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Mooie herinneringsrit
bevrijding WOII
In het kader van de 65 jarige Bevrijding van een
aantal plaatsen in de regio Horst aan de Maas is
afgelopen zondag een ’Herdenkingsrit’ gereden. Een
groot aantal voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
deed mee aan de herdenkingsrit. Inititaiefnemer van
deze rit is Edie Pouwels, die aan de Swolgense dijk in
Melderslo zijn museum ’Oorlog in de Peel’ heeft
ingericht.

Pouwels kon deze rit op poten
zetten met financiële ondersteuning
van de ’Stichting Geschiedenis
Melderslo’. Edie Pouwels heeft voor
het organiseren van de herdenkingsrit
een aantal collega-hobbyisten uitgenodigd. Zijn collega’s van ’The Lucky
Seventh’ uit Venray en van ’Santa Fe’

Extra fijnstofmetingen
rondom Grubbenvorst
Vanwege alle ontwikkelingen in het gebied rondom Grubbenvorst
is al geruime tijd aandacht gevraagd voor het verrichten van extra
metingen naar fijnstof. Gemeente en provincie willen inzicht krijgen
in de huidige situatie door middel van nulmetingen.
Daarnaast wil men een beeld
krijgen van de gevolgen van alle
ontwikkelingen die in de omgeving
zullen plaatsvinden. De metingen
zullen gedurende een periode van vijf
jaar worden gedaan. Er zal getracht
worden te starten in het tweede
kwartaal van 2010. De met het permanente meetpunt gepaard gaande
kosten zullen door beide partijen
worden gedeeld.

Een voorbeeld van een ontwikkeling waar Grubbenvorst in de toekomst
mee te maken kan krijgen is de
mogelijke oprichting van het Nieuw
Gemengd Bedrijf in de LOG Witveldweg.
Verdere zaken die spelen zijn de
mogelijke vestiging van een Centrale
Zandverwerkingscentrale (CVI) in het
Raaieind en de ontwikkeling van het
Klavertje 4-gebied. Hoewel in het brede
gebied voldoende vaste meetpunten

zijn als onderdeel van landelijke
metingen, hebben de provincie en
de gemeente Horst aan de Maas
gezamenlijk besloten over te gaan tot
een permanent meetpunt. Hiervoor
is een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld waarin de meetmethode
is beschreven alsmede de onderdelen die gemeten gaat worden.
Tevens is aangegeven wie voor welke
activiteiten verantwoordelijk is. De
locatie is afhankelijk van de onderzoeksvraag en zal in onderling overleg
worden bepaald.
Wilt u reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

uit Venlo/ Blerick gaven gehoor aan
zijn oproep. Zo’n twintig authentieke
voertuigen waren van de partij, een
lange colonne. Hans Steenmetz werd
uitgenodigd om op diverse locaties iets
te vertellen wat zich daar in WOII zoal
afspeelde. Ook gaf Steenmetz uitleg
over mijnenvelden. De rit startte op de
Grauwveenweg aan de spoorwegovergang in Griendtsveen en is geëindigd
in Broekhuizen bij het monument.

De herdenkingsrit bestond niet uit
zomaar rondrijden
maar was bovendien
informatief.
Er is tijdens de rit op vijf plaatsen
een kleine bloemenhulde gebracht
voor burger- en geallieerde slachtoffers. Namens een aantal lokale kringen
en vertegenwoordigers werd bij de
mijnafsluiting bij wachtpost 19 aan de
Kanaalweg in Griendtsveen, het kruis
op de Zwarte Plak, kapel Het Stokt, de
Kasteelruïne en bij het monument in
Broekhuizen een bloemetje gelegd.
Een zeer speciale invulling werd
hierbij gegeven door de ’Pipe Major’
(doedelzakspeler) Fried Maasakker

uit Lottum. Hij bracht bij de bloemenhulde Schotse tonen ten gehore in
een speciale uitvoering, gericht op
plechtigheid. Op een aantal plaatsen
is onderweg gestopt om de bevolking
de gelegenheid te geven tot het bezoeken en bezichtigen van het rollend
materiaal. Na een korte pauze met
koffie en vlaai in America werd de rit
via Meterik naar Horst voortgezet.
Op het Wilhelminaplein in Horst werd
de stoet ontvangen door Burgemeester
Van Rooij die met alle deelnemers
een gesprek had en zich uitvoerig
liet voorlichten. Na een stevige hap
boerenkool en hutspot met worst werd
rond 14.00 uur de tocht voortgezet
naar Melderslo.
In Het Stokt is ingegaan op wat
zich daar heeft afgespeeld bij de
gevechten op 29 en 30 november
1944. Daarbij vielen veel doden
en gewonden aan Britse zijde. Hier
kregen de deelnemers uitleg over wat
er is gebeurd. In Broekhuizen bij de
kerk stopte de stoet bij het monument. Hier werd, na uitleg door een
aantal in origineel Britse uniformen
gestoken deelnemers, een bloemenhulde gebracht onder de tonen van
de Pipe Major. Na afloop van de hulde
werd de stoet ontbonden en keerden
de deelnemers huiswaarts.
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Primaa+, een initiatief
met perspectief
Loods Limburg ondersteunt, op verzoek van een twaalftal agrarische ondernemers, de wens om een directe link
te krijgen met de consument. De naam van het initiatief is Primaa+. Het heeft als doel om verse groenten en fruit
af te zetten via professionele gaarkeukens bij zorginstellingen. Loods Limburg, een initiatief van de Gemeente
Horst aan de Maas, focust op de Agri- en MKB-ondernemer uit Zuidoost Nederland die vooruit wil en daarbij hulp
nodig heeft. Loods Limburg brengt ondernemers bij elkaar, waardoor ze samen sterk staan.
Primaa+ is een vereniging in oprichting, waar op dit moment twaalf
vollegrond groenten- en fruittelers
zijn aangesloten. De aangesloten
bedrijven zijn geen concurrenten
van elkaar en zorgen juist voor
versterking. Het zijn jonge, primaire

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
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Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

Koos Koolen, directeur van Loods Limburg

agrarische ondernemers die groenten
en fruit telen en extra waarde willen
toevoegen aan hun product. Dit willen
ze doen door op een innovatieve wijze
om te gaan met hun producten. Een
primaire ondernemer teelt groenten
maar voegt geen waarde toe aan
het product. Een voorwaarde om toe
te kunnen treden tot Primaa+, is dat
je als ondernemer dynamisch en innovatief bent en meer wilt dan alleen
telen. Verder moet je verschillende
soorten groenten verbouwen en dus
niet de focus leggen op één product.
De formule van Primaa+ staat voor
extra beleving. Deze extra beleving,
buiten het genot van het consumeren,
houdt in dat de consumenten van de
groenten betrokken worden bij het
teeltproces. Dit gebeurt in de vorm van
voorlichting over groenten, workshops
en excursies op locatie. Ook wordt, via
moderne communicatietechnieken,
het proces bij de consumenten thuis
getoond. Er wordt dan een camera
geplaatst, waardoor het mogelijk is
om bijvoorbeeld het oogsten van de
groenten te tonen. Een ander doel van
Primaa+ is om de keten van telen,
verwerken en consumeren zo kort
mogelijk te houden.

”De formule van
Primaa+ staat voor
extra beleving”
Koos Koolen, directeur van Loods
Limburg, vertelt: “De haalbaarheidstudie voor het project Primaa+ is
afgerond. We zijn een pilot gestart
met een grote gaarkeuken en een zorginstelling in de regio. De mensen in de
zorginstelling worden nauw betrokken
bij de teelt van de groenten door het
geven van voorlichting. Ons motto

luidt: ’de natuur komt naar je toe’. De
informatie is gericht op gemak, gezondheid en genieten”. De betrokken
tuinders verzorgen zelf het grootste
deel van de voorlichting. Ze krijgen
hiervoor training en ondersteuning.
Een kookworkshop is ook mogelijk.
Koolen: “We huren dan een kok in die
bijvoorbeeld minder bekende gerechten klaarmaakt en hierdoor mensen
enthousiast maakt voor het product”.

Floriade
wint prijs in Las Vegas
De PR- en marketingcampagne
van de Floriade is vorige week in
Las Vegas (USA) bekroond met de
IAAPA Brass Ring Award. Jaarlijks
kunnen alle attractie- en experienceparken in de wereld zich
verkiesbaar stellen voor deze prijs.
Deze keer won Floriade 2012 in de
categorie Beste Marketing- en PRcampagne vanaf 2 miljoen
bezoekers. Het is uniek dat een
experiencepark dat nog niet is
geopend deze belangrijke prijs al
wint. “Het winnen van de IAAPA
Brassring Award betekent grote
internationale erkenning en is dus
een kroon op ons werk”, aldus
Paul Beck, algemeen directeur
Floriade 2012, tijdens de prijsuitreiking. De jury sprak van een
”zeer aansprekende en kleurrijke
campagne op alle vlakken, met
een prachtige diversiteit in
mediagebruik.” Met name de
Floriade Roadshow werd in het
juryrapport geroemd. In deze
categorie heeft Floriade 2012
andere genomineerden zoals het
Amerikaanse Six Flagsconcern, het
Engelse Blackpool Pleasure Beach
en de dierentuin van San Diego

achter zich gelaten. IAAPA is de
grootste wereldwijde brancheorganisatie voor attractie- en
experienceparken.
Kroon op het werk
Paul Beck, algemeen directeur
van Floriade 2012, nam de prijs in
Las Vegas in ontvangst. “In juni
van dit jaar zijn we gestart met
onze grootscheepse pr-campagne,
waarin de nieuwe huisstijl is
gelanceerd. ’Eén beeld met een
sterke uitstraling, dat voor alle
middelen kan worden ingezet’ zo
luidde de opdracht. Ondermeer de
website, het foldermateriaal en de
reclameborden kregen een totale
make-over. Ook werden belangrijke nieuwe instrumenten
ingezet, zoals de trailer van de
Floriade Roadshow, waar afgelopen zomer mee door Nederland en
Duitsland werd getoerd. Wij waren
als Floriadeteam erg tevreden over
het resultaat en we merken sinds
de lancering een sterke toename
in de belangstelling voor ons
evenement. We zijn ontzettend
trots op deze Brass Ring Award en
ik zie het echt als een kroon op
ons werk.”

500ste Deelnemer erfbeplantingsactie Stichting
Horster Landschap
Afgelopen weekend bereikte Stichting Horster Landschap de mijlpaal
van de 500-ste deelnemer aan de jaarlijkse erfbeplantingsactie. Sinds de
start in 1997 zijn 500 erven in Horst aan de Maas verfraaid met in totaal
4300 laanbomen, 2800 hoogstam fruitbomen, 78 km haag en 22 hectare
bosplantsoen. Daarmee is Horst aan de Maas de absolute koploper in
Limburg. In deze gemeente is 30% van alle erfbeplantingen in de provincie gerealiseerd.

”Een voorwaarde
om toe te kunnen
treden tot Primaa+,
is dat je als ondernemer dynamisch en
innovatief bent”
Doordat de telers dicht bij de
consument staan, wordt het contact
versterkt. De teler heeft daardoor de
mogelijkheid om wensen en opmerkingen mee te nemen in zijn proces.
Koolen vervolgt: “Als consumenten
bijvoorbeeld een zoetere kool wensen,
is het mogelijk dit voor te leggen aan
de producent van de zaden. Op die
manier kunnen we dan voldoen aan
de wens de klant en zien we ook meteen het voordeel van de korte keten”.
Het aantal van twaalf tuinders kan
nog worden uitgebreid. “Voorwaarde
is dan wel dat de betreffende tuinder
producten in zijn pakket heeft die we
nog niet hebben. Op dit moment hebben we een vijftiental soorten groenten en fruit in ons pakket. Dat gaat
van kool, asperges en aardbeien tot
Aziatische groenten”, beëindigt Koolen
het gesprek. Hij geeft nog wel even
de slogan mee van Primaa+, en dat is:
’Vers en gezond van eigen grond’.

Wethouder Stas plant eerste boom bij 500ste
deelnemer aan erfbeplanting Wim Ambrosius uit Meterik
Groene gemeente
Wethouder Arie Stas zei trots te
zijn op de groene gemeente Horst
aan de Maas en het aandeel van
Stichting Horster Landschap daarin.
“De erfbeplanting gaat weliswaar
stap voor stap. Maar als je het groen
op die 500 erven weg zou denken,
zou je het verschil heel goed zien”,
aldus Stas die de eerste boom
plantte op het erf van de 500ste,
deelnemer Wim Ambrosius uit
Meterik.
Erfbeplanting
Het doel van de jaarlijkse erfbeplantingsactie is verfraaiing van
het buitengebied. Door erfbeplanting
wordt bebouwing beter ingepast
in het landschap. Bovendien keren

zo de traditionele boerenerven en
beplantingsvormen zoals hagen,
singels, houtwallen en hoogstam
fruitboomgaarden weer terug in het
Horster landschap. Voor erfbeplanting
worden planten, struiken en
bomen gebruikt die van oudsher in
deze regio voorkomen. Voor elke
deelnemer wordt een individueel
beplantingsplan ontworpen. Stichting
Horster Landschap regelt de subsidie
en het plantmateriaal. Zowel
particulieren als bedrijven komen in
aanmerking voor deelname.
De enige voorwaarden is dat het erf
in het buitengebied van Horst aan de
Maas ligt.
Voor meer informatie over erfbeplanting zie www.horsterlandschap.nl
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Toch natuurbegraafplaats Blerick
Eerder dit jaar ging de locatie
langs het Bedelaarspad in de
bossen van Kronenberg niet door.
Ook de natuurbegraafplaats in
Blerick leek van de baan, maar de
aanleg hiervan gaat nu toch door.

De exploitant van de bestaande
natuurbegraafplaats in St. Odiliënberg
gaat deze aanleggen. Het idee achter
een natuurbegraafplaats is dat het
lichaam wordt teruggegeven
aan de natuur en zo bijdraagt

aan de instanthouding van het
landschap.
Het natuurgraf wordt niet
gemarkeerd met een traditionele
grafsteen maar hooguit met een
boom of een zwerfkei.

Achthonderd leden voor
Sevenumse KBO
Iedereen weet dat ouderen een steeds grotere groep binnen onze
samenleving gaan vormen. Iets meer dan 20% van de inwoners van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas is boven de 65 jaar. In vergelijking
met de rest van Limburg is onze bevolking nog relatief jong. De Sevenumse
KBO verwelkomde op maandag 9 november haar achthonderdste lid. Ruim
10 procent van de inwoners uit Sevenum is lid van de KBO.

Piet Thijssen heet Ben Hermans welkom (foto: Pim van den Bercken)
In de nieuwe gemeente treffen we
maar liefst 13 afdelingen van de KBO
aan. ”De nieuwe gids van de nieuwe
gemeente geeft niet alles goed aan”,
verzucht Piet Thijssen, voorzitter van
KBO-afdeling Sevenum.
De Sevenumse kerkdorpen gaan
samen in een afdeling. Swolgen kent
geen KBO. Daarmee komt het totaal

aantal afdelingen op 13. Men wil toch
graag plaatselijk georganiseerd zijn.
De Katholieke Bond van Ouderen is
een organisatie van en voor ouderen.
Doelstellingen zijn belangenbehartiging en inzet voor een volwaardige
positie van de ouderen. De 151 afdelingen in Limburg tellen ruim 40.000
leden. Landelijk heeft de KBO 310.000

leden. Samen met andere organisaties
van ouderen, zoals de ANBO, behartigen ze de belangen van ouderen bij de
regering.

”De gemeente
weet zo beter
wat er leeft
onder de inwoners”
KBO Sevenum richt zich op
ledenwerving. Nu is ongeveer zestig
procent van de mensen boven de
vijfenzestig lid van de KBO. ”Als dit
nog hoger wordt, kunnen we ook
meer invloed uitoefenen”, aldus Piet
Thijssen. Landelijk komt tienmaal per
jaar het blad met de toepasselijke
naam ’Nestor’ uit. Provinciaal verschijnt ’Kijk op Limburg’ en plaatselijk
’het Contactblad’. Er zijn adviseurs
voor belastingzaken en algemene
zaken. Na jarenlange inzet gaat KBO
Sevenum over afzienbare tijd beschikken over een eigen ’home’. Dit wordt
gerealiseerd als onderdeel van de
aanpassing van gemeenschapshuis De
Wingerd. Ook verrichten de KBO’ers
weleens activiteiten op verzoek. Zo
werden tientallen ouderen bezocht en
geënquêteerd. De gemeente weet zo
beter wat er leeft onder de inwoners.
”De betrokkenheid neemt daardoor
erg toe, we hebben met plezier
meegewerkt”, aldus Piet Thijssen. Ben
Hermans werd met een horloge als
kado verwelkomd; de tijd gaat immers
door. Zie ook: www.kbolimburg.nl

Weggekels
Een echte
Sinterklaas traditie
HORST • MAASBREE

www.hallohorstaandemaas.nl

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
re
ad s 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

Oproep foto’s: mailbox overbelast
Kunstenaar Guus van
Enckevort uit Sevenum deed de
afgelopen weken de oproep om
hem foto’s te sturen voor een
grote fotocollage. Inwoners van
Sevenum gaven hieraan
massaal gehoor waardoor de

mailbox van de kunstenaar soms
enige tijd overbelast raakte.
‘Os eige Serum’, zoals de
kunstenaar zijn fotocollage
genoemd heeft, geeft een beeld
van Sevenum op het moment van
fusie met Horst aan de Maas.

Het is de bedoeling dat de
fotocollage in het plafond van
de Wingerd wordt verwerkt
tijdens de verbouwing. Wie de
collage na de verbouwing wil
zien, zal dus omhoog moeten
kijken.

Op 27, 28 en 29 november

15% korting op alles!
Donderdag 3 december
extra koopavond

Gourmetten
Al vanaf

met de feestdagen

71250
all-in

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

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

Wouterstraat 36
5966 PR America

baby- en kinderwinkel

Kerkstraat 20b, 5961 GD Horst
077-398 49 00 www.wolk.nu

info@slagerijhenkaarts.nl
www.slagerijhenkaarts.nl
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Kerk Broekhuizen
wordt door Sinterklaas
in het licht gezet
Op zondag 29 november zal de verlichting van de H. Nicolaaskerk in
Broekhuizen officieel in gebruik worden genomen. Op die dag arriveert
Sint Nicolaas in Broekhuizen en mag hij de verlichting van de parochiekerk
van de naar de Goedheiligman vernoemde kerk ontsteken. Om 16.45 uur
wordt de Sint door fanfare St. Nicolaas afgehaald bij het Maashotel.
Vandaar zal de Goedheiligman samen met genodigden en belangstellenden naar de kerk gaan om deze officieel in het licht te zetten.
De plannen om een actie op
touw te zetten teneinde de kerk van
Broekhuizen in het licht te zetten,
ontstonden in het najaar van 2007.
In het kader van ‘Boerderijen in
het licht’ waren in Broekhuizen
veel historische gebouwen verlicht.
Patron Cuisinier Jules Peeters van
het Maashotel vond het jammer dat
het prachtige historische kerkje van
Broekhuizen hierbij in het donker
bleef en zette zijn schouders onder
een actie om de nodige financiën
bij elkaar te krijgen. Toen hij kort
daarna 40 jaar in het vak zat, nam
hij de gelegenheid waar en in
plaats van cadeaus vroeg hij om
een donatie voor de verlichting van
de kerk. Dat bracht een bedrag op
van 4.850 euro. Een mooi bedrag,
maar lang niet genoeg om de
aanschaf van de buitenverlichting te

Koopzondag
29 november
in het centrum van Horst
met braderie en
Het pakhuis van Sinterklaas
van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis parkeren

Het kan voor iemand die kanker heeft of gehad heeft, heel troostvol
zijn om zijn of haar ervaringen te delen met lotgenoten. Om die reden
besloot Diny Wijnen uit Melderslo twee jaar geleden haar ervaringen op te
schrijven. Zij bracht het boek ’Dokter, zeg dat het niet waar is - Ik hád drie
keer kanker’ in eigen beheer uit. Het boek is nu in herziene versie opnieuw
uitgebracht bij uitgeverij Prelim.

financieren. Daar kwam nog bij dat
het kerkbestuur niet de financiële
middelen had om de zaak daarna
ook brandend te houden. Maar
Jules toonde dat ondernemers ook
doorzetters zijn en hij ging op zoek
naar sponsoren. Deze vond hij bij de
gemeente, de dorpsraad, Rabobank
Maashorst en Venled uit Venlo.
Het bedrag dat toen nog ontbrak,
heeft Jules Peeters zelf aangevuld.
Zodoende is er een potje ontstaan
om de lampen de komende jaren
ook brandend te houden. Venled is
een specialist in ledverlichting. Juist
door deze ledverlichting komt de
karakteristieke bouwstijl van de kerk
goed tevoorschijn. De verlichting
bestaat uit twee schijnwerpers die
gericht zijn op het torentje en uit
veertien ledverlichtingsbalken die
zorgen voor een indirecte verlichting.

