dus weer of
geen weer, wandelen en
meedoen kan vanaf 10.00 uur
bij de Kasteelse Bossen ingang
Venrayseweg.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Voor verbetering van dienstverlening aan burgers
en bedrijven
Burgers en bedrijven zijn over het algemeen tevreden over de
kwaliteit van de dienstverlening van de gemeenten en over de manier
waarop men te woord wordt gestaan. De helft van de burgers en bedrijven is echter zeer ontevreden over de openingstijden van het gemeentehuis in Horst. Wat gaat D66 daaraan doen?
D66 heeft goed notie genomen
van de uitslagen van het onderzoek naar de dienstverlening van
de gemeente Horst aan de Maas.

D66 is blij met de goede score ten
aanzien van de kwaliteit van de
dienstverlening en de klantvriendelijkheid van de ambtenaren.

D66 is echter zeer bezorgd over
de klachten met betrekking tot de
openingstijden van het gemeentehuis.
Ook zonder de fusie zou dit voor D66
aanleiding zijn om voorstellen te doen
voor verbetering. Door de fusie wordt
dit probleem nog urgenter.
De afstand naar het gemeentehuis
wordt voor de ‘nieuwe burgers’
immers groter. Zonder maatregelen

zou het aantal ontevreden burgers en
bedrijven weleens veel groter kunnen
worden en dat is zorgelijk.
Gelukkig biedt elke fusie mogelijkheden om de dienstverlening te
verbeteren vanwege de efficiencyvoordelen.
D66 stelt voor de openingstijden
van het gemeentehuis uit te breiden. Het gemeentehuis in Horst zou

ten minste twee dagen per week
open moeten zijn van 14.00 uur tot
20.00 uur. Daarnaast wil D66 serieus
nagaan of het mogelijk is burgers
die aan huis gebonden zijn thuis
te bezoeken voor het invullen van
documenten, het aanvragen van
vergunningen en dergelijke.
Anders vernieuwen? Stem D66.
Zie ook www.d66horstaandemaas.nl.

CDA Horst aan de Maas;
Betrokken en ondernemend, ook voor ondernemers
Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma veel aandacht voor
ondernemend en bedrijvig Horst aan de Maas. We streven ernaar om een
gezond economisch klimaat te creëren. Een klimaat waarin kennis,
innovatie en een goede ondernemingsgeest onmisbaar zijn.
Het CDA wil blijven investeren
in de economische structuur en
economische groei van de nieuwe
gemeente en de regio. Horst aan de
Maas is een vestigingsvriendelijke
gemeente voor ondernemers. Dit

zal verder gestimuleerd en ondersteund worden. Een kleine greep uit
de actiepunten in het verkiezingsprogramma zijn: het verbeteren van de
gemeentelijke dienstverlening naar de
ondernemer toe. Daarin past ook het

verminderen van de regeldruk en de
toezichtslast voor ondernemers. Verder
zetten we in op parkmanagement op
bedrijventerreinen t.b.v. bereikbaarheid, veiligheid en uitstraling. We
gaan voor een verbeterde ontsluiting
van het bedrijventerrein in Tienray. De
aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt moet verbeterd worden. Het
onderwijs zal meer moeten inspelen op
de toekomstige vraag naar arbeid van

werkgevers. We streven naar versterking van detailhandel in de kernen van
Grubbenvorst, Horst en Sevenum. De
agrarische sector is sterk vertegenwoordigd in de nieuwe gemeente. Het CDA
wil deze sector nog verder ontwikkelen.
Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij
sleutelbegrippen. Ondersteuning van
Greenport Venlo en Klavertje 4 zijn
hierin leidend. Het CDA ondersteunt en
stimuleert innovatieve ontwikkelingen

binnen de agribusiness.
Bedrijvig Horst aan de Maas
levert een waardevolle en onmisbare
bijdrage aan het leef- en werkklimaat van de nieuwe gemeente
en de regio. Het CDA wil daarin een
ondersteunende en stimulerende
rol vervullen. Kortom: het CDA is
betrokken en ondernemend, ook bij
haar ondernemers!
Ger Verstraelen, Lijst 1, nummer 10

Verkeersveiligheid van essentieel belang
De verkeersveiligheid in de nieuwe gemeente blijft een zeer
belangrijk onderwerp. Om de onveilige situaties in het verkeer te
verbeteren moet de gemeente weten wat als onveilig wordt ervaren.
Inwoners, dorpsraden en organisaties moeten daarom ruim de
gelegenheid krijgen om input te leveren voor een nieuw verkeer en
vervoersplan.
Een grote bron van ergernis
en verkeersonveiligheid is een te
hoge snelheid. Essentie is geen
voorstander van meer drempels,
snelheid kan ook verlaagd worden
door verhoogde kruisingsvlakken,
bochten, versmallingen en

controles. Met name de zwakkere
verkeersdeelnemers moeten goed
beschermd worden. Goede en veilige
fietsverbindingen zijn dan ook
belangrijk, met name de schoolroutes
verdienen prioriteit. Maar ook de
toegankelijkheid van de openbare

ruimte (wegen en trottoirs) voor
minder validen is belangrijk. Door
hier bij reconstructies rekening mee
te houden wordt de openbare ruimte
steeds toegankelijker. Een kleine
moeite met een groot resultaat.
Parkeren is vaak een oorzaak
van onveilige verkeerssituaties.
Voldoende parkeerplaatsen in de
kernen is ook nog eens essentieel
voor het aanwezige winkelaanbod.
De oplossingen kunnen per kern
variëren (bijvoorbeeld uitbreiding
of tijdgebonden parkeren).

Daarnaast moet de parkeernorm
bij nieuwbouwprojecten voldoen
aan de realiteit van het autobezit.
Maar verkeersveiligheid begint
bij kwalitatief goede wegen en
fietspaden en daarom een voldoende
onderhoudsniveau. Nu veel hierop
bezuinigen betekend dat de rekening
over een aantal jaren fors hoger zal
zijn. Daarnaast zijn er verschillende
subsidiemogelijkheden die ten
volle benut moeten worden, dit kan
letterlijk miljoenen opleveren.
Freek Selen, www.kiesessentie.nl

PvdA-PK Horst aan de Maas naar een Inclusieve Samenleving
Hoe bewust zijn we ons samen van een toegankelijk toekomstbeeld?
Welk beleid past bij ònze burgers? Alle levens zijn belangrijk, ook van
diegenen die beperkingen moeten ervaren. Respect en betrokkenheid
moeten vanzelfsprekend zijn.
Iedereen heeft recht op
meedoen bij alle aspecten van het
leven, op gebied van sport, cultuur,
werk, hobby en zorg. Het is niet van
belang bij welke doelgroep je hoort.

Beleid moet toegespitst worden op
het individu.
Het nieuwe College en de
gemeenteraad hebben hierin een zeer
belangrijke taak, die verder reikt dan

de huidige. Duidelijk, diepere politiek.
We hebben een compensatieplicht
als gemeente. PvdA-PK is zich hier
terdege van bewust. We moeten
extra zorg dragen voor de kwetsbare
burgers, de minima, de stille armoede
en werkloosheid die veel gezinnen
treft. Zij hebben een ruggensteun
nodig, juist nu.
Horst aan de Maas is in wezen

een sociale gemeente; beleidsstukken
vaak nog wat stug. Flexibiliteit hierin
zou veel toevoegen aan het leven van
onze burgers, zonder overigens de lijn
hierin te verliezen. Warmer, dichter bij
de burger.
Agenda 22; de 22 VN-regels voor
de rechten van de mens, beperkt of
niet, zal in de komende twee jaar
zijn beslag krijgen in een krachtige

wet,die een inclusief beleid
van ons vraagt. Beleid dat een
omgekeerd denken vergt van alle
beleidsmakers.
Van een IK-gevoel naar een
algemeen WIJ-gevoel. Ik zal er voor
staan.
Lijst 3 PvdA-PK nummer 8
Truus Knoops Kersten
(Een sterke vrouw op de juiste plek!)

Paul Geurts kandidaat-wethouder SP Horst aan de Maas
De SP schuift Paul Geurts naar voren als kandidaat-wethouder in het
na de verkiezingen van 18 november nieuw te vormen college van B en W
in Horst aan de Maas. Paul Geurts was van 1990 tot 2006 fractieleider van
de SP in de gemeenteraad.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd de SP de tweede
partij van Horst aan de Maas. De SP
werd toen nog buiten het college van

B&W gehouden. De partij verwacht
dat een verdere groei van de fractie
in de gemeenteraad dient te leiden
tot deelname aan het college van

B&W. In dat geval is Paul Geurts de
kandidaat-wethouder voor de SP. De SP
wil voor de verkiezingen duidelijkheid
geven over haar kandidaat-wethouder.
Michael Van Rengs, lijsttrekker voor de
SP: “Wij hebben plannen en ideeën,
weten wat er onder de mensen leeft
en durven keuzes te maken. Het wordt
hoog tijd om te laten zien dat het

veel beter kan; de SP moet in Horst
aan de Maas gaan meebesturen. Met
Paul Geurts hebben we een kandidaat-wethouder met veel ervaring en
kennis van de politiek in Horst aan de
Maas die dat waar kan maken”.
Paul Geurts is momenteel
werkzaam als patiëntenvertrouwenspersoon in diverse psychiatrische

ziekenhuizen in Limburg. Verder
is hij als vrijwilliger actief binnen
de Stichting Cambrinus Concerten,
Museum de Kantfabriek en vereniging Behoud de Parel, waarvan hij
een van de oprichters is. Daarnaast
is Paul Geurts voorzitter van de
SP-werkgroep Land- en Tuinbouw
Noord-Limburg.

