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Budgetwerken

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Hiltho 2010 van start
Vrijdag gaat de twaalfde editie van de Hiltho van start. In Kasteelpark Ter Horst wordt nog
de laatste hand gelegd aan de tenten en stands van de meest uiteenlopende bedrijven en
organisaties uit de regio. De beursoppervlakte bedraagt dit jaar meer dan 15.000 vierkante
meter met daarop meer dan 350 exposanten. Tienduizenden bezoekers zullen van 1 tot en met
6 oktober de beurs in Horst bezoeken. Daarmee is de Hiltho de grootste paviljoenbeurs van
Nederland voor consumenten en bedrijven.

Sint Josephkapel ingezegend
Een jaar nadat de Sint Josephkapel op de hoek Herstraat-Sint Josephstraat in Horst flink werd beschadigd, is
de kapel geheel hersteld. Afgelopen zondagmorgen werd de kapel onder grote belangstelling van buurtbewoners heropend en ingezegend.
Wethouder Ger van Rensch opende de kapel officieel waarna deken De
Graaf Woutering de inzegening voor
zijn rekening nam. De kapel raakte in
september vorig jaar ontzet nadat een
68-jarige Tienraynaar met zijn auto
voluit tegen de voorzijde van de kapel
reed. In april van dit jaar kon met de
restauratiewerkzaamheden worden
begonnen. In amper drie maanden
tijd was de kapel weer gerestaureerd.
Gemeentewerken heeft nu enkele
paaltjes voor de kapel geplaatst,
om een herhaling van een dergelijk
ongeluk te voorkomen.

Het evenement is ooit ontstaan
naar aanleiding van het 150-jarige
bestaan van de Koninklijke Harmonie
van Horst. Inmiddels is de organisatie
overgedragen aan beursorganisator
Depro Beurzen uit Eindhoven die de

beurs iedere vier jaar organiseert. De
beurs is iedere dag geopend van 13.30
tot 22.30 uur, behalve op zondag.
Dan gaan de deuren van 11.00 tot
18.00 uur open. Het entertainment op
de beurs gaat langer door.

Win gratis kaarten
voor de HILTHO!
Ga vóór vrijdag 12.00 uur naar onze nieuwssite

www.hallohorstaandemaas.nl
en klik op de banner.

GROOTSTE CONSUMENTEN- EN BEDRIJVENBEURS
BEURS VAN NEDERLAND

350
50 eexposanten,
osa
shows, muziek, en live entertainment.

1 tt/m
t/ 6 oktober

Kasteelpark
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elp Ter Horst, Horst aan de Maas, A73
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Nieuw thema Rozenfestival 2012 bekend

Rozen verbinden culturen
Afgelopen vrijdagavond vond een grote evaluatie plaats van het Lottumse Rozenfestival van afgelopen
augustus. De avond werd door zo’n 150 personen bezocht. Tevens werd het nieuwe thema voor het festival in 2012
bekendgemaakt: Rozen verbinden culturen. Het tweejaarlijkse Rozenfestival wordt in 2012 gehouden van vrijdag
10 tot en met maandag 13 augustus.
Voorzitter Theo Verheggen spreekt
van een geslaagd festival waarbij de
financiële reserves aangevuld kunnen worden. “Omdat er bijna 10.000
bezoekers meer naar Lottum kwamen,
springen we er ook financieel beter
uit. In 2008 hebben we een ‘deukje’
opgelopen en speelde het weer ons

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 21.000 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

parten. Dit jaar hebben we dit deukje
weggewerkt en dat is plezierig”, laat
hij desgevraagd weten.
Het Rozenfestival trok afgelopen
augustus bijna 60.000 bezoekers.
Tijdens de evaluatieavond bleek
een overgrote meerderheid uiterst
tevreden te zijn over hoe het festival is verlopen. “Natuurlijk waren
er enkele kanttekeningen maar die
nemen we mee voor verbetering”,
zegt Verheggen. Welke opmerkingen
dit waren wilde de voorzitter niet
zeggen omdat hij dit met desbetreffende personen en instanties eerst wil
bespreken.

Het nieuwe thema
is een knipoog naar
de Floriade
Diezelfde avond werd ook het
thema bekendgemaakt voor 2012.
“We hebben een thema gekozen met
een knipoog naar de Floriade die in
datzelfde jaar plaatsvindt. De Floriade
heeft themavelden en wil culturen bij
elkaar brengen. Vandaar dat wij het
thema ‘Rozen verbinden culturen’ heb-

ben gekozen. Als wij een directe verwijzing zouden opnemen in het thema
met de naam Flora of Floriade, zou dat
alleen maar kunnen leiden tot misopvattingen. Er zijn nu al mensen die
denken dat het Rozenfestival op het
Floriadeterrein wordt gehouden maar
dat zal zeker niet het geval zijn”, aldus
Theo. De Floriade en Rozendorp Lottum
hebben sinds augustus een samenwerkingsverband ondertekend waarin men
elkaars activiteiten promoot.
Tijdens de bijeenkomst in Lottum
werden ook de winnaars bekendgemaakt van de ballonnenwedstrijd.
De uitslag: Luuk Claessen, Lottum,
5 jaar, 361 kilometer, ballon geland in
Schlitz (D); Boris Ramakers, Lottum,
10 jaar, 268 kilometer, ballon geland
in Trendelburg-Sielen (D); Ilse van
Holstein, Wanssum, 7 jaar, 264 kilometer, ballon geland in Korbach (D).
Prijswinnaar bezoekers Rozenfestival welke het enquêteformulier
hadden ingevuld: A.A. Liefting uit
Venray. Uitslag kleurplatenwedstrijd categorie tot en met 6 jaar: Juul Peeters
uit Lottum.
Winnaar in de categorie 7 tot en
met 12 jaar: Imke Driessen uit Lottum.

Nieuw redactielid stelt zich voor
De redactie van HALLO Horst aan de Maas heeft onlangs uitbreiding
gekregen. Gé Peeters is toegevoegd aan het team dat wekelijks aan de slag
gaat met het nieuws uit Horst aan de Maas.

Gé introduceert zichzelf: “Ik ben
lange tijd in het basisonderwijs werkzaam geweest. In mei 2009 heb ik de
overstap gemaakt naar de journalistiek.
Op dit moment combineer ik mijn werkzaamheden bij HALLO met een baan
als leraar Nederlands op het Dendron
College in Horst. Ik ben blij met de kans
die HALLO mij biedt. HALLO is in mijn
ogen een mooi weekblad met veel
mogelijkheden. Een goede samenwer-

king met de inwoners van alle zestien
dorpen van onze gemeente is daarbij
belangrijk. Ik wil die samenwerking
graag verder vorm geven en het nieuws
in onze gemeente op de voet volgen. “
Gé Peeters is 47 jaar, getrouwd,
woont in Venray (“maar ik voel me nog
steeds een echte Horstenaar”) en heeft
twee kinderen.
U kunt Gé Peeters bereiken via
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Senioren op stap met de BoodschappenPlusBus
Steeds meer ouderen willen en kunnen langer zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Boodschappen doen kan daarbij een
probleem worden, bijvoorbeeld omdat iemand moeilijk loopt of omdat iemand minder goed ziet. De BoodschappenPlusBus kan dan uitkomst bieden.
De BoodschappenPlusBus is een nieuwe voorziening die tegen het einde van het jaar beschikbaar komt voor ouderen. In Limburg is Horst aan de Maas
daarmee één van de pioniers.
De BoodschappenPlusBus is er
voor senioren die het leuk vinden om in groepsverband eropuit
te gaan en leuke activiteiten te
ondernemen. Zo kunnen zij met de
BoodschappenPlusBus gaan winkelen, de wekelijkse markt bezoeken
of gezellig een kopje koffie drinken
in het centrum van Horst. Op termijn
worden leuke uitstapjes georganiseerd naar musea, tuincentra en andere mooie plekjes in de omgeving.

De BoodschappenPlusBus wordt
mede mogelijk gemaakt door
het Nationaal Ouderenfonds, de
Gemeente Horst aan de Maas en
Wonen Horst. Het project wordt professioneel ondersteund en begeleid
door Synthese.
Om alles in goede banen te leiden
wil het project BoodschappenPlusBus
in contact komen met enthousiaste en
gemotiveerde vrijwilligers. Er worden
vrijwilligers gezocht voor verschil-

lende activiteiten. Allereerst zijn er
chauffeurs nodig voor het besturen
van een busje voor negen personen.
Daarnaast worden er begeleiders
gezocht die de mensen tijdens de
uitstapjes begeleiden (een EHBOdiploma is een pré). Tenslotte zijn er
vrijwilligers nodig die meer binding
hebben met organisatorische taken,
zoals het samenstellen van activiteitenprogramma’s. Hierbij hoort het
leggen en onderhouden van contacten

met bedrijven en organisaties, maar
ook het aannemen van telefoontjes
van klanten en ander administratief
werk.
De beloning van het vrijwilligerswerk bestaat uit een onkostenvergoeding, deskundigheidstrainingen
en vooral een gezellige werkkring
en een zinvolle tijdsbesteding. Voor
meer informatie neem contact op
met Hans Chlon van Synthese te
Horst, telefoon 077 397 85 00.

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

U bezoekt binnenkort toch ook
de Hiltho? Schrijf u in onze stand
in voor het Powerslim proteïnedieet
en maak kans op:

Een shoppingweekend in
Maastricht en een nieuwe
garderobe twv

 3000,HILTHO Stand B1.08
Tevens zijn wij op zoek naar een ervaren
nagelstyliste, kapster en een pedicure om
ons team te versterken!
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”

SCHONER EN
VOORDELIGER!

mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
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Norbertus wijkkrant aangeboden tijdens
landelijke Burendag

Rubensplein ontmoetingsplek voor jong en oud
In Horst kregen afgelopen zaterdagmiddag wethouder Loes Wijnhoven en directeur Hassan Najja van Wonen
Horst de Norbertus wijkkrant aangeboden. In de wijkkrant staan de uitkomsten en aandachtspunten welke door de
bewoners van de Norbertuswijk werden geventileerd tijdens vijf buurtgesprekken eind vorig jaar. Met de uitkomst
van deze gesprekken wil het wijkcomité de komende jaren aan de slag ter verbetering van de Norbertuswijk.

U bakt ook
zelf wafels?
Wij ook, heerlijk hè!
HORST • MAASBREE

Overhandiging van de Norbertus wijkkrant door Piet Linders
aan wethouder Loes Wijnhoven en directeur Hassan Najja van Wonen Horst
De middag werd georganiseerd in
het kader van de landelijke Burendag
2010. De Norbertuswijk greep deze dag
aan om de uitkomsten van de eerder
gehouden buurtgesprekken te presenteren aan de politiek en de woningstichting. Volgens voorzitter Piet Linders
van wijkcomité Norbertus kan de wijk
niet zonder politiek en woningstichting.

Zelf de handen uit de
mouwen steken

werden samengevat in de wijkkrant
en dienen als uitgangspunt voor de
agenda van de toekomst om de wijk te
verbeteren.

De wijk moet in
beweging blijven
Volgens Piet Linders is de
Norbertuswijk in beweging en dat is
volgens hem ook nodig: “We moeten
blijven bewegen en richting aangeven bij instanties zoals gemeente en
Wonen Horst. Op die manier kunnen
we met de gezamenlijke partijen
gemakkelijker komen tot een visie en
uitvoering geven aan onze wensen
en ideeën.” De Norbertuswijk in Horst
bestaat inmiddels 50 jaar en telt
ongeveer 2.700 inwoners. Zie ook:
www.norbertuswijk.nl

ek
sta on
nd s o
nu ok
m op
m
er de
R1 H
.0 ILT
2 H

O

“We hebben met diverse instanties zeer korte lijntjes en dat werkt
prima. Op die manier krijgen we ook
iets gerealiseerd binnen onze wijk. We
willen minder papieren rompslomp om
iets gedaan te krijgen en meer spades
in de grond. Zélf de mouwen opstropen en laten zien dat we bereid zijn

gezamenlijk de wensen van de buurt te
realiseren”, aldus de voorzitter. Tijdens
de bijeenkomst afgelopen zaterdag
werd ook een overdekt prieeltje in
gebruik genomen waar bewoners aan
het Rubensplein regelmatig te vinden
zijn. “Een soort ontmoetingsplek of
hangplek voor buurtbewoners”, lacht
de voorzitter.
Eind vorig jaar konden bewoners
van de Norbertuswijk aangeven hoe
zij dachten over hun buurt ten aanzien
van leefbaarheid, wijkinrichting,
samenhang en de huidige en toekomstige voorzieningen. Uit die bijeenkomsten bleek dat men vooral wilde
investeren in verkeersveiligheid in de
buurt. Ook werd grote waarde gehecht
aan de directe woon- en leefomgeving
en aan algemene maatschappelijke
voorzieningen. Al deze uitkomsten

HENK AARTS

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!

Be

zo

Beleef het buffet!

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl

Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01

Herfst...
... buffet!
vanaf

€ 7,75 p.p.

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

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

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

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

Bedankt!
Voor alle lieve woorden, kaarten, schouderklopjes
en bloemen, die ons zo gesteund hebben na het verlies
van onze lieve

Frank Wetjens

22 september 2010
Kanjer van
Ruben Vullings & Jenny Derkx
Rect. Mulderstraat 16
5962 AH Melderslo

willen wij jullie heel hartelijk danken.
Namens allen die Frank zo hartstochtelijk missen.