Enthousiaste
fotografen gezocht
Er staat veel te gebeuren in
de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas. Op 1 januari 2010 is de
herindeling een feit en telt de
gemeente maar liefst 16 kernen.
Dorpen met elk een eigen gezicht
en identiteit en waar volop
activiteiten zijn. Er gebeurt altijd
en overal wel iets wat interessant
is om te delen met de lezers van
HALLO Horst aan de Maas en de
bezoekers van HALLO online
(www.hallohorstaandemaas.nl)
De redactie van HALLO biedt
de gelegenheid tot het plaatsen
van foto´s op de HALLO website
van activiteiten en actuele
gebeurtenissen die in uw

Ervaringsboek over kanker
van Melderslose Diny Wijnen

omgeving plaatsvinden.
Fotografeert u graag, lijkt het u
leuk om, met enige regelmaat,
uw foto´s op een professionele
manier te tonen aan alle inwoners van Horst aan de Maas dan
nodigen wij u uit om contact met
ons op te nemen. Ook plaatsing
in het nieuwsblad HALLO Horst
aan de Maas behoort tot de
mogelijkheden.
Bent u een enthousiaste
hobbyfotograaf en geïnteresseerd
in deze mogelijkheid bel dan
077 396 13 56 en vraag naar
Jolanda of Dorothé.
Of stuur een mail naar jolanda@
hallohorstaandemaas.nl.

“Toen ik zo ziek was,
had ik heel graag
een boekje als dit
willen lezen”

Diny Wijnen: Ik hád drie keer kanker
Het is het aangrijpende en soms
ontroerende verhaal van een vrouw
die drie maal te horen kreeg dat ze
kanker had. Diny Wijnen doorstond
een periode vol angst, verdriet en
hoop, met soms ook blije momenten.
Een verhaal met een lach en een

traan, maar bovenal een verhaal met
een goed einde! De eerste keer dat
bij Diny Wijnen darmkanker geconstateerd werd, was begin 2001. Haar
leven stond op zijn kop, maar ze kreeg
al gauw weer hoop, want de tumor
kon worden verwijderd en er bleken

BEUK - HAAGBEUK
BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

Waarop Simon zegt: Ik heb zo hard gespeeld, ben veel te moe om op te ruimen.
Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Diny kwam er langzaam weer
bovenop. Dat is nu al weer zes jaar
geleden en het gaat gelukkig nog
steeds goed met haar. Diny beschrijft
heel minutieus hoe ze de opnames in
het ziekenhuis ervaren heeft, hoe ze
opzag tegen de operaties en de MRIscans, hoe ze gruwde van de stoma
die geplaatst moest worden, hoe
belangrijk de persoonlijke aandacht
van de verpleging voor haar was,
hoe haar omgeving meeleefde en
hoe ontzettend veel ze aan de steun
van haar partner heeft gehad. Diny
beschrijft haar ervaringen open en
eerlijk. Ze hoopt dat ze met dit boek
andere mensen met kanker een hart
onder de riem kan steken, dat het
andere mensen kan helpen en blij maken. Of zoals ze zelf zegt: “Toen ik zo
ziek was, had ik heel graag een boekje
als dit willen lezen”.

Zilveren sieraden uit Nepal

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

Vorige week met het mooie weer had Simon heerlijk actief buiten gespeeld.
Mia zegt: “we gaan nu opruimen en boterhammen eten.”

geen uitzaaiingen te zijn. Diny pakte
haar leven weer op en beschrijft hoe
ze langzaam opknapte en iedere dag
weer een beetje meer kon. Dit bleek
echter nog lang niet het einde van het
verhaal. Een halfjaar later zou opnieuw
darmkanker worden geconstateerd.
Weer sloeg de behandeling goed aan
en weer leek het goed af te lopen.
Twee jaar later sloeg het noodlot
echter weer toe. Voor de derde maal
werd kanker geconstateerd, ditmaal
in de lever. Die dreun kwam hard aan.
Diny geloofde nu echt niet meer in
een goede afloop. Toch wist ze genoeg
moed te verzamelen voor de zoveelste
behandeling. En ook deze keer bleek
die goed aan te slaan.

Vrouwen proberen met het maken
van sieraden eigen inkomsten te verwerven
Andrea Nellen uit Sevenum zet zich al jaren in om sieraden uit Nepal te
verkopen volgens het Fair-Tradeprincipe. De opbrengst van de sieraden gaat
100% terug naar de makers ervan. De sieraden te bezichtigen bij de
Bibliotheek in Sevenum. Voor openingstijden zie: www.groeibibliotheek.nl

De sieraden uit Nepal zijn afkomstig uit Dambar’s Silverfactory,
een fabriek in Kathmandu, genaamd
naar de eigenaar van de fabriek,
Dambar. In de fabriek werken zo’n
achttien smeden. Bijzonder is dat
Dambar uitsluitend werkt met jongens
afkomstig uit de laagste kaste, een
groep die normaal gesproken weinig
kansen heeft in de maatschappij.
Dambar, zelf ook afkomstig uit de
laagste kaste, heeft met behulp van de
Hilversummer Jos Bus een eigen zaak
kunnen opbouwen. Nu geeft Dambar
zijn jongens de kans die hij zelf ooit
kreeg. In de fabriek leert hij ze het vak
van zilversmid en hij betaalt hun een
salaris volgens het Fair-Tradeprincipe.
Dit is ongeveer het dubbele van wat
anderen hun werknemers betalen.
Naast de zilveren sieraden zijn er ook
’Beads Jewellery’ te vinden. De ’Beads
Jewellery’ zijn afkomstig van Beads for
Life (letterlijk: ’kralen voor leven’), een
project van ontwikkelingsorganisatie
Ama Nepal (letterlijk: ’moeder Nepal’).
Vrouwen in verschillende leeftijden
worden getraind om sieraden te
maken. Ama Nepal geeft kansarme en
alleenstaande vrouwen de gelegenheid hun eigen inkomen te verwerven.
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Sinterklaas weer in het land

Platmos

Op veel plaatsen is Sinterklaas met zijn Pieten in het afgelopen weekend welkom geheten. Kinderen van de
eerste groepen van de basisscholen zijn bezig geweest om een goede indruk op de Sint te maken.
Een leerling uit groep 4 maakt hier een handstand voor de Sint en de Pieten. Natuurlijk wordt hij daarvoor door de
goedheilig man beloond.

pend
dag geo
A.s. zon tot 17.00 uur
0
van 11.0

Platmos
Per bak

Nu van 4,49 voor
Geldig van 26-11
t/m 02-12. OP=OP

2,99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Lekker Bourgondisch!

Het LGOG en ons geheugen
De interesse in plaatselijke geschiedenis neemt toe. Ben je bezig met de geschiedenis van je familie,
dan beoefen je de genealogie. Zoek je naar historie in de bodem, dan ben je archeoloog. Het bestuderen en
beschrijven van monumenten en leefwijzen behoort tot cultuurhistorie. Met deze drie taken houdt het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, het LGOG, zich bezig. Op de Veemarkt in Horst wordt nu volop
gebouwd. Eerder vond daar archeologisch onderzoek plaats. Het resultaat was verbluffend. Op donderdag
19 november werd een en ander toegelicht. Ook werd een geheugenspel gepresenteerd. Dit ter gelegenheid
van het 35-jarig bestaan van het LGOG Ter Horst.

Surprise Tip!
Een originele Bufkes rugzak met een
Bufkes cadeaucheque (t.w.v. 2,50)

voor € 3,95

Stel je voor: je reist van Den
Bosch naar Keulen. Niet nu, maar
rond het jaar 1500. Niet per auto
of per trein, maar te paard, in een
rijtuig of te voet. Op een gegeven
moment kom je aan in Berkele.
Dit zou later Horst gaan heten.
Je bent natuurlijk dagenlang onderweg. Op de Veemarkt in Horst rust
je uit. Er is water, dat haal je uit de
heiplaggenput.

Actie alleen geldig bij Bufkes Horst

www.bufkes.nl

De gasthuispenning
die je vindt
geef je weer terug
aan de armen.

Hondenuitlaatservice
&
Kattenverzorgservice

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

www.yourbestfriend.nl
077-8501300

Geheugen trainen en kennis opdoen
zoals restanten van talrijke putten,
verschillend in diepte. Als de grondwaterstand wijzigde, werden er
nieuwe putten gemaakt. Veel is goed
bewaard gebleven. In de kantfabriek
in Horst worden de vondsten in de
komende weken tentoongesteld.
Het LGOG Kring Ter Horst voor de
gemeenten Horst aan de Maas en
Sevenum bestond op 1 januari van dit
jaar vijfendertig jaar. Op initiatief van
het provinciale LGOG werd ook in Horst
in 1974 een eigen kring opgericht. Het
provinciale LGOG is in 1863 opgericht.
Om het vijfendertigjarig bestaan
te vieren, zijn dit jaar veel bijzondere

activiteiten. Een ervan is het uitgeven van een memoryspel.
In een set van tweemaal zesendertig kaarten worden markante
historische gebouwen en monumenten weergegeven.
Alle 16 kerken in de dorpen en
wijken van de nieuwe gemeente
zijn erin opgenomen. Op de site
van het LGOG is een toelichting op
de diverse objecten te vinden. Ook
vindt u daar hoe u een exemplaar
van het spel kunt verkrijgen.
Het eerste exemplaar werd aan
burgemeester Kees van Rooij
overhandigd.

PROFITEER NU!

-AKTIE

BIJ AANKOOP VAN:

3

dames- of
herenslips

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel.

Zij kunnen dan brood kopen.
Er hangt altijd een rokerige lucht.
Dit komt doordat men ijzer probeert
te halen uit de ijzerhoudende grond.
Er zijn enkele honderden bewoners,
ze hebben zich hier op het hoge
gedeelte gevestigd. Berkele ligt dicht
bij de Maas, mergel wordt al aangevoerd. Er zijn enkele hoefsmeden.
Ze hebben prijsafspraken gemaakt,
zodat je niet goedkoop uit bent.
Het aardappelmesje dat je verliest,
wordt honderden jaren later weer
gevonden door archeoloog Xavier
van Dijk. Hij lichtte het proces en de
bijzonderheden rond de Veemarkt
toe.
Voordat men mag gaan bouwen,
vindt vaak eerst een archeologisch
onderzoek plaats. Of men ook daadwerkelijk in de bodem op zoek gaat,
hangt af van de kans op archeologische vondsten. Bij de opgravingen
onder de Veemarkt is veel gevonden

Your Best Friend . Horst

Actie van 1-12-2009 t/m 31-12-2009

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50
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Wens dorpsraad Griendtsveen gaat in vervulling

Griendtsveenkanaal
wordt weer zichtbaar

Staatsbosbeheer is gestart met het verwijderen van de bomen op de zuidoever van het Griendtsveenkanaal.
Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de dorpsraad Griendtsveen in vervulling. De werkzaamheden passen
in een eerder uitgevoerd project om de cultuur-historische waarde van Griendtsveen te versterken door de kanalen
en lanenstructuur in en om Griendtsveen beter zichtbaar te maken.

Wonen in de Risselt in Horst?

AG
OPEN D
0 - 15.00 uur

.0
5 december 11

ook voor zorgen dat het voedselrijke
water uit het Griendtsveenkanaal niet
in het natuurgebied de Mariapeel
terecht komt. Door de boomwortels
ontstaan er gaten in de oever, die
tot gevolg kunnen hebben dat er
kanaalwater in het natuurgebied
stroomt. Met het groter worden van
de bomen, neemt de kans hierop toe.
Het weghalen van de bomen lost ook
dit probleem op.

De kade aan de zuidzijde van het
Griendtsveenkanaal waar de kapwerkzaamheden plaatsvinden, heeft een
breedte van ongeveer acht meter. Niet
alleen langs de oever van het kanaal
heeft zich op de kade een bomenrij
ontwikkeld, maar ook aan de zijde van
het natuurgebied. Hier wordt alleen
een aantal grote bomen weggehaald
die bij omwaaien schade aan de kade
kunnen toebrengen.

De Horster Popkwis
Op zaterdag 28 november
vindt de tweede Horster
Popkwis plaats in ’t Gasthoês.
Er hebben zich dertig teams
aangemeld en daarmee is de zaal
vol. Naast een quiz voor muziekkenners is er ook een speciale
muziekronde voor het publiek.
De Popkwis begint om 19.30 uur.
De Horster Popkwis doet het
prima. In no-time hadden zich
zo’n dertig teams aangemeld en

De Consumentenbond heeft de kwaliteit van borstkankerzorg in alle
Nederlandse ziekenhuizen onderzocht. Daaruit blijkt dat VieCuri, met
locaties in Venlo en Venray, tot de top van Nederland behoort op het
gebied van borstkankerzorg. VieCuri kan zich meten met bekende
namen zoals het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het St. Antonius
ziekenhuis (beste ziekenhuis 2008).
De Consumentenbond heeft
uitvoerig onderzoek gedaan. Aan de
hand van negen criteria is de borstkankerzorg per ziekenhuis beschreven. Zo is per ziekenhuis bekeken
of er een volledig borstkankerteam
bestaat en hoe snel een afspraak
kan worden gemaakt c.q. een
diagnose kan worden gesteld. Ook
zijn gegevens van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg gebruikt. Uit de
analyse blijkt dat VieCuri tot de groep
van zeventien ziekenhuizen behoort
die door de Consumentenbond wordt
aangeraden. Paula Mertens, nurse
practitioner, heeft een duidelijke verklaring voor de goede ranking: “Dat
we door de Consumentenbond aangeraden worden, zie ik als een kroon
op het werk van de betrokken speci-

Griendtsveenkanaal wordt weer zichtbaar gemaakt
Zoals het geval was met veel
oevers van de kanalen in en om
Griendtsveen, is ook de zuidoever
van het Griendtsveenkanaal in de
loop der jaren flink begroeid geraakt
met bomen. De zichtbaarheid van het
kanaal in het landschap is daardoor
afgenomen. Na het opknappen van
de kanalen in het dorp, kwam de
dorpsraad van Griendtsveen met het
verzoek bij Staatsbosbeheer om ook
de zuidoever van het kanaal te ontdoen van de bomen. Het zou het beeld
van het Griendtsveenkanaal in het
landschap te versterken. Deze wens
gaat nu in vervulling. De noordoever
van het Griendtsveenkanaal kent het
probleem van begroeiing met bomen
niet. Deze oever is tevens wegberm en
wordt daarom jaarlijks gemaaid.
Met het verwijderen van de
bomen wordt ook nog een ander doel
gediend. De kade aan de zuidzijde
van het Griendtsveenkanaal moet er

VieCuri Venlo-Venray
scoort goed
bij borstkankerzorg

’t Gasthoês was daarmee
helemaal volgeboekt.
Toeschouwers kunnen een kijkje
komen nemen en zelf meedoen
aan een speciale publieksronde.
De Popkwis wordt een ontmoeting voor muziekliefhebbers.
Er staan veel muziekfragmenten
op ’t programma. Aan gezelligheid is ook gedacht. Zo is er een
afterparty, deze staat 23.30 uur
gepland. Zie ook: www.horsterpopkwis.nl.

alisten, verpleegkundigen en overige
medewerkers van de mammapoli.
Door de multidisciplinaire samenwerking kunnen we de patiënt nog meer
kwaliteit bieden”. VieCuri heeft sinds
2002 een zelfstandige unit, genaamd
de mammapoli. Binnen de mammapoli werken chirurgen, radiologen,
pathologen, internisten, gespecialiseerde verpleegkundigen, de nurse
practitioner en secretaresses samen.
De mammapoli is er voor patiënten
met goed- en kwaadaardige tumoren
in de borsten. Paula Mertens: “Door
het toenemend aantal borstkankerpatiënten nam de vraag naar
kwalitatieve zorg op maat toe. De
mammapoli is in het leven geroepen
om juist deze groep patiënten goede
zorg en extra aandacht te bieden.”

De Volière
geeft boek uit
Een vijftig jarig bestaan is natuurlijk reden om te vieren. In 2011
bestaat de Vereniging van Vogelliefhebbers De Volière uit Sevenum vijftig
jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt nu al een boek uitgegeven. Dit boek
gaat uiteraard over vogels.
Harry Stienen en Jos Wijnen
hebben op basis van artikelen uit
het toenmalige ’Serums Krentje’ een
boek samengesteld. Het resultaat is
de ’Aktiviteitenkroniek 1985-1995’.
Het is een bundeling van de verhalen
van Frans Stappers. Hij schreef in de
periode 1985-1995 over zaken die de
vereniging aangingen. Zijn publicaties
verlevendigde hij met mooie afbeeldingen en verhalen uit de wereld van
de vogels.
Het boek is inmiddels beschikbaar.
Het is geheel in kleur uitgevoerd en
telt 274 bladzijden. Er zijn 200 afbeeldingen en foto’s in het boek opgenomen. Het boek is verkrijgbaar voor 30

euro. In de bibliotheek van Sevenum
aan de Monseigneur Evertsstraat in
Sevenum is een exemplaar in te zien.

Mooie afbeeldingen
en verhalen uit de
wereld van de vogels.
Bestellen kan via mail: joswijnen@
telfort.nl of stienenhjm@home.nl. U
vermeldt daarbij uw naam en volledig
adres. U kunt ook bestellen door het
sturen van een brief(-kaart) naar:
J.Wijnen, Wolfsklauw 33, 5975 TM
Sevenum. Op dit adres is het boek ook
af te halen.

Zoekt u goederen of diensten?
Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te

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

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

Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077-3988558
of www.mooiewoning.nl
Zoekt u een passend kado
voor uw tuin?
Voederhuisjes van 15, 20, 25 en 28
euro; nestkastjes vanaf 6 euro, bij 3
stuks 12 euro; pottafeltje 13 euro;
voedertafeltje 13 euro. Ger Poels,
Bakhuuske 10
Hegelsom tel. 077-3981553.
Te koop op vrijdag en zaterdag:
diverse bloembollen
Tulp - Narcis - Hyacinth
Fam. Klomp, Nieuwepeeldijk 35
America, telefoon 464 13 80

€ 4,50
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum. Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

=€

Plaatsingsdatum:

In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.
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Wat doe je met rozen
in de winter?
Opeten natuurlijk!
We kennen de roos als bloem in de vaas of als plant in de tuin. Er zijn ook andere toepassingen, die niet
meteen voor de hand liggen. Diet Vergeldt van Landhuis De Maashof in Lottum, experimenteert al vele jaren met
rozen in gerechten. In 1989 heeft ze haar eerste gerechten gemaakt met rozen. Diet en Leo Vergeldt zijn dus al
twintig jaar actief bezig met het verwerken van rozenblaadjes en bottels in allerlei etenswaar.

Diet Vergeldt in haar rozentuin
Het werken met rozen is in Lottum
de normaalste zaak van de wereld.
Daar worden jaarlijks miljoenen rozen
gekweekt en verkocht. Diet Vergeldt
gebruikt de roos niet alleen als
versiering in een vaas of in de tuin.
Ze gebruikt delen van de roos, zoals de
bloemblaadjes en de bottels als kruid
in verschillende gerechten.