16

cultuur

05
11

Handle With Care
in De Buun
Vrijdag 6 november vindt in De Buun in Horst een optreden plaats
van ‘Handle With Care’. Alle leden van de band komen uit Horst aan de
Maas. Het optreden begint om 22.00 uur en de toegang is gratis.

Handle With Care te zien in De Buun
Chris Verheijen uit Broekhuizenvorst is zanger/gitarist. Hij werd
op zijn vijftiende bevangen door
de muziek van Dylan, Neil Young
en The Beatles. Peter Verheijen uit
Broekhuizenvorst is bassist en zanger.
Hij werd al vanaf zijn negende door
het muziekvirus gegrepen. Drummer
John Gubbels uit Lottum drumt al
vanaf zijn zesde. Hegelsommer
Cor M.J. van Disseldorp is zanger en
organist bij de groep en speelde al

muziek toen hij amper drie jaar oud
was. Kortom: Handle With Care is een
band die is opgegroeid met muziek.
De stijl is zeer divers, maar er
is toch ook een soort structuur te
ontdekken. Ze blijken een voorliefde
te hebben voor nummers met sarcastische teksten. De covers zijn van
wat langer geleden. Invloeden zijn
afkomstig van onder andere
The Travelling Wilburry’s, Tom Petty
en Neil Young and The Band.

Tips en trucs
naaimachinewerk
in Kantfabriek
Op woensdag 11 november geven Theo en Diny Verdijk uitleg over
allerlei zaken die met de naai- en lockmachine te maken hebben.
De bijeenkomst vindt plaats in museum De Kantfabriek in Horst. Ook het
werken met diverse soorten stof en andere materialen komt aan bod.
De lezing is van 19.30 uur tot 22.00 uur. Aanmelden kan bij Miep Philipsen,
telefoon 06 28 78 80 22.

Wie kent het niet: men maakt
leuke kleding met de naaimachine.
Maar af en toe rijst de vraag hoe een
probleempje op een mooiere manier
op te lossen. Bijvoorbeeld bij een spijkerbroek met een dikke naad.
Of men vraagt zich af: ‘hoe maakt men
die zoom korter?’ En: ‘zo’n rolzoompje,
hoe moet dat?’
Op deze en andere vragen hebben
Theo en Diny een antwoord. Zij zullen
ook uitleg geven over onder andere
tweelingnaden, de lockmachine, over
het stoppen van kleine scheurtjes en

het maken van knoopsgaten.
Na hun verhaal kan men vragen
stellen. Specifieke vragen kunnen
het beste aangegeven worden bij
het aanmelden. Ook mensen zonder
naaimachine zijn natuurlijk welkom.
Zij kunnen de opgedane kennis in
het Naaicafé op de machines van het
museum tegen geringe vergoeding
in praktijk brengen. Het Naaicafé is
iedere eerste vrijdag van de maand
open van 14.00 tot 17.00 uur.
Het cursuslokaal bevindt zich in het
museum van De Kantfabriek.

Het feest van Sint-Maarten
Op of rond 11 november vindt ieder jaar het feest van St. Maarten plaats. Op de meeste plaatsen trekt een
groep basisschoolkinderen met zelfgemaakte lampions en tondelpotten naar een troshoop, die in brand wordt
gestoken. Voorop loopt, in sommige gevallen, St. Maarten te paard. Vaak wordt de groep muzikaal begeleid door
een harmonie, fanfare of joekskapel.
Het is niet zeker waar het feest
vandaan komt, maar het bekendste
verhaal dat de ronde doet gaat over
de mantel van soldaat Maarten. Toen
een bedelaar voor de stadspoort van
Arniens in Frankrijk een aalmoes
vroeg aan Maarten, stond deze zijn
halve mantel af ondanks de hevige
kou.
Het feest van St. Maarten is lange
tijd een bedelfeest geweest voor de
armen om de moeilijke wintermaanden door te komen. De rijken zagen
hun kinderen liever niet meelopen
in de optocht. Dat veranderde in de
jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.
Vanaf dat moment wordt het feest
gezien als een mooie traditie die in
ere gehouden moest worden.
In veel dorpen van Horst aan
de Maas wordt het St. Maartenfeest
gevierd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Op de meeste
plaatsen lopen kinderen, begeleid
door muziek, in een optocht naar een
troshoop. De troshoop wordt door de
gemeente opgeworpen en gecontroleerd verbrand, onder toezicht van
de brandweer. Dit in tegenstelling tot
een tiental jaren geleden, toen de

Uur van de
waarheid
voor
Campaign
Zondag 8 november vindt
in De Bosuil in Weert de
tweede halve finale plaats van
de ‘The Clash of the Cover
Bands’. De groep Campaign,
een rock coverband uit Horst,
zal het dan moeten waarmaken. Voor de regio Limburg is
dit de zesde jaargang van de
grootste coverbandcompetitie
van Nederland. Zes groepen
betreden deze zondag het
Limburgse poppodium om hun
muzikaal kunnen te vertonen.
Doel is om zowel de jury alsook
het publiek ervan te overtuigen dat men een plaats in de
regionale finale waard is.
De finale wordt in december
gehouden.
De bands zijn na de
voorrondes en selectierondes
een stap verder op ‘The only
road to Paradiso’. Het
uiteindelijke doel is het behalen
van de titel ‘Beste coverband
van Nederland 2009’ en de
daarbij behorende ‘The Clash of
the Cover Bands Award 2009’.
Buiten de vakkundige jury heeft
ook het publiek een belangrijke
stem bij de selectie van het
beste bandtalent. Vanaf de halve
finales worden van alle
deelnemers audioregistraties
gemaakt, waarvan het beste
nummer van de winnaars wordt
geproduceerd tot single.

Sint-Maarten te paard
troshoop door de kinderen zelf werd
gemaakt. Deze smeulde nog dagen
na, omdat er in sommige gevallen
oude auto- of zelfs tractorbanden in
gestopt werden. In sommige dorpen,
zoals in Grubbenvorst, Broekhuizen en
Broekhuizenvorst gaan de kinderen
langs de deur en halen snoep en fruit
op. De huishoudens spelen hierop in
door flink snoep en fruit in te slaan
om te kunnen trakteren. In Lottum

gaan de kinderen niet langs de deur.
Hier krijgen ze na de optocht een
wafel uitgereikt door St. Maarten.
Het feest van Sint-Maarten brengt
licht in de duisternis door de fakkeloptochten. Ook brengt het warmte in
de vorm van de vreugdevuren.
Al met al een mooie traditie, waar
de plaatselijke organiserende comités
energie in steken om deze niet
verloren te laten gaan.

‘Horst aan de Maas zingt’
in het Gasthoês
Gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst organiseert voor de negende keer ‘Horst aan de Maas
zingt’. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 7 november 2009 in het
Gasthoes in Horst.
Con Brio is een gemengde
zangvereniging en telt ongeveer
veertig leden. Op 23 maart 1978 is
het koor opgericht. Het repertoire
omvat muziek van vroeger tot nu
en van Afrikaans tot Hebreeuws.
Het belangrijkste doel van het
koor is samen plezier beleven aan
zingen. Er wordt wel naar kwaliteit
gestreefd. Bij Con Brio wordt serieus
gerepeteerd, maar er is ook ruimte
voor gezelligheid.
Een jaarlijks terugkerend
evenement dat Con Brio organiseert
is ‘Horst aan de Maas zingt’. Aan het
woord Jan Huys, lid van het koor:
“Het mooie aan dit evenement is
dat iedereen die kan zingen mee
kan doen. Je hoeft geen lid te zijn
van een zangkoor. De deelnemers
krijgen vooraf alle partijen van de
liedjes die gezongen worden en een
CD toegestuurd. Op deze manier
kunnen ze zich thuis al een beetje
voorbereiden en weten ze hoe het
hoort te klinken. We verwachten in
totaal ongeveer honderd zangers.
De deelnemers komen niet alleen uit
Horst aan de Maas. Ze komen zelfs
vanuit Doetinchem. Voor koorleden is
dit een mooie gelegenheid om eens
in een andere omgeving en onder
andere muzikale leiding te zingen.”
Op de dag van het optreden
wordt om 10.00 uur gestart. Vanaf
dat moment worden vijf goed in
het gehoor liggende muziekstukken
ingestudeerd, die ’s avonds ten gehore
worden gebracht. De muzikale leiding

is in handen van Marcel Kuepers.
“Om 10.00 uur staan de koffie
en vlaai klaar voor alle deelnemers”,
glundert Jan Huys.
Het avondprogramma op zaterdag
7 november begint om 19.30 uur en
vindt plaats in het Gasthoês te Horst.

Wintersport duur?
Welnee!
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

7-Daagse luxe busreis Tsjechië
Eigen persoonlijke reisleiding
Opstappen Venray/Horst/Venlo
Ski, Langlauf, Snowboard
Volop wandelmogelijkheden
Voordelige skipassen/lessen
Verblijf op basis Halfp. in 3* Hotel
Avond entertainment in het hotel
Excursies voor niet-wintersporters
1-8 Januari 2010 (nieuwjaarsreis)
12-19 Februari 2010 (carnaval)
Ook zeer geschikt voor gezinnen!