Dankbetuiging
Tijdens de ziekte, het overlijden en het afscheid van onze

Iris

bleek ook uw liefde en genegenheid voor haar.
Alle hartverwarmende blijken hiervan waren en blijven voor ons
onvergetelijk en zullen een onmetelijke steun voor ons zijn.
Chris Sanders
Sylvana en Patrick
Stan
Familie van Gardingen
Familie Sanders

Te Koop: 200 st. Hedera planten in pot
± 1m.-1.20 m. Mooie volle planten,
prima geschikt voor haag.
Tel. 077-3982161.
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te Koop: Potchrysant + planten
Nu weer leverbaar Potchrysant/
Bolchrysant, Buxusplantjes ,
Pyramides, Tuinrozen, Heideplanten
Veenweg 5A America
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst.
www.terugblik.net

De zeswekendienst zal worden gehouden op: Zondag 10 oktober om 9.30 uur
in de R.K. Parochiekerk Sint Petrus Banden, Eindstraat 6 te Venray.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo
06-22 67 65 05
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Woord van dank
Na de verschrikkelijke brand, die onze woonhuizen en onze
bedrijfspanden heeft verwoest, zijn wij ontroerd door de
vele hulp, steun, aandacht en belangstelling in welke vorm
dan ook, die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen.
Allereerst hopen wij dat de eigenaar van Professional
ReiniGER goed herstelt van zijn zware brandwonden.
Wij wensen hem en zijn familie heel veel sterkte daarbij.
Onze dank gaat vooral uit naar de overheidsinstanties
Horst aan de Maas, de brandweer, Frans Jacobs, ASR,
familie, buren, vrienden, kennissen en iedereen die hier
niet genoemd is.
Excuses aan de cameraman van L1.

Appels zelf plukken
0,25 euro per kilo. Elstar en andere
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
06- 53 130 132
Healing Crème Huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden,ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl of
077-3985540. Ook verkrijgbaar bij
‘Natuurwijzer’ in Horst.
Gevonden, op kruising Stationsstraat/
Energiestraat; lavendelkleurig
knuffelvarkentje/knuffeldoek.
Telefoon 06 209 25 491
Kamer te huur voor Poolse of
Hongaarse seizoensarbeider.
Tel 06-51673607.

Wij leven mee met alle huurders groot en klein.

HILTHO BEURS AANBIEDING :

Bij aanschaf van een elektrische garagedeur,

montage t.w.v. € 290,00 gratis!









In de dorpsraadsvergadering van Grubbenvorst op 15 september
kondigde Wiel Wijnen aan te stoppen als voorzitter van de dorpsraad.
Zijn opvolger is gevonden in Ruud Meijers. Hij zal tijdens de vergadering
op 20 oktober officieel worden benoemd.
Wijnen heeft besloten om zijn
functie neer te leggen in verband
met zijn drukke werkzaamheden.
Hij is werkzaam als directielid voor
Instelling Voortgezet Onderwijs

Deurne. Zijn planning voor komend
schooljaar is zo gewijzigd dat hij
het niet kan combineren met zijn
lidmaatschap van de dorpsraad.

College bezoekt
dorpsraad Hegelsom
Het College van B&W is weer bezig met een rondgang langs alle
kernen. Op maandag 27 september was het de beurt aan de dorpsraad
Hegelsom. Veel belangstellenden bezochten de vergadering in de
kantine van sportpark Wienes.
De agenda van de vergadering was opgedeeld in drie thema’s: accommodaties, verkeer en
woningbouw. Op het gebied van de
accommodaties kwamen de huisvestingsproblemen van Jong Nederland
aan bod. Voor de dorpsraad heeft
de verbouwing van het jeugdhuis
prioriteit. De betrokken werkgroep
zal volgende week haar plannen
voorleggen aan de gemeente.
De rotonde aan de Stationsstraat

en Pastoor Debijestraat wordt
eind oktober gezamenlijk door de
gemeente en de dorpsraad officieel
geopend. Dan zal ook de haan van
PTC+ verhuizen naar de rotonde.
Uit de vergadering bleek ook
dat het project Bouwen in Eigen
Beheer (BIEB) voorspoedig loopt.
Naar verwachting zal begin volgend
jaar worden gestart met de bouw
van dertien starterswoningen voor
voornamelijk Hegelsomse jeugd.

667,50 euro voor
speeltuintje Meerlo
De omwonenden van het speeltuintje aan De Patrijs in Meerlo hebben met een flessenactie 667,50 euro
opgehaald. Het bedrag is overhandigd
aan het speeltuincomité dat het geld

gaat gebruiken om het speeltuintje te
restaureren. De storm van juli dit jaar
heeft veel schade aangericht aan de
speeltoestellen, met name door grote
omgevallen bomen.

Joho wordt Usee

Onroerend goed IMO AGF BV
Fam. van Enckevort; Marjo, John, Kim, Loes
Fam. Haenen; Jan, Ied
Fam. Stolzenbach; Ien, Henk, Elke, Luuk

Garagedeuren-Kunststof kozijnen-Zonweringen

Ruud Meijers
nieuwe voorzitter
dorpsraad G’vorst

Jongerenwerk Joho gaat verder
onder de naam Usee. Om dit te
vieren houdt Usee op 8 oktober de
Crazy-Magic-Party-show. Tijdens deze
activiteit kunnen kinderen van groep
7 en 8 gratis komen kijken wat Usee
inhoudt. Er worden verschillende ruige

wedstrijden georganiseerd zoals een
cola-race. Daarnaast verzorgt het magische duo BB Illusions, ook bekend
als Magic Bram en Elke, een show. De
avond wordt gehouden in het gebouw
B2, voorheen het Vliesgebouw, en
duurt van 19.00 tot 22.00 uur.

U bezoekt binnenkort toch
ook de Hiltho? Ontvang in onze
stand een coupon voor

 50,- korting
op permanente make-up.
HILTHO Stand B1.08
Tevens zijn wij op zoek naar een ervaren
nagelstyliste, kapster en een pedicure om
ons team te versterken!
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Wethouder Freek Selen opende zondag de vernieuwde en uitgebreide accommodatie van voetbalclub S.V.E.B. Op sportpark ’t Venneke
in Broekhuizenvorst heeft de vereniging een aantal kleedlokalen een
grote onderhoudsbeurt gegeven en er een kleedlokaal en opslagruimte bijgekregen.
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Nieuwe koers voor
speel-o-theek Sevenum
De speel-o-theken in Noord-Limburg hebben het moeilijk. Ook speel-o-theek De Wisselaar in Sevenum ziet het
aantal leden teruglopen. Tijd voor een nieuwe aanpak.
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Viola F1 hybride.
Diverse kleuren.
Potmaat 9 cm.
Draagtray 6 stuks

van 3,29 voor
Geldig van 30-09
t/m 06-10. OP=OP

1,99

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

Weijs & Hooft

Opleidingen VOF
Cursusaanbod

• AED • BHV • EHBO • Eerste hulp bij kinderen
• Kinderreanimatie • Reanimatie

Rian Hermkens en Loes Zelis van de speel-o-theek
De speel-o-theek is een soort bibliotheek voor speelgoed. Voor een klein
bedrag kan er uiteenlopend speelgoed
worden geleend, van puzzels tot een
speelgoedtractor. Daarnaast betalen
ouders, grootouders of oppassers een
jaarlijkse bijdrage per kind voor het
lidmaatschap van de speel-o-theek.
Speel-o-theek De Wisselaar huist in
het pand van kinderopvang Het Paleis
in Sevenum. Iedere woensdagochtend
en vrijdagavond kunnen ouders en
kinderen tot twaalf jaar speelgoed
komen uitzoeken. De uitleendienst voor
speelgoed wordt helemaal gerund door
vrijwilligers.
Veel speel-o-theken in NoordLimburg hebben te maken met een
terugloop in het aantal mensen dat
gebruik maakt van de dienst en
sommigen hebben zelfs hun deuren
moeten sluiten. De Wisselaar is nog de
enige overgebleven speel-o-theek in
de gemeente. Volgens Loes Zelis van
de speel-o-theek valt de terugloop in
Sevenum nog mee. Toch is de uitleendienst druk in de weer om het ledental
op peil te houden. Eén van de manieren

om extra inkomsten te vergaren is door
ook speelgoed uit te lenen voor buurtfeestjes of communies. “Hier maken
veel mensen dankbaar gebruik van”,
vertelt Rian Hermkens van De Wisselaar.
“Bij zo’n feestje krijgen de kinderen
dan bijvoorbeeld vijf stuks speelgoed
om mee te spelen. Het is dan weer iets
anders dan wat ze al hebben.”

Hier maken veel
mensen dankbaar
gebruik van
Het is de vraag of het erg is als de
speel-o-theek ook uit Sevenum zou verdwijnen. Die discussie is in het bestuur
van De Wisselaar ook al gevoerd. “Mijn
kinderen zouden het in ieder geval heel
erg vinden”, vertelt bestuurslid Loes
Zelis. “Ouders kunnen via de speel-otheek hun kinderen verrassen met iets
nieuws”, vult Rian Hermkens haar aan.
“Ook voor mensen die iets minder te
besteden hebben, kan het interessant
zijn. Ik merk dat jonge ouders er nu
meer voor open staan om speelgoed

Ter versterking van ons team zijn wij, Transportbedrijf Peeters-Mols,
op korte termijn op zoek naar een

chauffeur (fulltime)
Functie-eisen
• U bent in bezit van chauffeursdiploma en C E rijbewijs
• Enige ervaring met container kabel-afzetsysteem
• Representatief en goede contactuele eigenschappen
• Zelfstandig kunnen werken
• Gevoel voor kwaliteit en veiligheid
• Technisch inzicht voor klein onderhoud aan vrachtauto
• Bereid zijn om meerdaagse ritten te maken
• Flexibiliteit wegens seizoen gebonden werk
Transportbedrijf Peeters-Mols biedt een uitdagende en boeiende functie met veel eigen
verantwoording en prettige werksfeer bij een gezond bedrijf.
Indien wij uw interesse hebben gewekt, verzoeken wij u om uw sollicitatie met uw CV
per E-mail: info@peetersmols.nl of per post: Transportbedrijf Peeters-Mols, Steeghoek 10,
5975 NR Sevenum aan ons te richten.

te lenen dan een aantal jaren terug.
Mensen hoeven niet meer alles zelf te
hebben. Ouders kunnen door speelgoed
te lenen een hoop geld en ’rommel’
besparen. Veel speelgoed verdwijnt na
verloop van tijd naar zolder of wordt
weer voor weinig te koop gezet op
Marktplaats”, aldus Hermkens.
Om het aanbod van de speel-otheek interessant te houden, heeft
het bestuur van De Wisselaar besloten
om flink te gaan investeren in nieuw
speelgoed. Volgens Rian Hermkens kan
de speel-o-theek niet achterblijven en
moet hij met zijn tijd meegaan. Daarom
wordt er onder andere de Wii-spelcomputer met een aantal spellen aangeschaft. “Ik kan me van vroeger nog
herinneren dat wanneer mijn ouders
op woensdagmiddag een videorecorder huurden bij de videotheek het
een echte verrassing was. Ik denk dat
ouders hun kinderen nu met een Wii
ook kunnen verrassen”, aldus de vrijwilligsters bij De Wisselaar.
Meer informatie over speel-o-theek
De Wisselaar is te vinden op
www.speel-o-theek-sevenum.webklik.nl

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

Tel. 06 55 12 69 96

GEZOCHT
Voor de HILTHO beurs te Horst
zoeken wij enkele vlotte
medewerkers (freelance)
van vrijdag 1 oktober t/m
woensdag 6 oktober.

Voor info: 06-55703723
MVDB product promotion

Maud Hooft
Instructeur
T 06-22997878

Ger Weijs
Instructeur
T 06-20223913

Gastendonkstraat 40
5961 JX Horst
info@weijshooft.nl
www.weijshooft.nl

Praktijk voor Esthetische Chirurgie
Najaarsaanbieding:
✦ OOGLIDCORRECTIE voor e 695,Tevens andere consulten mogelijk.
Kijk op www.praktijkmichail.nl voor onze voordelige tarieven
of bel 06-36281006.
Ook voor U is Esthetische Chirurgie betaalbaar!
Angelos Michail, Plastisch Chirurg Westerholtstraat 35, Horst

Bezoek onze
stand op de
Hiltho
Standnummer
G1.47

Nieuw Nieuw
in de regio
Venray:
in deHorst
regioen
Horst
en Venray:

SPECTACULAIR
AFSLANKEN,
SPECTACULAIR
AFSLANKEN,
VET DEFINITIEF
WEG!
VET DEFINITIEF WEG!
Cavista Estetica is dé moderne methode op het gebied van
Cavista Estetica is dé moderne methode op het gebied van
plaatselijk afslanken. Definitieve vetverwijdering uit het lichaam
plaatselijk afslanken. Definitieve vetverwijdering uit het lichaam
zonder operatie door middel van geluidsgolven.
zonder operatie door middel van geluidsgolven.
Voordelen van deze methode
Behandelbare gebieden
Voordelen van deze methode
Behandelbare gebiedenr(FFOOBSDPTFPGJOKFDUJFT
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r(FFOOBSDPTFPGJOKFDUJFT
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Dialect in Horst aan de Maas in opmars
Enkele weken geleden stond de poll in HALLO in het teken van het
dialect. Meer dan driekwart vindt het belangrijk dat kinderen dialect
leren. PvdA-PK raadslid Roy Bouten zei: ´Dialect is mooi en belangrijk voor
onze cultuur en identiteit.´ Reden voor HALLO om zelf eens op onderzoek
te gaan.
Initiatieven zoals in Melderslo,
waar drie jongemannen filmfragmenten inspreken met eigen
tekst in het Melderslose dialect, en in
Sevenum, waar een Zaerums
woordenboek verschijnt, tonen aan
dat de belangstelling voor dialect nog

steeds in grote mate aanwezig is. Het
lijkt er zelfs op dat het dialect aan
een revival bezig is. Zo verscheen in
Horst onlangs het dialectboekje
´Wiedeweg ´t schonst´ met werk van
Jan Verheijen, beter bekend als Jan
ván Teng.