”De roos was vroeger
een smaakmaker
in verschillende
gerechten”
Diet Vergeldt was altijd al geïnteresseerd in het experimenteren met
allerlei kruiden. In 1989 begon ze
de roos te gebruiken voor een bijna
vergeten toepassing uit het verleden.
Rond het jaar 800 stond de roos op
een lijst met kruiden, gebruikt op het
hof van Karel de Grote. De roos was
toen een middel tegen allerlei ziektes
en een smaakmaker in verschillende
gerechten. Op de vraag hoe Diet
Vergeldt op het gebruik van rozen
in gerechten gekomen is, antwoordt
ze: “Mijn man Leo, is kok en in ons
restaurant hadden we ruimte tussen
het asperge- en het wildseizoen.
Gerechten met rozen pasten daar
prima tussen. In 1991, toen de rozenfeesten in Lottum nieuw leven in
werd geblazen, zijn we gestart met
het aanbieden van producten. Op dit
moment hebben we ongeveer 150
soorten rozen in de tuin staan. Het is
natuurlijk erg belangrijk dat de producten die we verwerken vrij zijn van
bestrijdingsmiddelen. Vandaar onze
eigen rozentuin”. Diet Vergeldt is sterk
visueel gericht op alles wat met rozen
te maken heeft. Deze bloem komt veel
voor in kunstwerken, zoals schilderijen
en beelden. Ook is ze bezig met literatuur over dit onderwerp. Door haar

focus op rozen ziet ze het als geen
ander, als er ergens een roos wordt
gebruikt of verwerkt.
Het ontwikkelen van nieuwe rozenproducten blijft kriebelen.
Op dit moment is Diet bezig met het
ontwikkelen van een koekje gevuld
met rozenbottelpasta.
Het bedrijf van de familie
Vergeldt is gelegen aan de Maas in
Lottum. Uit vondsten is gebleken
dat er al in de ijzertijd bewoning

was in de omgeving. De Romeinen
hadden er een post langs de Maas
en vanaf ongeveer 1400 is er al een
veer dat mensen de Maas overzet.
Landhuis De Maashof is het beste te
omschrijven als een beleving. Het is
duidelijk dat roos en roosproducten
een grote invloed hebben op het
bedrijf. In het weekend van 28 en
29 november en 5 en 6 december
is Landhuis De Maashof helemaal
ingericht in winterse sferen. Er is

aandacht voor kunst in de vorm van
engelenschilderijen van Ellen Kessels
en harpmuziek van Mariet Weijs.
Er zijn vijf locaties, binnen en
buiten, ingericht om de zintuigen te
prikkelen. De naam van dit evenement is ’Winterroos’.

”Zitten er geen
doorns in de
rozengerechten?”

Voor Diet en Leo Vergeldt staat het
plezier in het werk voorop. “De meeste
mensen die hier komen, genieten van
de ambiance. Sommigen gunnen zich
de tijd niet om even te ontspannen,
maken het grapje of er geen doorns in
de gerechten zitten en zijn weer weg.
Voor deze mensen is het een gemiste
kans om even te ontspannen. Als onze
bezoekers genieten, zijn we tevreden.
Daar krijgen wij weer energie van”,
sluit Diet Vergeldt het gesprek af.

Koopzondag
29 november
in het centrum van Horst
met braderie en
Het pakhuis van Sinterklaas
van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis parkeren

tuin

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

1 kg friet
10 mm (Lutosa)

 0,95

40 fricandellen
85 gram
(Van Lieshout)

 6,95

28 vleeskroketten
80 gram
(Ad van Geloven)

 6,95

van 1 t/m 4 december

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!
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Herberg De Morgenstond Nieuw Chinees
beste café Noord-Limburg restaurant New
Gerold van der Vrande is de uitbater van Herberg De Morgenstond in Griendtsveen. Dit jaar eindigde de
horecaondernemer op een veertiende plek in de Top 100 beste Café van Nederland. Twee jaar geleden stond het
café negende en het afgelopen jaar twaalfde. Gerold van der Vrande weet dat bij de top horen hard werken is en
dat heeft hij en zijn team er graag voor over.

Fong Shou in Horst
Vrijdag 27 november vanaf 16.00 uur opent Chinees restaurant
New Fong Shou haar deuren. Het Chinees Kantonees specialiteitenrestaurant is gelegen aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst waar
eerder Chinees restaurant Golden House was gehuisvest. Het nieuwe
restaurant gaat zich met name toeleggen op het afhalen van Chinees
eten, à la carte eten en lopende buffetten.
Kelvin Zhang (24) heeft er
duidelijk zin in. “We hebben al ruime
tijd ervaring in deze business. In
Wageningen hadden mijn ouders ook
een Chinees restaurant maar dat was
te groot voor ons. We zijn via ons
Chinees intern netwerk uiteindelijk
in Horst uitgekomen. Samen met
mijn ouders ga ik ’New Fong Shou’
runnen. Mijn vader is de chefkok;
hij heeft 20 jaar ervaring opgedaan
in Wageningen.

We willen kwalitatief goede
maaltijden leveren tegen een lage
prijs. Ik weet zeker dat mensen
in Horst dat waarderen”, aldus de
nieuwe mede-eigenaar.
Het restaurant biedt plaats aan
veertig tot vijftig gasten en heeft een
kortingsactie lopen van 27 november
tot en met 24 december. Op alle
afhaalgerechten, buffetten en eten
à la carte wordt dan 30% korting
gegeven.

Gerold van der Vrande heeft het beste café van Noord-Limburg
“Toen wij in 1987 Café-Pension
Vannisselroy overnamen dachten
we ’Oei’, dat wordt vroeg opstaan
’s morgens. Daarover nadenkend
kwamen we uit op morgenstond. En zo
is eigenlijk de naam De Morgenstond
ontstaan. In eerste instantie wilden we
een gelegenheid waar men kon eten,
slapen en drinken. Dat was tenminste
onze intentie. Maar het was al snel
zó druk dat wij zelf niet of nauwelijks
aan slapen toekwamen. Toen hebben
we besloten geen overnachtingen aan
te bieden en ons te richten op café
en terras. Zo begonnen we met een
terras van 24 stoelen waar gasten een
kop soep en een uitsmijter konden
krijgen. Inmiddels telt ons terras 140
stoelen. We zijn vanaf 1995 meer gaan
doen met eten en in 2003 zijn we als
streekrestaurant aan de slag gegaan”,
zegt Gerold.

”Oei, dat wordt vroeg
opstaan ’s morgens”
Het gebouw waar De Morgenstond
in gehuisvest is dateert van 1890.
Het etablissement is enige jaren
geleden verbouwd maar straalt rust
en authenticiteit uit. Het juryrapport
gaf aan dat er gerust meer sleet in De
Morgenstond mocht zijn aan meubels
of wanden. “Ja, dat brengt sfeer met
zich mee en eerlijk gezegd kun je
moeilijk van mij verwachten dat ik
na de verbouwingen scheuren in de
muren maak of sleet toebreng aan
mijn meubilair”, lacht Van der Vrande.
Het succes van zijn onderneming
wijt Van der Vrande ondermeer aan de
inzet van zijn team.
Er moet volgens hem aandacht
zijn voor de gast. Betrouwbaar zijn en
de onderneming moet rust uitstralen.
Maar bovenal dient gastvrijheid
hoog in het vaandel te staan. Op die
manier wil Gerold van der Vrande
nog jaren De Morgenstond uitbaten.
Hij wil een band scheppen met zijn
gasten en daarbij zijn de inwoners
van Griendtsveen hem na aan het
hart. Zo was Van der Vrande medeoprichter van het inmiddels bekende

Bokkenollen. De Morgenstond, een
plek waar het genieten is, elke dag
opnieuw. Het is Gerold af te zien
dat hij plezier heeft in wat hij doet.
Opgewekt en steeds de helpende
hand bieden waar die nodig is binnen
zijn onderneming. Een man die we
nog jaren tegen zullen komen in
De Morgenstond.
Naast De Morgenstond uit
Griendtsveen eindigde café ’t Centrum
uit Horst op een 24e plek in de top
100. De Sevewaeg uit Sevenum
eindigde op een 49e plaats. Daarmee
heeft de fusiegemeente Horst aan de
Maas drie cafés in de top 50 van beste
café van Nederland staan.

De organisatie van Café van het
Jaar Top 100 is in handen van de
redactie Misset Horeca. De redactie
beoordeeld de cafés onafhankelijk.
De juryleden zijn geselecteerd op
basis van jarenlange ervaring in en
met cafés. Velen van hen hebben zelf
een respectabele staat van dienst als
kastelein en ondernemer. De namen
van de juryleden worden niet bekend
gemaakt.
De beoordeling gaat volgens een
standaard beoordelingformulier.
De jury let op vijf belangrijke onderdelen; gastvrijheid, sfeer en uitstraling,
hygiëne, productbehandeling en de
ondernemer/kastelein.

Opening vrijdag
27 november!

ElkE vrijdag
Weekend kick OFF
ZaTErdag 28 NOv
The Sparks
ZaTErdag 5 dEc
Blok10 90’S TOP 100
ZaTErdag 12 dEc
“jEOPardY” &
”30 Past 7”

Openingsactie
l

Maandaanbieding
l

zelfstandig werkende kok
en Sous chef

www.blok10horst.nl

Koopzondag
29 november
in het centrum van Horst
met braderie en
Het pakhuis van Sinterklaas
van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis parkeren

30% korting op alle gerechten
t/m 24 december 2009

(zowel bij afhalen als in ons restaurant)

Ons keukenteam heeft plek voor een

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

Kelvin Zhang checkt nog even de prijslijst van New Fong Shou

l

Mini Loempia’s
Foe Yong Hai
Babi Pangang
Hong Kong Kai
Saté Ajam

Gebr. Van Doornelaan 80
5961 BD Horst
Telefoon: 077-3988008
Fax: 077-3971653

l

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 16.00 – 21.00 uur

Voor 2 personen

Zaterdag en zondag
van 12.00 – 22.00 uur
(Dinsdag gesloten,
behalve op feestdagen)

l
l

e14,50

Tijdens de kerstdagen zijn wij geopend en
kunt u bij ons terecht voor onze kerstmenu’s
of een lopend buffet.
Vanaf 10 personen catering en bezorging,
informeer vrijblijvend naar de diverse mogelijkheden.
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SwartWit, twee vriendinnen
met dezelfde passie
Erna de Swart en Gina Stegmeijer zijn twee vriendinnen, oorspronkelijk uit Sevenum, die elkaar al 25 jaar kennen. Ze delen al die tijd dezelfde passie.
Knutselen en interieur. Er wordt bovengemiddeld ingericht, getext, geverfd en gedecoreerd in huize De Swart en Stegmeijer.

Starters
in de regio
Bedrijf
Carmentis bv
Eigenaar John Wismans
Adres
Industriestraat 17A
Horst
Telefoon 077 744 00 30
E-mail
info@carmentis.nl
Website www.carmentis.nl
Woningautomatisering
Sector
Start
maart 2009
Activiteiten
Carmentis adviseert,
arrangeert en implementeert
oplossingen voor woningautomatisering. Comfort,
veiligheid, luxe en design zijn
daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Vanuit een
centraal, zeer fraai vormgegeven
touchpanel worden klimaatbeheersing, verlichting,
zonwering, beveiliging,
beregening en audio- en videoentertainment aangestuurd.

Gina en Erna in hun thuisboetiek
Erna woont met haar gezin in
Swolgen en Gina met haar gezin in
Sevenum. Beiden vinden het erg
belangrijk dat hun huis er warm en
gezellig uitziet. Om het huis op die
manier in te richten, worden allerlei
spullen gemaakt en opgemaakt. Gina
vertelt over het ontstaan van hun
uit de hand gelopen hobby: “Familie
en vrienden raakten geïnteresseerd
en wilden de voorwerpen graag
kopen. Vijf jaar geleden besloten we
samen te starten met het geven van
knutselworkshops. Er was en is veel
interesse voor. We tonen altijd enkele
voorbeelden van het voorwerp dat gemaakt kan worden. Het eindresultaat

is bij iedereen altijd anders, omdat
er gewerkt wordt met verschillende
kleuren materiaal. Dat maakt het
knutselwerk altijd uniek”.
Erna: “We serveren altijd koffie en
thee om de huiselijke sfeer nog verder
te versterken. De doelgroep voor de
workshops zijn mensen van jong en
oud. Het zijn wel bijna altijd vrouwen.
In de vijf jaar dat we workshops
geven, is er tot nu toe nog maar één
man bij geweest”.
Door het geven van workshops
steeg de interesse van mensen in de
omgeving voor de woondecoratie, die
zorgt voor een gezellige sfeer in huis.
De vriendinnen besloten een winkel te

beginnen in Swolgen. De tijd is nu rijp
om te starten in Sevenum. De tweede
winkel is in huis bij Gina Stegmeijer.
Hier kunnen klanten in de huiskamer
beleven hoe de aangeboden woonaccessoires het beste tot hun recht komen. Gina: “We spreken eigenlijk van
een sfeerhuis in plaats van een winkel.
Het spreekt mensen aan, als de spullen uitgestald staan in een huiskamer.
De knutselworkshops houden we in
eenzelfde omgeving.” Erna en Gina
zijn goede vriendinnen, maar verschillen op sommige gebieden van elkaar.
“Ik houd meer van kleurrijk en Gina
van wat rustigere kleuren. We vullen
elkaar op die manier prima aan. De

Munckhof Horst blijft groeien
Munckhof in Horst heeft enkele weken geleden haar geplande groei op het gebied van taxivervoer
verder doorgezet. In Nijmegen werd gestart met Taxi Nijmegen. De nieuwe vestiging is vanaf eind
oktober operationeel en is daarmee de vijfde vestiging van Munckhof Taxi. Net als de vestigingen in
Horst, Heijen, Beegden (Roermond) en Duiven (Arnhem) zal Munckhof Taxi Nijmegen zich onder
andere richten op het verzorgen van zittend ziekenvervoer, groepsvervoer en regiotaxi.
Jos Poortinga, directeur
Munckhof taxidivisie: “Het
openen van een vestiging in
Nijmegen is een logisch gevolg
van de vervoersopdrachten die
we in de regio Nijmegen
verworven hebben. Daarnaast
kunnen we met deze vestiging
onze service en kwaliteit verder
verhogen en versterken we
onze positie als personenvervoerder in Zuidoost Nederland”.
Bij Munckhof Taxi Nijmegen
worden zo’n twintig voertuigen
in gebruik genomen en wordt
ruimte geboden aan ongeveer
dertig 30 fte’s. Poortinga:
“Voor de personele invulling
zijn we op dit moment nog
volop op zoek naar taxichauffeurs”.

”Zo kunnen we met
deze vestiging onze
service en kwaliteit
verder verhogen
en versterken we
onze positie”
Munckhof Taxi Nijmegen zal in
eerste instantie ingeschakeld
worden voor het verzorgen van
zittend ziekenvervoer en Regiotaxi
in Nijmegen en omstreken. Kort
daarna wordt ook een groot deel
van het groepsvervoer voor onder
andere Dichterbij en BREED
Nijmegen bij de vestiging ondergebracht. Vanaf januari 2010 verzorgt

Munckhof Taxi daarnaast het
zittend ziekenvervoer voor
verzekerden van UVIT (Univé,
VGZ, Iza en Trias).
Met de start van Munckhof
Taxi Nijmegen hebben alle
divisies van Munckhof een
vestiging in de stad. In 1997
vestigde Munckhof zich in
Nijmegen met de oprichting van
het touringcarbedrijf Munckhof
Reizen Nijmegen. Door de
verdere groei van de organisatie
op zakenreisgebied werd in juni
2009 een vestiging van Munckhof
Business Travel in Nijmegen
geopend. Met de oprichting van
Munckhof Taxi Nijmegen zijn nu
alle drie divisies (Taxi, Tour en
Travel) in Nijmegen vertegenwoordigd.

samenwerking verloopt erg goed en
we lachen heel wat af samen”, vertelt
Erna. De opening van het sfeerhuis in
Sevenum aan de Scheperstraat 8 is op
zondag 29 november.

“Kleine huisboetiek
en huiskamerworkshops zorgen
voor warmte
en gezelligheid”
Erna en Gina zullen ook deelnemen aan de kunstexpositie ‘Alles is
Kunst’, die in Sevenum plaatsvindt op
zondag 27 december. Een wandeling
door Sevenum gaat langs boerderijen,
waar kunst wordt getoond die door
Sevenumse mensen is gemaakt. Deze
kunstrondgang wordt georganiseerd
in het kader van het afscheid van de
gemeente Sevenum op 1 januari 2010.

Doelgroep
Carmentis richt zich op de
particuliere woningmarkt.
De oplossingen van Carmentis
kunnen geïntegreerd worden in
zowel nieuwbouw als in bestaande bouw. Het merendeel
van de particulieren, maar ook
veel professionals, weet niet wat
er allemaal kan en hoe
verrassend aangenaam woningautomatisering is. Daarom is de
acquisitie voornamelijk gericht
op architecten, adviseurs en
installateurs.
Onderscheidend vermogen
Met een persoonlijke aanpak
en een op maat gesneden
dienstverlening onderscheidt
Carmentis zich van andere
aanbieders. Het ontwerpen van
een exclusieve installatie vraagt
om specifieke deskundigheid,
maar ook persoonlijke aandacht
voor de wensen en behoeften
van de klanten.
Carmentis biedt, door haar
unieke showroom, de mogelijkheid om het gemak van moderne woningautomatisering zelf te
komen beleven.

Kerstvoostaat
weer
r de deur!
De nieuwe kerstalbums
zijn er weer!

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

Bel 077 396 13 50

10

verenigingen

Jeugdfanfare
Hegelsom
naar Proms
LBM in Meijel

26
11

Balkers-Festival in
Sevenum
Zondagmiddag 29 november organiseert zanggroep ’De Balkers’ voor de achtste keer een festival in Cultureel
Centrum De Wingerd in Sevenum. De muzikale middag begint om 14.00 uur en wordt afgesloten rond 18.00 uur.
De entree is gratis.

Op zondag 29 november
gaat de jeugdfanfare van
Hegelsom naar het LBMJeugdpodium te Meijel, ook
wel bekend als de Proms. LBM
staat voor Limburgse Bond
Muziekgezelschappen.

Op zondag 29 november wordt
het jaarlijkse Adventsconcert
gehouden in de Norbertuskerk te
Horst. Het concert begint om
14.30 uur en de entree is gratis.

Als thema heeft het Proms
‘Misdaad’. Muziek van James
Bond, Pink Panther en Inspector
Gadget wordt door de jeugdfanfare ten gehore gebracht.
De aanvang is om 10.00 uur in
zaal d’n Binger, Alexanderplein 2,
in Meijel.

Expositie
en themaavond
BiblioNu
Naar aanleiding van een
onderzoek naar alcoholgebruik
onder jongeren in Horst aan de
Maas, heeft het Dendron College
besloten nog meer nadruk te
leggen op preventie.

“Alcohol... en hoe
daarmee om te gaan”
Leerlingen van het tweede leerjaar krijgen een project aangeboden
getiteld: “Alcohol... en hoe daarmee
om te gaan”. Het project is opgezet in samenwerking met GGZ en
BiblioNu. Op 25 november is er een
gratis thema-avond in de bibliotheek.
Naast een lessenreeks tijdens het
vak biologie, werken de leerlingen
in de tekenlessen aan een affiche
dat met alcoholpreventie te maken
heeft. Vanaf 20 november tot en met
16 december worden de resultaten
tentoongesteld bij BiblioNu Horst. Op
25 november vindt er een themaavond plaats in de bibliotheek, waarvoor leerlingen van leerjaar 2 en hun
ouders uitgenodigd worden.
De avond is uiteraard ook toegankelijk voor andere belangstellenden.
Deze avond wordt om 19.30 uur
geopend door wethouder Marcella
Dings. Daarna geeft Peet Geenen,
werkzaam bij verslavingskliniek
Pascalis, een inleiding. Hij is betrokken bij de begeleiding van jongeren
met verslavingsproblemen. Vanaf
20.00 uur is er gelegenheid om de
tentoonstelling te bezoeken.
Aan de tentoonstelling is een
wedstrijd verbonden. Aanwezigen
kunnen door middel van stickers
aangeven welk affiche het mooiste
is. Deze actie loopt door tot en met
4 december. Na deze periode zal
de prijs voor het mooiste werkstuk
worden uitgereikt door wethouder
Dings. De tentoonstelling is van 20
november tot en met 16 december
vrij toegankelijk tijdens openingsuren
van de bibliotheek.