Reissom slechts € 245,Meer info of aanmelden,
bel: 077-3981101
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Spirit of Jazz
in Kasteelboerderij
Zondag 8 november vanaf
14.00 uur staat in De Kasteelboerderij in Horst de Spirit of Jazz
op stapel. Een Noord-Limburgs
jazzfestival, dat aandacht heeft
voor muzikanten uit de regio.
Gitarist Joep van Wegberg uit Horst
en de Neet oet Lottum-bassist
Alexander Op ’t Veld uit Grubbenvorst zijn twee van de vijf muzikanten die op de Spirit of Jazz hun
eerste grote publieke opwachting
maken als jazzmuzikant.
Joep van Wegberg en Alexander
Op ’t Veld treden samen op met
de band La Difference. Zij staan
voor de zogenaamde ‘mainstream
jazz’. Zij steken bestaande muziek
in een geheel eigen jasje. Met het
duo Angeli staan twee doorgewinterde en gelouterde jazzmusici op
het podium. Zij hebben nationaal
en internationaal hun sporen al
verdiend. Pianist Egbert Derix uit
Horst en Leo Jansen, solo-saxofonist
en klarinettist uit Schinnen, staan
garant voor topmuziek. Voor meer
informatie kan men op de site van
cambrinusconcerten terecht.
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Thriller door De Vrije Spelers
In de tweede helft van november brengen De Vrije Spelers uit America een komische thriller op de planken. De
titel van het stuk is ’Het lijk is zoek ’. Dit verraadt al bijna bewust de kern van het verhaal. Het stuk speelt zich af
begin vorige eeuw. Ergens in Engeland, op een prachtig en erg afgelegen landgoed.
De Vrije Spelers zijn bekend
geworden door eerdere uitvoeringen.
Denk aan ’De Zwarte Plak’,
’De Gouden Helm’, ’Wachtpost 16’
en ’De Waan van de Maan’. Voor
de laatste productie kregen De Vrije
Spelers de ‘Vergulde Chapeau’. Dit
is een onderscheiding, uitgereikt
door omroep L1 Radio voor de beste
amateurvoorstelling van het afgelopen
theaterseizoen.
Van de nieuwe voorstelling mag
u dan ook veel verwachten. Het is een
uitvoering in oorspronkelijke, historische kledij met veel slipjassen en
lange robes. Alles in ’English style’.
Op het landgoed is sprake van een lijk,
maar waar is het?
Een uitgangspunt voor een spannend en lichtvoetig verhaal. Pas na
twee uur is er een bijzondere ontknoping. Daarvoor gebeurt er van alles.
Het decor is heel bijzonder. Er wordt
veel gebruik gemaakt van geluidseffecten. Het stuk was ook te zien op
tv als productie van de BBC. ’Het lijk
is zoek’ is geschreven door Charles
R. Dyer en wordt geregisseerd door
Marco van de Plasse.

Tony Vega
in
Cambrinus
Donderdag 5 november
verzorgt Cambrinus
Muziekpodium in Horst een
optreden van Tony Vega, een
bluesster uit Texas.

Een van de Vrije Spelers
Op zaterdag 14, zondag 15,
zaterdag 21 en zondag 22 november
kunt u een voorstelling bijwonen in
de bondszaal te America. De aanvang
is iedere avond om 20.15 uur.

Op zondag 22 november is een extra
voorstelling in de middag, aanvang
14.30 uur. Kaarten kunt u reserveren
bij Leonie Keijsers via telefoon
077 464 90 29.

Commentaren in de
Amerikaanse muziekbladen
beschrijven de gitarist met zijn
band als een mix van de
Fabulous Thunderbirds en Stevie
Ray Vaughan.
Texas style met een beetje
funk, zo wordt de muziek van
Tony Vega genoemd. Op z’n
Nederlands is dit van dik hout
zaagt men planken. Heel lekker
met al die dikke riffs en liedjes
over drank en (verlaten)
vrouwen. Vega en zijn band
gooien in Texas en Europa hoge
ogen als ’hot’ band. Ze schieten
als het ware omhoog. Tony Vega
wordt op zijn Nederlandse tour
begeleidt door Anne Maarten
van Heuvelen (bas) en Theo
Thumper (drums). Het concert
begint om 20.30 uur.

Natuurwerkdag in Pastoorswei ‘Other Roads’
Swolgender Heide
in De Fookhook
Zaterdag 7 november zal van 09.30 tot 14.00 uur onderhoud worden gepleegd aan ‘De Pastoorswei’ tussen
Broekhuizenvorst en Swolgen. Er kunnen maximaal veertig vrijwilligers deelnemen. De werkzaamheden worden
georganiseerd door Staatsbosbeheer en IVN de Maasdorpen. Deelnemers aan de Natuurwerkdag kunnen zich om
9.30 uur melden bij de parkeerplaats Horsterweg Schuitwaterreservaat.

De Pastoorswei op de Swolgender
Heide ligt ten zuiden van het dorp
Swolgen. De Pastoorswei, gelegen in
een stuifduinengebied, heeft zich door
kleinschalig beheer en decennialange
begrazing door IJslandse paarden
ontwikkeld tot een parkachtig landschap. Er is een afwisseling van heide,
bossen en enkele vennen. Opvallend
zijn de oude en grote solitaire eiken,
die her en der op de heide kunnen
worden aangetroffen. De Pastoorswei
is van groot belang voor tal van
bedreigde dier- en plantsoorten.
Voorbeelden zijn nachtzwaluw, boomleeuwerik, bruine eikepage en blauwvleugelsprinkhaan. In en rondom de
aanwezige vennen zijn onder andere

heikikker, levenbarende hagedis, twee
soorten zonnedauw en moeraswolfsklauw aanwezig.

”De werkzaamheden
bestaan uit
het verwijderen
van boomopslag”
De werkzaamheden bestaan uit het
verwijderen van boomopslag van voormalige dennenbossen. Staatsbosbeheer
heeft in 2000 in de Pastoorswei een
aantal dennenbossen gerooid.
Na negen jaar zien deze terreinen paars
en geel van de struikheide, stekel- en

kruipbrem. Paarden krijgen er deze
begroeiing niet helemaal klein en er
is plaatselijk sprake van een te grote
opslag van ruwe berk en grove den.
Het is van belang dat deze
boomopslag wordt verwijderd.
De kleinere bomen worden met de
hand uitgetrokken en de grotere worden met de hak en/of zaag verwijderd.
Tijdens de middagpauze van 12.30
uur tot 13.00 uur zijn er koffie, thee,
fris, vlaai en broodjes. Na de pauze
kunnen de liefhebbers een wandelexcursie van ongeveer een uur maken.
Hierbij zal aandacht worden gegeven
aan de resultaten van het beheer
van Staatsbosbeheer en het IVN de
Maasdorpen.

Zondag 8 november treedt de groep ‘Other Roads’ op in De Fookhook
te Sevenum. De aanvang van het optreden staat gepland om 16.30 uur.

Na het tragische overlijden van
zanger John Wright in februari 2008
stonden zijn begeleiders voor de
moeilijke keuze hoe verder te gaan
met hun muzikale samenwerking.
Ook rees de vraag wat te doen met
alle afspraken voor tournees door
Engeland, Duitsland en Nederland die
al eerder gemaakt waren dat jaar.
Als ode aan hun overleden vriend
besloten ze, voor het geval er
belangstelling bestond, de concerten gewoon door te laten gaan en
te spelen als John Wright’s Band.
De belangstelling was groot en de
concerten werden een hartverwarmend eerbetoon aan John Wright
en zijn muziek. De groep besloot
daarop hun samenwerking voort
te zetten en ze besloot vanaf 2009
onder de naam ‘Other Roads’ door
het leven te gaan. De groep slaat

daarbij nieuwe wegen in door ieder
eigen nummers in te brengen. Toch
blijft John Wright’s nalatenschap een
belangrijke plaats innemen in het
repertoire van de band.
Het eerste album van ‘Other
Roads’, The Angel’s Share, is onlangs
verschenen. Het bevat vooral nieuwe
nummers van de bandleden, waaronder een song van Pete Abbott
ter nagedachtenis aan John Wright.
Gedurende zijn carrière heeft John
Wright vaak opgetreden in
De Fookhook. Hij was een absolute
favoriet bij een groot deel van het
Fookhookpubliek. De sfeer die hij
wist te creëren met zijn mix van
traditionele en moderne songs, was
uniek. ‘Other Roads’ brengt een
zweem van deze unieke sfeer terug
in het Sevenumse Horecacentrum
‘De Sevewaeg’.
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Sint-Maarten
Grubbenvorst

Afwijkende
optochtroute
Het Sint-Maarten feest
wordt in Grubbenvorst gevierd
op dinsdag 10 november a.s.
Het verzamelen vindt plaats op
het grasveld van de Reuveltschool vanaf 18.15 uur. Om
18.30 uur vertrekt een bont
verlichte stoet, vooraf gegaan
door Sint-Maarten en de
harmonie, naar de troshoop.
De route is als volgt: Pastoor
Zegersstraat, Kloosterstraat,
Reuveltweg, Prof. Linssenlaan,
Venloseweg, Kerkstraat, Loswal.
Deze route wijkt eenmalig af
van de route van voorgaande
jaren door de werkzaamheden
van Waterleiding Maatschappij
Limburg. Aan het einde van de
Kerkstraat, nabij de Loswal,
wordt de troshoop door de
brandweer ontstoken. De
organisatie wijst inwoners van
Grubbenvorst op het feit dat zij
geen snoeihout mogen aanleveren. Ook zegt de organisatie dat
de werkgroep Sint-Maarten
geen verantwoording draagt
voor het onvoorzichtig omgaan
met vuur en vragen ze kinderen
niet te dicht bij het vuur te
komen. Na het ontsteken van
de troshoop mogen de kinderen
hun zingende tocht langs de
deuren beginnen. Het einde van
het feest is om 20.30 uur.