Belgen zijn zich
bewuster van
hun taalgevoel
In het voorjaar deden twee
VWO-leerlingen, Rob Huys en Kees
Sanders, van het Dendron College onderzoek naar het gebruik van dialect
in de thuissituatie. Hun voornaamste conclusie was dat 75% van de
ondervraagden thuis dialect spreekt.
Dat dialect is weliswaar aan veran-

dering onderhevig, maar volgens de
onderzoekers hoeven we geen angst
te hebben dat het ooit verdwijnt.
Dat is dan gunstig, want uit een
Belgisch onderzoek blijkt dat mensen
die in het dialect zijn opgevoed, zich
bewuster zijn van hun taalgevoel.
Dat Belgen bijvoorbeeld vaak beter
scoren bij het spelletje Tien voor Taal
ligt aan het feit dat veel Belgen van
oorsprong dialect spreken en dan nog
een andere taal leren. Veel kinderen
leren door het spreken van dialect dat

Zorgvrager
en
mantelzorger
in
beweging!

Donderdag
11 november 2010
Dag chronisch zieken en mantelzorgers

Rondvaart Maashopper
Jaarlijks organiseert de gemeente Horst aan de Maas, in samenwerking met de KBO, Synthese
(Steunpunt Mantelzorg),
de gehandicapte Platforms en het Citaverde
College in de week van de
chronisch zieken een gezellige middag voor zorgvragers en
mantelzorgers.
Op 11 november willen wij met mantelzorgers en
zorgvragers met De Maashopper een rondvaart
maken over de Maas. We vertrekken om 14.00 uur
in Broekhuizen, varen naar Venlo en keren nabij
de sluis in Belfeld terug en zijn om 18.00 uur weer
in Broekhuizen. Onderweg krijgen de deelnemers

enkele lekkere hapjes en drankjes en kan er genoten
worden van live muziek en mooie panorama’s. Leerlingen van het Citaverde College zijn behulpzaam
bij de begeleiding van de deelnemers. Heeft u een
beperking, bent u chronisch ziek of mantelzorger?
Dan kunt u zich met onderstaande bon vóór 1 november aanmelden. U kunt de bon inleveren bij de
balie van het gemeentehuis in Horst of opsturen naar
de gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. Cécile Peeters – Postbus 6005 – 5960 AA Horst. Meldt u snel
aan, want in verband met het beperkt aantal plaatsen
op de Maashopper geldt: vol = vol.
Mocht u ‘buiten de boot’ vallen, dan ontvangt u tijdig
bericht. Alle deelnemers worden na 1 november geinformeerd over het exacte programma van die dag.
Deelname is gratis.

Aanmeldformulier
Rondvaart Maashopper op 11 november 2010 voor chronisch zieken en mantelzorgers.
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Wij komen met

personen.

Ik maak gebruik van een rolstoel/scootmobiel.

Ja

Nee

er twee manieren zijn om hetzelfde
uit te drukken.

75% spreekt thuis
dialect
Een ander onderzoek van een
Nijmeegse socioloog toont een nadeel
van het dialect aan. Volgens het
onderzoek bereiken dialectsprekers
gemiddeld een minder hoog opleidingsniveau. Ook stoten ze op de
arbeidsmarkt naar verhouding minder
vaak door naar banen met een hoge
maatschappelijke status.
Welke van deze bevindingen
stroken met de ervaringen die leraren
Nederlands hebben? Valentine Kalwij
geeft Nederlands op het Dendron
College in Horst. Haar reactie berust
op indrukken en niet op onderzoek:
‘Mijn indruk is niet dat kinderen die
thuis dialect spreken meer gevoel
voor taal hebben dan kinderen die
dat niet doen. Kinderen die thuis
Standaardnederlands spreken, komen
misschien vaker uit een talig milieu
dan kinderen die thuis uitsluitend
dialect spreken, dus dat zou het beeld
vertekenen. Aan de andere kant heb
ik zelden meegemaakt dat kinderen,
doordat ze thuis dialect spraken, zich
in het Nederlands zo onzeker voelden
dat ze niet goed durfden te spreken in
het Nederlands. Maar tegenwoordig
is het toch gewoon dat je op verschillende manieren, in verschillende
talen, hetzelfde kunt zeggen? Kleuters
proberen soms al in het Engels te
zingen! Meertaligheid schijnt er wel
voor te zorgen dat je makkelijker nog
weer andere talen erbij leert, maar dat
kinderen die thuis dialect spreken beter zijn in Frans, Duits en Engels waag
ik te betwijfelen. En dat verantwoord
onderzoeken lijkt me een hele klus!”

Zo te horen
kom je niet van hier
Of het praten van dialect leidt
tot betere taalprestaties of niet, feit
is dat er, denk aan de genoemde
initiatieven in Horst aan de Maas,
veel belangstelling is voor het dialect.
Misschien meer nog dan die prestaties, is het dialect van belang voor het
behouden van de identiteit. Dialect
is een uitstekend middel om aan
groepsvorming te doen. De mensen
in Miëldere, Zaerum, Grubbevors en
de Maelderse markeren zich met
hun dialect als lid van een dorp. Ze
gebruiken hun dialect om zich een
herkenbare positie te verschaffen,
zeker ten opzichte van ´buitendorpsen´: ‘Zo te horen kom je niet van
hier’. Bekend is dat inwoners van
Terschelling, bang hun eigen identiteit
kwijt te raken, steeds standvastiger
worden in hun eigen dialect. Alsof het
een soort overlevingsmechanisme is.
Nu de schaalvergroting ook Horst treft
(sinds de fusie van januari 2010) lijkt
het een logische reactie om het eigen
dialect te willen behouden: dat kan
niemand, ook het grote Horst, niet
van ons afpakken. En om dat zo te
houden, citeert HALLO de beroemde
Horster taalkunstenaar Jan ván Teng:
Enne Meldersese kwoam thoês va
zien waerk in de bös en vertelde
woe ziene collega zich inne
hand gezaagd haaj:
“KEL, KEL, wát haaj di KEL en
hand, KEL!”
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12,5 jaar Stichting de Peelkabouters

Alles voor het zieke kind

Steun verkeersveiligheid

Stichting de Peelkabouters bestaat deze maand 12,5 jaar. De stichting viert het koperen jubileum op de
paviljoenbeurs Hiltho, de plek waar de eerste activiteiten van de stichting ooit werden gehouden.

Moeder van de
Peelkabouters

De grondleggers van de Peelkabouters:
Romé Fasol, Marleen Theeuwen en Peter Weijs.
De stichting is 12,5 jaar geleden
ontstaan naar aanleiding van het
sprookje de Peelkabouters van Horst,
dat door oud-burgemeester Romé Fasol
is geschreven. Het sprookje werd in
boekvorm uitgebracht en kreeg zelfs
een beeldengroep in het centrum van
Horst. Marleen Theeuwen en haar man
waren net gestopt met hun bedrijf toen
Fasol haar benaderde om te kijken of
het mogelijk was om iets meer te doen
met het sprookje van de Peelkabouters.
Zo werd een stichting opgezet met als
doel alles te doen voor het zieke kind.
Stichting de Peelkabouters heeft
in die 12,5 jaar al zo’n 230.000 euro
opgehaald voor het goede doel. Het
grootste gedeelte van het geld is

voor de Cliniclowns, de clowns die
kinderen in ziekenhuizen opzoeken
om ze voor even te laten lachen. Het
opgehaalde bedrag komt voor het
overgrote deel van sponsoren, en die
krijgen er ook iets voor terug. Marleen
Theeuwen: “Voor de sponsoren organiseren we twee keer per jaar een
debat in Herberg de Morgenstond in
Griendtsveen. Daarvoor nodigen we
goede sprekers afkomstig uit de politiek, sport, media of het bedrijfsleven
uit. Die mensen komen allemaal voor
het goede doel en dat spreekt de sponsors erg aan. Dat blijkt ook wel want
er komen steeds meer sponsors bij en
mensen blijven terugkomen”, aldus
Theeuwen.

Trainster gevraagd
bij dansgarde
CV d’n Ezelskop:

Dat doel komt echter niet vanzelf.
Zo’n 15 vrijwilligers vormen het
Wijsneuzencomité dat de bus bemant.
Daarnaast is er een stichtingsbestuur en is er een groep mensen die
de tweejaarlijkse Wijsneuzendag
in de Mèrthal organiseert. Marleen
Theeuwen zelf wordt vanwege haar
inzet voor de stichting al regelmatig
bestempeld als de moeder van de
Peelkabouters. Niet zo gek als je
meer dan twintig uur per week bezig
bent met de Peelkabouters. “Als ik
moest kiezen tussen vakantie en de
Peelkabouters, dan kies ik voor de
Peelkabouters”, vertelt Theeuwen.
“Het is van niets al zo groot geworden,
en daar ben ik trots op.”

professioneel bijspijkeren in Horst!
=J>HL:G@7:<:A:>9>C<
7>?A:H
:M6B:CIG6>C>C<
IG6>C>C<E67D

Heb je danservaring, ben je 21
jaar of ouder en lijkt het je leuk
om een of meerdere dansgroepen te trainen bij de dansgarde
van CV d’n Ezelskop in Sevenum, stuur dan een
e-mail naar:
ine.hermans@hetnet.nl

van Veilig Verkeer Nederland
Afdeling Peel- en Maasdorpen
Bijvoorbeeld als:
voorzitter, secretaris, penningmeester,
contactpersoon gemeente, coördinator activiteiten,
webmaster, adviseur educatie, contactpersoon scholen,
verkeerskundig consulent, communicatiemedewerker,
helpen bij activiteiten zoals ﬁetsexamen basisscholen,
scootmobielcursus, verkeersbrigadier, verkeersquiz,
actie De Scholen Zijn Weer Begonnen, ﬁetsverlichtingsactie,
rijvaardigheidsritten voor ouderen en meer.
Interesse? E-mail uw contactgegevens naar hay-gerdagielen@tele2.nl en geef dan ook aan
in welk type vrijwilligerswerk u geïnteresseerd bent. Óók als deze hierboven niet vermeld staat.
U kunt tevens telefonisch contact opnemen om u aan te melden. Dat kan via telefoonnummer
077 398 32 68. Wij maken dan een afspraak met u voor een vrijblijvende kennismaking.
Niet actief, toch bijdragen?
U kunt ook lid of donateur worden van VVN.
Kijk voor meer informatie op
www.veiligverkeernederland.nl

’t Veld Tuinplanten
Hortensia’s (130 soorten)
buxus e 0,50, taxus v.a. e 1,50,
Laurier v.a. e 1,50, coniferen v.a. e 2,AANBIEDING: Leiplataan /linde
voor e 52,50, Dakplataan voor
e 59,50 Meer bomen zie website.
NU bestellen levering v.a. half okt.
Grassen, bamboe en vaste planten,
Hosta’s 3 voor e 5,Open zaterdags van 9.30-16.30 uur.
Oude heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree.

Meer info: 0640327108 of
www.veld-tuinplanten.nl

WERELDSE
DROOMTUINEN
& ROCKSCAPING
VIERLINGSBEEK - 06-51996942
WWW.HETGROENKOMPAS.NL
INFO@HETGROENKOMPAS.NL

3D TV’S

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Het meest bekend is Stichting de
Peelkabouters waarschijnlijk door de
beschilderde bus waarmee de vrijwilligers van de stichting allerlei evenementen in de regio bezoeken. Vanuit
de bus worden spullen verkocht en
kinderen worden geschminkt. De opbrengst gaat helemaal naar het goede
doel. Het is volgens Theeuwen echter
het belangrijkst dat de Peelkabouters
veel bekendheid vergaren. Vandaar
dat de Peelkabouters vlak na de oprichting twaalf jaar geleden ook aanwezig waren op de Hiltho. “De Hiltho
is voor ons geweldig. Waar kun je je
beter promoten, met al die duizenden
mensen die er komen. We willen nog
grotere bekendheid krijgen. Kabouter
Wijsneus, de hoofdpersoon uit het
sprookje, moet net zo bekend worden
als Bartje in Drenthe”, vertelt Marleen
Theeuwen stellig.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Net zo bekend als
Bartje in Drenthe
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Perfect uitgerust.

Perfect uitgerust.
MET
DOORLOPENDE
DEMO’S
Gewoonweg
meer comfort.
Gewoonweg
meer
comfort.
De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.
IN 3 MERKEN:

Laat u inspireren
door onze sfeertuinen

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte

Met
Artminder
SL presenteert
Loewe
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
van
dan 90 mm
moet een
dezetv-toestel
tv niet onderdoen
op het
vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDvanresolutie
mindertot
dan
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDinnovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles is aan
boord. De ontvangst
resolutie
tot
innovatieve
100Hz-technologie
en
24p-bioscoopweergave:
alles
is
aan
boord.
De
ontvangst
van HDTV-beelden is geïntegreerd, net als de opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
van250
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
GB. Ontdek alle
mogelijkhedennet
bij als
uwde
Loewe-handelaar:
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:

Vier seizoenen tuinen
Overdekt en verwarmd
Het bekijken waard

Ma. t/m vrij.
8.30-12.30 uur
13.00-18.00 uur
Zat. 8.30-16.00 uur

Kerkweg 19, Ysselsteyn
T: (0478) 54 17 09
info@linders-natuursteen.nl
www.linders-natuursteen.nl

Natuursteen - Sierbestrating - Tuindecoraties - Tuinhuisjes

Linders Adv Imago wt 20100135.indd 3

06-04-2010 14:58:48

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Dorpsraden bezorgd over ontwikkelingen rond NGB

Ongevraagd advies aan college en raad
Horst aan de Maas

Het gebied LOG Witveld waar volgens
de vier dorpsraden een NGB onwenselijk is
De dorpsraden van Grubbenvorst, Horst, Sevenum en Tienray een ongevraagd advies uitgebracht richting de Horster politiek. De vier dorpsraden
vragen in een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad de vestiging
van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) tegen te gaan. Het initiatief van dit
ongevraagd advies kwam tot stand op initiatief van de Grubbenvorster
dorpsraad.