Jaarlijks
adventsconcert in
Norbertuskerk Horst

Zondagmiddag muzikaal festival in De Wingerd te Sevenum
De opzet van het festival is een
beetje veranderd. Voorheen traden
De Balkers alleen op en organiseerde
een meezingmiddag. Dit jaar doen er
meerdere koren mee. De meerderheid
van de deelnemende koren heeft een
repertoire van smartlappen, dialect-

songs en zeemansliederen.
Ze begeleiden zichzelf met slagwerk,
gitaar en accordeons. De volgende
koren namen deel aan het festival:
Dia-shant-lappen-koor uit Venlo,
Brookkreie uit Boekend, Nag Iene uit
Sevenum, Piratengroep Overstag uit

Maasbracht, Schoen Luuj uit Venlo
en De Balkers uit Sevenum. In totaal
nemen zo’n 140 zangers deel aan de
middag. Elke groep zal een optreden
verzorgen van ongeveer 25 minuten.
Halverwege de middag is er een
optreden van Um & Um uit Horst.

Aan dit concert werkt ook
de Gemengde Zangvereniging
’Egelsheim’ uit Hegelsom mee.
Samen met het Harmonie Orkest
Noord-Limburg (HONL) wordt
er een aantal muziekstukken
uitgevoerd. Daarnaast spelen
en zingen instrumentalisten en
vocalisten (Egelsheim) ook apart.
Verdere medewerking is er van
sopraan Dorris van de Meerendonk
alsmede Helie Renkens en
counter-tenor Ron Mulders.
Zij geven het concert nog
extra glans.
Dorris brengt tevens enkele
leerlingen mee, die samen met
haar zingen. De leerlingen treden
tevens op als backin’ vocals.
Er staan werken op het programma
zoals Leise rieselt der Schnee,
Pie Jesu, Locus Iste, O Freedom,
Hark the Angels sing Gloria,
enzovoorts.

Liedjesmiddag Tuuteriek
Het Liedjesmatinee van carnavalsvereniging D’n Tuutekop (Hegelsom) is geslaagd. Dit jaar was er voor het eerst
een jeugdcategorie naast de bestaande volwassenen categorie. Deze vernieuwde opzet viel goed in de smaak bij
het publiek. De in totaal elf nieuwe schlagers werden muzikaal begeleidt door Jos Hoebers. Het onderlinge
puntenverschil was gering. Tussen de optredens door was er een gastoptreden van aankomend talent uit Hegelsom
en Horst.

(Richard Witt, Lowie Adriaans,
Jacqueline Saris, Jacqueline Huijs,
Resi Stappers, Gert Peeters, Truus
van Rens, Marianne v/d Brink,
Diana Coppus).
8 Titel: Pien in de kop. Tekst en
muziek: Jos Peeters, Zang: Geert
Buijssen en Jos Peeters.
Jeugdcategorie:
1 Titel: De kwieke. Tekst: Cor Kuipers,
Muziek: Thijs Kleeven. Zang: VC It’s
gonna be a MeKKie (Chantal Gielen,
Bo Cuppen, Britt Verheijen, Elise
Dekker, Nicole Schobers, Lieke van
Stiphout, Renée Cuenen, Mendy
van Ooijen en Jeanine Kellenaers).
2 Titel: Gadde mei? Tekst en muziek:
Roel Backus, Zang: Evie Stappers en
Winnie van der Sterren.
3 Titel: Lekker vreej. Tekst: Marij
Janssen, Muziek: Jac Hanssen, Zang:
Lonneke Coppus.
De volgende activiteit van carnavalsvereniging d’n Tuutekop is het
prinsenbal op zondag 10 januari 2010.
Op de site www.tuutekop.nl is ook
al het programma van de zittingsavonden te bekijken.

Alle zangers en zangeressen van de eerste drie nummers (foto: hoffotograaf Stef Dekker)
Uitslag Liedjesmatinee Hegelsom:
Volwassenen categorie:
1 Titel: Halve zoal. Tekst: Emiel
Zanders, muziek en zang: René
Willems en Alex Janssen.
2 Titel: De kluts. Tekst, muziek en
zang: Britt Cuppen en Cathy van
Well.
3 Titel: Die wiës vàn wettewâl. Tekst
en muziek: Geert Josten, Zang:

Mischa Josten, John Kluskens, Henk
Peeters en Geert Josten.
4 Titel: Wèr genne priës. Tekst: Jasper
van Rens en Marieke Claessens,
Muziek: Jasper van Rens, Zang:
Happy Hotdogs (Jasper van Rens,
Roel Beerkens, Freek Kleuskens,
Maarten Lenssen, Rob van Helden,
Vincent Buyssen, Thijs Arts, Robert
Claessens en Ron Derkx).

5 Titel: Met oape mond. Tekst: Jan
Hesen, Muziek: Olga Keijsers en
Janneke Saris, Zang: Duo Blondino
(Olga Keijsers en Janneke Saris).
6 Titel: Weej zien content. Tekst en
muziek: Jos Hoebers, Zang: Josef
(Jo Wijnands en Sef Janssen).
7 Titel: Dun allerbeste. Tekst: Emiel
Zanders, Muziek: Jos Hoebers, Zang:
Het Kakelkoer

Rectificatie
In de editie van vorige week
stond per abuis dat Vincent
Hesen de nieuwe Vorst Primus is
van C.V. d’n Dreumel.
Vincent Hesen is Vorst
Iemus, de opvolger van Vorst
Primus (Jan Schatorie).
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Rock en
’foute’
muziek
Dit jaar vindt een tweedaagse
megahappening plaats in de
Mèrthal op 26 en 27 december.
Op Tweede Kerstdag vindt de
Christmas Rocknight plaats en op
zondag 27 december de ’Foute
Fruhshop Kerst Afterparty’.
Op zaterdag 26 december
opent Trade Mark om 20.30 uur de
Christmas Rocknight. Daarna is de
beurt aan Pitchlight, een band uit
het zuiden van Limburg, die eerste
werd bij de Clash of the Coverbands
in 2008. De slotact van de avond
is voor Rattlesnake Shake. Verder
zullen dj’s het publiek tijdens de
pauzes laten swingen. De zaal gaat
om 19.30 uur open en het concert
begint om 20.30 uur.
Zondag 27 december staat er een
totaal ander programma op stapel
onder de naam: Foute Fruhshop Kerst
Afterparty. Vanaf 14.00 uur gaan de
deuren open. Er treden diverse artiesten op, zoals Wir Sind Spitze, met
vele ’foute’ Duitse nummers. Verder
is er een optreden van Pigtail, die
oude rocknummers brengt. Tussen
de pauzes draaien diverse dj’s ’foute’
muziek.
De voorverkoop is gestart.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Blok10
en eetcafé Soestdijk in Horst.

cultuur 11

50-Jarig jubileum
Rosa Musica uit Lottum
In 1959 richtten dhr. Thei Custers en mevr. Dik uit Lottum mandolinevereniging Rosa Musica op. Het 50-jarig
jubileum wordt op zondag 29 november gevierd.

Aankomende artiesten die
een kans willen wagen om
definitief door te breken, kunnen
zich opgeven voor de Horster
editie van ’The Z-factor’. Deze
happening, waarbij het bereiken
van internationale roem niet
wordt uitgesloten, vindt plaats in
Café De Beurs in Horst.

Rosa Musica is een van de weinige
mandoline orkesten in Noord-Limburg.
De vereniging telt op dit moment achttien leden in de leeftijd van 13 tot 70
jaar en staat onder leiding van dirigent
Frans Poels. Plezier in het maken van
muziek staat voorop bij de vereniging.
Het orkest is muzikaal en cultureel
betrokken in Lottum en biedt sinds
enkele jaren gitaarlessen aan. Op dit

moment maken hier ongeveer 25 leerlingen gebruik van. Het uitgebreide repertoire bestaat uit volksmuziek, klassiek en pop. Hieruit blijkt de diversiteit
van het muziekaanbod. Per jaar zijn
er circa vijftien optredens. Dat gebeurt
in de vorm van het opluisteren van
feestavonden, kerkdiensten, kerstvieringen en optredens in tehuizen. Ook
wordt er samen opgetreden met koren

en harmonieorkesten. Op zondag 29
november wordt het 50-jarig jubileum
gevierd in gemeenschapshuis De
Smetenhof in Lottum. De feestmiddag
start om 14.00 uur. Dan komen leden,
oud-leden en genodigden bij elkaar
om het heuglijke feit te vieren. De
middag begint met een optreden van
Rosa Musica en wordt daarna muzikaal
opgeluisterd door Jos Hoebers.

Meer nieuws?

www.hallohorstaandemaas.nl

Peter van de Water NO Blues terug met
te gast in de Buun Arabisch-Westerse mix
Zondag 29 november is er een optreden van muzikant en troubadour
Peter van de Water in muziekcafé de Buun in Horst. Het optreden begint
om 18.00 uur en de entree is gratis.

bewerkingen van bestaande nummers, zal Peter het podium delen
met diverse gastmuzikanten. Zo zullen Luuk Lenders, Jos Josten, Manon
Houwen, Annemiek Vullings en Jos
Swinkels hun muzikale bijdragen
leveren. Van de Water heeft daarin
ook zijn passie liggen: muziek delen
met anderen, en in dit geval met
mensen uit Horst aan de Maas.

De liedjesavond in Café
De Beurs wordt voor de achtste
keer georganiseerd. Iedereen kan
aan de voorronde meedoen. De
bedoeling is een leuke, gekke of
ludieke carnavalstekst te maken.
Men kan dan alleen of met een
groepje meezingen met een
karaoke-cd. Dansen, slangen
bezweren of de clown uithangen
mag ook. Van deze liedjes wordt
dan op woensdagavond 16
december 2009 bij Café De Beurs
een gratis cd-opname gemaakt,
zodat deze ruim voor de carnaval
klaar is. Opgeven kan aan de bar
bij Jorrit of Femke vóór 6 december
of via de site debeurshorst.nl.
De aftrap voor carnaval 2010
wordt gedaan in de liveshow ’The
Z-factor’ op vrijdag 12 februari.
Alle Z-factorsongs worden door de
sterren-in-wording live gezongen
voor het publiek in Café De Beurs.
Het verkleedthema voor deze
vrijdagavond is ’Flower Power’.
Of men nu komt als hippie of provo,
in hotpants of als bloemstuk, het
maakt niet uit. Díegene van de
feestgangers die het meest in stijl
en origineel verkleed is, wint de
titel ’Prins of Prinses Woodstock
1960-2010’ en ontvangt een
passende prijs. En uiteraard:
eeuwige roem.

JapansWesterse
muziek in
Cambrinus

Peter van de Water muzikant/troubadour te zien in de Buun
Peter van de Water is een artiest
die van zijn hobby zijn beroep heeft
gemaakt.
Als muzikant/troubadour treedt
Peter wekelijks op bij uiteenlopende
gelegenheden in heel het land,
meestal in besloten sfeer. Daar waar
hij een optreden heeft, draagt hij zijn
hobby vol overgave uit. Naast het
brengen van eigen werk en eigen

Op weg
naar
eeuwige
roem

Internationaal samengestelde band NO Blues te gast in Cambrinus
Woensdag 2 december maakt
Cambrinus in Horst zich op voor een
internationaal samengestelde band.
De groep NO Blues, met de Palestijn
Haytam Safia uit Jerusalem,
Aosama Mileegi uit Khartoem (Sudan)
en de Nederlanders Ad van Meurs,
Anne-Maarten van Heuvelen en

Ankie Keultjes maken er hun
opwachting. NO Blues maakt
momenteel een tour langs Nederlandse
theaters met hun succesvolle mix
van traditioneel-Arabische muziek,
Americana en blues. Het concert begint
om 20.30 uur, reserveren is gewenst
(telefoon 077 398 30 09).

Zondag 29 november
maakt instrumentalist en
zanger Rei Satoshi uit Japan
zijn opwachting op het
Cambrinus Muziekpodium in
Horst.
Satoshi heeft als multiinstrumentalist veel onderscheidingen in de wacht gesleept in
zijn thuisland Japan. Hij speelt
traditionele Japanse muziek op
de yuequin (gekkin ofwel
maangitaar) en daarnaast
Westerse popmuziek met
Japanse trekken. Naast Satoshi
wordt de band gevormd door
gitarist Donnie Duvall, bassist
Naned Radosavljevic en violist
Abel Groenwolt. Het concert
begint om 16.00 uur.
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Veiling
gemeentelijke
stukken
Zoals bekend zal er tijdens de slotavond in Sevenum op vrijdag
27 november ook een veiling worden gehouden van enkele echt
Sevenumse spullen. Denk hierbij aan zaken met het logo van de
gemeente Sevenum, échte collectorsitems! Maar ook gebruiksartikelen zoals typemachines, kapstokken enz.
Kijk op www.denkenaansevenum.nl. Ziet u een artikel dat u graag
zou willen hebben dan kunt u vrijdag 27 november in de Wingerd
mee bieden op deze spullen.

Afscheidsfeest
Meerlo-Wanssum
bijna rond
De invulling van het afscheidsfeest is zo goed als rond. Het idee dat
het een feest vóór en dóór inwoners moet worden, vindt instemming bij
de inwoners van Meerlo-Wanssum. Daar waar de initiatiefnemers
contact hebben met verenigingen en ondernemers wachten hen
enthousiaste reacties. Iedereen wil graag meewerken om de gemeente
op een feestelijke manier uit te luiden. Alle festiviteiten vinden plaats
op vrijdag 18 en zaterdag 19 december in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
De hobbymarkt op vrijdagavond 18 december en de zeskamp
voor de jeugd op zaterdag 19
december worden nu onder de
aandacht gebracht. Op vrijdagavond
kunnen hobbyisten uit MeerloWanssum hun producten tonen en
ook verkopen.
Of het nu gaat om beelden,
kaarten, glas in lood of welke
andere hobby dan ook, iedereen is
welkom zolang men maar inwoner
van Meerlo-Wanssum is. Rondom
deze hobbymarkt staat een
muzikale avond gepland en een
gezellig samenzijn.

De indoor zeskamp staat voor
zaterdag op het programma. Deze
is speciaal voor de jeugd in de
leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste en tweedejaarsleerlingen van de middelbare
school. Tussen 18.00 en 21.00 uur
strijden groepjes van zes jongeren
in de zeskamp om de eerste plaats.
Voor deze zeskamp kunnen zich nog
groepen opgeven bij Twan Kleeven
telefoon 0478 69 12 83.
Voor andere informatie
betreffende het afscheidsfeest kan
men contact opnemen met Trudy
Steeghs telefoon 0478 69 02 93.

26
11

Ontwikkelingen
Pastoor Vullinghsplein
Het centrum van Sevenum herbergt een vitale middenstand. Er zijn zelfs enkele winkels met een
bovenlokale en bovenregionale functie. Deze winkels vormen de kern van de winkelkwaliteit en –kwantiteit.
Daarmee versterken deze winkels de leefbaarheid van en in Sevenum.
Om die kwaliteit te behouden
en verder te versterken is er in 2007
een structuurvisie voor de kern
van Sevenum vastgesteld. Met de
Structuurvisie Centrum Sevenum
(2007-2017) voert de gemeente
Sevenum ter plaatse actief de regie.
Met name het Pastoor Vullinghsplein
moet zich ontwikkelen tot een
volledig en volwaardig winkelgebied.
Dat was tot nu toe nog niet het geval
omdat een belangrijk deel van het
Pastoor Vullinghsplein wordt ingevuld
door de aanwezigheid van basisschool
De Dobbelsteen.
In overleg met de Stichting
Dynamiek is gekeken naar

mogelijkheden om basisschool
De Dobbelsteen te verplaatsen.
Daarmee komt de ruimte vrij om het
winkelgebied Pastoor Vullinghsplein
in zijn geheel af te ronden. Geplande
verbouwingen van de basisschool
hoeven niet te worden uitgevoerd
en de middelen kunnen worden
gebruikt voor verplaatsing van de
school. Dat werkt kostenbesparend,
terwijl er bovendien ruimte ontstaat
voor nieuwe ontwikkelingen aan het
Pastoor Vullinghsplein.
Er zijn plannen om De Dobbelsteen te verplaatsen naar een
gedeelte van het gemeentehuis van
Sevenum, dat door de herindeling

beschikbaar komt. Gesprekken met
andere partners en de gemeente
Sevenum kunnen voor een
hoogwaardige winkelinvulling van de
vrijkomende locatie op het Pastoor
Vullinghsplein zorgen, waarbij ook
wonen en parkeren de aandacht
krijgen. Concreet wordt op de plaats
van de school winkelruimte gebouwd,
daarboven appartementen en er komt
een forse uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen.
Hiermee wordt het met name
voor Modezaak Jansen-Noy - die
behoefte heeft aan uitbreiding mogelijk om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

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

Met ingang van januari
2010 plaatst HALLO Horst
aan de Maas de officiële
bekendmakingen, zoals bouwen milieuvergunningen, van de
nieuwe gemeente Horst aan
de Maas. Voor de huishoudens
die een nee/nee sticker op

hun brievenbus hebben zou dat
betekenen dat zij dit gemeentenieuws uitsluitend via de website
kunnen bekijken. Om hier een
alternatief voor te bieden heeft GCH
Media een sticker ontwikkeld die
naast de officiële nee/nee sticker
geplakt kan worden zodat er op

Wmo
Adviesraad

Welk afval wordt de
komende tijd opgehaald ?

Op dinsdag 1 december
2009 is er een vergadering
van de Wmo Adviesraad Horst
aan de Maas. Aanvang: 19.30
uur. Locatie: gemeentehuis
van Horst.

Vrijdag 27 november
• restafval omgeving America en
Griendtsveen
Zaterdag 28 november
• oud papier America, Horst-Noord,
Lottum, Meterik
• oude metalen Horst-Zuid,
Norbertusparochie en Meterik
• tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
Maandag 30 november
• restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 1 december
• restafval omgeving Horst (In de Riet)
en Meterik
Woensdag 2 december
• restafval Horst-West
Donderdag 3 december
• restafval Horst-Oost
Vrijdag 4 december
• restafval Horst-Noord
• oud papier Grubbenvorst
(van 11.00-18.00 uur)
Zaterdag 5 december
• tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
• KCA gemeentewerken
10.00-14.00 uur

De agenda is als volgt:
1 opening en mededelingen
2 toelichting huiskamerprojecten
3 verslag Wmo Adviesraad
d.d. 20-10-2009
4 ingekomen stukken
- kwaliteitsdocument
Indicatiestellingen
- informatie over Centrum
voor Gezond Leven
5 concept advies cliëntenparticipatie vanaf 2010
6 terugkoppeling uit congressen
en symposia
7 rondvraag en sluiting
De vergadering is openbaar.
Spreekrecht moet vóór aanvang
van de vergadering worden
aangevraagd bij de voorzitter
de heer Marius Janssen
(mariusenlea@home.nl).

deze adressen toch een HALLO
Horst aan de Maas bezorgd wordt.
Aanvragen kan via de website
www.hallohorstaandemaas.nl of u
kunt bellen met Dorothe GijssenVerhaegh (telefoon 077 396 13 56).
U krijgt na aanmelding de sticker
gratis toegestuurd.

• oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Grubbenvorst
(Grubbenvorst van 09.00-12.00 uur)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk
07.00 uur aan de weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot
16.00 uur kan er tuinafval gebracht
worden naar gemeentewerken,
Americaanseweg 43. Het tuinafval
dient zelf afgeladen te worden, denk
eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
Inzameling KCA
Iedere eerste en derde zaterdag
van de maand van 10.00 tot 14.00 uur
kan er klein chemisch afval gebracht
worden naar de chemokar bij gemeentewerken.
Om te kunnen zien in welk deel
u woont kunt u de weekkalender van
Horst aan de Maas raadplegen.
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente,
077 477 97 77 of raadpleeg internet:
www.horstaandemaas.nl.
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Wij willen alleen uw boodschap

Ik gooi geen troep in het riool
Veel mensen spoelen wel eens frituurvet door de wc, gooien een doekje in het toilet, of spoelen hun verfkwasten uit in de gootsteen. Zonder daarbij
na te denken. Gelukkig zorgt de gemeente voor de afvoer van het afvalwater. Het water uit de gootsteen en het toilet stroomt door het riool weg en thuis
is iedereen er van af. Toch is het verstandig eens stil te staan bij wat u doet.
U bent niet de enige die wel eens
een doekje door het toilet spoelt.
In de grote rioolpijpen komen die
doekjes samen en hopen zich op tot
grote kluwen. Of het doekje komt bij
een pomp terecht. Omdat een pomp
geen doekjes kan verwerken, kan deze
vastlopen. Frituurvet stolt wanneer
het afkoelt. In uw eigen riool of in
het openbare riool ontstaan grote
klonten gestold vet, dat er net zo
uitziet als stalagmieten en stalactieten
in druipsteengrotten. Uiteindelijk kan
het afvalwater niet meer door het
riool stromen en blijft het staan in uw
wc-pot of gootsteen. Vet geeft ook
op de rioolwaterzuiveringsinstallaties
problemen en moet uit het water
worden gehaald.
Andere stoffen, zoals medicijnen,
verf en terpentine zorgen niet voor
verstoppingen in het riool, maar
vervuilen wel het oppervlaktewater
(vijvers, sloten, meren en rivieren).
Het afvalwater uit Limburg komt via
het riool in de 18 rioolwaterzuiveringsinstallaties van de beide Limburgse
waterschappen. Hier zorgen de
waterschappen dat jaarlijks zo’n 150
miljard liter afvalwater wordt gezuiverd, voordat het naar het oppervlaktewater stroomt. De zuivering haalt
veel stoffen uit het water, zoals zand
en kleine deeltjes, opgeloste stoffen
en natuurlijk alle fecaliën. Niet alle
stoffen kunnen worden verwijderd; zo
blijft een deel van de medicijnen ach-

pen en de zuivering te verbeteren, is
geld nodig. Veel geld. Gemeenten en
de Limburgse waterschappen Peel en
Maasvallei en Roer en Overmaas vragen dit aan de burgers. Alleen met de
bijdrage via de rioolheffing en de verontreinigingsheffing kunnen gemeenten en waterschappen zorgen voor
een goede afvoer van uw afvalwater
en het schoon houden van de rivieren,
meren en sloten. Als uw eigen riool is
verstopt, kost het u zelf veel geld om
een ontstoppingsbedrijf de problemen
op te laten lossen. U heeft dus invloed
op de kosten die u betaalt voor het afvoeren en zuiveren van uw afvalwater.
Door goed te letten op wat wel en wat
niet in het riool thuis hoort.

Help ook mee ons
water schoon te
houden. Wij willen
alleen uw boodschap.

ter in het water en kan dan in rivieren
en sloten terecht komen. Zo komen in
het ergste geval resten van verontrei-

nigende stoffen via vissen en vogels in
de voedselketen terecht.
Om de verstoppingen te verhel-

Wat wel en wat niet in het riool
kan, en wat je wel met je afval doet
lees je in de folder af te halen op het
gemeentehuis of te downloaden op
www.horstaandemaas.nl , www.meerlowanssum.nl of www.sevenum.nl.
Wil je meer weten over het
transporteren en zuiveren van
huishoudelijk afvalwater ga dan naar
de site van het Waterschap Peel en
Maasvallei, www.wpm.nl .

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

Koninklijke onderscheiding
Henk Litjens uit America
Henk Litjens (54) uit America is zondagavond benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn vele
verdiensten binnen de Americaanse gemeenschap. Litjens ontving uit
handen van burgemeester Kees van Rooij de onderscheiding.
Hij was bestuurslid (1974-2004)
en voorzitter (diverse malen in het
verleden en van 2004-heden) van
Stichting Jeugdcomité America van
de Carnavalsvereniging de Turftreiërs.
Naast de organisatie van het jeugdcarnaval was en is hij betrokken bij
de organisatie van de wekelijkse
disco-avonden (jaren 70 tot circa
1985) en de (jeugd)playbackshow
(1986-heden). Hij vertegenwoordigt
de vereniging bij zusterverenigingen,
hij draait bardiensten en praat
activiteiten aan elkaar.
Ook was en is Litjens bestuurslid (1985-1991) en voorzitter
(1991-heden) van de Koninklijke
Toneelvereniging De Vrije Spelers
America (thans 26 leden). De vereniging verzorgt vier optredens per
jaar, levert figuranten en typetjes bij
festiviteiten en verzorgt eenmaal in
de vijf jaar een grote productie met 15

tot 20 uitvoeringen. Verder is en was hij
bestuurlid (1994-2001) van het Comité
de Gouden Helm, dat is overgegaan in
de Stichting Americaans Toneel (SAT),
waarvan hij voorzitter is. De SAT is
voortgekomen uit de toneelvereniging
De Vrije Spelers en heeft als doel de
wettelijke en financiële verantwoordelijkheid te dragen voor de grote
producties die iedere vijf jaar door De
Vrije Spelers worden verzorgd. Tevens is
hij lid van het Productie Team America
(PTA), dat aangestuurd wordt door de
SAT en uit circa acht à negen personen
bestaat die gewoonlijk niet betrokken
zijn bij de toneelvereniging en die alle
zaken rond de grote productie regelen.
Verder zorgt Litjens voor alle toneeltechnische zaken, zoals het regelen van
de schrijver en de regisseur, het zoeken
naar een stuk, het vinden van een locatie waar opgetreden kan worden en het
ontwerpen en bouwen van een decor.

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
Henk Litjens koninklijk onderscheiden
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Reactie lijsttrekkers op de verkiezingen
Tevreden met verkiezingsuitslag
Lijsttrekker van het CDA Leon Litjens is uiterst tevreden over de uitslag
van de verkiezingen vorige week woensdag. Hij kijkt met HALLO even
terug hoe alles verlopen is.
Litjens: “Ik ben blij dat het er op
zit en dat we gewonnen hebben.
We zijn vorig jaar oktober begonnen
met de integratie van drie CDAafdelingen onder leiding van R. Fasol.
We hebben toen een visiedocument
samengesteld van de lijst, en een
programma geschreven. Ook werd
toen de campagnestrategie en de
uitvoering daarvan ontwikkeld.
Er is veel inzet geweest van

CDA-ers. Als lijsttrekker ben ik overal
actief bij betrokken. Dat in combinatie
met je wethouderschap en de fusie
van drie gemeenten betekent dat ik
een erg druk jaar achter de rug heb.
Ik ben heel blij met de steun van het
thuisfront, zonder die steun had ik dit
niet kunnen doen.”
Leon Litjens is erg tevreden over
het uiteindelijke resultaat. Volgens
hem passen de puzzelstukjes precies,

alles liep zoals verwacht, en de
uitgezette strategie heeft gewerkt.
“In een campagne worden met name
de verschillen benadrukt terwijl het
veel constructiever zou zijn om de
overeenkomsten te vinden. Zo gebeurd
dat normaliter ook”, zegt hij.
Hij geeft aan dat hij veel dank
verschuldigd is aan alle CDA-ers
die meegeholpen hebben aan dat
geweldige resultaat en dankt de
kiezers voor het vertrouwen. In de
nabije toekomst wordt een nieuw
gemeentebestuur gevormd en
daarover zegt Litjens: “We willen een

nieuw gemeentebestuur vormen
dat zorgt dat we kunnen blijven
investeren in alle kernen. We moeten
tevens ernaar streven dat we met
de komende bezuinigingen ons
huishoudboekje op orde krijgen.
Verder werken aan een nieuwe
identiteit waarin alle zestien kernen
zich herkennen en zich in erkend
voelen. We gaan door met de in
gang gezette ontwikkelingen binnen
het CDA. Wij nemen weer de lead in
publieke debatten over uitdagingen
die de aankomende jaren op ons
afkomen,” besluit de lijsttrekker.

Spannende en uitdagende verkiezingen
Voor Henk Kemperman, lijsttrekker van D66 waren de verkiezingen in
Horst aan de Maas nieuw. Ook aan hem de vraag hoe hij tegen de
verkiezingsuitslag aankijkt.
“Voor D66 en voor mij persoonlijk waren de afgelopen maanden
spannend, uitdagend en uiteindelijk
zeer bevredigend. Spannend omdat
de locale politiek voor mij een relatief nieuwe ’branche’ is en ik hier pas
tweeënhalf jaar woon. Ook spannend
voor D66 omdat de partij vier jaren
lang niet vertegenwoordigd was in
de gemeenteraad. We moesten ons
dus terugknokken vanuit een achter-

standssituatie”, zegt Kemperman.
Hij geeft verder aan dat hij het
uitdagend vond om vanuit die situatie
te laten zien, wat D66 te bieden heeft.
Uiteindelijk is hij zeer tevreden met de
twee zetels in de raad.
“Ik verheug mij op de samenwerking met Han van Driel, die net
als ik voldoende tijd en energie heeft
voor een goede invulling van het
raadswerk. D66 zit weer in de raad.

Dat was ons belangrijkste doel. Nu
proberen we om zoveel mogelijk van
onze standpunten te realiseren met
heldere en concrete voorstellen. Hoe
is nog even een vraag. Op dit moment
vinden er collegeonderhandelingen
plaats. Het lijkt niet waarschijnlijk dat
D66 daarvoor zal worden uitgenodigd.
Als er een dergelijke uitnodiging
komt, gaat D66 daarop in en probeert
haar standpunten in het collegeprogramma te krijgen. Als dat niet het
geval is zal D66 in de raad stevige,
maar faire oppositie voeren,” zegt
Kemperman.

De basis daarvoor is het verkiezingsprogramma en met name de
speerpunten die D66 tijdens de verkiezingscampagne naar voren bracht.
D66 wil een bijdrage leveren aan
een duurzame, gezonde en groene
ontwikkeling van de gemeente Horst
aan de Maas met behoud van de
natuur, het milieu en het open landschap. “Daarmee hopen we tevens
dat de basis van de partij nog steviger wordt en het aantal leden zal
groeien. Voor D66 is de campagne
voor de verkiezingen van 2014 nu
begonnen,” besluit de lijsttrekker.

Campagnestrijd op respectvolle manier gevoerd
Lijsttrekker Freek Seelen van Essentie is een tevreden man. Zijn
partij komt met maar liefst zeven zetels in de gemeenteraad van Horst
aan de Maas. Hij kijkt samen met HALLO terug.
Seelen: “Na een drukke en soms
hectische campagnetijd zijn we als
Essentie tevreden met het (eerste)
behaalde resultaat. Als nieuwe
partij hebben we het afgelopen jaar
erg hard gewerkt aan het opzetten
van de partij, ledenwerving,
programma maken en campagne
voeren. De aandacht van de media
was groot. Aandacht in alle lokale
bladen, radio en tv en zelfs de

landelijke tv. ’Eén Vandaag’ heeft nog
een leuke reportage gemaakt op de
Lottumse Paardenmarkt.
Hoewel er natuurlijk verschillen
zijn tussen de partijen is de
’campagnestrijd’ op een respectvolle
manier gevoerd en dat is een goede
zaak,” zegt de lijsttrekker.
Hij vervolgt: “Voor nu is het
belangrijk om snel een nieuwe
coalitie te vormen met een solide

draagvlak. Niet alleen moeten
er drie organisaties gefuseerd
worden, er zullen ook vele zaken
geharmoniseerd moeten worden.
De financiële situatie dwingt de
nieuwe raad ook om keuzes te
gaan maken als het gaat om
bezuinigingen. Een stabiele coalitie
is dan van groot belang. De zes
raadsleden van Essentie zullen deze
taak oppakken in de gemeenteraad.
Voor Essentie als partij is het
belangrijk om door te blijven bouwen
aan de partij zelf. Wij blijven op
zoek naar nieuwe leden die met

ons mee willen denken over de
toekomst van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas. Komende
week starten waarschijnlijk de
eerste verkennende gesprekken
tussen de partijen. Zoals al eerder
aangegeven loopt Essentie niet weg
voor bestuursverantwoordelijkheid.
Over aantallen wethouders en
portefeuilles zal na verloop van tijd
ook gesproken moeten worden.
Ik ben uiteraard beschikbaar
voor een wethoudersfunctie in
het nieuwe college”, aldus Freek
Seelen.

PvdA-PK sprak kiezers onvoldoende aan
Birgit op de Laak lijsttrekker van PvdA-PK had meer verwacht van de
verkiezingen in Horst aan de Maas. Het is allemaal anders gelopen dan
gehoopt. Toch gaat de lijsttrekker niet bij de pakken neerzitten en blijft
optimistisch ondanks het verlies van vijf naar drie zetels.
Al ruim een jaar voor de
verkiezingen zijn PvdA en de
diverse progressieve partners in de
gemeenten Meerlo-Wanssum en
Sevenum gestart met het bundelen
van krachten. Het resultaat was een
gecombineerde lijst PvdA-PK. Op die
lijst kwamen gewaardeerde, ervaren
raadsleden van PK, PKS, Nieuw
Perspectief en PvdA aangevuld met

verfrissend nieuw politiek talent.
Een lijst van potentiële raadsleden.
Birgit op de Laak: “ De PvdA-PK
wil politieke invloed aanwenden
om juist in de komende financieel
zeer moeilijke tijd ervoor te zorgen
dat sociale en duurzame keuzes
gemaakt worden. Voor ons betekent
dat investeren in mogelijkheden
voor passend werk voor iedereen en

voorkomen dat ook maar één jongere
van school komt zonder diploma. Niet
bezuinigen op zorg en bijstand voor
afhankelijke ouderen en mensen met
een minimuminkomen. Wij hebben
de afgelopen jaren met verstand
gewerkt aan behoud van groen en
waardevolle natuur, door in te zetten
op concentratie van noodzakelijke
economische ontwikkelingen. Wat
ons betreft kan onze natuur en onze
leefbaarheid verdere forse uitbreidingen van bedrijvigheid her en der in
het buitengebied niet langer dragen,”
aldus de lijsttrekker.

Volgens Birgit op de Laak bindt
die boodschap de progressieve partijen PvdA en PK en daarmee gingen
ze de verkiezingen in.
“Het heeft de kiezer echter niet
voldoende aangesproken of we zijn
er onvoldoende in geslaagd die
boodschap over te brengen.
We zullen dit nader onderzoeken.
Wij geloven in onze boodschap en
onze genuanceerde politieke aanpak.
Constructief meebouwen aan een
krachtig en mooi Horst aan de Maas.
Dat blijven we hoe dan ook doen”,
besluit Op de Laak.
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Grootste partij van Grubbenvorst
Michael van Rengs lijsttrekker SP is een tevreden man.
In Grubbenvorst werd zijn partij de grootste. Hoe kijkt hij terug op de
verkiezingsuitslag?
“De SP haalt 19,3% van de
stemmen, dus een geweldige winst.
We hebben ons de afgelopen jaren
vaak in buurten en dorpen laten
zien en dat heeft zich vertaald naar
deze mooie uitslag.
De SP stond regelmatig in
winkelcentra en op het station. We
waren regelmatig in de buurten te

vinden om met mensen in gesprek
te gaan. Daarnaast is de SP de motor
achter het verzet tegen de komst van
megastallen geweest. Nadat duidelijk
werd dat er nabij Grubbenvorst een
megastal zou komen voor 33.000
varkens en 1,3 miljoen kippen,
heeft de SP samen met verontruste
inwoners een actiecomité opgericht.

Ondertussen is het actiecomité een
bloeiende vereniging die knokt voor
behoud van het open landschap,
gezonde lucht en behoud van
familiebedrijven. Door samen met de
mensen het verzet te organiseren, is
de SP verreweg de grootste partij van
Grubbenvorst geworden. We hebben
ruim 35 procent van de stemmen
gekregen.”
Volgens van Rengs moet de
SP mee gaan besturen. De partij
heeft naar zijn zeggen wederom

veel vertrouwen van de mensen
gekregen. “We hebben de afgelopen
jaren bewezen dat we goede ideeën
hebben. Die willen we graag in
de praktijk brengen. De uitslag is
geweldig en alle mensen kunnen de
komende vier jaar wederom dezelfde
inzet van de SP verwachten. We zijn
een partij die voor, samen met, en
tussen de mensen staat. Dus onze
campagne is op 19 november alweer
gestart”, besluit de nummer 1 van
de SP.

CDA blij met vertrouwen kiezer
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag
heeft de kiezer in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas een heel
duidelijk signaal afgegeven. Maar liefst 40% van alle kiezers heeft
zijn of haar stem uitgebracht op het CDA. Het CDA is ontzettend blij met
deze geweldige uitslag en met het vertrouwen dat de kiezer hiermee
uitspreekt.
Met ruim 40% van de behaalde
stemmen blijft het CDA verreweg
de grootste partij in Horst aan de
Maas. Ondanks lastige dossiers
die de afgelopen jaren gespeeld
hebben, boekte de partij een
winst van 3% ten opzichte van de
verkiezingen in 2006. Gekeken naar
de uitslagen per kern, valt op dat de
partij ontzettend hard gegroeid is in
bijvoorbeeld Melderslo. Hier groeide
het aantal CDA-stemmers van 43%
naar 64%. In een aantal kernen,
zoals Broekhuizen en Grubbenvorst
scoorde het CDA minder goed. De
partij gaat zich sterk inzetten om daar
het vertrouwen weer op te bouwen,
zodat het CDA ook daar tijdens de
volgende verkiezingen sterker uit de
bus komt. In de kern Swolgen is te
zien dat het aantal CDA-stemmers
meer dan verdubbelde en uitkwam
op 61%. Ook in Meerlo was een
verdubbeling voor het CDA. In 2006
stemde hier 25% op het CDA, deze
keer is dat maar liefst 52%. In Tienray
stemde de vorige keer nog 38% op
de Christendemocraten, nu behaalde

de partij 50%. In Horst centrum
werden, in vergelijking met de vorige
verkiezingen, meer stemmen behaald
bij de kiesbureaus Gemeentehuis,
OJC Niks, De Leste Geulde en de
Norbertus Parochie.
Van de kiezers op dit laatste
bureau gaf maar liefst 46% van
de mensen de stem aan het CDA.
Daarnaast was er in Meterik een forse
stijging voor het CDA zichtbaar.
Hier groeide de partij van 49% naar
een overduidelijke meerderheid van
59%. Ook in de kern Sevenum steeg
het aantal CDA-stemmers.
Met 35,5% scoorde het CDA
hier beter dan tijdens de vorige
verkiezingen in 2006.
Wanneer gekeken wordt naar
het aantal stemmen per persoon,
dan valt op dat maar liefst zeventien
van de dertig CDA-kandidaten
de kiesdrempel halen. Dit is een
bevestiging van het feit dat de
partij krachtige kandidaten heeft die
midden in de samenleving staan.
De komende jaren gaan de volgende
personen namens het CDA voor u aan

de slag: Leon Litjens, Loes Wijnhoven,
Marcel Beelen, Petra Leijssen, Ger
Verstraelen, Rudy Tegels, Henk Weijs,
Elbert Joosten, Marlies Janssen, Joop

de Hoon en Eric Brouwers. Het CDA
wil nogmaals alle kiezers bedanken
voor het gestelde vertrouwen. Met
maar liefst elf van de 27 raadszetels

gaan de mensen van het CDA
betrokken en ondernemend bewijzen
er voor u te zijn.
CDA Horst aan de Maas

Sevenum laat testament na
Om goed te kunnen besturen, heeft elke gemeenteraad een rekenkamercommissie. Op verzoek van de
gemeenteraad worden zaken uitgezocht. Zo werd in het verleden gekeken naar de ’Inhuur van extern
personeel en externe bureaus’. Conclusies zijn te verwerken in nieuw beleid. Kort voor een herindeling ligt
dit anders. De Sevenumse commissie keek naar wat goed ging in de afgelopen jaren. Resultaat is het
rapport ’Pareltjes van Sevenum’. Op 23 november werd dit aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Volgens de rekenkamercommissie heeft de toekomstvisie
’Sevenum aan Zee?’ een belangrijke rol gespeeld. Deze visie werd
op 14 februari 2005 door de raad
vastgesteld. Het bevat de
toekomstvisie 2005-2020 voor
Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord. De commissie noemt
deze visie de inspiratie voor een
aantal succesvolle projecten. ”Een
duidelijk, inspirerend en gedragen
visiedocument is een belangrijke
succesfactor en een randvoorwaarde voor succes”, aldus de commissie. Er is gekeken naar een vijftal
onderwerpen. Sevenum deed het
goed als ’groene gemeente’.
De tweede prijs in de Nationale
Groencompetitie ’Entente Florale’

bewijst dit. De jury hiervan keek
met name naar twee aspecten:
burgerparticipatie en het Waterplan.
Ook het jeugd- en jongerenbeleid is
een voorbeeld voor de nieuwe
gemeente. Jongeren bepalen mede
het beleid, de regionale samenwerking is goed. Als derde keek de
rekenkamer naar het binnenhalen
van subsidies. In de afgelopen
periode van bijna vier jaar werd
bijna 4 miljoen euro aan subsidie
ontvangen voor allerlei projecten.
Dit is ruim 500 euro per inwoner;
daarmee staat Sevenum als hoogste
op de ranglijst van Limburgse
gemeenten. Ook de jaarlijkse
voorbereiding van het beleid binnen
de gemeenteraad verdient
navolging. Dit gebeurt door het

gezamenlijk opstellen van de
kaderbrief. Dit document is de
basis voor de begroting van het
volgend jaar. Als laatste is
gekeken naar de interne visie op
’effectief en efficient werken’.
Deze visie op de eigen werkwijze
van de gemeente kwam op eigen
kracht, zonder adviseurs, tot
stand. Het resultaat was ’Sevenum
aan zet’! Ook een voorbeeld voor
de nieuwe gemeente?
Als algemene randvoorwaarde
voor een succesvol beleid wordt
’waardering voor het werk’
genoemd. Sevenumse raadsleden
spreken regelmatig hun waardering uit voor het werk van de
ambtenaren. Dit ervaart men als
motiverend.