Sint-Maarten
in Horst
Het is weer zover, dinsdag 10
november mogen de lampionnen
de straten weer versieren, SintMaarten brengt een bezoek aan
Horst. De drumband vertrekt
samen met Sint-Maarten om
18:45 uur vanaf het Lambertusplein. De troshoop ligt dit jaar op
de hoek van de Afhangweg
Rondweg (Westsingel bij de
volkstuintjes). Voor diegenen die
er vroeg zijn is er chocomel. Het
programma op de locatie begint
om 19.30 uur.
Enkele dagen voor het feest
van Sint-Maarten is er ook nog een
fakkel-/ knutselmiddag. Kinderen
kunnen bij Jong Nederland Horst
in de blokhut aan de Toon Hendriksstraat een eigen fakkel maken en
deze later op de avond door een
vakkundige jury laten beoordelen.
De fakkel-/ knutselmiddag is op
zondag 8 november van 14.00 tot
16.30 uur. Er zijn voldoende spullen
aanwezig om een fakkel te maken.
Men mag echter ook een doos of
iets anders van thuis meenemen.
Wel dient iedereen voor z’n eigen
lampje te zorgen. De fakkelwedstrijd
is op zondag 8 november tussen
16.30 uur en 18.00 uur. Bij het
Sint-Maartensvuur wordt bekend
gemaakt wie er een prijs heeft
gewonnen met de fakkelwedstrijd.
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Nieuwe kostuums muziekvereniging
Eendracht Melderslo
Vorige week gaf muziekvereniging Eendracht uit Melderslo haar
traditionele ochtendconcert. Multifunctioneel Centrum (MFC) De Zwingel
was tot de laatste stoel bezet.
Het massaal toegestroomde publiek
heette Eendracht weer welkom nadat
de muziekvereniging enkele jaren
noodgedwongen moest uitwijken naar
Horst. Dat dit concert weer in eigen
dorp kon worden gegeven was heel bijzonder. Vooral ook omdat Eendracht in
een nieuw jasje gestoken is. In overleg
met de leden is de keuze gemaakt voor
een navyblauw kostuum, bestaande uit
broek, colbert en gilet, met een daarbij
passend overhemd met stropdas.
Het nieuwe kostuum vervangt het oude
uniform waarvan het ontwerp de laatste 32 jaar niet was veranderd. Vol trots
showden de leden hun nieuwe outfit
aan het publiek.

Kinderen van basisschool De Brink namen ook deel aan het ochtendconcert

Voorlichtingsavond
fibromyalgie
In het kader van de Week van de Chronisch Zieken zijn er twee voorlichting/lotgenotenavonden over fibromyalgie. De bijeenkomsten staan gepland
voor maandag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur in het VieCuri Medisch
Centrum in Venray. Woensdag 11 november is er eenzelfde bijeenkomst van
19.30 tot 21.30 uur in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo.
Bij fibromyalgie komen verschillende klachten - pijn, stijfheid, vermoeidheid en soms stemmingswisselingen
– tegelijkertijd voor. De pijn zit vooral
in de spieren, het bindweefsel en in en
rondom de gewrichten.
De klachten hebben pieken en dalen
en zijn niet altijd even ernstig. Normaal
gesproken heeft iedereen weleens
last van pijn en stijfheid, bijvoorbeeld
door een verkeerde houding, door
overbelasting of een griepje, maar
deze klachten gaan vanzelf weer weg.
Bij fibromyalgie-patiënten blijft de
pijn terwijl er geen beschadigingen of
vergroeiingen zijn.

”pijn, stijfheid,
vermoeidheid en
soms stemmingswisselingen”
Letterlijk betekent fibromyalgie
‘pijn in bindweefsel en spieren’. Het
is een term die alleen maar beschrijft
wat er aan de hand is, maar die
geen oorzaak aanduidt. Bindweefsel
en spieren zijn onderdelen van ons
bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat bestaat uit harde en beweegbare delen. De harde delen, de botten,
zorgen voor de stevigheid. Tussen
de botten bevinden zich bewegende
verbindingen: de gewrichten. Spieren
en pezen zorgen ervoor dat de botten
kunnen bewegen. Gewrichtsbanden en
bindweefsel verlenen de gewrichten
extra steun en stevigheid.
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat die niet door ongeval of
blessure worden veroorzaakt, worden
aangeduid met de verzamelnaam
‘reumatische aandoeningen’.
Ook fibromyalgie is een reumatische

aandoening. Klimaat heeft geen
invloed op het ontstaan van
fibromyalgie. Het komt zowel in
warme als in koude streken voor.
Iedereen kan fibromyalgie krijgen;
ongeveer 2 op de 100 volwassenen
lijden aan de aandoening, vooral
vrouwen. De aandoening openbaart
zich meestal bij mensen tussen de 25
en 40 jaar.
De Week van de Chronisch Zieken
heeft als hoofdthema ‘Tijd voor
Leven’. Een lotgenotenbijeenkomst
is een bijeenkomst waarbij, onder
begeleiding van een ervaringsdeskundige, gesproken wordt over alle
aspecten van fibromyalgie.
Bezoekers worden die avond in de
gelegenheid gesteld om met elkaar
in gesprek te komen en samen hun
ervaringen uit te wisselen. Tevens
kan men de informatiestand van de
patiëntenvereniging bezoeken.
De toegang is gratis.
Inschrijven vooraf is verplicht bij
Katrien Lombaert, via telefoon 077 320
05 06 of k.lombaert@fesinfo.nl.

Horster inbreng
bij de 11e van de 11e
in Maastricht
Het carnavalsseizoen 2009-2010 wordt woensdag 11 november
geopend door de Horster dialectband Jonge Klaore. Omstreeks 11.00 uur
vindt de start van het carnavalsseizoen plaats op het Vrijthof in Maastricht.
De band brengt daarbij diverse Horster carnavalskrakers ten gehore.

Horster dialectband Jonge Klaore
opent carnavalsseizoen op Vrijthof in Maastricht
Jonge Klaore is in carnavalsvierend Noord-Limburg goed bekend.
De band timmert hard aan de weg
om Limburg bekend te maken met
het Horster dialect. Jonge Klaore
heeft inmiddels twee cd’s uitgegeven.
Ze hebben al vele optredens achter
de rug, waaronder begin dit jaar nog
in de Zoepkoel. Met haar oeuvre en
originele sound werd de band on-

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

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

langs nog genomineerd voor de prijs
‘Nach van ut Limburgse Leed’. De
presentatie op het Vrijthof is tevens
het laatste optreden voor drummer
en mede-oprichter Peter Deriks.
Na ruim twee jaar houdt hij het voor
gezien. Bart van der Sterren, bekend
van Drumband Jong Nederland Horst,
Pak Rammel en Kleffe Zök, neemt het
stokje van hem over.

voor al uw bedtextiel!

hoofdkussens
hoeslakens

&

Jacob Merlostraat 23 in horst
T (077) 399 81 10
www.herraetsslapen.nl
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VRAGEN
Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Column aan Andong Ji

Kleine
vertraging!

Andong Ji fan van Jackie Chan
Naam

Andong Ji
Leeftijd

16 jaar
Woonplaats

Meterik
Waar zit je op school?
Dendron College in Horst
Wat is je favoriete muziek?
Zo’n beetje alles wat mijn vrienden
zien als gaymuziek zoals Westlife en
Vengaboys. Mijn vrienden zijn namelijk
fervente aanhangers van alles wat rock
en gitaar is.
Ik denk dat ik wat muziek betreft een
gevoelige jongen ben.
Wat is je favoriete film?
Alle films met die andere Chinees,
Jackie Chan.

Wat wil je later worden?
Rijk en succesvol, maakt me niet
uit hoe. Maar ben nu van plan om
bedrijfseconomie te gaan studeren aan
een universiteit, dus ik denk dat het
later iets in die hoek gaat worden.
Wat is je favoriete drankje?
Verse muntthee…. NOT, bier natuurlijk!
Waar ga je uit?
Horst en omstreken. Ligt er altijd aan
waar en of er iets te doen is. Anders
gaan we gewoon bij iemand thuis
zitten, omdat de bierprijzen in Horst
schandalig hoog zijn. Met uitzondering
van mijn werkgever Terlago, waar ze
gewoon 1,50 rekenen. Natuurlijk kunnen we ook nog altijd naar de Lange
gaan, maar daar zijn de uitsmijters
gewoon zo zielig dat ze je eruit gooien
als je een beetje met ze danst.

Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Niks, ik ben vrij tevreden met mezelf.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Nou, ligt eraan wat je bedoelt met
speciaal. Als het speciaal in de
negatieve zin is, moet ik zeggen dat
die 3 miljoen Polen die hier wonen
en van Meterik bijna een Poolse
kolonie maken wel een minpuntje is.
Laatst viel het me ook al op dat ze
tegenwoordig in BMW’s rijden. Als het
speciaal in de positieve zin is, vind ik
dat de mensen relaxed en aardig zijn.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Als die Polen nou eens zouden
verhuizen naar America of zo. En van
mij mag de bakker wel terug en een
supermarkt zou ook handig zijn.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Naar een wereld waar overal vrede is.
Haha nee, ik hoef geen schoonheidswedstrijd te winnen. Ik denk naar
Amerika, omdat de wereldeconomie
op Amerika draait en alles zo groot is.
Ook wil ik wel al die gebouwen zien
die ik weleens op televisie heb gezien,
maar nooit in het echt. Dan rijst de
vraag, waarom ga je dan niet naar
China? Nou, China is mij te druk en de
mensen zijn gewoon té asociaal tegen
je als je niet blank bent. Ik ben er
2 jaar geleden geweest, maar het viel
me op dat ze er gewoon op uit zijn om
toeristen geld uit de zak te kloppen
en elkaar (onder wie mij) als vuil
behandelen.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
255, niet meer en niet minder.
Wat is je favoriete eten?
Gewoon een bak friet met een flinke
kwak mayo erover.
Welke hobby’s heb je?
Ik voetbal bij de B1 van Meterik.
We hebben een talentvolle groep
die het eerste elftal van Meterik over
een paar jaar weleens op een hoger
niveau zou kunnen tillen. Zelf speel ik
als een controlerende middenvelder,
waar ik vroeger altijd als laatste man
heb gespeeld. En dan moet ik toch
echt over Chris Jakobs beginnen, want
hoe de scouts van VVV hem over het
hoofd hebben kunnen zien, is toch
onbegrijpelijk. Hij kan wedstrijden
openbreken met zijn goals en spelinzicht.
Naam van je favoriete (huis) dier
Ik ben niet zo’n dierenvriend en ik heb
ook geen huisdier. Natuurlijk vind ik
het weleens leuk om aapjes te gaan
kijken in de dierentuin, maar ik heb
niet echt een favoriet dier.