In de brief uiten de dorpsraden hun
bezorgdheid over de komst van een NGB
in het landbouw ontwikkelingsgebied
(LOG) Witveld in Grubbenvorst. De vier
dorpsraden zijn bang dat vanuit Brabant
grote intensieve veehouderijen hun heil
gaan zoeken in LOG Witveld of andere
LOG’s binnen Horst aan de Maas. Louis
van de Pasch, lid van de Grubbenvorster
dorpsraad: “De provincie Noord-Brabant
besloot in maart van dit jaar tot een
bouwstop van grote intensieve veehouderijen in Brabant. Dat is niet waarom
maar daarom. Wij denken dat deze intensieve veehouderijen, nu ze in Brabant
niet meer terecht kunnen, wel kansen
zien voor een megastal in Grubbenvorst.
Begrijp me goed, ik ben niet tegen de
komst van kleine veebedrijven in het
LOG Witveld, die uitbreiding vind ik
economisch wel verantwoord. Grote
megastallen met meer dan 1 miljoen
kippen en 35.000 varkens inclusief een
mestverwerkingsinstallatie zijn niet
wenselijk. Er kleven te grote gezond-

heidsrisico’s aan. Bovendien is er nog
onvoldoende onderzoek gedaan naar de
gevolgen van zo’n megastal vlakbij de
kernen van onze gemeente”, licht Van
de Pasch de brief toe.
Naast de ontwikkelingen omtrent
het LOG Witveld spelen ook andere
projecten een rol om tot dit ongevraagd advies te komen. De komst van
Greenportlane, een verbindingsweg tussen de A73 en de A67, brengt volgens
Van de Pasch nog eens extra overlast
met zich mee. “Zeker voor het dorp
Grubbenvorst, want als de Greenportlane
er eenmaal is, zullen inwoners van
ons dorp geheid te maken krijgen met
geluidsoverlast. En dan heb ik het nog
niet eens over alle fijnstof die vrijkomt.
Ik vind het jammer dat er niet voor een
meer noordelijke variant is gekozen zodat inwoners van Grubbenvorst gemakkelijker de A73 of A67 op kunnen. Nu
moeten we alsnog vanuit ons dorp helemaal naar het klaverblad Zaarderheike
rijden om bijvoorbeeld naar het westen,

oosten of zuiden te kunnen via de autosnelwegen”, aldus Louis. Voortschrijdend
inzicht ten aanzien van ontwikkelingen
elders (Brabant), plus onzekerheden ten
aanzien van de gezondheidsrisico’s die
kleven bij de komst van een NGB, bracht
het ongevraagd advies tot stand.
De Grubbenvorstenaar hoopt dat
met de brief aan de Horster politiek,
het besluit om NGB’s toe te laten in
LOG Witveld wordt teruggedraaid. In
het ongevraagd advies vragen de vier
dorpsraden aan de bestuurlijk verantwoordelijken de signalen uit de samenleving serieus te nemen en er naar te
handelen. Geen megastallen nabij de
kernen van Horst aan de Maas.
Gevraagd naar een eerste reactie,
laat een woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas weten dat de brief
van de vier dorpsraden nog niet binnen
is. “Wij hebben nog geen kennis kunnen
nemen van de brief en wachten met
reageren totdat we de inhoud daarvan
kennen”, aldus de zegsman.

Vrijdag 1 oktober

Zaterdag 2 oktober

ZONDAG 3 oktober

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

DROOMOCCASIONSHOW
L. van den Hombergh

Maaspoort Venlo

AutoArena

AutoArena

Ford Ka 1.2 Cool & Sound, 2010,
12 km, airco , radio/CD, stuurbekr.,
elektrische ramen en spiegels, bumpers in kleur, airbags
Normaal € 11.845,-

Peugeot 307 SW Premium Nav
1.6 HDiF 16V, 2008, 104.002 km,
zilver met., climate control, panoramadak, lm velgen, navigatie
Nieuwprijs € 29.750,-

VW Golf 1.2 TSI 105 pk 5drs
TOUR, 2010, 5.000 km, Shadow
blauw met., ABS, airco, navigatie,
lederen stuurwiel, elektr. ramen
Nieuwprijs € 26.966,-

Audi A4 Avant 2.0 TDI 140
pk, Pro Line, 2007, 121.934 km,
blauw met., ABS, airco, navigatie,
lederen bekl., parc distance control.
Nieuwprijs € 47.000,-

NU € 9.845,-

NU € 16.950,-

NU € 22.950,-

NU € 23.950,-

www.droomoccasionshow.nl
L. van den Hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl

Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 20
www.maaspoort.peugeot.nl
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AutoArena | Volkswagen
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

AutoArena | Skoda - SEAT
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden

is èn blijft uw gratis nieuwsblad
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Verenigingsnieuws nu gratis op website HALLO
De website van HALLO Horst aan de Maas is sinds kort uitgebreid met een nieuw onderdeel. Alle verenigingen
en andere organisaties uit de gemeente krijgen de mogelijkheid om een eigen plek op de website te creëren. Daar
kunnen nieuwsberichten, uitslagen en oproepen worden geplaatst die vooral bestemd zijn voor de eigen leden.

De nieuwe dienst is met name
interessant voor verenigingen die zelf
geen webruimte hebben of die niet de
technische kennis in huis hebben om
de huidige website goed te kunnen
beheren. Het platform op de website

van HALLO is gebruiksvriendelijk en
gratis te gebruiken. Om goed aan de
slag te kunnen, is een handleiding
beschikbaar die nieuwe beheerders
in eenvoudige stappen begeleidt bij
het inrichten van de eigen plek op

automatische archieffunctie. Het enige
wat nodig is om gebruik te maken van
de dienst is een wachtwoord en een
internetverbinding. ICT-kennis is niet
nodig, iedereen kan het.
Bezoekers van de website kunnen het nieuws van de verenigingen
waarin ze geïnteresseerd zijn filteren.
Op de HALLO-website kan iedereen
aangeven van welke verenigingen ze
het nieuws willen zien. Deze voorkeur
wordt op de eigen computer opgeslagen. Dit betekent dat de bezoeker
de volgende keer dat hij of zij op het

onderdeel Verenigingen van de HALLOwebsite komt, het nieuws voorgeschoteld krijgt van de verenigingen uit hun
aangegeven voorkeur.
Deze voorkeur kan altijd aangepast worden onder de optie ’mijn
verenigingen’ in de rechterkolom. Daar
staat ’Bewaar uw favoriete verenigingen’. Als de bezoeker hierop klikt,
kan hij/zij zijn favoriete verenigingen
aangeven en bewaren. Verenigingen
kunnen zich gratis aanmelden via
www.hallohorstaandemaas.nl/
verenigingen

de wedsite van HALLO. Het verenigingsnieuws is 24 uur per dag beschikbaar, waardoor nieuwsberichten altijd
geplaatst kunnen worden. Daarnaast is
de ruimte voor berichten onbeperkt en
beschikt de HALLO-website over een

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad, dat sinds september 2009 wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas
en wordt uitgegeven door GCH Media. HALLO Horst aan de Maas heeft een vacature voor een:

Commercieel Adviseur
Je uitdaging
■ als Commercieel Adviseur ben je het aanspreekpunt voor media vraagstukken;
■ je richt je op het uitbreiden van bestaande business en het binnenhalen van nieuwe klanten;
■ je signaleert kansen in de markt en weet deze te verzilveren;
■ je fungeert als professioneel gesprekspartner en adviseur;
■ het betreft een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief;
■ je denkt mee met de redactie over periodieke themapagina’s en je bedenkt/initieert
commerciële acties en bewaakt de voortgang hiervan.

Wij bieden
■ een dynamische werkomgeving;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar een professioneel
nieuwsblad maakt voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Horst aan de Maas;
■ een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie ben je?
je hebt minimaal 3 jaar succesvolle commerciële werkervaring in een vergelijkbare
buitendienstfunctie;
■ ervaring met cold canvassing, new business zie je als een uitdaging;
■ je bent zelfstandig, energiek, kostenbewust, resultaat- en klantgericht;
■ je woont in de regio Horst aan de Maas;
■ je bent een enthousiast, sociaal en initiatiefrijk persoon;
■ je bent creatief in het opzetten van acties om de verkoop van media te stimuleren;
■ je bent flexibel en bereid om incidenteel buiten je normale werkuren
aanwezig te zijn bijvoorbeeld bij beurzen of acties;
■ je bent een doorzetter.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in deze vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad
als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief vóór 18 oktober 2010
via e-mail: directie@gch.nl o.v.v. Commercieel Adviseur HALLO Horst aan de Maas.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eric van Kempen, telefoon 077 396 13 50.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst Postbus 6074, 5960 AB Horst
T 077 396 13 56 F 077 396 13 55 info@gchmedia.nl www.gchmedia.nl
GCH media BV is partner van
GCH Communicatie Groep
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Reünie Mariaschool Tienray
In Tienray wordt op zaterdag 13 november een reünie gehouden voor
oud-leerlingen, -leerkrachten en -personeel van de Mariaschool. De samenkomst vindt plaats in het kader van 100 jaar onderwijs in Tienray.
Al begin 1900 gingen kinderen uit
Tienray naar school. Eerst in Swolgen,
maar vanaf 1910 kon men in het
Tienrayse klooster onderwijs volgen.
Vanaf de derde klas kregen de jongens
les in Swolgen en de meisjes in Tienray.
In 1960 kregen zowel Swolgen als
Tienray een nieuwe school en werden
de scholen gemengd.
De samenkomst begint om 18.00
uur met een heilige Mis in de Tienrayse
kerk. Daarna volgt een rondleiding in de
basisschool aan de Bernadettelaan.
In de school wordt een fototentoonstelling van 100 jaar onder-

Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang

Euroveen BV is een vooraanstaande producent van potgronden, teeltsubstraten en champignon-afdekaarde. Om een optimale kwaliteit van
onze producten te kunnen garanderen beschikken wij over de
modernste productiefaciliteiten, een eigen laboratorium, een eigen
wagenpark en een team van gemotiveerde medewerkers met ruime
kennis en ervaring in de tuinbouw.
Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij per direct op zoek naar een flexibele en enthousiaste kandidaat
voor de functie van:

Operator / Menglijn

naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de belading van
vrachtwagens, middels een procesbestuurde menglijn waar
substraten in de juiste verhoudingen worden samengesteld. Je
zorgt voor orderinvoer en beheert en controleert het productieproces.

voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals

Je hebt gevoel voor techniek en bent vaardig in de omgang met
geautomatiseerde systemen van MS Office (Word, Excel) en eventueel
ERP. Kennis van de tuinbouw is een pré.

professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon

Wij bieden een afwisselende baan binnen een leuk team! Als je jezelf
in de bovenstaande omschrijvingen herkent, dan biedt Euroveen een
uitstekende basis om jezelf verder te ontplooien in een prima werksfeer
met enthousiaste collega’s.

en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd

Graag ontvangen wij binnen 2 weken een korte sollicitatiebrief met
een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring. Je sollicitatie
kun je richten aan de heer A. van der Meer. Voor meer informatie kun
je ook bellen: (077) 366 93 93.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst.
Email: vacature@bvb-substrates.nl.

volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

wijs in Tienray gepresenteerd door
de Heemkundevereniging MeerloWanssum. Vanaf 20.30 uur wordt de
avond voortgezet in het Parochiehuis
aan de Bernadettelaan 10. Er bestaat de
mogelijkheid om opnieuw klassenfoto’s
te maken. Tevens kunnen oude foto’s
worden nabesteld. De reünie is voor
iedereen die in de periode van 100 jaar
het onderwijs in Tienray heeft gevolgd.
Aanmelden kan tot 1 november per
mail; mariaschool-tienray@live.nl
Bellen kan ook met Jan van Rijswick
tel. 0478 69 25 39. Meer info: http://
reunie-mariaschool.spaces.live.com

Camping l Bungalowpark
Dagrecreatie l Restaurant l Bowling
Feest- en Vergaderzalen

Ter versterking van
ons zwembadteam
zijn wij op zoek naar:

Gecertificeerd zweminstructeur
Baby-, Peuter-, Kleuterzwemmen m/v (parttime)

Bent u flexibel en eventueel bereid om in vakanties en weekenden
te werken? Dan heeft De Schatberg een leuke baan voor u!
Kernwoorden zijn: flexibel, servicegericht en meedenkend.
Naast het geven van Baby-, Peuter-, Kleuterzwemmen, bestaan
de werkzaamheden uit toezicht houden en indien mogelijk Aquasporten, MBVO en/of ZwemABC.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u richten aan
Recreatiecentrum “De Schatberg”, t.a.v. Henk Roodakker, Midden
Peelweg 5, 5975 MZ SEVENUM of via email, zwembad@schatberg.nl

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

MONTA

TIJDENS DE KOOPZONDAG BIJ JANSEN-NOY
OP 3 OKTOBER VIND ER EEN MONTA EVENEMENT
PLAATS VANAF 13.00U.