Kerstvoostaat
weer
r de deur!
De nieuwe kerstalbums
zijn er weer!

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

Bel 077 396 13 50
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Winnaars Essentie kleurwedstrijd bekend
Afgelopen weekend hebben de winnaars van de Essentie kleurwedstrijd de prijzen in ontvangst genomen. Het betreft Louca Alards (6 jaar) uit
Kronenberg en Isa Vanmaris (5 jaar) uit Grubbenvorst. De kleurplaten van beide dames vielen tussen alle ingezonden kleurplaten ontzettend op,
waardoor ze als winnaars uit de bus kwamen.

Bianca: “Waar we ook met de keet
stonden, overal kregen we positieve
reacties op de kleurplaten. Het is
zelfs zo erg dat ook volwassenen
meegedaan hebben met de wedstrijd,
om maar een plekje te krijgen in
onze keet.” De prijs die Louca en Isa
gewonnen hebben is een waardebon
voor een speelgoedwinkel.

“Waar we ook
met de keet stonden,
overal kregen we
positieve reacties
op de kleurplaten”

Isa Vanmaris (5) uit Grubbenvorst wint de kleurwedstrijd
Nadat de kleurwedstrijd, met
als thema ’Geef de gemeente kleur’
enkele weken geleden uitgeschreven
werd, zijn er tientallen geweldige

kleurplaten terug gekomen. Bianca
van den Berg licht toe: “Om ook
aandacht aan de allerjongsten van
onze gemeente te geven en om onze

Louca Alards (6) uit Kronenberg is eveneens winnaar
keet tijdens de verkiezingscampagne
op een originele manier in te richten,
hebben we de kleurwedstrijd
uitgeschreven.

Alle kleurplaten die binnen
zijn gekomen hebben we daarin
opgehangen.” De reacties op de
kleurplaten waren erg leuk.

Naast prijzen voor de
kleurwedstrijd zijn de afgelopen
weken ook de laatste Essentie-taarten
uitgereikt. Jan Verbers uit America,
Marly Zeelen uit Lottum, Sten Nijssen
uit Horst en Thijs Verlinden uit Meerlo
zijn de gelukkige winnaars.
Zij hadden de meeste antwoorden
goed van de prijsvraag die op de
website van Essentie stond.
Op de website www.kiesessentie.nl
zijn foto’s te vinden van de winnaars.

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Essentie: 3560 x bedankt!
Na een aantal drukke en hectische weken van campagnevoeren was het woensdag 18 november dan eindelijk
verkiezingsdag. Maarliefst 3560 kiezers (22%) kozen lokaal en stemden Essentie! Daarmee behaalden wij als
nieuwe lokale partij het fantastische resultaat van zes zetels in de nieuwe gemeenteraad. In één klap de tweede
partij. In een aantal kernen behaalde Essentie zelfs een absolute meerderheid.
Via deze weg wil ik alle mensen
bedanken die op Essentie hebben
gestemd. De komende jaren gaan

wij aan de slag om van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas een succes
te maken! Verder ook een woord van

dank aan alle leden van Essentie die
zich het afgelopen jaar ingezet hebben
voor dit resultaat. Of het nu ging om

het discussiëren over het programma,
het bouwen van de website of het
ontwerpen en plakken van de posters,
iedereen heeft zijn of haar beste beentje voor gezet!
Het is nu zaak dat er een stabiele
en brede coalitie gevormd wordt en
een nieuw college van burgemeester

en wethouders. Essentie gaat hier
graag over met partijen in gesprek.
De komende jaren zal Essentie u op
de hoogte blijven houden van alle
ontwikkelingen via onze website
www.kiesessentie.nl.
Freek Selen
Lijsttrekker Essentie

Het bestuur van D66 betreurt, maar
respecteert het besluit van Wil
Lucassen.
Dit betekent dat de raadszetel
zal worden ingevuld door de nummer drie van de lijst, Han van Driel uit

Sevenum. Het bestuur is blij dat Han
van Driel de zetel wil innemen, mede
gezien zijn ruime politieke ervaring
in de raad van Sevenum.
Dirk-Jan Meulenkamp
Voorzitter D66 Horst aan de Maas

Wil Lucassen niet in raad
Op 18 november heeft D66 twee raadszetels behaald. Op basis van het
aantal stemmen waren Henk Kemperman en Jos Gubbels, op voorkeurstemmen, in de raad gekozen. Jos Gubbels had tevoren aangegeven dat
het raadswerk niet te combineren zou zijn met zijn baan als directeur van
basisschool de Weisterbeek. Hij stond als lijstduwer op de laatste plaats
van de kandidatenlijst en hij heeft besloten af te zien van de raadszetel.

het Maashotel

Cuisine de la Meuse

De logische vervanger zou Wil
Lucassen zijn, die op plaats twee
van de lijst stond. Gezien zijn drukke
werkzaamheden is hij op dit moment
echter niet in staat deze te combineren
met het drukke raadswerk.

D66 weer in de gemeenteraad
Bedankt voor uw steun!

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

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

Henk Kemperman

Han van Driel

D66 bedankt alle 1125 mensen, die op D66 hebben gestemd. Dankzij uw steun kunnen
Henk Kemperman en Han van Driel de standpunten van D66 in de raad weer naar voren
brengen. U hoort de komende jaren van ons…
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Ingezonden brief

D66 (Jos Gubbels) schaadt vertrouwen van Grubbenvorster kiezer
250 kiezers in Grubbenvorst brengen hun stem uit op Jos Gubbels van
D66 die hen voorgehouden heeft dat hij de juiste kandidaat is om de
belangen van Grubbenvorster gemeenschap in de gemeente Horst aan de
Maas te behartigen. Aangezien hij met dit aantal stemmen volgens de
kieswet met voorkeur is verkozen, heeft hij zijn verantwoordelijkheid te
nemen en dient hij zitting te nemen in de gemeenteraad.
Wat doet het gekozen raadslid
Gubbels? Hij schat in dat D66 op

basis van de verkiezingsuitslag geen
zitting kan nemen in het College

van B&W en hij dus geen wethouder
kan worden. Hij verloochent vervolgens het vertrouwen van zijn
Grubbenvorster kiezers en staat zijn
met voorkeurstemmen behaalde
raadszetel af. In ons duaal systeem
hoef je om wethouder te worden geen
raadslid te zijn en dus had Jos Gubbels
de Grubbenvorster kiezers niet mogen

misleiden en zo massaal mogen
oproepen om op zijn persoon te stemmen. Ondermeer door zijn handelswijze is Grubbenvorst nu niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. D66
heeft een deel van de Grubbenvorster
kiezers op het verkeerde been gezet;
ze hadden achteraf immers beter op
een andere Grubbenvorster kandidaat

kunnen stemmen. Is dat wat Pechtold
bedoelt met open, eerlijke en
nieuwe politiek? Jos, of is het ‘Heintje
Davids’, bedankt. Over vier jaar zul
je wel weer iets ander verzinnen!
Mensen vergeten immers snel...
Piet Seegers, Twan van Hegelsom,
Wim Seegers
Grubbenvorst (Venloseweg)

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Cactus
Column
Uitslag
De voorpret is afgelopen,
het werk begint. De uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen
heeft winnaars en een
verliezer opgeleverd. Zelfs de
één PK-hulpmotor heeft de
PVDA niet gered en werd door
hen de Essentie van de
verkiezingen onderschat.
Zaterdags voor stembuswoensdag werd nog getracht
twijfelaars over de partijstreep
te trekken. In de bibliotheek
van Horst aan de Maas kwam
Alex P. om koffie te drinken,
kijken of het boek de Tovenaar
van Oz er lag en het dorp even
in te gaan. Op het
Lambertusplein hadden de
PvdA’ers zelfs een gele bus
geplaatst in het teken van
openbaar vervoer promotion.
En bij het Peelkabouter
monument waren CDA’ers
kopjes snert aan het uitdelen.
Symbolisch voor het gevoerde
beleid in de afgelopen jaren!?
Tijdens een zware regenbui
kon je mensen horen mompelen: of je nu nat wordt van
de regen of van de politiek...
Vervolgens kwam onze vicepremier Wouter Bos. Op het
afgesproken moment (zie je
wel dat je met politici
afspraken kunt maken) kwam
Wouter, gewapend met
(Lottumse?) rozen de auto uit.
Voluit lachend heette Kees van
Rooij hem welkom en het
uitdelen der rozen begon.
Sommige mensen denken
erover om deze roos in
kunststof te laten gieten, een
bloem van een volksvertegenwoordiger krijg je immers
nooit! (Leon Litjens telt in dit
ene geval niet mee, het gaat
om échte politici.)
Maar enfin, de borden met
de kandidaten erop kunnen
weer worden opgeborgen en in
de weilanden blijven alleen de
koeien over. Die met de
gouden horens, zoals de lezer
begrijpt!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Door: Lei Spreeuwenberg
Op 13 november vond voor de
achtste keer Friends-For-Music
(FFM) plaats in de Maaspoort te
Venlo. FFM wordt georganiseerd
door fanfare Monte Corona uit
Kronenberg en trekt elk jaar veel
bezoekers. Dit jaar werd voor het
eerst de FFM-Award uitgereikt.
Met de award wil Friends-ForMusic muzikaal talent uit de regio
extra ondersteunen.
Elk jaar weer verheug ik me
op het avondje FFM met enkele
vrienden van me. Bij aankomst in
de Maaspoort worden we welkom
geheten door leden van fanfare
Monte Corona. Onze jassen gaan
naar de garderobe en we gaan een
etage hoger op zoek naar bekenden.
Ondertussen blijft het publiek
binnenstromen en vult de ruimte
om ons heen zich. Na een kort
gesprekje met Erwin Wijnhoven van
Monte Corona klinkt het signaal dat
we naar binnen mogen.
Deze keer werd ik verrast door
een catwalk die was opgesteld en
deels tot in het publiek reikte.
Even later gingen de gordijnen
open en heette Natasja Gheelen
in onvervalst Weerts Nederlands
iedereen welkom. De show kon
beginnen en het was er weer
eentje! Wat heeft Limburg toch
talent in huis. De percussiegroep
’Pak Rammel’ was grappig en
bijzonder om te horen en beslist een
aanwinst binnen dit wereldje. Maar
ook Marjolein Vermeeren, de

Friends For Music kan terugkijken op een geslaagde voorstelling
17 jarige fluitiste die de FFM-Award
zou winnen, was fenomenaal. Ik wil
niemand te kort doen, eigenlijk
waren de optredens van alle artiesten
super. Lisette Vervoort uit America
zong geweldige nummers van Stevie
Wonder. Johan Veugelers uit Ospel gaf
een demonstratie slagwerk van hier
tot ginder. En natuurlijk Monte Corona
zèlf speelde groots.
Na de pauze was het de beurt aan
Boris. Tja, en dan moet me toch van
het hart dat als je geen liefhebber
bent van soul, funk en een beetje
hiphop dan wordt het lastig. En helaas

was het programma na rust geheel
gewijd aan Boris. Bovendien stonden
de speakers op vol volume en wellicht
heeft dat bijgedragen aan het feit
dat menig 60-plusser rust zocht in de
foyer. Maar ik moet wel toegeven dat
Boris een echte entertainer is.
Hij bracht zijn show met flair en sprak
het publiek in onvervalst Venloos toe.
En toen de afterparty begon was hij
niet te beroerd om met vrienden
van me op de foto te gaan. Nee, zijn
muziek ligt me dan wel niet, zijn
houding is gewoon goed!
Wat ik me echter na al die jaren

FFM nog steeds afvraag is hoe
zo’n vereniging als Monte Corona
uit Kronenberg zoiets moois weet
te organiseren. In één woord
geweldig! Ze weten bezoekers
aan elkaar te verbinden op een
relaxte manier. In een ontspannen
sfeer wordt ge-netwerkt onder het
genot van een hapje en drankje.
En wanneer men eenmaal een
FFM concert heeft bijgewoond dan
verheugt men zich op de volgende
editie. Die zal plaatsvinden op
19 november 2010. Ook dan ben ik
weer van de partij!

Bespreking Poll week 46

Politieke partijen beloven veel, net voor de verkiezingen. Als u nu zou
stemmen, wie zou dan uw stem krijgen?
Hierop werd als volgt gereageerd:
CDA 31%; PvdA PK 12%; SP 11%; D66 4%; Essentie 42%.
Omgerekend naar zetels zou dit het volgende betekenen: CDA 9 zetels;
PvdA PK 3 zetels; SP 3 zetels; D66 1 zetel en Essentie 11 zetels.

Dat de werkelijke uitslag anders is, heeft u begrepen. Opiniepeilingen
geven een richting aan. Slechts de helft van het aantal mensen dat mocht
stemmen, ging ook inderdaad stemmen. Dit is waarschijnlijk een andere groep
dan degenen die van de poll gebruik maakten.

Om zo veel mogelijk draagvlak in het bestuur
van de nieuwe gemeente te krijgen,
moeten de wethouders door drie partijen geleverd worden?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
De uitslag van de verkiezingen is bekend. Van de 27 zetels gaan er 11 naar
het CDA, 6 naar Essentie, 5 naar de SP, 2 naar D66 en 3 naar de PvdA-PK.
In de komende tijd moeten ingrijpende beslissingen genomen worden. Dit vraagt
veel bestuurlijk draagvlak.

Vandaar de stelling dat er zeker drie partijen in het college vertegenwoordigd
moeten zijn. Dit heeft tot gevolg dat er twee partijen in de oppositie komen.
Geef uw mening weer via de website. U kunt daar Ja of Nee aangeven. Ook
nodigen we u uit om uw uitgebreide reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige poll (week 47) > Landelijke politici moeten zich niet met de plaatselijke verkiezingscampagnes bemoeien?
> eens 73% oneens 27%
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Erwin Nyhoff treedt
op in soos Lottum
Op zondag 29 november vindt een optreden plaats van Erwin Nyhoff
in soos Canix te Lottum. De soos is open vanaf 15.00 uur en het concert
begint om 18.00 uur.

Erwin Nyhoff weer terug voor een optreden in Lottum
Erwin Nyhoff is terug in Lottum.
Na diverse geweldige optredens
te hebben gedaan in het café,
op Weistock en zelfs tijdens de
rozenfeesten, komt hij weer in
Lottum optreden, en wel in het
Canix café. Erwin Nyhoff verraste de
Nederlandse en buitenlandse muziekscène onder eigen naam en hij
verraste met de groep Prodigal Sons
door spetterende platen en optredens. Onder die laatste naam stond
hij op Nederlands bekendste en
meest prestigieuze festival: Pinkpop.
Hij scoorde hits met Cool it China en
You still think. Dit laatste nummer
heeft de tand des tijds zo goed
doorstaan dat het lied gerekend mag
worden tot de Nederpopklassiekers

van de vaderlandse popmuziek.
Het lied niet lang geleden nog gebruikt in de film ’Phileine zegt sorry’,
met Kim van Kooten in de hoofdrol. Nyhoff nam zijn laatste plaat
- Take your time - op in Nashville,
Tennessee, waar hij werd bijgestaan
door topproducer Richard Dodd (producer van onder anderen Bob Dylan,
Freddie Mercury, en Roy Orbison).
Erwin Nyhoff’s bijzondere, energieke
en dynamische performance, evenals
zijn herkenbare en ijzersterke stijl en
stemgeluid, maken hem bijzonder.
“Hoe komt een eenvoudige inwoner
uit Zwolle aan zo’n stemgeluid? Want
dat is werkelijk van internationale
klasse”, schreef het muziektijdschrift
Aloha over Nyhoff.

’lekker friz!’ gestart
Om jongeren en hun ouders voorlichting te geven over de
effecten van alcohol, starten de gemeenten in het district Venray
de campagne lekker friz!, in samenwerking met GGD, GGZ,
Koninklijke Horeca Nederland, Politie en Openbaar Ministerie. De
boodschap van de campagne is: “Géén alcohol onder de 16 jaar en
geen overmatig alcoholgebruik bij jongeren tussen 16 en 24 jaar.”
Zowel jongeren als ouders worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s, het voorkomen van lichamelijke en geestelijke
klachten en het beperken van overlast.

“Géén alcohol
onder de 16 jaar
en geen overmatig
alcoholgebruik
tussen 16 en 24”
Op woensdag 11 november
was de opening van het carnavalsseizoen. Het zogenaamde
vijfde seizoen staat traditiegetrouw in het teken van lol en
plezier. Vaak is er een grotere
tolerantie ten opzichte van
alcoholgebruik. Alcohol kan
echter ook de feestvreugde
remmen; je kunt je er depressief
en agressief door gaan voelen.
Van twee of meer glazen wordt
de controle over je bewegingen
minder en neemt je reactievermogen af. Vooral bij jongeren
kan alcoholgebruik leiden tot

blijvende hersenbeschadigingen.
De officiële aftrap van de
campagne lekker friz! was
daarom niet toevallig op
11 november. Vanaf deze datum
vinden diverse activiteiten in het
district plaats. Van 20 november
t/m 16 december 2009 is de
expositie ’Alcohol... en hoe
daarmee om te gaan’ te zien in
BiblioNu, Librije 60 in Horst.
Leerlingen van het Dendron
College exposeren hun
zelfgemaakte affiches die met
alcoholpreventie te maken
hebben. Op 15 december gaat
www.lekkerfriz.nl de lucht in, een
op jongeren gerichte site die
vooral doorverwijst naar duidelijke informatie over jongeren en
alcohol. Het project lekker friz!
loopt tot eind 2012. Daar waar
mogelijk wordt aansluiting
gezocht met soortgelijke projecten in Venlo en Midden-Limburg.

Ontwikkelingswerk, een
ver-van-mijn-bedshow?
Lieke Verheijen is 19 jaar oud en komt uit Sevenum. “Ik ben inmiddels derdejaars student aan de pabo in
Helmond. Ik interesseer me al van jongs af aan voor de derde wereld en alle ellende die daarbij komt kijken.
Als klein kind was ik al van plan om ’ooit’ iets aan deze schrijnende situaties te gaan doen. Inmiddels heb ik de
mogelijkheden en heb ik dan ook de stap gezet om dit waar te gaan maken.”
Verhalen over ondervoede kinderen en extreme armoede zijn voor
veel mensen niets nieuws. Iedereen
leest erover en ziet van alles over dit
onderwerp voorbijvliegen op tv of
in de krant. Het valt vaak onder ‘de
ver-van-mijn-bedshow’ zoals men
dit sarcastisch kan zeggen. De ernst
van het probleem dringt vaak niet
door of mensen zijn van mening dat
ze er zelf niets aan kunnen veranderen. Men houdt zich liever bezig met
zaken die dichter bij huis en haard
liggen. Lieke denkt wel iets aan dit
probleem te kunnen doen en wil de
lezers van HALLO graag vertellen over
haar plannen. Ongeveer een halfjaar
geleden is ze gestart met het zoeken
naar mogelijkheden om haar steentje
bij te dragen aan de ontwikkelingsproblematiek in de derde wereld.