Vinyl avond
6 november 2009

aanvang 21.00 uur

12 en 13 november 2009

Festival der hartverwarmende bieren
Wilhelminaplein 13 Horst

Na een al veel te lange
treinreis waren we blij bijna weer
thuis te zijn. Nog één keertje
overstappen, om het laatste
halfuurtje te treinen. Op dat
moment kwamen we erachter dat
de geliefde ipods en treinen niet
zo goed samengaan. Blij dat de
trein aankwam, zodat wij weer
lekker in de treinbankjes konden
neerploffen. Met ipoddopjes diep
in de oren gepropt, waar onze
favoriete muziek hard uitgalmde,
liepen we nietsvermoedend de
trein in die ons naar Horst zou
brengen. We lachten ondertussen
nog een andere jongen uit die
achter ons liep, maar daarna weer
heel snel de trein uitsprong. Hij
was blijkbaar de verkeerde trein
ingestapt, hoe dom kun je zijn,
dachten wij. We liepen door, de
trein in en ploften tegenover
elkaar op de banken neer. De trein
vertrok, maar voordat wij comfortabel met de benen omhoog
konden gaan zitten, stonden we
alweer stil. Een kleine vertraging
dachten we. Toen onze favoriete
playlist op de ipod afgelopen was,
realiseerden we ons dat we nog
steeds stilstonden! Er was dus iets
anders aan de hand dan een kleine
vertraging. We sprongen op en
kwamen erachter dat er helemaal
niemand meer in de trein zat!
Helemaal leeg! Lichtelijk in paniek
maakten we een inspectieronde
door de trein. Het enige wat we
nog tegen kwamen, was een
meneer, in een veiligheidsvestje
met ’n kleur waar we spontaan
blind van werden, die driftig aan
het poetsen was. Een beetje
verbaasd keek hij ons aan, waarna
wij vroegen wanneer de trein
eindelijk verder naar Horst reed.
Meteen haalde hij ons uit de illusie
nog steeds in de goede trein te
zitten, we stonden volgens hem
namelijk op het rangeerterrein!
Oeps! Wij dachten toch écht dat we
na een speurtocht op het station
het goede spoor gevonden
hadden. Het bleek dat we wel bij
het goede spoor stonden, alleen
hadden wij niet gehoord dat we
niet in de laatste twee wagons
mochten stappen. De boodschap
van de omroepmeneer was ons
totaal ontgaan, door de voor-onsnu-iets-minder-geliefde-ipods!
Eindelijk weer terug op het station
renden we snel naar de goede
trein en stapten, deze keer zonder
oordopjes, in de middelste wagon.
Iets later dan gepland kwamen wij
toch goed in Horst aan. Onze
gouden tip: stap nooit met je ipod
aan de trein in, wacht hiermee
geduldig totdat je lekker in een
rijdende trein zit!
Mies&Flo

jongeren 19

Sinterklaascadeau

Viking skelter inclusief 2e stoeltje
Slechts 7 249 incl. BTW
Ook voor:
FisherTIP
Bruder
Rolly Toys
T (077) 463 47 97 M 06-280 613 19
Broekhuizenvorst

www.zus-enzo.nl

Jongerenbeweging
OJW Doema
stopt
in Meerlo
OJW Doema stopt, na 42 jaar
actief te zijn geweest voor de jeugd
in Meerlo. OJW staat voor Open
Jeugd Werk. Doema is een
jeugdvereniging die aangesloten is
bij Jong Nederland. Hoe is het
mogelijk dat een organisatie, die
zich al zo lang inzet voor de jeugd
in Meerlo, nu moet stoppen?
OJW Doema is in 1967 opgericht
als Jong Nederland Meerlo. Het clubgebouw is sinds 1972 op sportpark
Bergsbos, waar ook de plaatselijke
voetbalclub is gevestigd. Tijdens de
topjaren was het gemiddelde aantal
leden honderd kinderen. Zoals bij veel
verenigingen laat het ledental vaak
een op en neer gaande beweging
zien. Dit was ook het geval bij Doema.
In de jaren 90 zakte het aantal leden
tot vijftien. Er werd hulp ingeroepen
van Synthese. De naam veranderde
van Jong Nederland naar Doema.
Deze actie pakte goed uit en het
ledenaantal steeg weer tot veertig.
Vanaf 2007 zakte het aantal leden
tot spijt van de organisatie weer. Op
dit moment is het zo laag dat Doema
genoodzaakt is te stoppen. Marleen
Voesten is al vanaf haar negende
lid van Jong Nederland Meerlo en
OJW Doema. Op dit moment is ze
secretaresse van de vereniging. Zij
vertelt waarom Doema genoodzaakt
is te stoppen: “De afgelopen jaren
zien we weer een teruggang in het
aantal leden. Op het moment dat het
ledenaantal zakt, worden nieuwe
programma’s opgestart om kinderen
opnieuw te motiveren. Het blijkt, dat
kinderen wel een keer mee willen
doen, maar geen lid worden van onze
club. Doordat het aantal leden terugloopt, krijgen we de laatste jaren ook
minder subsidie. Voor de leiding is het
door het steeds teruglopende ledenaantal steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven. Veel kinderen gaan
na school naar de buitenschoolse
opvang waar ze beziggehouden
worden met spelletjes. Als ze dan
thuis komen zijn ze moe. En laten we
eerlijk zijn, buiten Doema hebben de
kinderen nog zo veel andere dingen
die ze in hun vrije tijd kunnen doen.
Uiteindelijk moeten ze toch kiezen.
Een andere grote reden voor de teruggang in leden is het vervallen van
het kamp 3 jaar geleden. Het kamp
was iets waar veel kinderen ieder
jaar naar uitkeken. Het is afgeschaft
omdat we niet genoeg leiding konden
krijgen.” Op de vraag hoe het mogelijk is dat jeugdclubs in andere dorpen
wel kunnen bestaan, vertelt Marleen
Voesten dat het misschien ook iets te
maken heeft met de samenhorigheid
die in Meerlo misschien wat minder
aanwezig is dan in andere dorpen.
“Laten we het erop houden dat het
een samenloop van omstandigheden
is die ertoe leidt dat we moeten stoppen. We hebben er alles aan gedaan
om Doema te behouden. Als het dan,
ondanks alle inspanningen, niet lukt,
moeten we eerlijk zijn en gewoon
stoppen”, beëindigt Marleen Voesten
het gesprek.
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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.

Jeu Vergeldt

De Rozenhof in Lottum is een perfecte plek om iemand te vinden voor
de rubriek ‘geplukt’. Bij de ingang zijn twee mannen bezig met het
stapelen van klinkers. Een van hen is Jeu Vergeldt uit Lottum. Hij is bereid
zijn verhaal te vertellen voor deze rubriek. “Het is toch net koffietijd, dus
dat komt goed uit”, zegt hij.

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

Week 45

In die tijd hadden we geen reservekeeper en moest ik de tweede helft
gewoon spelen.” Na zijn actieve
voetbalcarrière is Jeu nog vele jaren
actief geweest als leider van het vijfde
elftal en van de veteranen. Hij vervolgt
zijn verhaal: “Toen ik gestopt ben met
voetvallen, heb ik mij gericht op het
werk. In het weekeind was er wel altijd even tijd voor een potje bier bij de
lokale kroeg. “O ja,” herinnert Jeu zich,
“we hebben ook nog twintig jaar met
een groep mensen meegedaan aan de
gekke maandagoptocht.”
Op dit moment doet Jeu Vergeldt
veel vrijwilligerswerk. Hij werkt in de
Rozentuin en is molenaar in de nieuwe
molen die in de zomer van 2009 is
geopend in Lottum.
Jeu vertelt: “Ik heb een opleiding
gevolgd tot molenaar. In de Lottumse
molen ben ik gekwalificeerd molenaar.
Als ik nog één diploma haal, ben ik dat
in heel Nederland.
Ik wilde mij graag opgeven als
vrijwilliger bij de Rozenhof. Toen ik
thuiskwam, vroeg mijn vrouw of ik mij
ook opgegeven had en bij wie. Dat
had ik bij Jeu Vosbeek gedaan. Bleek
Vosbeek van de KBO te zijn en had
ik mij opgegeven voor de schoffelploeg in het dorp. Uiteindelijk is het
toch goed gekomen, want ik ben hier

Aardappelgratin
Benodigdheden: (4 personen)
1 kg aardappelen (bintjes)
halve l room
halve l melk
peper & zout
1 teentje knoflook
Bereiding:
• neem een pan en doe er melk
en room in;
• kruiden met peper en zout en
laat even opkoken;
• knoflook fijn snijden en bij de
melk/room voegen;
• neem een mandoline (rasp/
schaaf) en snijd de aardappelen fijn, niet meer wassen!
• maak laagjes in de ovenschotel en kruid ze telkens
met peper en zout, druk de
laagjes even aan;
• giet de melk/room over de
aardappelen tot ze net
onderstaan;
• zet 40 minuten in de oven op
180 graden;
• kaas er op kan ook maar pas
doen na 25 minuten.
Serveren:
bij wild- en stoofschotels

nu aan de slag.” Jeu woont graag in
Lottum. Hij vertelt dat het een mooi
dorp is waar veel wordt georganiseerd.
“Er zijn rozenfeesten, de paardenmarkt, gekke maandag, er is een
molen en de Rozenhof“. Hij vervolgt:
“Positief is ook het initiatief van de
jongeren in Lottum die samen met
de dorpsraad het bouwen in eigen
beheer hebben gerealiseerd. Wordt er
eindelijk weer eens iets voor de starters gebouwd, waardoor die in Lottum
kunnen blijven wonen.”