Tip! Lunchbuffet v.a. € 12,50 p.p.
Ga eens gezellig lunchen met uw collega’s, familie of vrienden. Op loopafstand van het
centrum van Horst. Wij serveren u een overheerlijke en gevarieerde lunch alvorens u
weer over gaat tot de orde van de dag. Vanaf 15 personen.

AKTIE! Bij aankoop van MONTA kleding t.w.v. 50 euro
een gratis pet cadeau t.w.v. 9.95.

Jansen-Noy

·

Kerkstraat 7

·

5975 BH Sevenum

En verder: Feest, diner, koffietafel en zalenverhuur.
·

t: 077-4672929

·

f: 077-4673865

·

www.jansen-noy.nl

Voor informatie: www.delestegeulde.nl of bel 077-3984190.
Of bezoek ons tijdens de HILTHO stand B1.70
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Starters
in de regio
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Presetprint
Jack Reijnders
De Drink 22
5961 RA Horst
06 22 90 42 28
info@presetprint.nl
www.presetprint.nl
relatiegeschenken en
industriële bedrukking
juni 2010

Activiteiten
Presetprint levert relatiegeschenken en promotieartikelen,
volledig bedrukt met logo in één
of meerdere kleuren. Ook het
bedrukken van industriële
producten behoren tot de
werkzaamheden. Buiten het
bedrukken van deze artikelen is
ook het graveren, borduren of het
etsen ervan mogelijk. Dit maakt
Presetprint tot totaalleverancier
in relatiegeschenken en promotieartikelen.
Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar
relatiegeschenken en promotieartikelen is bij Presetprint aan het
juiste adres. De voornaamste
doelgroepen zijn het bedrijfsleven en de industrie. Denk
hierbij aan het bedrukken van het
geproduceerde materiaal, zoals
frontjes van telefoons, apparaten,
enzovoorts.
Onderscheidend vermogen
Relatiegeschenken kennen vele
vormen. Presetprint helpt de
klant bij het maken van de
beslissing over wat de juiste vorm
is. Misschien is een pen of een
bieropener wel hetgeen de klant
nodig heeft. Presetprint heeft
hier inzicht in en kan hierin een
gedegen advies geven.

Soestdijk omgedoopt in
Carpe Diem

Starterscafé in
Blok 10

Praat en Eetcafé Soestdijk krijgt vanaf 1 november een nieuwe opzet. De nieuwe zaak krijgt de naam Carpe
Diem food & bar.

Op dinsdag 12 oktober wordt
in café Blok 10 het My First Home
Starterscafé georganiseerd.
Starters op de woningmarkt
kunnen tijdens de avond
speeddaten met diverse deelnemers die informatie verstrekken
over alle facetten die komen
kijken bij het kopen van een
eerste huis.

Volgens eigenaar Charles
Oortman is er in het Horster centrum
veel veranderd en vernieuwd
wat horeca betreft, wat voor veel
aantrekkingskracht heeft gezorgd.

Oortman probeert met de nieuwe
opzet voor Soestdijk daar nog wat
extra’s aan toe te voegen.
De nieuwe horecagelegenheid
krijgt een nieuwe kaart. Carpe Diem

wil een brede doelgroep bereiken en
zet in op een combinatie van eten en
drinken en uitgaan. Daarbij wordt de
keuze uit verschillende soorten bieren
en wijnen uitgebreid.

Adviseurs van Rabobank
Maashorst zijn aanwezig om
startersinformatie te geven over
hypotheken en woonverzekeringen.
De gemeente kan alles vertellen
over startersleningen en Janssen de
Jong Projectontwikkeling vertelt het
laatste nieuws over aankomende
nieuwbouwprojecten in Horst aan
de Maas. Wonen Horst weet alles
van huren en kopen van bestaande
bouw en de Kopen-Dichterbij-regeling. InterMakelaars laat zien wat er
allemaal te koop is en notariskantoor De Laat & Gulikers kan starters
van informatie voorzien daar waar
het om samenlevingscontracten en
testamenten gaat.

Munckhof verkoopt Van Ham Reizen
Reisorganisatie Peter Langhout Reizen neemt per 1 november Van Ham Reizen uit Horst over van Munckhof Groep. Alle activiteiten van Van Ham Reizen
worden geïntegreerd en overgebracht naar het hoofdkantoor van Peter Langhout, gevestigd in Alphen aan den Rijn.
Van Ham Reizen is een
reisorganisatie die al meer dan 20
jaar actief is op de Nederlandse
reismarkt. De organisatie is
gespecialiseerd in riviercruises in
Nederland en Duitsland en luxe

bus- en vliegreizen richting de
Costa Blanca. Het bedrijf werd in
2000 onderdeel van Munckhof
Groep. Volgens dat bedrijf is de
slagkracht van Van Ham Reizen als
kleine marktspeler de laatste jaren

steeds verder afgenomen. Dat is
de reden dat het bedrijf nu is
verkocht aan Peter Langhout
Reizen. Bij Munckhof Groep
werkten zeven personen voor Van
Ham Reizen.

De overname door Peter Langhout
Reizen heeft volgens een
woordvoerder van Munckhof Groep
voor vier personen gevolgen en
met hen worden gesprekken
aangegaan.

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Van 1 t/m 6 oktober 2010 presenteert mister KOOL’s
zich op de Hiltho in Horst aan de Maas. Een goed

Lever de kortingsbon van € 5,- in als extra

moment om te laten zien hoe wij duurzaam reinigen

korting bovenop de 15% beurskorting. Dit

en vloeren en meubels als nieuw maken. Bezoek onze

betekent voor u tijdens de beursdagen

stand in het Grens en Maas paviljoen en maak gebruik

meer dan 40% korting op mister KOOL’s

van onderstaande kortingsbon!

VlekkenSPRAY!

EXTRA KORTING
op mister KOOL’s VlekkenSPRAY
● Eenvoudig en veilig te gebruiken

Waardebon

€

5,-

Korting van € 5,- op een ﬂacon Mister Kool’s Vlekkenspray

Industrieterrein Oosthaven/Wanssum
Stayerhofweg 3, 5861 EJ Wanssum, T (0478) 569 750

● Effectief in het verwijderen
van de meeste soort vlekken
● 100% biologisch afbreekbaar
● PH-neutraal

12
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Make-up
workshops
in het
Visagie houdt
Fʼacere Hair &
kshops.
w
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proberen. 

Ruud Lenssen wint stimuleringsprijs
Filmmaker Ruud Lenssen uit Broekhuizenvorst heeft de Dioraphte Stimuleringsprijs gewonnen. De prijs geldt als
een van de grootste prijzen voor jong talent.
Vorige week vrijdag was de
prijsuitreiking in Utrecht. Lenssen
troefde twee andere genomineerden
af. Onderwerp van zijn film is de
vriendschap tussen de twee Tienraynaren Kathem en Chris. Lenssen merkte
aan het ongeveer 300-koppige publiek
dat zijn film goed in de smaak viel: “Er
werd af en toe gelachen en er klonk
een flink applaus op. Maar toch was ik
erg verrast toen mijn naam genoemd

werd als winnaar: een 24-jarig ventje
uit Broekhuizenvorst, dat verwacht je
toch niet? Ik vind het supertof dat mijn
film, die ik zonder budget gefilmd en
gemonteerd heb, gewonnen heeft. Het
is de hoogst haalbare prijs op nationaal
niveau in mijn categorie.”
Lenssen werd bedolven onder de
felicitaties en verschillende producenten gaven aan dat hij zich in de
toekomst tot hen mag richten. Het

geldbedrag van 5.000 euro, gekoppeld
aan de overwinning, mag hij vrij besteden: “Ik weet nog niet precies wat ik
ermee ga doen. Misschien zet ik het in
als ik een nieuw idee heb, of investeer
ik het in nieuwe apparatuur. Ik weet
het nog niet.”
De film van Ruud Lenssen draait
vrijdag twee keer op Holland Doc 24,
het digitale televisiekanaal. Hij probeert
de film tevens op L1 te krijgen.

Kabroekstraat 1
5966 NW America

Stylisten van nature

(077) 464 21 22

info@facerekapsalon.nl

www.facerekapsalon.nl

Een scène uit de film met op de voorgrond Chris

Doorstart Knorpop
Na een jaar afwezigheid maakt het Meterikse popfestival Knorpop een doorstart. In zaal De Meulewiek zullen
aanstaande zaterdag meerdere talentvolle bands optreden. Knorpop vond in een iets verder verleden plaats in
De Mèrthal in Horst. In 2001 werd de opzet gewijzigd en werd er gekozen voor een buitenfestival. Die opzet was
succesvol, totdat in 2008 regen roet in het eten gooide. Vorig jaar werd het festival niet georganiseerd. “Maar dat lag
niet aan het slechte weer van 2008”, haast Bas van Rengs van het organiserend comité zich te zeggen. “Er is in de
buitenwereld het beeld ontstaan dat we vanwege het tegenvallend festival van 2008 besloten hebben ermee te
stoppen. Dat we financieel een zware veer gelaten hadden. De waarheid is echter dat de animo bij het toenmalige
bestuur langzaam minder was geworden. Ze hadden geen tijd en zin meer om het festival te organiseren.” aldus Bas.
1990 | 2010

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

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

Inmiddels is er een nieuw
Knorbestuur aan het bewind gekomen.
Slechts één voormalig bestuurslid is
daar nog bij. Van Rengs: “Het bestuur is
verjongd met allemaal echte Knor-mensen. Mensen die al bij Knor kwamen
en zitting hadden in een commissie.”
Heeft de tegenvaller van 2008 er toe
geleid dat het festival dit keer binnen
plaats vindt? “Nee, zeker niet”, zegt
Van Rengs, ”er zijn twee redenen om
naar de binnenlocatie De Meulewiek
te gaan. Op de eerste plaats een
praktische reden: we waren te laat om
een volwaardig festival te organiseren.
Je moet er tijdig bij zijn om bands die
jij wilt hebben vast te leggen. Op de
tweede plaats is de materie nieuw voor
de meesten. Weliswaar kunnen we
terecht bij het oude bestuur, maar we
willen rustig beginnen en niet te hoog
van de toren blazen.

Knorpop hoort in
Meterik thuis
Ik kan me de gedachten van de
mensen wel voorstellen dat we bang
zouden zijn voor het weer, maar niks is
minder waar: een festival moet je eigenlijk buiten houden en dat zijn we zeker
van plan in 2011. We hebben ons zelfs
al over de locatie gebogen, we zouden
Knorpop 2011 het liefst in Meterik plaats
laten vinden. Het festivalterrein in de
Horster Kasteelse Bossen is weliswaar
nog een optie, maar we vinden eigenlijk
dat Knorpop in Meterik thuishoort. Daar
zijn we in 2000 ook begonnen.”

We hopen op 500 tot
750 bezoekers
Eerst echter de editie van 2010.
Van Rengs: ”We hopen op 500 tot 750

bezoekers. We hanteren oplopende
entreeprijzen: kom je om vier uur,
dan betaal je acht euro. Vanaf zes
uur betaal je tien euro, vanaf acht
uur twaalf euro. Zo hopen we het
festivalidee vast te houden. Vanaf
het begin mensen aanwezig, dat is
ook voor de bands aantrekkelijk. We
zorgen ervoor dat er een eetkraampje
is en dat de bezoekers ook buiten
kunnen verpozen. En we hebben een
goed programma met als absolute
topact A Silent Express. Deze band is
hitband op 3FM geweest, de single
‘Will I Be Around’ scoort erg goed. We
zijn ook blij met de aanwezigheid van
onder andere The Rudolfs en Early
Adopters.”
Het festival in De Meulewiek
begint komende zaterdag om vier
uur. Voor het complete programma en
meer informatie zie www.knorpop.nl
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15 VRAGEN aan Lydie van der Sterren

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lydie van der Sterren
16 jaar
Hegelsom
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Poeh, ik zou het eigenlijk niet weten.
Ben wel benieuwd naar wat dat gaan
worden. Ik weet ook nog helemaal
niet welke richting ik op ga qua studie.
Maar ik zou graag iets met mensen
willen gaan doen, dat lijkt me wel
interessant. Vrijetijdsmanagement lijkt
me ook tof.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is gym, omdat ik het
leuk vind om te sporten. Duits vind ik
ook leuk. Wat ik echt niet leuk vind is
economie. Allemaal die berekeningen
en inzichtvragen zijn niet echt mijn ding.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een beste vriendin, Lilian heet
ze. Ze woont lekker dichtbij en we
zoeken elkaar ook vaak op. Ze weet
bijna alles van mij en we kunnen altijd
met elkaar lachen. Daarnaast heb ik
ook nog andere vriendinnen waar ik
goed mee op kan schieten en het altijd
gezellig is.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op de vrijdagavond gaan we meestal
naar de Lange in Horst, heel standaard.
Maar daar is het altijd wel gezellig. Op
zaterdagavond, als we uitgaan, is dat
niet op een vaste plaats. Meestal net
waar er wat te doen is.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een lekker drankje, iets om te knabbelen en de laptop om even Hyves te
checken en muziek te luisteren.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Dan zou ik vriendinnen meenemen
naar een leuke stad in Europa. Dat
waren we eigenlijk in het najaar ook
al van plan, dus dat geld zou goed van
pas komen. De rest van het geld zou
ik netjes op mijn bankrekening zetten,
haha.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als je denkt dat je iemand kent die je
ziet lopen of fietsen en dan kei hard
zijn of haar naam roept, en dat het dan

iemand anders blijkt te zijn. Dan loop ik
maar snel verder, en hoop dat hij of zij
mijn gezicht niet gezien heeft, haha.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Een telefoon, mijn bikini, geld en een
luchtbedje om lekker mee op de zee
te dobberen. O ja, en bruin worden of
course, tenminste dat probeer ik altijd,
haha.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Pasta’s, spaghetti Bolognese of zo. Of
iets met rijst, zoals kip Tandori, dat vind
ik altijd wel lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Een jeans met een leuk shirtje of iets
op een legging. Maar thuis vind ik het

ook heerlijk om op een lui dagje in
mijn joggingbroek te lopen.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik toch aan
school. Daarnaast ook aan hockey en
vriendinnen. Aan die twee dingen
besteed ik ook het liefst tijd, die zou ik
niet willen missen.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Hegelsom is een klein dorpje waar
bijna iedereen elkaar kent, maar er is
vrij weinig te doen. Dus dat zou ik wel
willen veranderen. We hebben wel het
geluk dat we dichtbij Horst wonen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een romantische komedie vind ik altijd
wel leuk. PS. I Love You blijft leuk!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou gaan toeren, toeteren op de
snelweg en dan nog even snel langs de
McDrive gaan.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Curaçao zou ik wel eens heen willen.
Mooie stranden en leuke, gekleurde
huisjes. Ook lijkt het me leuk om
Amerika ’n keer te zien, om te zien hoe
anders het daar is.