”Als klein kind
was ik al van plan
om ’ooit’ iets
aan deze schrijnende
situaties
te gaan doen”
“Ik ben op zoek gegaan naar een
project waarbij de samenwerking tussen het onderontwikkelde land en het
hulpland voorop stond. Maar ik zocht
ook een project dat echt bij mij paste
en waar mijn hart ligt, namelijk een
project dat te maken had met onderwijs. Ik ben toen uitgekomen bij de
organisatie Be-More. Deze organisatie
werkt aan verschillende kleinschalige
projecten in Zuid-Afrika en Uganda, in
samenwerking met de lokale bevolking. De kracht van de kleinschalige
projecten is dat het ‘probleem’ hier
ook echt bij de kern aangepakt wordt.”
Binnen deze organisatie heeft
Lieke voor het project ‘Back 2 School’
gekozen. Het project werkt in de zeer
arme gemeenschap Helenvale, ZuidAfrika. Het percentage schoolverlat-

ers en de daarmee samenhangende
werkloosheid, is ontzettend hoog.
Omdat onderwijs een van de belangrijkste sleutels is tot het oplossen
van ongelijkheid en armoede, is het
noodzakelijk zo veel mogelijk kinderen
naar school te krijgen. “Ik vertrek
in juli 2010 voor een maand naar
dit project. Ik ga hier met vier à vijf
andere vrijwilligers projecten opzetten
om kinderen weer te enthousiasmeren voor onderwijs. Projecten die
te maken hebben met sport, spel,
dans, drama en muziek. Kinderen in
Helenvale moeten weer het plezier
vinden in leren en weer gaan geloven
in het opbouwen van een toekomst”.

”Wij ondersteunen,
zij bouwen”
Ook in de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas lopen er al projecten
voor ontwikkelingssamenwerking.

“Eén ervan is het bouwen van een
school in Zambia. Dit doet de stichting SOS Meerlo-Wanssum. Ook zij
streven ernaar om meer kinderen
naar school te krijgen. Een ontzettend
mooi doel. Hun motto daarbij is: ‘Wij
ondersteunen, zij bouwen’. Dit geeft
al heel mooi weer dat ook hier sprake
is van de belangrijke samenwerking
tussen de landen. Kennis vanuit hier
overbrengen naar de derde wereld
is gewoon ontzettend belangrijk. Ik
onderhoud dan ook goede contacten
met SOS Meerlo-Wanssum en probeer
als ontwikkelingsschakel te fungeren
tussen Noord-Limburg en het gebied
rondom Helenvale”, aldus Lieke. Zij wil
met haar bijdrage in HALLO zoveel mogelijk mensen bewust te maken van
de situatie in de derde wereld. Ook
wil ze mensen laten inzien dat er wel
degelijk veel mogelijkheden zijn om
onderontwikkelde landen een stapje in
de goede richting te laten zetten.

“Zo’n
varkentje
wassen
wij wel”
Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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15
VRAGEN
Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ’Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Column aan Emma Dorssers

Shopaholic

Naam, Leeftijd, Woonplaats
Mijn naam is Emma Dorssers, ik ben
15 jaar en woon in Sevenum.

”hyves, msn’en,
met vriendinnen op
stap gaan
en winkelen”
Waar zit je op school?
Ik doe 4-vwo op het Dendron College
in Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Zo’n beetje alle top 40-muziek. En muziek waar je lekker op los kunt gaan.
Wat is je favoriete film?
Australia en Titanic blijven op nummer
één.
Wat wil je later worden?
Ik roep al jaren dat ik iets in de gezondheidszorg wil gaan doen, en dat is
eigenlijk nog niet veranderd. Heel zeker ben ik nog niet, maar goed. Ik wil
eerst mijn school afmaken, dat duurt
nog een paar jaar. En wie weet bestaat
deze aardbol na 2012 niet meer…
Wat is je favoriete drankje?
Een lekker wijntje of een cola, altijd
goed.
Waar ga je uit?
Horst en omstreken. Als er ergens
maar iets te doen is waar jongeren
van mijn leeftijd zijn. Meestal ga ik op
vrijdagavond naar de Lange in Horst,
als dat niet het geval is zitten we wel
ergens anders met de meisjes, zolang
het maar gezellig is.

Parijs, Barcelona, Londen,
Amsterdam, Berlijn,
Kopenhagen en natuurlijk
Milaan! 5th-Avenue, Ramblas,
PC Hoofd, Champs Elysées: stuk
voor stuk geweldige shopwalhalla’s. Deze shopwalhalla’s
komen regelmatig in onze
mooiste dromen voorbij. Een
minpuntje is echter wel dat
deze dromen dromen blijven.
Luxe galerijen van designkleding waar je aan- en uitgekleed
wordt door een P.A. (personal
assistent), comfortabel passen
en showen waarbij de champagne en amuses ons om de
oren vliegen en de laatste
modetrends bespreken met Kate
Moss en Yves Saint Laurent zit er
voor ons helaas niet in. Back to
earth, back to business, wij
moeten namelijk ontzettend
hard werken voor ons shopbudget. Eenmaal genoeg gespaard,
dan rennen wij als shop-till-youdrop-fashion-freaks door de
stad, op zoek naar de hipste en
meest fashionable outfit, voor
natuurlijk de allerlaagste prijs.
Shoppen vereist een enorme
conditie, wat vaak wordt
onderschat door vriendlief.
Rennen van winkel naar winkel,
vechten voor een pashok en dan
in hoog tempo alles passen. Ook
de inwendige mens wordt
tijdens het shoppen zwaar op de
proef gesteld. Tussen negen en
zes hebben wij namelijk geen
tijd voor eten en drinken; tijdens
deze uren zijn de shoppaleizen
geopend en zijn wij dus nergens
anders te vinden. Bedenk wel
dat wij dan ook echt om één
minuut over zes met knorrende
magen in de dichtstbijzijnde Mac
zitten, aan onze geliefde, en
natuurlijk allergrootste Big Mac.
Het vervelende aan shoppen
(niet dat er zoveel minpunten
zijn, één minpuntje verzinnen is
al moeilijk genoeg, maar we
hebben er een): heb je niets
nodig, dan vind je alles.
Heb je alles nodig, vind je
niets. Heel vervelend, maar we
kunnen ons gelukkig over deze
ramp heen zetten. Heb je alles
nodig en vind je niets: volgende
week gewoon nog een shopdagje.
Zorg tijdens een perfect
shopdagje dus voor een goede
conditie, makkelijk uit- en
aantrekbare kleding, een stevig
ontbijt (écht stevig dus, je moet
er namelijk de hele dag op
kunnen top-shoppen) en zorg
dat je niets nodig hebt, dan vind
je namelijk alles!
Have fun & shop till you
drop!
Mies&Flo

jongeren 19
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ik zou niks aan mezelf willen veranderen, al wijzen nogal wat mensen mij
erop dat ik raar lach en dat ik waggel.
Die mensen weten zelf wel wie ik
bedoel, haha.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Ons dorp is niet zo heel groot en
daardoor erg gezellig. Het centrum
heeft voldoende winkels en genoeg
uitgaansgelegenheden.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
In het buitengebied langs de Maasbreeseweg mogen wel meer lantaarnpalen komen. Ik vind het er veel te
donker als ik terugkom van het uitgaan.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Met de vriendinnen naar een onbewoond eiland, zoals in Expeditie
Robinson. Palmbomen, zon, zee, feestjes, drankjes enz. O ja, en muziek.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Momenteel tel ik er 515.
Wat is je favoriete eten?
Ik denk toch wel burrito’s, friet en
nacho’s à la Liesbeth’s.
Welke hobby’s heb je?
Ik train twee keer in de week bij
volleybalvereniging Athos. Verder heb
ik één keer per week een wedstrijd.
Voor de rest wat bijna iedereen als
hobby’s heeft: hyves, msn’en, met
vriendinnen op stap gaan en winkelen.
Oeps, vergeet ik bijna ’huiswerk
maken’…
Naam van je favoriete (huis) dier?
Tara en Heidi, hond en kat.

Rock coverband Epic Fail wil zoveel mogelijk optreden
Epic Fail is een rock coverband uit Horst en omstreken. Ze is begonnen in
maart dit jaar. De band bestaat uit zes leden. Epic Fail heeft inmiddels vijf
optredens gehad in de regio. De band wil graag meer optreden. Het zijn
jongeren die muziek maken erg leuk vinden. Ze oefenen elke vrijdagavond
in café-zaal Cox in Horst.
De band bestaat uit: Guus Vullings
(15 jaar). Hij speelt basgitaar en
komt uit Horst. Ankie Wijnands is de

zangeres van de band; zij is 16 jaar en
woont in Horst. Paul Vullings speelt
drums, is 15 jaar oud en afkomstig uit

De Winterroos

Weekend in winterse sferen
* 28 en 29 november
* 5 en 6 december

van 11.00 tot 18.00 uur

Koffie, thee en hapjes
opgeluisterd door harpmuziek
Beeldentuin - Engelenhuis - Expositie

Landhuis De Maashof
Veerweg 9, 5973 NS Lottum
www.demaashof.nl - www.rozendelicatessen.nl

Wij zijn op zoek naar een

schoonheidsspecialist / pedicure m/v
Bent u geïnteresseerd, stuur ons dan een brief inclusief CV
of mail naar slenderyoufit@tele2.nl
voor meer info: 06 36174008
Weltersweide 1

5961 EK Horst

077 3984971

www.slenderyoufit.nl

Epic Fail tijdens een optreden in Melderslo
Melderslo. Renzo den Bekker speelt
leadgitaar, is eveneens 15 jaar en
komt uit Horst. Jim Zeelen komt uit
Sevenum, speelt sologitaar en is 15
jaar. Tot slot Gijs Driessen, hij speelt
keyboard, is 15 jaar en komt uit Horst.
Paul, Renzo en Guus zaten in
maart 2009 bij elkaar in de klas.
Guus en Renzo kwamen op het idee
een band op te richten. Ze vroegen
Paul om te drummen en die deed dat
graag. Jim Zeelen was toen al een
vriend van hen en dus vroegen ze hem
ook maar meteen.

”Epic Fail klonk
ons wel grappig
in de oren”
Paul: “Ankie deed begin dit jaar
mee aan het Spektakel op het Dendron
College. Daar zong ze heel goed. Toen
hebben we haar gevraagd of zij wilde
zingen in onze band en dat wilde
ze wel. Gijs Driessen is er weer een
maand later bijgekomen. We hebben
nu vijf optredens gehad in onder an-

dere Melderslo en Sevenum. Jammer
genoeg staan er in de nabije toekomst
nog geen optredens gepland”. De
naam van de band is bedacht door
Jim Zeelen. “We waren een naam aan
het zoeken en Epic Fail klonk ons wel
grappig in de oren.”

“Als we iets niet
goed doen,
horen we dat graag”
Epic Fail wil graag meer optredens
verzorgen, het liefst zoveel mogelijk. Kritiek die de band krijgt, wordt
omgezet in positieve energie om zich
zo te kunnen verbeteren. “Als we
iets niet goed doen, horen we dat
graag. We zitten als het ware in een
leerfase met de band en kritiek is
daarom welkom”, aldus Paul. Epic Fail
is een jongerenband die gewoon lol
wil hebben in het maken van muziek.
Epic Fail speelt onder andere covers
van Nirvana, Greenday, Anouk, ACDC
enzovoorts. Een band met pit, op zoek
naar een volgend optreden.

20
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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.

Joep de Jong

Deze week werd Joep de Jong uit Sevenum ’geplukt’. HALLO kwam hem
op een rustige zaterdagmiddag tegen tijdens najaarswerk in zijn tuin.
Omdat het weer in deze tijd van het jaar niet altijd wil meewerken, zetten
we het gesprek binnen verder.

Koken met
Jan Cremers

barricaden opging. Velen in Nederland
volgden hem, ook collega-leraren,”
aldus de oud-leerkracht.
Voordat Joep les gaf in Venlo,
heeft hij ook nog vier jaar voor de klas
gestaan in Tilburg. Lange tijd werd van
daaruit gezocht naar een geschikte
plek om te wonen. Die vonden ze
niet in Brabant maar in Limburg. Het
werd uiteindelijk Sevenum waar Joep
en Riny nog steeds wonen in het huis
dat ze toentertijd nieuw bouwden.
“We hebben indertijd bewust naar
een plek gezocht waar het mooi was.
Van hieruit fietste ik de laatste vijftien
jaar vrijwel dagelijks op en neer naar
Venlo,” zegt Joep. Maar die periode ligt

achter hem, dus tijd om allerlei andere
dingen op te pakken.
Vandaag de dag vult Joep zijn vrije
tijd met allerlei zaken, die min of meer
ook hobby zijn. Zo is hij bestuurlijk
actief binnen de plaatselijke politiek,
hij leest, puzzelt, fietst en tuiniert
graag. En één van zijn grootste hobby’s
zijn z’n kinderen en kleinkinderen. Hij
heeft ze graag om zich heen, maar
gezien de afstand waarop ze wonen is
dat niet altijd mogelijk. “Ik probeer ze
zo vaak mogelijk te zien, ook al wonen
ze ver bij ons vandaan,” verzucht Joep.
Blijkt een ‘vakantieadres’ in
Frankrijk toch ook wat minder leuke
kanten te hebben.

KWIK-REP

Week 50

Eendenborst
met bramen
Benodigdheden: (4 personen)
4 wilde eendenborstfilets
zout en peper
1 sjalotje
1 blikje bramen (vers of uit de
diepvries)
0,5 deciliter medium dry sherry
of witte port
0,5 pot wildfond (380 milliliter)
1 theelepel tijm
40 gram koud roomboter

Tip:
Bramen kunnen ook vervangen
worden door blauwe bessen.

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

www.kwik-rep.nl

Joep bezig met een van de vele hobby’s
Joep is afkomstig uit Eindhoven,
echtgenote Riny is geboren en
getogen in Sevenum. Het echtpaar
heeft vier kinderen die allen het huis
uit zijn. Alleen hun zoon woont nog
in Sevenum en is daarmee het dichtst
bij het ouderlijk huis gebleven. De
dochters van Joep en Riny wonen een
heel eind verder weg. Zo woont een
dochter in Breda, een in Frankrijk en
de derde dochter woont in Indonesië.

”Je hebt je kinderen
per slot van rekening
te leen gekregen”
“Het loslaten van je kinderen
hoeft geen probleem te zijn, je hebt je
kinderen per slot van rekening te leen
gekregen. Daarnaast hebben we niet
zo de behoefte om ze allemaal iedere
week te zien of drie keer per week te
bellen,” zegt Joep.
Handig is het natuurlijk wel
wanneer de vakantietijd aanbreekt
en men een adres heeft in Frankrijk.

“Vroeger brachten we onze vakanties
altijd door in Frankrijk. We zeiden toen
vaak, dat als een van onze kinderen
in het buitenland zou gaan wonen,
wij een prima vakantieadres zouden
hebben. En kijk, nu wonen twee van
de vier kinderen in het buitenland.”
Vakantievieren kan Joep nu hij
gestopt is met werken. Hij heeft altijd
voor de klas gestaan en is zeven jaar
geleden gestopt met werken. Joep
was wiskundeleraar. De laatste jaren
van mijn arbeidsproces heb ik voor de
klas doorgebracht bij het Valuascollege
in Venlo. Het gedrag van leerlingen
heeft Joep ik in de vierendertig jaar als
leraar zien veranderen.
“Ze zijn nu veel drukker dan
vroeger. Leerlingen doen nu veel meer
indrukken op. Ik geloof dat hun kennis
van historie en cultuur steeds minder
wordt. Maar desalniettemin waren het
boeiende jaren. In die tijd (zeventiger
jaren) kwam het begin van inspraak
van studenten en de democratisering
van het onderwijs. De Fransman Daniel
Cohn-Bendit was toen de man die de

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: politie vangt inbrekers digitaal

De pliesie stiët straks duchtig beej os in ’t kriët,
Want vur boeve vange hebbe die genne tiëd.
’t Waerk mot vort digitaal,
Maar vur ôs wuurt dát echt fataal,
Want enne inbraeker vangde ni, mit Ctrl-Alt-Delete!

Foto: Great Lengths

Bereidingswijze:
Laat de eendenborstfilets op
kamertemperatuur komen. Oven
voorverwarmen op 175 ºC of
gasovenstand 3. De filets aan
velkant met mesje insnijden en
bestrooien met zout en peper. In
koekenpan de eendenborstfilets
met velkant in een pan leggen
en ca. 4 minuten bakken. Keren
en andere kant ca. 3 minuten
bakken. De filets in een lage
ovenschaal leggen en in oven
nog ca. 8 minuten van binnen
rosé laten worden. Intussen
sjalotje pellen en snipperen.
Bramen afgieten en het vocht
opvangen.
Van het bakvet 5 eetlepels
achterhouden, rest kan weg.
In een pan bakvet opnieuw
verhitten en sjalotje ca.
2 minuten zachtjes fruiten.
Sherry, wildfond, tijm, helft van
bramen en 2 eetlepels bramenvocht toevoegen en op matig
hoog vuur tot saus laten inkoken.
Twee borden voorverwarmen.
De saus boven een steelpan door
een zeef wrijven en opnieuw
zachtjes verwarmen.
De rest van de boter in
klontjes snijden en één voor één
door de saus kloppen. Op smaak
brengen met zout en peper.
Eendenborstfilets schuin in dunne
plakjes snijden en in een waaier
op warme borden leggen. Saus
eroverheen schenken en
garneren met de rest van de
bramen.
Serveren met röstikoekjes en
spruitjes.

Koelkast defect?

• 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

tel.: 077 398 33 64
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sport 21

Motor Cross Club De Streek- Jubileum veteranenteam TOP’27
rijders groeit nog steeds Toch een feest
Motor Cross Club De Streekrijders uit Horst heeft een groeiend aantal leden. De vereniging is opgericht in 1976
en heeft momenteel circa vijftig leden. De vereniging is aangesloten bij Motorsport Organisatie Nederland (MON).
Lidmaatschap is mogelijk voor inwoners van de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Sevenum.
Verdere informatie over hoe men lid kan worden en onder welke voorwaarden is te lezen op www.streekrijders.nl

door samengaan
met Swolgense Boys
In Tienray vindt op 27 november een uitzonderlijke gebeurtenis
plaats. Het veteranenteam viert dan haar 50-jarig jubileum en wordt
meteen in zijn huidige vorm opgeheven om officieel samen te gaan met
het veteranenteam van Swolgense Boys.

MCC De Streekrijders kent een groeiend ledenaantal
TOP’27 Veteranenteam van 1965
Onder auspiciën van MON worden
jaarlijks zo’n 80 motorcrossevenementen georganiseerd. Hierdoor is het
mogelijk deel te nemen aan wedstrijden in diverse categorieën, variërend
van 50cc automaten tot 125cc motoren
voor de jeugd van zes tot en met vijftien jaar. In de klasse 125cc tot 500cc
solomotoren, zijspannen en quads
kunnen volwassenen tot en met 65
jaar meedoen. Jaarlijks organiseert de
club minimaal een jeugd- en nationale
wedstrijd onder auspiciën van MON.
MCC De Streekrijders organiseert verder jaarlijks zes à zeven clubwedstrijden voor jeugd en volwassenen. Dit
doet de club samen met M.C. Lottum
en M.A.C. Wanssum.
De vereniging beschikt over een
eigen wedstrijd/trainingscircuit, ’De
Reulsberg’ genaamd. Dit circuit ligt aan
de oostkant langs de A73 ter hoogte
van Horst. Vanwege beperkingen in de
milieuvergunning is training uitsluitend

mogelijk voor leden van de vereniging.
Naast serieus crossen houden de leden
ook van gezelligheid. Zo wordt jaarlijks
een feestavond, een barbecue en een
gezamenlijk weekend crossen op een
buitenlands circuit georganiseerd.