“Maar het is altijd
weer mooi
om terug te zijn
in je eigen dorp”
Jeu ziet de toekomst positief.
Hij heeft al verschillende langere
reizen gemaakt. Hij is onder andere
in Amerika, Thailand, Australië en op
Curaçao geweest. Het plan is om in de
toekomst zeker nog te gaan reizen.
“Maar het is altijd weer mooi om terug
te zijn in je eigen dorp. Ik ben een echt
natuurmens en dat is er voldoende in
mijn omgeving. Daar kan ik echt van
genieten”, beëindigt Jeu Vergeldt het
gesprek.

Kantoor

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!

Jeu Vergeldt actief bij de Rozenhof in Lottum

Jeu Vergeldt is 63 jaar en woont
al zijn hele leven in Lottum. Hij is
getrouwd met Maria en ze hebben
drie zonen van 28, 29 en 36 jaar. Over
enkele maanden hoopt Jeu opa te
worden.
Jeu Vertelt over vroeger: “Vanaf
mijn veertiende werkte ik thuis in
het bedrijf van mijn ouders. Het was
een onderneming waar akkerbouw
gecombineerd werd met boomkwekerij. Ik heb twee jaar op de
lagere landbouwschool gezeten. In het
tweede jaar bleef ik zitten en heb toen
besloten om te stoppen. Hierdoor kon
ik thuis volledig aan de slag. Het werk
was toen erg arbeidsintensief, omdat
alles met de hand moest gebeuren.
‘Enne plak petatte’ werd met de hand
uitgedaan. Dat gold ook voor bieten.
Die moesten worden uitgetrokken,
afgestoken en op een hoop worden
gegooid. Nu wordt er een loonwerker
gebeld en na twee uur is alles klaar.
Jeu Vergeldt komt uit een gezin
met vijf kinderen. Hij was de enige
zoon. Toen zijn vader overleed, was
Jeu 26 jaar. “Het was vanzelfsprekend
dat ik het bedrijf overnam.
Ik heb toen wel een bewuste keuze
gemaakt voor de boomteelt. Een paar
maanden na het overlijden van mijn

vader en de overname van het bedrijf
ben ik getrouwd met Maria Poels uit
Meerlo. Maria werkte in Meerlo op
het gemeentehuis. Vanaf het moment
dat we zijn getrouwd, heeft ze in het
bedrijf meegewerkt. Later, toen de
kinderen groter waren, hebben ook die
hun steentje bijgedragen.”

“Houd je schoen
maar aan.
Die krijg je niet
meer aan als je
die nu uit doet”

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

Jeu Vergeldt was een talentvolle
voetbalkeeper. Hierover vertelt hij:
“Ik heb tot mijn zesentwintigste
gekeept. Toen hebben ze mij drie
keer in een jaar te pakken gehad.
Hersenschudding, gekneusde ribben
en een dikke enkel. Ik ben toen
gestopt omdat ik het risico niet wilde
lopen in verband met mijn eigen
bedrijf. Met die dikke enkel, dat was
ook een mooi verhaal. De toenmalige
trainer van Issum zei: “Houd je schoen
maar aan. Die krijg je niet meer aan
als je die nu uit doet.”

Kantoor Wagemans is gelieerd aan Administratiekantoren Van de Mortel & Partners B.V.

Bezoekadres:
De Cocq van Haeftenstraat 13
5864 BA Meerlo

RIX LIMERICK
Op ’t WK voetbal ’t volgend joar,
Ziën veul Oranje-fans gen bezwoar.
Ma loëp ni te prutse,
Mit sjaaltjes en mutse,
Want in Tiendere, ligge de hesjes al kloar!

Tel.: 0478 - 692 197
Fax: 0478 - 691 901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
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Hercules van tempex kiest het luchtruim

Wij hebben wat met
een Hercules
Een Hercules nabouwen van piepschuim. Enkele leden van Modelvliegclub Apollo ’68 (MVC-Apollo ’68) hebben
dit gedaan. Een Hercules met een spanwijdte van bijna 5,5 meter. Vorige week woensdagmiddag werd voor het
eerst met succes gevlogen. Aangedreven door elektromotoren vloog het toestel diverse rondjes over het terrein aan
Op de Kamp in Horst. Een geslaagde vlucht van de Hercules, een vliegtuig dat bekend staat om zijn veelzijdigheid.

Ooit willen we nog een Hercules
bouwen met een spanwijdte van 8 meter
Piepschuim wordt in de volksmond
ook wel tempex genoemd. Het is
geëxpandeerd polystyreen (EPS),
waarbij de losse korrels kenmerkend
zijn. EPS wordt al bijna vijftig jaar
gebruikt, is van oorsprong bedoeld
als isolatiemateriaal. Concreet bestaat
EPS qua volume slechts voor 2% uit
polystyreen en voor 98% uit lucht.
Een ideaal product om er een vliegtuig
mee na te bouwen. Ger van Gerven
(74), Ben Alaerds (66) en Hay Groenen
(66) gingen aan de slag.
Ger van Gerven: “We hebben
zo’n vijf maanden gebouwd aan
de Hercules. Eerst met ons drieën,
maar later kregen we ook hulp van
andere leden van onze club. We zijn
begonnen met een Hercules na te
bouwen met een spanwijdte van 1.80
meter, daarna volgde er een van 2.70
meter en de laatste van 5.40 meter.
We hebben bij De la Roy in Venray
piepschuim gehaald en zijn begonnen.
Eerst mallen maken en daarna alle
onderdelen met een gloeidraad
uitsnijden. Alle delen worden aan
elkaar gelijmd en zo komt de Hercules
tot stand”, aldus Ger.

Ons clubgebouw is meer een sociale
ontmoetingsplek voor ons. Zeg maar
een ‘hangplek’ voor ouderen”, lacht
de modelbouwer. Ooit willen ze nog
een Hercules nabouwen met een
spanwijdte van 8 meter. “Daarvoor
zijn we op zoek naar een sponsor”,
vetelt Ger van Gerven. MVC-Apollo ’68
houdt met Pinksteren 2010 weer een
modelvliegshow. “Wij werken dan zelf
en vliegen niet mee. Wanneer andere
clubs een show organiseren, kunnen
wij daar vliegen en zo helpen we
elkaar”, zegt Ben Alaerds.

Er vliegen tijdens een show zo’n
honderd modellen van de meest
uiteenlopende typen vliegtuigen en
helikopters. Maar Ben, Ger en Hay
hebben hun hart verloren aan de
Hercules. Een type vliegtuig waarvan
de Koninklijke Luchtmacht er twee
in bezit heeft en twee heeft gehuurd
van Engeland. De Hercules is een
betrouwbaar vliegtuig dat op een
heel korte baan kan landen en op
alle terreinen. Ook in onherbergzame
gebieden is de Hercules een uiterst
veilig toestel. De Hercules dateert
van 1954 en is daarmee een icoon
onder de vliegtuigen. Ook voor de drie
mannen: “Ja we hebben wat met de
Hercules. In het echt zijn het geweldige
machines om te zien. We bezoeken
dan ook regelmatig open dagen van
vliegvelden. Natuurlijk kijken we ook
naar andere toestellen, want het
modelbouwen is en blijft onze grootste
hobby. Alleen jammer dat we nu weer
de winter in gaan, want dan kunnen
we niet meer zo vaak vliegen. Het
mag niet of nauwelijks waaien, anders
vliegt-ie weg. Ongelukken met landen
komen ook voor, maar met een beetje
lijm zitten de brokstukken zo weer op
hun plaats. Geweldig toch? Nee, laat
ons maar ‘gewaere’ wij krijgen onze
tijd wel om”, besluit Ger van Gerven.
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Kasteelloop
De eerste inschrijvingen voor de Kasteelloop van 2009 zijn al binnen.
Op tweede kerstdag kunt u deelnemen aan deze sportieve manifestatie.
Sinds 1993 vindt deze loop plaats in het prachtige recreatiegebied
’Kasteelpark Ter Horst´. Voorheen heette dit de Kasteelse Bossen.
Steeds meer mensen gaan
recreatief hardlopen, individueel of
in groepsverband. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat deelname aan
wedstrijden steeds groter wordt.
De Kasteelloop is een goede
voorbereiding op de Venloop. Deze
vindt plaats op zondag 21 maart
2010 en is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een grote manifestatie.
De Kasteelloop is duidelijk kleinschaliger en kenmerkt zich door een
goede organisatie en vooral door een
goede en bijzondere sfeer.
Voor allerlei categorieën lopers
is er keuze. Er is een trimloop voor
jongens en meisjes tot en met 9 jaar
over een afstand van 900 meter.
Er zijn twee lopen voor de jeugd.
Een voor de jongens en meisjes van

10 tot en met 12 jaar en een voor
de groep van 13 tot en met 15 jaar.
Beide leggen een afstand af van
1800 meter. Volwassenen kunnen
zich uitleven op de 4800 meter en
de 9600 meter. In voorgaande jaren
namen honderden lopers deel.
Dit jaar staat de loop in het teken
van de actie ’Sraarforlife’.
Het inschrijfgeld is door organiserende scheidrechtersvereniging
’Horst-Venray e.o.’ verhoogd met
0,50 euro per deelnemer. Het totaal
van deze verhoging wordt door de
organisatie verdubbeld. Sraar Smits
nam al zeven keer deel aan de
Kasteelloop, tweemaal eindigde hij
als winnaar. Ook dit jaar is hij van de
partij.
Zie ook www.kasteelloop.info

Kasteelloop 2008

Vissport saai? Helemaal niet!
Een van de hoogtepunten van het visseizoen is het koningsvissen. Dit jaar is Luc van Kuijck jeugdkoning
geworden van Visclub Willem Barendsz uit Lottum. Tijdens de koningswedstrijd, aan het Schuitwater in Lottum,
heeft hij de meeste centimeters bij elkaar gevist. Volgens vader van Kuijck was het meer geluk dan wijsheid, maar
daar is zoon Luc het duidelijk niet mee eens. Hij is trots op zijn prijs.