“Mijn kinderen zitten
de hele dag achter
de computer.
Hoe verander
ik dit?”

Aarzel niet!
www.mijncjg.nl
088 - 3300 600
(lokaal tarief - maandag t/m
vrijdag 09.00 - 11.00 uur)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hét centrale punt
voor vragen over opvoeden en opgroeien. Jongeren tot 23
jaar, hun opvoeders, ouders en professionals kunnen er
terecht voor informatie en advies. Kijk op www.mijncjg.nl
of bel 088 - 3300600.

Mies
Column
Donor:
Ja/Nee?
Wilt u uw lever afstaan
als het zover is? Mogen we
uw hart gebruiken?
Is het toegestaan uw nieren
uit uw lichaam te verwijderen na uw dood?
Na je achttiende verjaardag
ontvang je hem, die enge brief
die je laat nadenken over de
periode na je dood. Heel scary
vind ik dat. Natuurlijk wil ik
mensen mijn hart geven als ik
daar ’n leven mee kan redden.
Onder de grond liggen niksen,
dat kan vast ook wel zonder
een hart, het klopt dan toch
niet meer. Maar om aan te
kruisen dat je ook echt toestemming hiervoor geeft en die
brief dan ook daadwerkelijk
opstuurt, is even iets anders.
Maanden ligt die brief al op
mijn bureau te wachten op een
kruisje en vervolgens een
plekje in de postwagen. Hoe
vaak mama al geroepen heeft
dat ik eens moet beslissen en
iets met die brief moet doen, ik
doe het niet. Ik durf hem niet
eens aan te pakken, alsof ie
bijt of een besmettelijke ziekte
of zo heeft. Ik heb ‘m nu
verstopt onder andere boeken,
tijdschriften en rommel, zodat
ik hem niet meer zie. Een blik
op die angstaanjagende brief
maakt mij namelijk al aan het
zweten. Beelden van mij op
een grote tafel onder dertigduizend kille tl-lampen en waar
zo’n enge dokter dan een voor
een mijn organen uit m’n
lichaam plukt. Bah! En in het
ergste geval wordt er dan even
zo’n Lady Gaga-vleesjurk van
gemaakt.
Ondanks enge beelden over
kille operatiekamers en scary
vleesjurken heb ik toch
besloten mijn angst te overwinnen en eindelijk dat kruisje
bij de ‘Ja’ te zetten. Bibberig en
zwetend zoek ik de envelop
onder de berg rotzooi. Snel
krabbel ik mijn kruisje en lik de
envelop dicht. Bij de dichtstbijzijnde brievenbus drop ik de
brief, om een paar weken later
een brief terug te ontvangen:
Hartelijk dank. U stelt uw
organen en weefsels na uw
overlijden beschikbaar voor
transplantatie.
Nu maar hopen dat dit nog
heel lang duurt en dat ik er dan
veel levens mee kan redden.
Mies
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Genieten...
NAJAARSAANBIEDINGEN

WEIBERSBRUNN-SPESSART - Duitsland
Incl. o.a.
- welkomstdrankje
- diavoorstelling Spessart
- muziekavond
- stadswandeling Aschaffenburg o.l.v. gids
- entree Schloss Johannisberg
Vertrekdatum: 26 november
3-dgn halfpension
� 199,-

NIEUW

EDINBURGH - Schotland
Incl. o.a.
- overtocht IJmuiden-Newcastle v.v.
- 2x overnachting aan boord incl. ontbijtbuffet
- 2x overnachting Edinburgh
incl. 2x Schots ontbijtbuffet
- sightseeingtour Edinburgh o.l.v. gids
Vertrekdatum: 15 december
5-dgn logies & ontbijt
� 295,-

KERSTREIZEN

NIEUW

STEDENREIZEN NAJAAR 2010

HOLZGAU - TIROL
Oostenrijk
Vertrekdatum:
20 december
8-dgn halfpension

BERLIJN - Duitsland
Vertrekdata:
20 oktober en
24 november
5-dgn logies & ontbijt

MÜNCHEN - Duitsland
Vertrekdatum:
25 november
4-dgn logies & ontbijt

NIEUW

� 575,vanaf

LONDEN - Engeland
Vertrekdata: 22 oktober,
26 november, 10 en
17 december
3-dgn logies & ontbijt

� 425,-

RIJS - FRIESLAND
Nederland
Vertrekdatum:
23 december
5-dgn volpension

PRAAG - Tsjechië
Vertrekdata: 20 oktober,
17 november en
8 december
5-dgn logies & ontbijt

vanaf

vanaf

� 235,-

� 170,-

DRESDEN - Duitsland
Vertrekdatum: 27 oktober
5-dgn logies & ontbijt

� 395,NIEUW

PRAAG - Tsjechië
Vertrekdatum:
22 december
6-dgn halfpension

GENT - België
Vertrekdata: 22 oktober
en 10 december
3-dgn logies & ontbijt

� 295,� 495,-

MINICRUISE
X-MAS SHOPPING
NEWCASTLE - Engeland
Vertrekdata: 26 november
en 10 december
3-dgn logies & ontbijt

� 179,-

PARIJS - Frankrijk
Vertrekdata: 22 oktober,
12 november en
10 december
3-dgn logies & ontbijt

� 185,-

� 370,-

st
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GROOTSTE CONSUMENTEN- EN BEDRIJVENBEURS VAN NEDERLAND

DE NIEUWE WINTERREISGIDS EN
DAGTOCHTENFOLDER ZIJN UIT!!!
Met DAGTOCHTEN vanaf € 18,- p.p.

tel. : ( 077) 30719 8 8 - w w w. ghielen.nl

vanaf

� 190,-

Zet- en drukfouten voorbehouden

RATTENBERG
BEIEREN - Duitsland
Vertrekdatum:
22 december
6-dgn halfpension

NISTERTAL
WESTERWALD
Duitsland
Vertrekdatum:
23 december
5-dgn halfpension

� 235,-

� 280,-

en zo 15
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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.

Toon Fortuin
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Onze HALLO-verslaggever is onderweg in Sevenum waar hij Toon Fortuin
ontmoet. Een man met veel hobby’s en iemand die van geboorte niet
afkomstig is uit het ‘Zaerumse’ maar er wel met veel plezier woont.

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

Oranje
paprikasoep
Ingrediënten
voor een flinke pan:
10 gepofte oranje paprika’s
2 teentjes knoflook
3 sjalotten
3 liter groentebouillon
1 liter kookroom
tijm
rozemarijn
1 dl witte wijn
Bereiding:
• Rooster de paprika’s in de oven;
• verwijder het vel en snijdt ze in
stukjes;
• zet de sjalotten met de knoflook en
de kruiden in een pan op het vuur
en blus het geheel, als het warm is,
af met witte wijn;
• voeg de groentebouillon en de
geroosterde paprika’s toe en laat
het inkoken tot de gewenste
smaak;
• zeef het geheel en voeg de
kookroom toe;
• voeg naar smaak peper en zout toe.

Tuin- en bestratingspecialisatie

Toon Fortuin is 64 jaar en gehuwd
met Wilmie. Samen hebben ze vier
zoons tussen 30 en 36 jaar. Giel en
Loek zijn woonachtig in Sevenum, Bart
woont in Utrecht en Hans in Horst.
Toon is trots op zijn zoons. Ze hebben
alle vier een leuke baan en hebben
hun plekje gevonden. Dat geeft Toon
een voldaan gevoel. Ook zijn Toon en
Wilmie de trotse opa en oma van de 3jarige kleindochter Inke die eveneens in
Sevenum woont. Oorspronkelijk komen
Toon en Wilmie allebei uit Venlo. Na
eerst enkele jaren in Brabant te hebben gewoond zijn ze 32 jaar geleden
naar Sevenum verhuisd, waar ze zich
helemaal thuis voelen. “Het kleinschalige, de mensen kennen elkaar nog,
natuurschoon dichtbij, lekker kunnen

wandelen en fietsen, allemaal zaken
die het de moeite waard maken om in
Sevenum te wonen”, somt Toon op.
Fortuin heeft jarenlang lesgegeven
aan een school voor moeilijk lerende
kinderen in Helmond, vooral aan
de leeftijdsgroep 12 tot 18-jarigen.
“Boeiend maar ook vermoeiend werk.
Vanaf 1 januari 2009 heb ik van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om te
stoppen met werken. Nu heb ik tijd
voor een van mijn vele hobby’s zoals
tuinieren, vogels kweken, klusjes
doen in en om het huis”, aldus de
Sevenummer die ook veel vrijwilligerswerk doet. “Al vrij snel na het stoppen
met werken, werd ik bestuurslid van
de plaatselijke KBO. Mijn taak in dit bestuur is onder andere het organiseren

PUZZEL

Sudoku

van excursies, dagtochten en wandelen fietstochten. Verder ben ik penningmeester van judoclub Jigoro Kano. Ook
ben ik betrokken bij de maandelijkse
ophaalactie van oud ijzer ten behoeve
van de clubkas van de judoclub”, zegt
Toon. Sinds de Sevenummer gestopt
is met werken, gaat hij eenmaal per
week met een groep oud-leden van de
judoclub beugelen. Enige jaren geleden
is Toon als actief lid gestopt met het
uitoefenen van de judosport. Verder is
hij nog vrijwilliger bij zijn oude school
in Helmond. In de wintermaanden leidt
hij ’s avonds een soort vormingsprogramma voor oud-leerlingen van de
Helmondse school. Een programma dat
bestaat uit allerlei activiteiten in en
om de school, excursies, uitstapjes en
vooral het gezellig samen bezig zijn. Op
de vraag of hij dan nog wel tijd heeft
voor Wilmie zegt Toon: “Natuurlijk wel,
daar maak ik tijd voor.”
Wilmie werkt als vrijwilliger bij
de plaatselijke bibliotheek en houdt
van lezen. Toon: “We lossen ook graag
een puzzel op, maar dan niet van die
eenvoudige. Naast puzzelen kijken we
op tv graag naar Engelse detectives en
programma’s van Discovery en National
Geographic. Ook naar het nieuws en
andere actualiteitenprogramma’s kijken
we met regelmaat”, aldus de ouddocent. Het maken van verre reizen en
lange vakanties is niet aan het echtpaar
Fortuin besteed. “Wij zijn graag in de
buurt bezig en soms een paar daagjes

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Aceera bedenkt spruitjescampage

’t spruutje in de vergaetelheid gerákt,
Dor ôs jeugd al duchtig afgekrákt.
Mit aerpels geprakt,
In appelmôs verpakt,
Da wèt Rix toch zeker dát en spruutje smákt!
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Voordeel!
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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(Sier) bestrating
Nieuwstraat 134 - 5961 HG
Horst - T: 06 10 79 29 92
E: info@tuin-bestrating.nl
www.tuin-bestrating.nl
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4

Kunstgras
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1
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1,-

Suikerbrood

7

9

Lever de bo
nnen in
en haal uw
vo
bij de Echte ordeel
Bakker!