”Naast serieus
crossen houden
de leden ook van
gezelligheid”
Omdat de club een flinke groei
doormaakt de laatste jaren zijn er
veiligheidsvoorschriften opgesteld. Dit
is mede het gevolg van het feit dat
het tijdens trainingen steeds drukker
wordt op het circuit. Omdat veiligheid
boven alles staat, heeft het bestuur de
veiligheidsvoorschriften opgesteld. Zo
mag alleen gebruik worden gemaakt
van het circuit met een geldig MON

start- of trainingsbewijs. Tijdens het
trainen is men verplicht om beschermende kleding en helm te dragen.
Alleen trainen wordt afgeraden in
verband met hulp halen of bieden bij
een ongeluk.
Motoren tot en met 85cc mogen
gebruik maken van het grote circuit
op zaterdag en zondag van 13.00
tot 13.20 uur, van 14.30 tot 14.50
uur en van 16.00 tot 16.20 uur. Op
woensdagen van 15.00 tot 15.20 uur,
van 16.30 tot 16.50 uur en van 18.00
tot 18.20 uur. Omdat het hier om
jeugdrijders gaat waarvan de ouders
meestal aanwezig zijn, vraagt de club
aan de ouders er mede op toe te
zien dat alle regels en trainingstijden
worden nageleefd. De grotere motoren
mogen de resterende tijd op het grote
circuit trainen. Voor het volledige reglement kan men op de site van MCC
De Streekrijders terecht.
Bron: MCC De Streekrijders

Koopzondag
29 november
in het centrum van Horst
met braderie en
Het pakhuis van Sinterklaas
van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis parkeren

Kerkstraat 26
5961 GD Horst
Tel. (077) 354 10 86
www.schrijenjuwelier.nl

Tienray was een van de eerste
dorpen in de omgeving dat een
veteranenteam had. Toen een
groep voetballers in 1959 startte,
was er nog geen competitie waar
de club zich bij kon aansluiten.
De wedstrijden werden zelf
georganiseerd, vaak tegen ploegen
uit Duitsland.
Door de oprichting in 1963
van de federatie veteranenvoetbal
Noord-Midden Limburg en
Noord-Oost Brabant, verliep het
voetbalseizoen meer gestructureerd
en werd er een competitie
ingevoerd.

”Vanaf september
2009 voetballen
de veteranenafdelingen van
Tienray en Swolgen
samen”
Het jubilerende veteranenteam
heeft een eigen bestuur, maar is een
onderdeel van voetbalvereniging
TOP’27 uit Tienray. De voetballers
zijn dan ook gewoon lid van deze
vereniging. Dat de voetballers in
Tienray fanatiek waren, blijkt uit het
aantal wedstrijden dat er per seizoen
in de jaren 80 werd gespeeld.

Dat waren er wel 40 per seizoen.
Voor de veteranenteams van Tienray
en Swolgen werd het de afgelopen
periode steeds moeilijker om hun
elftallen compleet te krijgen voor de
reguliere wedstrijden.
In 2008 vond een eerste
gesprek plaats over een eventueel
samengaan van beide teams.
In de zomer van 2008 werd, na
overleg met de leden, besloten om
de knoop door te hakken. Vanaf
september 2009 voetballen de
veteranenafdelingen van Tienray
en Swolgen dan ook samen. De
thuiswedstrijden worden om en om
in Swolgen en Tienray gespeeld.
Uitzonderlijk is dat het veteranenteam van Tienray in het jaar van
het jubileum opgeheven wordt en
een fusie aangaat met de veteranen
van Swolgen. Na de fusie telt de
gezamenlijke veteranenafdeling
28 actieve voetballers. Veertien uit
Tienray en veertien uit Swolgen.
Daarnaast heeft Tienray nog 40
veteranendonateurs.
Op vrijdag 27 november 2009
vindt er een besloten slotfeest plaats
voor alle leden in het onlangs weer
geopende café ’t Pleintje in Tienray.
Tijdens deze avond wordt het
50-jarig jubileum gevierd. Tevens
wordt de veteranenafdeling van
TOP’27 in zijn huidige vorm dan
officieel opgeheven.

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

Kleefsedijk 17, 5975 NV Sevenum 077 467 22 80 info@tuincentrumsevenum.nl
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Wist u dat…?

Jihad letterlijk ’inspanning gericht op de verwezenlijking van een bepaald doel’ betekent?
Door: Noortje Dijks
Jihad is vanaf het vroege begin
van de Islam op grond van soera 9,24
begrepen als ’inspanning op de weg
van God’ en vervolgens gecombineerd
met openbaringen als: “Strijdt tegen
hen die niet in God geloven en niet in
de laatste dag en die niet verbieden
wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de
waarheid aanvaarden uit het midden
van hen aan wie het boek gegeven
is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.” (soera
9,29) Op grond van deze verklaring
van de ’inspanning op de weg van
God’ als de strijd tegen ongelovigen
is de interpretatie ontstaan dat jihad
altijd een offensieve, gewapende en
militaire activiteit betreft. De westerse
media verbinden het begrip jihad dan
ook steeds weer met ’heilige oorlog’,
zonder uit te leggen wat daaronder
verstaan wordt. Dergelijke vertaling
gaat voorbij aan de complexiteit van
het begrip jihad en doet onrecht aan
zijn andere betekenissen. Moslims
onderscheiden op grond van een aan
de profeet Mohammed toegeschreven
uitspraak jihad naar de ’grotere jihad’
en de ’kleinere jihad’.
Af en toe maken zij een onderscheid naar de vier manieren waarop
jihad bedreven kan worden: namelijk
met het hart, met de tong, met de
hand en met het zwaard. De betekenis van jihad is dus afhankelijk van
de context waarin het begrip wordt
gebruikt.

jihad gevoerd worden bij geloofsafval,
ketterij en aantasting van de integriteit van de geloofsgemeenschap van
binnenuit. De jihad tegen niet-moslims heeft op zijn beurt verschillende
vragen opgeroepen. Gaat het om een
offensieve daad ter verbreiding van de
islam en ter vergroting of versterking
van islamitisch grondgebied? Of gaat
het om een defensieve daad, waarbij
alleen maar naar wapens gegrepen
mag worden ter bescherming van
islamitisch grondgebied dat van
buitenaf door niet-moslims bedreigd
wordt? Of moet tot de jihad worden
overgegaan wanneer moslims door

niet-moslims in het beleven van hun
geloof en het naleven van de ritueeldevotionele voorschriften van hun
religie worden belemmerd?
Veel religieuze geleerden stellen
dus tal van vragen met betrekking
tot de theorie en de praktijk van de
jihad. Fundamentalistische moslims
daarentegen zijn er van overtuigd dat
jihad een plicht is die op alle moslims
rust, maar door hen verwaarloosd is.
Fundamentalistische moslims roepen
niet enkel op tot de jihad, maar
brengen die plicht ook ten uitvoer
met verschillende doelstellingen. Zo
staat bijvoorbeeld de strijd tegen de

armoede en het herstel van de sociale
rechtvaardigheid van de islam hoog
op de agenda van fundamentalistische moslims; de omverwerping
van de corrupte regimes, die claimen
op basis van de islamitische waarden
en normen te regeren. Niet-moslim
regeringen die corrupte moslimregimes in toom houden moeten
eveneens met de wapens bestreden
worden volgens fundamentalistische
moslims. In de ogen van fundamentalistische moslims is de jihad daarom
bovenal de religieuze plicht waartoe
de koran oproept om door middel van
een gerechtvaardigde strijd de niet

Kerken in Horst aan de Maas

O.L. Vrouw Tenhemelopneming in
Grubbenvorst
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ’kerken in
Horst aan de Maas’ wordt de geschiedenis van deze vaak prachtige grote gebouwen verteld. Deze week de
O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Grubbenvorst.

“Het behoorlijke
te gebieden en
het verwerpelijke
te verbieden”
Als het gaat om de jihad met het
hart dan heeft het begrip meestal een
sterk spirituele invulling. De jihad met
het hart is de innerlijke strijd van de
individuele gelovige tegen kwaadaardige aanvechtingen en lagere
bevliegingen in zijn gemoed. Ook de
strijd tegen de duivel valt eronder. De
jihad met het hart wordt de ’grotere
jihad’ genoemd. De jihad met de tong
en de hand kunnen het beste worden
omschreven als de inzet voor de
verwezenlijking van de ethisch imperatief van de islam; “het behoorlijke
te gebieden en het verwerpelijke te
verbieden”. Geloofspropaganda valt
eveneens onder deze categorie van jihad. De jihad met het zwaard tenslotte
is de gewapende strijd.
De jihad met het zwaard wordt gezien als de ’kleinere jihad’. Tegen wie
de jihad in de definitie van gewapende
strijd gericht is, wanneer hij gevoerd
moet worden en wat hij dan inhoudt,
zijn vragen waarover moslimgeleerden
zich in de loop van de geschiedenis
tot op de dag van vandaag hebben
gebogen. Al naar gelang de sociaalpolitieke omstandigheden en de
denominatie waartoe moslimgeleerde
behoort, zijn en worden er velerlei
antwoorden gegeven. Zo bestaat in
de soennitische islam de opvatting
dat de jihad zowel intern gericht kan
zijn tegen moslims als extern tegen
niet-moslims. Tegen moslims moet de

meer in acht genomen sharia (de door
God geopenbaarde wetten) en met de
voeten getreden sociale rechtvaardigheid weer in ere te herstellen.
Deze militaire interpretatie van het
begrip jihad wordt door een kleine,
zij het activistische minderheid van
moslims onderschreven. De meerderheid van de moslims verkiest voor
jihad in de betekenis van de ’grotere
jihad’. Het is daarom onjuist voorbij
te gaan aan de opvattingen van de
meerderheid, door de betekenis die
een minderheid aan het begrip jihad
toekent als typerend voor alle moslims
te stellen (H.L. Beck 2002, 79-81).

De voorganger van de huidige
kerk stamt uit de vijftiende en
zestiende eeuw. De kerk had een
toren die dateerde uit ongeveer
1415. In 1634 brandde de kerk, die
gebouwd was uit mergel, baksteen en
tufsteen, voor een deel af. De schade

werd in 1638 hersteld en in 1885 vond
een restauratie plaats. Opgravingen
na de Tweede Wereldoorlog toonden
aan dat er mogelijk een houten kerk
heeft gestaan voordat men een stenen
exemplaar bouwde. In 1939 benaderde de toenmalige pastoor architect

Kropholler met de opdracht de kerk te
vergroten. Er werden vier tekeningen
gemaakt, maar door de oorlog kon het
project niet uitgevoerd worden.
In de oorlog is de kerk drie keer
getroffen door bombardementen. De
eerste explosie vond plaats in mei

1940. In 1943 kwam de volgende en
in 1944, op 24 november, beschadigde de derde explosie de hele
kerk, inclusief de toren. De kerk was
tijdens de Tweede Wereldoorlog een
toevluchtsoord voor vluchtelingen.
Pastoor H. Vullings heeft veel mensen
geholpen, totdat hij opgepakt werd
en zijn vaderlandsliefde in BergenBelsen met de dood moest bekopen.
De kapel van het klooster van de
zusters Ursulinen ging fungeren als
parochiekerk van Grubbenvorst. De
inwoners van het gehucht Heierhoeve
lieten door architect Keysers uit Horst
in 1946 een noodkerkje bouwen.
Alfons Boosten ontwierp de
nieuwe kerk in 1948. De eerste
steenlegging vond plaats op 27 april
1952 en op 21 december volgde de
ingebruikname. De bouwpastoor van
de nieuwe kerk was pastoor J.TH.
Zeegers. De kerk had nog geen toren.
Die werd in 1955 – 1956 gerealiseerd.
In 1803 kreeg de kerk in
Grubbenvorst het eerste orgel.
Dit kwam van het voormalige
Minderbroedersklooster uit Venlo. Het
in 1877 gebouwde nieuwe orgel ging
verloren in 1944. Het huidige orgel,
gebouwd door Gebr. Vermeulen uit
Weert, stamt uit 1965.

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

zaterdag
28 november
dienst
tijd

Heilige mis
Heilige mis

zondag
maandag
29 november
30 november
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15
19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
01 december
dienst
tijd

woensdag
02 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

donderdag
03 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
04 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis

18.30

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

Sevenum

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

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

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

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

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

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

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

112

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

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

Horst

MOOIE

OJC Niks Bliepjes & Blapjes

CHOCOLADELETTERS

za 28 november 21.00 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Unieke Kerstgeschenken
St. Lambertusplein 10a 5961 EW Horst
T 077 398 07 08
info@passi.nu
www.passi.nu

The Sparks Live
za 28 november 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

HEREN SKISET
SERFAUS

Alle dames door het lint
za 28 november 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

Pakhuis van Sinterklaas
zo 29 november 12.00-17.00 uur
Organisatie: Scouting Horst
Locatie: de Merthal

Muzikant/Troubadour
Peter van de Water
zo 29 november 18.00 uur
Organisatie: café de Buun
Locatie: café de Buun

• waterdicht en
ademend vermogen
• alleen te koop
als set (broek+jack)

NU VOOR

11995

DAMES SKISET
FULPMES
• waterdicht en
ademend vermogen
• alleen te koop
als set (broek+jack)

OOK ALS
KINDERSET

8995

NU VOOR

11995

Uiscedwr
Zo 29 november 16.00 uur
Organisatie: De Fookhook
Locatie: De Sevewaeg

Horster Popkwis
za 28 november 19.30 uur
Organisatie: Horster Popkwis
Locatie: ’t Gasthoês

Instrumentalist en zanger
Rei Satoshi

Lenssen
Online Personeel

zo 29 november 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

Winterexpositie
zo 29 november 13.00-17.00 uur
Organisatie: Irok
Locatie: Irok

Uitreiking PMRO
ondernemersprijs 2009
do 26 november 20.00 uur
Organisatie: Stichting
Ondernemersprijs Noord Limburg
Locatie: de Merthal

Lottum

Erwin Nyhoff
zo 29 november 18.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Meterik

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

Percussion Proms
vr 27 en za 28 november
Org: Muziekvereniging Concordia
Locatie: multifunctioneel
centrum de Meulewiek

Sevenum

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

aandacht

resultaat

Balkersfestival

zo 29 november 14.00-18.00 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Wingerd

Slotavond ’Denken aan
Sevenum’
vr 27 november 19.45 uur
Organisatie: commissie DAS
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk, aansluitend in
De Wingerd

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Bouwput
voor Witte Dame
in Grubbenvorst
In november 2009 zijn de
voorbereidende werkzaamheden
gestart ten behoeve van de
herinrichting van het centrum van
Grubbenvorst. Op dit moment
wordt er flink gewerkt aan de weg
voor de Witte Dame aan het

Horst aan de Maas kiest
Op woensdag 18 november kozen de inwoners van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas de eerste raad van
de nieuwe gemeente. De installatie is op 4 januari 2010. Bijzonder was het lage opkomstpercentage. Daarnaast
was de uitslag in zetels niet volgens verwachting van de meeste partijen. Het CDA verwachtte 12 zetels en kreeg er
11, de PvdA PK rekende op 6 en kreeg er 3. De SP ging uit van 8 zetels en kwam op 5. De verwachting van D66
kwam uit, ze krijgen 2 zetels. Essentie behaalde er 6, maar ging uit van 5.

pastoor Vullinghsplein. Er wordt
een afvoersysteem aangelegd voor
het verwerken van regenwater. In
plaats van afvoer via de riolering
zal het toekomstige hemelwater
verdwijnen in de grond onder de
nieuw aan te leggen weg.

Kinderen kiezen (foto: Piet Oomen)

Bouwput met hemelwaterafvoersysteem

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

www.hallohorstaandemaas.nl
www.UWFOTOSOPCANVAS.nl
Uw mooiste foto’s op een echt canvas doek
Binnen 3 werkdagen
gratis thuisbezorgd!

30x30cm € 21,40
40x40cm € 26,18
50x60cm € 39,20
80x80cm € 57,-

Het aantal opgeroepen kiezers was
32.072. Ongeveer 8.000 inwoners hebben geen actief kiesrecht. Er werd door
16.148 mensen gestemd. Rekening
houdend met ongeldige en blanco
stemmen komt het opkomstpercentage
op 50,56%. In het opkomstpercentage
telt blanco en ongeldig ook mee;
je was er immers. Onderzoek geeft
aan dat het aantal stemmers bij een
herindeling lager ligt. Broekhuizen
had het hoogste opkomstpercentage,
Griendtsveen het laagste. Per zetel zijn
598 stemmen nodig. Dit is het aantal
stemmen gedeeld door 27, het aantal
beschikbare zetels. Dan is er nog de
voorkeursdrempel. De wet schrijft voor
dat deze 25% van de kiesdeler is. Bij
deze verkiezingen zou je aan 149 stemmen voldoende hebben om in de raad
te komen.
Dit geldt niet altijd als je per partij
gaat kijken. Eerst wordt het aantal
behaalde zetels per partij berekend. Bij
het CDA waren 11 zetels te verdelen.

proef de sfeer

ZONDAG
29 november

Sint cadeau-idee!

Pssst.... Sint Nicolaas

op zoek naar een origineel kado?
• luxe lingerie • dusters
• nachtkleding • geschenkbonnen
Alles mooi voor u ingepakt.
Voor dames, heren en kinderen
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Tel. (077) 398 72 50
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5961 EV Horst
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Twee kandidaten, Henk Weijs uit
Swolgen en Joop de Hoon uit Horst,
kwamen door hun hoge aantal stemmen in de raad ondanks hun lagere
plek op de kieslijst. Bij Essentie schoof
Twan Hoeymakers door. Binnen de
SP is afgesproken alleen van boven
naar beneden te tellen. Iedere partij
is vrij om te kiezen voor het systeem
van voorkeur. De invloed van de
kiezer is dan kleiner. Jos Gubbels uit
Grubbenvorst aanvaardde niet de zetel
voor D66 op basis van voorkeurstemmen. Dit dorp is nu niet in de raad
vertegenwoordigd. Bij PvdA PK haalden
twee kandidaten net niet de voorkeursdrempel. Bestudering van de uitslag
per kandidaat toont aan dat een enkele
stem al voldoende kan zijn om je wel
of niet aan een raadszetel te helpen.
In het overzicht van het totaal
aantal stemmen per kandidaat staat
Freek Selen uit Kronenberg aan top,
gevolgd door de lijsttrekkers van CDA,
SP en PvdA PK. Henk Kemperman van

D66 staat op de tiende plaats.
Op de foto ziet u leerlingen van
basisschool de Kroevert in Kronenberg
voor het verkiezingsbord op de dag van
de verkiezingen. Leerkracht Piet Oomen
legde uit hoe de verkiezingen in het
werk gaan. ”Ik had eerst op school iets
verteld over de 16 kernen en een kaart
laten inkleuren. Ik heb gestemd en ze
laten zien hoe dat gaat. Ook heb ik iets
verteld over de mensen die graag de
nieuwe gemeente gaan besturen. Toen
kreeg elk groepje een kopie van de
kandidatenlijst en onderstreepten ze de
kandidaten uit Sevenum, Kronenberg
en Evertsoord.” Rond die tijd was ook
burgemeester Van Rooij aanwezig. Als
hoofd van het stembureau bezocht
hij alle stemlokalen. Met 1.101
stemgerechtigden uit Kronenberg en
Evertsoord behoort het tot de kleinere
bureaus. Dus was er nog tijd over voor
een praatje met de kinderen. Zie ook:
www.horstaandemaas.nl/verkiezingen/index.html

Onthulling gedenkplaat razzia’s Tienray
Op zaterdag 28 november wordt een gedenkplaat onthuld aan de
Stationslaan in Tienray, ter ere van de mannen die in het najaar van 1944 zijn
meegenomen naar Duitsland, om daar onder dwang arbeid te verrichten.
Aanleiding voor de gedenkplaat
zijn twee razzia’s, op zestien en
zeventien oktober 1944 gehouden,
door de Duitsers in Tienray. In totaal
werden 37 Tienrayse mannen
opgepakt op een bevolking van 350
mensen. De trein die de mannen
zou vervoeren kwam niet. Het
gevolg was dat de mannen via
Grubbenvorst naar Venlo moesten
lopen. De reis werd daarna per trein
vervolgd. Bij een beschieting van de
trein in Breyell werd Ger Versleijen
dodelijk getroffen. In de zomer

van 1945 kwamen de overige 36
mannen weer thuis. De gedenkplaat
is een initiatief van Wiel Nabben en
Harrie Raaijmakers en wordt onthuld
door Koos en Dinie Versleijen.
Na de onthulling gaan de
belangstellenden naar het
Dienstencentrum in Zonnehof, waar
de middag wordt voortgezet met
de vertoning van de Limburgse
film ’Deportatie in het zicht van de
bevrijding’. Om 18.00 uur is er een
Heilige mis, die opgedragen wordt
aan de gedeporteerden.