Aan het woord is voorzitter
Henri Gommans: “Vier jaar geleden
zijn we begonnen met het werven
van jeugdleden. Je moet er samen,
als vereniging, natuurlijk wel iets
voor doen. Wij hebben bijvoorbeeld
Sjors Verdellen van VVV naar Lottum
gehaald, om de jeugd enthousiast te
krijgen. We proberen het vissen voor
de jeugd zo laagdrempelig mogelijk te
maken. De contributie is zes euro per
jaar. Hiervoor krijgen ze ook nog een
hengel ter beschikking.

“Er zijn altijd
wel leden aan
het bouwen
of aan het vliegen”

”Bij ons hebben de
kinderen altijd prijs”

Voor de camera’s van L1 werd
vorige week woensdag de Hercules
in elkaar gezet en een eerste vlucht
gemaakt. Majestueus was zowel het
opstijgen als het landen. Alles met
afstandsbediening en op de meter
nauwkeurig op de landingsbaan
geland. Maar het gaat de mannen
vooral om het plezier dat ze hebben in
het maken van modelvliegtuigen. Vele
vrije uurtjes zitten in het vliegtuig,
maar dat vinden de bouwers niet
erg. Het is hun hobby en ze zijn dan
ook vrijwel dagelijks te vinden in
hun clublokaal. MVC-Apollo ’68 telt
zo’n zeventig leden, onder wie elf
jeugdleden. “Er zijn altijd wel leden
aan het bouwen of aan het vliegen”,
zegt Hay Groenen. “Er is altijd wat te
doen en je steekt veel van elkaar op.

We organiseren leuke dingen voor
de jeugd. Zo gaan we een keer per
jaar naar de forellenvijver, organiseren
we uitwisselingen met ander dorpen,
houden een koppel wedstrijd (een
jeugd- en een seniorlid vormen een
team) en organiseren we een kienmiddag. Bij ons hebben de kinderen,
wat we ook doen, altijd prijs.” Om de
juiste aandacht aan de jeugd te kunnen schenken hebben vier leden van
de club een jeugdbegeleidingscursus
gevolgd. “Het was geen makkelijke
cursus. Er moest veel geleerd worden
over visherkenning, waterbeheer en
natuurlijk jeugdbegeleiding.
De volgende stap is de cursus voor
vismeester”, beëindigt Gommans het
gesprek. Hij ziet de toekomst van de
vissers uit Lottum zonnig tegemoet.

Een trotse Luc van Kuijck, jeugdkoning van Visclub Willem Barendsz uit Lottum
Vissen wordt door veel mensen
gezien als een saaie sport. Visclub
Willem Barendsz uit Lottum bewijst dat
dit niet het geval is. Het aantal jeugdleden is binnen een jaar gegroeid van
6 naar 28. Hoe maakt Willem Barendsz
vissen voor de jeugd aantrekkelijk?
De geschiedenis van Visclub

Willem Barendsz gaat terug naar
november 1950. In dat jaar wordt
het initiatief genomen om te starten.
De reden van de oprichting was het
verkrijgen van de visrechten op het
Schuitwater in Lottum. Veel verenigingen in de regio kampen met een
afname van het aantal leden.

Dit is niet het geval bij Willem
Barendsz. Op dit moment zijn er
buiten de 28 jeugdleden, 62 seniorenleden actief. Het voordeel van het
grote aantal jeugdleden is dat er veel
vaders en opa’s, die vroeger gevist
hebben, weer interesse krijgen in het
vissen.
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Bestaat dé ware godsdienst?
Door: Noortje Dijks

Het lijkt voor de hand liggend dat er louter één ware godsdienst kan zijn.
Immers, op een aantal punten verschillen de leringen van de godsdiensten
niet alleen van elkaar, maar sluiten ze elkaar uit, zodat als er een waar is, alle
andere wel fout moeten zijn (Hick 2002). Maar als er slechts één godsdienst
dé ware kan zijn, welke is die ware dan? Bestaat dé ware godsdienst?
Om deze vragen draait de wereldberoemde parabel van de drie ringen
van G.E. Lessing waarin de drie monotheïstische (Monotheïsme: geloven in
het bestaan van één God) godsdiensten
Jodendom, Christendom en de Islam,
centraal staan. De parabel maakt deel
uit van het toneelstuk ‘Nathan de
Wijze’. In dit toneelstuk veronderstelt
Saladin, een beroemde sultan, dat van
de drie monotheïstische godsdiensten
er slechts één dé ware kan zijn. Echter

Vrijwilligersbijeenkomst
kerk America
Om een kerk draaiende te
houden zijn veel vrijwilligers
nodig. Daar staan we vaak niet
bij stil. In America wordt hier
aandacht aan besteed.
Op vrijdag 6 november vindt in
zaal aan de Brug een avond
plaats voor alle vrijwilligers
van de kerk van de parochie
St. Jozef America.
De heer Jac. Kleuskens
vertelt: “Onze pastoor is 73 jaar
en werkt nog keihard. Tijdens de
kerkdiensten wordt hij bijgestaan
door Gir Vullings van 85 en Eed
van Heyster die 87 jaar jong is.
De kerk ziet er altijd geweldig uit
doordat ze goed schoon wordt
gemaakt en het koper blinkt
altijd prachtig. Ook staan er altijd
mooie bloemen en versieringen.
Onze collectanten hebben veel
ervaring met hun gemiddelde
leeftijd van 75 jaar. Er wordt
gezorgd voor invulling van de
avondwakes. Ook de koorzang
tijdens de missen wordt goed
ingevuld door enkele koren. Dat
wordt geregeld door Truus Arts.
De ploeg die het kerkhof
onderhoudt, heeft een serieuze
voorwerker en heeft een
gemiddelde leeftijd van achter in
de 70. We hebben ook nog een
stel techneuten, die soms hun
leven riskeren door de diverse
hoogstandjes die ze uitvoeren.
Hier hebben ze het volste
vertrouwen in, omdat hun
engelbewaarder bij de trap
staat.” Op de vrijwilligersavond
krijgen de vrijwilligers koffie met
vlaai aangeboden.
“Daarna heffen we het glas met
wijn of gerstenat. Er is natuurlijk
ook muziek waarop meegezongen kan worden. Het is mogelijk
dat enkele uitnodigingen bij
anderen dan de vrijwilligers in
de bus zijn gevallen. Die
kunnen dit als een uitnodiging
beschouwen. En o ja, we zijn
binnen het kerkbestuur ook nog
op zoek naar nieuwe bestuursleden”, sluit Jac. Kleuskens zijn
verhaal af.

weet Saladin niet welke. Om antwoord
te krijgen op zijn vraag richt hij zich tot
een wijze jood die de naam Nathan
draagt. Nathan besluit de lastige vraag
van de sultan te beantwoorden met
een parabel, de parabel van de drie
ringen:
Er was eens een man die een ring
bezat met een wonderlijke kracht.
De ring maakt de drager ervan tot
een goed en wijs mens, geliefd bij
God en bij mensen. De man wil hem

doorgeven aan de zoon van wie hij
het meeste houdt. Maar hij heeft drie
zonen die hem alle drie even lief zijn.
Wie zou nu de beste drager van de ring
kunnen zijn? Aan wie moet hij de ring
toevertrouwen? Hij weet het niet.
Wanneer hij zijn einde voelt
naderen, laat hij een goudsmid bij zich
komen. Hij laat hem de ring zien en
zegt: “Maak er twee bij die er precies
op lijken”. De goudsmid is een meester
in zijn vak en slaagt er zó goed in, dat
niemand het onderscheid meer kan
maken. Op een dag laat de vader zijn
drie zonen bij zich komen. Eén voor één
geeft hij ze zijn zegen en één voor één
schuift hij ze een ring om de vinger.
Na hun vaders dood willen de

broers toch weten wie de echte ring
heeft. Men ruziet, men twist, men
klaagt, maar tevergeefs. Uiteindelijk
komen ze bij de rechter terecht. De
rechter sprak hen toe: “De ring waar
jullie vader het over had, bestaat niet
meer. Geen van jullie draagt deze ring.
Zie jullie gedrag! Wie nu de echte ring
draagt weet niemand. Maar dit is mijn
opdracht aan jullie alle drie. Beschouw
je eigen ring als echt. Mijn raad is dat
ieder van jullie zijn ring voor de ware
aanhoudt. Leef zo alsof jij de drager
bent van de echte ring. Doe je best om
de echtheid van de ring te bewijzen
door liefde, door verdraagzaamheid en
barmhartigheid. Jullie vader hield van
jullie drie evenveel. Streef ernaar om

zijn voorbeeld na te volgen en kom
na duizenden jaren terug. Dan zal een
wijze rechter op deze stoel zitten en
de uitspraak doen wanneer Gods liefde
zich vertoont bij jullie kleinkinderen.”
Nathan zwijgt. De sultan staat op
en zegt: ”Dus als ik het goed begrijp
moeten Joden, Christenen en Moslims
zelf bewijzen dat hun godsdienst de
ware is door daden van goedheid en
vrede”. ”Precies”, zegt Nathan.
Op basis van deze parabel kan
geconcludeerd worden dat iedere
godsdienst op zoek is naar zijn eigen
waarheid zonder van zichzelf of van
de andere ooit zeker te zijn dat hij dé
waarheid ook echt in pacht heeft
(Ds. G. Willems). Oordeelt u zelf.