Meergranenpuntjes 3 stuks

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

6

er tussenuit is dan wel leuk. Maar het
is geen ‘must’ want Sevenum kent
veel mooie plekjes. Wij proberen te
genieten van het leven, zoals dat ons
gegeven wordt met alle leuke en
minder leuke momenten. En er is nog
zoveel te genieten, maar je moet dat
wel willen zien, je moet ervoor open
staan. Een spreuk van mijn moeder is
me altijd bij gebleven: ‘Wees tevreden
met wat je hebt, dan ben je rijk en
gelukkig’”, aldus Toon.
Dat Sevenum bij Horst aan de
Maas is gekomen, was volgens Fortuin
onvermijdelijk. “Tot nu toe hebben
we er weinig van gemerkt. Wat de
toekomst brengt moeten we afwachten. We volgen de ontwikkelingen wel,
zoals de bouwplannen rondom basisschool De Dobbelsteen en het Pastoor
Vullinghsplein. Ook de nieuwbouwplannen van woningen op diverse locaties
in Sevenum heeft onze belangstelling.
Voor de dagelijkse gang van zaken
heeft Sevenum voldoende voorzieningen.” Op de vraag wie een bloemetje
verdient zegt Toon: “Alle vrijwilligers
die bijzondere dingen doen die de buitenwereld vaak niet ziet. Zoals de zorg
voor een zieke of een gehandicapte
of het bezoeken van alleenstaanden.
Deze mensen verdienen een schouderklopje of een bloemetje”, besluit hij het
interview. Toon Fortuin, een boeiend
persoon rijk aan hobby’s en genieter
van al dat mooie dat Sevenum hem te
bieden heeft.
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Bespreking Poll week 37

De gemeente moet kiezen voor de veiligste variant voor aan te leggen
ﬁetspaden, ongeacht de kosten

Cactus
Column

Ans Litjens uit Broekhuizenvorst reageert stellig op onze poll: “Er is
al veel gepraat over het fietspad naar Broekhuizen. Alle betrokkenen zijn
er van overtuigd dat het van groot belang is voor de veiligheid van onze
schoolgaande jeugd. Ook de toerist op de fiets zal er blij mee zijn. Alleen
een fietssuggestiestrook kan deze veiligheid niet bieden. Het wordt tijd dat
de gemeente prioriteiten stelt en accepteert dat deze niet allen in de kern

De gemeente moet de komst
van het Nieuw Gemengd Bedrijf tegenhouden

Beter

Kortgeleden stond er in de
Limburger een artikel over de
oprichting van een nieuw,
chic magazine. Volgens de
uitgevers van dit magazine zal
er wekelijks worden verspreid
in de zogenaamde betere
wijken van onder meer
Maastricht en in Lanaken,
net over de Belgische grens.
En onmiddellijk stel je je dan
de vraag: wat zijn betere
wijken? Wonen daar super
mensen of super rijken?
Hebben de daar wonenden
nettere omgangsvormen dan
mensen die in een gewoon
rijtjeshuis wonen? Wat is het
formaat van de woningen in
die wijken en zit daar een
gouden dak op? Met andere
woorden hoe hoog is de
hypotheek en hoe is de
eigenaar aan de centen
gekomen? Is het in zo’n betere
wijk echt beter wonen dan in
een gewone arbeidersbuurt
met ons-soort-mensen? Praten
de betere mensen daar met de
bekende aardappel in de keel
ofwel bekakt Limburgs?
Zitten de dames uit de betere
buurten naast elkaar bij de
concerten van André Rieu op
het Vrijthof op de eerste rijen
met een vosje om de schouders en ver bij het plebs
vandaan? De adverteerders in
het nieuwe magazine stellen
waarschijnlijk geen prijs op
klanten die in een gewone
buurt wonen en zeuren over
korting, verschil moet er
immers zijn nietwaar? En die
adverteerders mogen zelfs een
eigen column schrijven!
Over objectiviteit gesproken.
Kortom, je kunt je dan wel
opwinden over de Islam
discriminatie van Wilders maar
buurten en hun bewoners
aanduiden als ´beter´ riekt daar
ook naar. Toegegeven, de
vragen over de betere buurten
rijzen in dit boosaardige stukje
de pan uit. Maar de antwoorden op deze vragen zullen wel
nooit gegeven worden,
daarvoor is onze maatschappij
teveel op weg naar een tweedeling. Een maatschappij met
´have’s en have-nots´. Of is dit
altijd al zo geweest? Wéér een
vraag dus!
Cactus

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het Nieuw Gemengd Bedrijf blijft een heet hangijzer in de lokale en
gemeentelijke politiek. Het megabedrijf op landbouwontwikkelingsgebied
(LOG) Witveldweg moet een combinatie worden van een kippenbedrijf met
1,1 miljoen kippen en een eigen slachterij en een varkensbedrijf met 30.000
varkens. De ondernemers achter dit plan zeggen dat ze door samen te werken
onder andere voordelen kunnen behalen op het gebied van volksgezondheid.
Omwonenden en andere bezorgde inwoners van Horst aan de Maas kijken hier

echter anders tegenaan. Zij zien juist nieuwe gezondheidsrisico’s met de komst
van het bedrijf.
Actiegroep Behoud de Parel strijdt al tijden tegen het Nieuw Gemengd
Bedrijf en nu hebben ook de dorpsraden Grubbenvorst, Horst, Sevenum en
Tienray in een ongevraagd advies aan het college b&w en de gemeenteraad
ervoor gepleit om de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf tegen te houden.
Gaat u mee in deze oproep?

Uitslag vorige week (week 38) > Ik hoef geen nauw contact met de mensen in mijn buurt > eens 30% oneens 70%

Bent u aan huis gebonden of
heeft u geen tijd om te moeten wachten
in een salon?

n

Ik ben Jenny Smulders, ambulant kapster,
en ik kom graag bij u thuis.

n
n
n

Werkdagen: ma t/m za
Voor informatie of een afspraak: 06-38220117

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

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

Deze mantelzorger wil ik graag aanmelden
voor de Dag van de Mantelzorg 2010.
Zijn/haar gegevens zijn:

Voorl. + achternaam:

m/v

Adres:
Postcode:

Dag van de Mantelzorg Horst aan de Maas
De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg is op

10 november 2010

woensdag 10 november a.s. met als lokaal thema

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een ander die ziek
of gehandicapt is. Mantelzorgers hebben een persoonlijke
band met degene voor wie zij zorgen. Meestal is dit een
partner, familielid, vriend of buurtgenoot.
Kent u zelf een mantelzorger en vindt u dat die wel
eens een blijk van waardering verdient?
Geef de naam van de mantelzorger en van uzelf door aan
Synthese / Steunpunt Mantelzorg Mook en Middelaar d.m.v.
het opsturen van bijgaande bon. De mantelzorger ontvangt
dan van ons een presentje als blijk van waardering.

Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

‘Mantelzorg Horst aan de Maas in beweging!’

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

van Horst liggen, maar dat ook de leefbaarheid in de kleine kernen aandacht
verdient.” Duidelijke woorden waar de meeste stemmers op onze poll zich
bij kunnen aansluiten. Meer dan zeventig procent van de bezoekers van de
HALLO-website geeft aan het eens te zijn met de poll. Het is voor hen te hopen dat het gemeentebestuur ook voor de meest veilige, maar ook duurste
oplossing gaat.

Vul de bon in en stuur deze
vóór 22 oktober a.s. naar
Synthese / Steunpunt Mantelzorg
Horst, Antwoordnummer 1502,
5800 WB Venray of per e-mail
naar horst@synthese.nl
Het Steunpunt Mantelzorg Horst
heeft elke 3e dinsdag van de maand
een inloopochtend van 9.30 - 12.00
in het kantoor van Synthese,
Bemmelstraat 2 te Horst. Elke
werkdag is er van 9.00 - 10.00
uur een open inloop spreekuur en
een apart mantelzorgspreekuur is
er elke dinsdag van 10.00 - 11.00
uur. De contactpersoon in Horst
is Ria van Eijk, bereikbaar onder
telefoonnummer 077 3978500.

Korte omschrijving van de mantelzorg:
Taken:

De opgave is gedaan door:
Relatie tot de mantelzorger:
Mijn telefoonnummer:

Deze actie is een lokaal initiatief van Synthese/Steunpunt Mantelzorg Horst

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
30 september 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuwe omgevingsvergunning brengt
veranderingen met zich mee

Informatieavond herontwikkeling Pastoor
Vullinghsplein Sevenum op 11 oktober

Wie wil bouwen of verbouwen of op een andere manier iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een
woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Vanaf 1 oktober 2010 kunt
u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. U vraagt dan een
zogenaamde omgevingsvergunning aan. Dit betekent veranderingen in de vergunningprocedure maar ook in de afhandeling en bevoegdheden binnen de gemeentelijke organisatie.

Locatie: café Metieske, aanvang 19.30 uur

Een omgevingsvergunning aanvragen
Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning
vraagt u met één aanvraagformulier bij uw
gemeente aan. Digitaal of op papier. Als uw
aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u
één omgevingsvergunning, met eenduidige
eisen. Voor de vergunningen die u in één
keer aanvraagt is maar één keer bezwaar en
beroep mogelijk. Ook is één controlerende
instantie verantwoordelijk voor het toezicht
en de handhaving. Met de Wabo wordt
bovendien de categorie vergunningvrije

bouwwerken groter.Kijk op www.horstaandemaas.nl voor een toelichting op de nieuwe
procedure. Hier kunt u ook een brochure
downloaden.
Verandering mandaatregister
Als gevolg van de inwerkingtreding van de
Wabo heeft het College van B&W onlangs
besloten om enkele bevoegdheden van het
Team Vergunningen m.b.t. het verlenen van
omgevingsvergunningen opnieuw te redigeren in het Mandaatregister.
Het Mandaatregister is daarop aangepast en
ligt met ingang van 1 oktober 2010 ter inzage
in de publiekshal van het gemeentehuis.

Gemeentewerken gesloten

De afdeling IBOR binnen- en buitendienst (gemeentewerken) is a.s. vrijdagmiddag
1 oktober vanaf 12.00 uur gesloten.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 1 oktober
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 2 oktober
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• NIEUW: Inzameling STORL 09.00-10.00 uur
gemeentewerken
• Inzameling KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
Maandag 4 oktober
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 5 oktober
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik

Woensdag 6 oktober
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 7 oktober
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 8 oktober
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 9 oktober
• Inzameling oud papier America, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Inzameling snoeiafval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Ook deze herfst kunnen inwoners van Meerlo, Swolgen en Tienray snoeiafval inleveren.
Locatie: het perceel aan de Leeuwerik, achter de gymzaal in Meerlo.
Datum: zaterdag 16 oktober en zaterdag 23 oktober. Tijd: van 09.00 tot 11.30 uur.
Het snoeiafval wordt daarna afgevoerd en gecomposteerd. Aanbevolen wordt de Leeuwerik in te
rijden vanaf de Fazant/De Kievit.

Mandaatregister
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs besloten om enkele bevoegdheid van
het cluster Economie, Toerisme en Grondzaken m.b.t. privaatrechtelijke kwesties, straatnaamgeving en huisnummering opnieuw te redigeren in het Mandaatregister.
Het Mandaatregister is daarop aangepast en ligt met ingang van 29 september 2010 ter inzage in
de publiekshal van het gemeentehuis.

December 2009 vond in 'De Wingerd' een informatieavond plaats. Hierbij werden de eerste
ideeën voor de herontwikkeling van het Pastoor Vullinghsplein gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst werden door de aanwezigen m.b.t. het project opmerkingen geplaatst en suggesties
gedaan. Tevens is toen besloten een klankbordgroep in te stellen, bestaande uit een aantal omwonenden en ondernemers van het plein. De afgelopen tijd is samen met deze klankbordgroep
gewerkt aan de aanpassing en verbetering van het plan.
Om u in de gelegenheid te stellen kennis
te namen van de nieuwe plannen, zal op
maandag 11 oktober vanaf 19.30 uur een
informatieavond plaatsvinden in de zaal van
café Metieske.
Tijdens deze avond wordt het plan door de
architect toegelicht en is er gelegenheid tot
het stellen van vragen. Wethouder Selen is
eveneens aanwezig.

Het voorontwerp bestemmingsplan dat deze
herontwikkeling mogelijk maakt, zal op korte
termijn gedurende 6 weken ter inzage worden
gelegd. Dit wordt in een aparte publicatie kenbaar gemaakt, waarbij wordt aangegeven op
welke wijze u een eventuele reactie op deze
plannen kunt indienen bij de gemeente.
Wij zien u graag tegemoet op 11 oktober aanstaande!

Gemeenteraad Horst aan de
Maas bezocht kernen
Ook de gemeenteraad, wil evenals het college, de kernen van de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas leren kennen. Burgemeester en wethouders deden dit via openbare bijeenkomsten,
waarvoor het gehele dorp werd uitgenodigd. De raad doet dit door middel van excursies en/
of bedrijfsbezoeken. Door een bezoek te brengen aan verschillende bedrijven, instellingen,
verenigingen verwachten de raadsleden goede beelden te krijgen bij het wonen, werken en ontspannen in de 16 kernen.
Op vrijdagmiddag 24 september 2010 bracht
de gemeenteraad een bezoek aan Oerlemans
Foods BV in Broekhuizenvorst. Diezelfde
middag waren de raadsleden te gast op het
Citaverde College in Hegelsom. Aan het eind
van deze middag stond een bezoek aan Douven
Blauwe Bessen in Melderslo op het programma.
Opvallend was het enthousiasme waarmee de
gemeenteraad op de drie locaties ontvangen
werd.
In mei van dit jaar bezochten de leden van de
gemeenteraad de kernen Grubbenvorst, Lottum
en Broekhuizen.

ZATERDAG 2 OKTOBER STORL-INZAMELING
09.00-10.00 UUR AMERICAANSEWEG 43 TE HORST

Nieuws zwembad de Berkel
Recreatief zwemrooster
Het recreatief zwemrooster verschijnt niet meer
iedere week in deze gemeentepagina. Wel
houden we u via deze pagina op de hoogte van
alles wat er in ons zwembad te gebeuren staat
en van eventuele veranderingen/aanpassingen
in het zwemrooster.

AquaZumba
Binnenkort wordt er gestart met AquaZumba.
Meer informatie volgt.

Sluiting zaterdagmiddag 2 oktober
Op zaterdagmiddag 2 oktober is er geen recreatief zwemmen van 14.00 tot 18.00 uur en is
het zwembad gesloten vanwege het jaarlijkse
afdelingsuitstapje.

Voor meer informatie:
Zwembad De Berkel, Kranestraat 14, Horst,
tel: 077 – 477 97 25 of www.horstaandemaas.nl

Kinderfeestje
Bij ons uw kinderfeestje vieren? Voor € 6,00
kunnen de kinderen bij ons zwemmen en krijgen
ze een lekker smulpakket. Ook voor de begeleidende volwassene is er voor € 6,00 een pakket
samengesteld (inclusief toegang recreatief
zwemmen).