Kerken in Horst aan de Maas

Johannes de Doperkerk in Meerlo
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks kerken in Horst aan de
Maas wordt de geschiedenis van deze grote, vaak prachtige gebouwen verteld. Deze week de Johannes de
Doperkerk in Meerlo

De eerste kerk in Meerlo is
gebouwd rond het jaar 1500.
Deze kerk is pas in 1934/1935
vervangen door de huidige kerk,
ontworpen door J. van Groendael.
Zoals zoveel kerken is ook de
Johannes de Doperkerk tijdens de
Tweede Wereldoorlog beschadigd.
De toren werd opgeblazen.
In 1947 startte het herstel van de
westgevel.
In 1954 werd de toren herbouwd. De nieuwe toren, die
gebouwd is door de gebroeders
Linskens, lijkt erg veel op de oude
toren. Het is opmerkelijk dat in de
toren een klok hangt uit 1493. Deze
klok is gegoten door Johannes van
Venlo en Johannes van Stralen. De
kerk bevat verschillende 15e eeuwse
heiligenbeelden en een preekstoel
uit ca. 1700.
De eerste vermelding over
een orgel stamt uit het jaar 1846.
In 1951 plaatsten de gebroeders
Vermeulen uit Weert het orgel dat
nog steeds in gebruik is.
De glas-in-loodramen zijn nodig
aan vervanging toe. In Meerlo wordt
geld bij elkaar gebracht om de vervanging te kunnen bekostigen.
De kerk ligt aan het Pieterpad. Ook
de wandelaars van het Pieterpad
wordt gevraagd om een bijdrage.

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

zaterdag
07 november
dienst
tijd

zondag
maandag
08 november
09 november
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum

Heilige mis
Heilige mis
Jagersmis

Heilige mis

19.00
19.15
08.00 Hoogmis
Heilige mis
17.30
Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Tienray

Heilige mis

18.00

Heilige mis

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
10 november
dienst
tijd

woensdag
11 november
dienst
tijd

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

donderdag
12 november
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
13 november
dienst
tijd

18.30 Heilige mis

09.00

08.30

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

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

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

19.00

18.00
18.30
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Huisarts en apotheek
America

Lottum-Broekhuizen

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

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

Grubbenvorst

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

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

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

Meerlo

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

America

Slotconcert Rowwen Hèze
vr 6 en za 7 november 18.00 uur
Organisatie: Rowwen Hèze
Locatie: Gerard Smuldersstraat

Limburgse pleinfeesten
zo 8 november 13.00 uur
Organisatie: Rowwen Hèze
Locatie: Gerard Smuldersstraat

Grubbenvorst
Sint-Maarten

di 10 november 18.15 uur
Org.: Werkgroep Sint-Maarten
Locatie: Loswal bij de Maas

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

Horst

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

Concert Tony Vega

Sevenum

Theatervoorstelling

Lottum

Concert Other Roads

zo 8 november 16.30 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Swolgen

Lottumse toepkampioenschappen

zo 8 november 16.30 uur
Organisatie: De Fookhook
Locatie: De Fookhook

Natuur werkdag
in Pastoorswei
Swolgender heide

Meerlo

Gecombineerde vogelshow
za 7 november 20.30 uur
zo 8 november 10.00 uur
Organisatie: De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o.
i.s.m. De Huisvriend Venray
Locatie: ‘t Brugeind

za 7 november 09.30-14.00 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer
Locatie: melden bij parkeerplaats
Horsterweg
Schuitwaterreservaat.

Tienray

Sevenum

Bezoek Minister Koenders

Lezing Neurofeedback
training

za 7 november 17.00 uur
Organisatie: PvdA-PK
Locatie: Tienray Parochiehuis

do 5 november 19.30 uur
Org: Groeibibliotheek Sevenum
Locatie: Groeibibliotheek Sevenum

www.hallohorstaandemaas.nl

do 5 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthôes

do 5 november 20.30 uur
Org: Muziekpodium Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Concert Handle With Care
vr 6 november 22.00 uur
Organisatie: De Buun
Locatie: De Buun

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

zo 8 november 09.00 uur
Org: Dartvereniging The Shuffle
Locatie: The Shuffle

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

Buut-aovend

Bezoek Minister Koenders
za 7 november 19.00 uur
Organisatie: PvdA-PK
Locatie: Blok10

Rommelmarkt

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

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

Concert Spirit of Jazz
zo 8 november 14.00 uur
Organisatie: Cambrinusconcerten
Locatie: De Kasteelboerderij

zo 8 november 17.30 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Murphy’s Quiz Night
zo 8 november 18.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Cafe
Locatie: Liesbeth’s Grand Cafe

Fakkel in elkaar knutselen
Zo 8 november 14.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut Jong Nederland

Sint-Maarten
di 10 november 18.45 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Westsingel bij volkstuintjes

Lezing over naai- en
lockmachines
wo 11 november 19.30-22.00 uur
Organisatie: Theo en Diny Verdijk
Locatie: Museum De Kantfabriek

Bezoek Staatssecretaris
De Jager
wo 11 november 18.00 uur
Org: CDA Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Gasthoes

met het vallen van de blaadjes...

Haal nu de Griepspuit

tegen de Mexicaanse Griep

U krijgt 2 injecties waarvan de 1ste wordt gezet op donderdag 26 november en
de 2e injectie op donderdag 17 december. Tijdstip: van 17.00-18.30 op de praktijk.
Afspraak maken is niet nodig!!!
U kunt uitsluitend op deze 2 dagen terecht. Hierbij is rekening gehouden met de
tijdszone tussen de gewone griepspuit en de 2 griepspuiten tegen de Mexicaanse Griep.
Voor wie is de griepspuit bedoeld:
l mensen met hartziekten
l mensen met longaandoeningen
l iedereen ouder dan 60 jaar

l
l
l

mensen met nierziekten
mensen met suikerziekten
gezonde zwangere vrouwen
vanaf de 4e mnd

Huisartsenpraktijk Nieuwhuys
Dr. Te Boekhorst, Dr. Schuurman, Dr. Uyen, Dr. Robins
Americaanseweg 35, 5961 GN Horst
Tel. (077) 465 89 99
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Parkhotel Horst: méér dan een hotel!
Vorige week zaterdag was het Parkhotel in Horst precies een jaar open.
Hoe is het afgelopen jaar verlopen en zijn de verwachtingen die men had
ook uitgekomen? Met hotelmanager Harold Wennink kijken we terug en
blikken we vooruit.

Parkhotel Horst opende een jaar geleden haar deuren

Harold Wennink is sinds begin
januari 2008 werkzaam als hotelmanager in het Parkhotel. “De eerste
weken heb ik niet meegemaakt,
maar die waren vrij rommelig. Na
twee weken hadden we alles onder
controle en begon het goed te lopen.
We hebben nu voor de eerste keer
alle vier de seizoenen meegemaakt
en we mogen niet klagen. De bezetting van het hotel was goed en ook
veel mensen uit Horst weten ons te
vinden. Dat heeft natuurlijk ook wat
met nieuwsgierigheid te maken, want
veel mensen willen wel eens zien hoe
het hotel er van binnen uitziet”, zegt
Wennink.
Volgens de manager ondervindt
het Parkhotel geen of nauwelijks
last van de economische recessie.
Volgens hem is dat te wijten aan het
feit dat het Parkhotel startend is. “Wij
investeren flink in naamsbekendheid,
daar waar anderen juist de hand op de

knip houden. Ook zijn er veel bedrijven
en instellingen die ons hotel willen
proberen. Hierdoor is onze kamerbezetting zelfs iets hoger dan verwacht.
Het Parkhotel organiseert voor
bedrijven allerlei events. Zo wordt het
bedrijfsleven vandaag een Floriadedag
aangeboden in samenwerking met de
Stichting Promotie Noord-Limburg.

“Wij investeren flink
in naamsbekendheid,
daar waar anderen
juist de hand op de
knip houden”
We willen eigenlijk een netwerkpodium zijn voor het bedrijfsleven, zeg
maar een soort bedrijfscafénetwerk.
Elke eerste donderdag van de maand
organiseren we iets voor bedrijven uit

de regio en de deelname is gratis. We
willen méér zijn dan alleen maar een
hotel”, zegt Wennink. In het hotel bevindt zich ook Allura Beauty & Spa van
Imke Emons. Haar business is vanaf
het begin gevestigd in het Parkhotel.
“Zij vormt een absolute toegevoegde
waarde binnen ons hotel. Men kan er
terecht voor visagie, massage en haarverzorging. Zij geniet grote bekendheid
in het wereldje waarin zij actief is en
brengt ons klanten uit Nederland en
daarbuiten. We zijn daar erg blij mee
want het versterkt ons concept: méér
dan alleen maar een hotel te willen
zijn”, aldus Harold Wennink. De komst
van nieuwe hotels en restaurants in de
regio ziet hij niet als een bedreiging,
maar juist als een versterking. De
toekomst ziet hij vol vertrouwen tegemoet, zeker wanneer het economisch
tij keert. In het Parkhotel werken
momenteel zestig mensen (± 35 fte’s).
Het hotel is 24 uur per dag open.