Zwemvierdaagse
Tijdens de herfstvakantie zullen de zwemvierdaagse weer gaan plaatsvinden.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het gedeeltelijk vergroten van de keuken op
het perceel gelegen aan de Narcissenstraat
18 te Grubbenvorst, ingekomen 20 september 2010.
• Het gedeeltelijk uitbreiden van een
aanbouw op het perceel gelegen aan de
Middelijk 23 te Horst, ingekomen 17 september 2010.
• Het vernieuwen van een tuinhuis op het
perceel gelegen aan de Daniëlweg 3 te
Melderslo, ingekomen d.d. 27 september
2010.
• Het oprichten van een leefkeuken/bijkeuken en verlengen van garage/berging op het
perceel gelegen aan de Furstenbergstraat 36
te Sevenum, ingekomen d.d. 22 september
2010.
• Het plaatsen van een terrrasoverkapping
op het perceel gelegen aan de Bosweg 2 te
Swolgen, ingekomen 21 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase I
• Het gedeeltelijk vergroten van een pluimveestal/mestcontainer op het perceel
gelegen aan de Lorbaan 19 te America,
ingekomen 17 september 2010.
• Het oprichten van een woning op het
perceel gelegen aan de St. Jorisweg te
Hegelsom, ingekomen d.d. 22 september
2010.
• Het oprichten van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Snelkensstraat 16 te
Sevenum, ingekomen 16 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag bouwvergunningen Fase II
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om bouwvergunning fase II is ingekomen voor:
• Het oprichten van een varkensstal op
het perceel gelegen aan de Lorbaan 6 te
America, ingekomen 24 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een bedrijfsruimte op
het perceel gelegen aan de Vossenheuvel 10
te America, ingekomen d.d 27 september
2010.
• Het oprichten van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Paterstraat 26b te
Evertsoord, ingekomen d.d. 21 september
2010.
• Het plaatsen van een werktuigenberging op
het perceel gelegen aan de Wertemerweg
4 te Evertsoord, ingekomen d.d. 27 september 2010.
• Het vergroten van een varkensstal met
centraal afzuigkanaal en luchtwasser op het
perceel gelegen aan de Wertemerweg 4 te
Evertsoord, ingekomen d.d. 27 september 2010.
• Het vergroten van een bestaande vleesvarkenstal op het perceel gelegen aan de
Wertemerweg 4 te Evertsoord, ingekomen d.d. 27 september 2010.
• Het oprichten van een tuinbouwkas met
een apart gedeelte als loods op het perceel
gelegen aan de Molengatweg 4 te Horst,
ingekomen 16 september 2010.
• Het oprichten van een kleedruimte op het
perceel gelegen aan de Tienrayseweg te
Horst, ingekomen 18 augustus 2010.

• Het veranderen van de voorgevel winkelpand
op het perceel gelegen aan de Steenstraat
15 te Horst, ingekomen d.d. 22 september
2010.
• Het veranderen van een Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV) op het
perceel gelegen aan de Meerweg 11+13 te
Kronenberg, ingekomen d.d. 17 september
2010.
• Het veranderen van 3 gevels en sanitaire
units en het plaatsen van een vervanging
van een afdak, op het perceel gelegen aan de
Kaldenbroek 1c, Lottum, ingekomen d.d. 22
september 2010.
• Het veranderen van een trap naar de 2e verdieping en het aanpassen van het trappegat,
op het perceel gelegen aan de Kaldenbroek
1a, Lottum, ingekomen d.d. 22 september
2010.
• Het oprichten van een vervangende woning
en verbouw woning tot bijgebouw op het
perceel gelegen aan de Frankrijkweg 4 te
Sevenum, ingekomen d.d. 24 september
2010.
• Het oprichten van een koeienstal op het
perceel gelegen aan de Donkstraat 12 te
Swolgen, ingekomen 15 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een werktuigenloods op het
perceel gelegen aan de Wertemerweg 4 te
Evertsoord, ingekomen d.d. 27 september
2010.
• Het verwijderen van een golfplatendak van
een schuur op het perceel gelegen aan de
Spoorstraat 11 te Grubbenvorst.
• Het verwijderen van een golfplatendak van
de garage/loods op het perceel gelegen
aan de Herenbosweg 25B te Melderslo.
Ingekomen 20 september 2010.
• Het verwijderen van asbestonderdelen van
een schuur op het perceel gelegen aan de
Leeuwerweg 14 te Melderslo, ingekomen
d.d. 22 september 2010.
• Het verwijderen van een golfplatendak van
een schuur en restanten golfplaten in maaiveld op het perceel gelegen aan de Osterbos
9 te Swolgen, ingekomen 15 september
2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Bouwvergunning 2e fase
• Voor het oprichten van een pluimveestal
op het perceel gelegen aan de Hulsweg 3 te
Swolgen.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 22 september 2010.
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Schoolstraat 51a te
Horst.
• Voor het vervangen van een woning en de
verbouw van de garage/berging tot keuken/
speelkamer/eetkamer/bijkeuken op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 117
te Meterik.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 23 september 2010.
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een Rovero tunnelkas 960S op het perceel gelegen aan de
Horsterweg 23c te Broekhuizen.
• Het plaatsen van een afrastering op diverse
percelen aan de Maas te Grubbenvorst.
• Het uitbreiden van de woning t.b.v. een
minder valide op het perceel gelegen aan
Ulfterhoek 15 te Sevenum.

Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een carport en tuinschutting op het perceel gelegen aan De Kievit 2 te
Meerlo.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 30 september 2010.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het verwijderen van een golfplatendak van
een schuur op het perceel gelegen aan de
Spoorstraat 11 te Grubbenvorst.
• Het slopen van het dak inclusief onderliggende isolatiemateriaal van het bedrijfspand
op het perceel gelegen aan de Stationsstraat
108A te Hegelsom.
• Het slopen van het plafond van de garage
op het perceel gelegen aan de Generaal
Dempseystraat 4 te Swolgen.
• Het verwijderen van asbesthoudende
materialen van diverse bedrijfsgebouwen
op het perceel gelegen aan de Kleiweg 9 te
Tienray.
Deze vergunningen zijn verstuurd op 22
september 2010.
• Het verwijderen van astbest uit een
schuur op het perceel gelegen aan de Past.
Jeukenstraat 11 te America.
• Het slopen van golfplaten dak van loods en
machineberging op het perceel gelegen aan
de Weijweg 4 te Melderslo.
• Het verwijderen van golfplaten op het perceel gelegen aan Osterbos 9 te Swolgen.
Deze vergunningen zijn verstuurd op 30
september 2010.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.

U kunt de betreffende stukken inzien van 1
oktober 2010 t/m 14 oktober 2010 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Team Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. Team
Vergunningen.
Besluit(en)
Exploitatievergunning
• H.M.L. Dielissen en J.M. DielissenMennen voor het exploiteren van
clubhuis, restaurant 'De Peelse Golf',
Maasduinenweg 1, 5977 NP te Evertsoord;
• B. Martens en M.M. Hulsebosch voor
het exploiteren van Café-zaal Harmonie,
Hoofdstraat 8 te Lottum.
De besluiten liggen ter inzage van 1 oktober
2010 t/m 12 november 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen
zes weken na de dag van deze bekendmaking
(1 oktober 2010) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Hiltho

Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener
van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Horst, 30 september 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)

In verband met de Hiltho wordt tijdens de
beursdagen van 1 tot en met 6 oktober vanaf
het Peeldijkje richting Herenbosweg en
Herenbosweg richting Witte Brugweg een
eenrichtingsverkeer ingesteld.
Langs deze route geldt ook voor beide zijden
een parkeerverbod.
Bokkenollen Griendtsveen
In verband met het houden van het
'Bokkenollen en Limonollen' op 9 en 10
oktober a.s. te Griendtsveen zijn de volgende locaties tijdelijk afgesloten:
• St. Barbarastraat 33/35 tot Past.
Hendriksstraat woensdag 6 t/m maandagmiddag 11 oktober;
• St. Barbarastraat, gedeelte Past.
Hendriksstraat / Spagnumweg-Kanaalweg/
zuid onverhard, voor			de tijd van donderdag 7 t/m maandagmiddag 11 oktober;
• Brug/kruisingsvlak Helenveenseweg-St
Barbarastraat-Past Hendriksstraat voor de
tijd van			donderdagmorgen 7 oktober t/m
maandagmiddag 11 oktober.
Het verkeer zal ter plaatse worden omgeleid.
Hulpverlenend verkeer moet te alle tijde
doorgang verleend worden.

De volgende aanvrage(n) zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• Carnavalsvereniging D’n Tuutekop voor het organiseren van carnavalsaktiviteiten in de periode van 14 november 2010 t/m 7 maart 2011 in
Parochiehuis Debije te Hegelsom en op 8 maart
2011 een carnavalsoptocht door Hegelsom.
• Carnavalsvereniging D’n Dreumel voor het
organiseren van BCL Treffen van 19 t/m 21
november 2010 in en nabij de Mérthal te Horst.
• Basisschool de Brink voor het organiseren van
een Sinterklaasoptocht op zaterdag 20 november 2010 te Melderslo.
• Gemeente Horst aan de Maas voor het organiseren van de Limburgse Bestuurdersdag op 17
november 2010 in en nabij de Mérthal te Horst.
12 dagen regeling
• Melding incidentele festiviteit door Café de
Herströat, Herstraat 45 te Horst voor zaterdag
30 oktober 2010. Eerdere melding incidentele
festiviteit voor zaterdag 23 oktober 2010 komt
hierbij te vervallen.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden algemene regels, die nodig zijn
ter bescherming van het milieu. Dergelijke
inrichtingen zijn wel verplicht om hun
activiteiten te melden. Deze melding dient
burgemeester en wethouders bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
15 september 2010
Betreft:
WM Melding
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Jacobs Champignons B.V.
Adres Inrichting: Zwarte Plakweg 38 a
America

Commissie Ruimte
5 oktober 2010
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
31 augustus 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
N. Mafargi
Adres Inrichting: Wilhelminaplein 5 v
Horst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 1 oktober 2010
tot en met 28 oktober 2010. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan
de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00
uur. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van team Vergunningen, tel.
077-477 97 77.
Horst, 30 september 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Vrijstellingsbesluit ex artikel 19, lid 2
WRO voor de bouw van 2 woningen aan de
Swolgenseweg ong. te Broekhuizenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend vrijstelling ex artikel
19, lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO
oud) te hebben verleend voor:
• Het oprichten van 2 woningen op
het perceel Swolgenseweg ong. te
Broekhuizenvorst, op het perceel kadastraal bekend gemeenten Broekhuizen,
sectie E, nummer 644.
Het vrijstellingsbesluit ziet op het bouwen
als bedoeld in de Woningwet ten behoeve
van de realisatie van 2 woningen. Hiervoor
is tevens een bouwvergunning noodzakelijk.
Gelet op het bepaalde in artikel 49, lid 5 van
de Woningwet (oud) kan géén afzonderlijk
bezwaarschrift tegen dit vrijstellingsbesluit
worden ingediend omdat er nog een beslissing op de bouwaanvragen volgt. Indien
een belanghebbende het niet eens is met dit
vrijstellingsbesluit voor zover het ziet op het
bouwen als bedoeld in de Woningwet, kan
pas nadat een beslissing op de bouwaanvraag is genomen - en dus tegelijk met het
indienen van een bezwaarschrift tegen de
beslissing op die bouwaanvraag - bezwaar
worden gemaakt. Nadat er een beslissing op

de bouwaanvraag is genomen, zal daarvan
een publicatie plaatsvinden waarbij de
rechtsbeschermingsmiddelen zullen worden
vermeld.
Deze bekendmaking van het vrijstellingsbesluit vindt plaats in het huis-aan-huis
blad en op de gemeentelijke website (www.
horstaandemaas.nl).
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Afhang’
te Horst.
Aan de westrand van Horst, tussen
de Westsingel, Americaanseweg en
Meterikseweg is het uitbreidingsgebied ‘De
Afhang’ gelegen. In dit gebied worden ruim
500 woningen gerealiseerd. Het plan heeft
de hoogwaardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van zowel de bebouwing als
de openbare ruimte, hoog in het vaandel
staan. Fase A van de Afhang (deelplan
Waterstraat), bestaande uit 160 woningen, is
inmiddels gerealiseerd.
Omwille van een sterke samenhang van het
totaal plan is de ambitie geformuleerd om
voor alle fasen dezelfde beeldregieprincipes
te hanteren. Hiertoe is een beeldkwaliteitsplan voor De Afhang opgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Afhang’
ligt tot 25 oktober 2010 ter inzage.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek
zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.0019.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.0012.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de websites www.ruimtelijkeplannen.nl		en www.horstaandemaas.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze indienen. Wij ontvangen
uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk. U
kunt deze richten aan Burgemeester en
Wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst onder vermelding van
‘zienswijze De Afhang’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimte (077- 477 97 77).
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening kennis van
haar voornemen om het volgende bestemmingsplan ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening voor te bereiden:

Partiele herziening bestemmingsplan
‘Kern Meerlo’
Het betreft de partiele herziening van het
bestemmingsplan ‘Kern Meerlo’, naar
aanleiding van een motie van de raad van de
voormalige gemeente Meerlo-Wanssum om
de bestemmingsplankaart aan te passen ter
plaatse van het perceel G 848.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen
tegen dit voornemen zienswijzen worden
ingebracht.
Het betreffende ontwerp bestemmingsplan
en de daarbij behorende stukken zullen op
een later moment ter inzage worden gelegd
voor een periode van zes weken. Dan zal een
nieuwe publicatie plaatsvinden waarin ook
bekend wordt gemaakt wanneer en waar
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn
die zienswijzen ingediend moeten worden.
Ook onafhankelijke instanties zullen in de
gelegenheid worden gesteld advies uit te
brengen.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).
Bouwvergunning 1e fase en ontheffing
ex artikel 3.6, lid 1, sub c Wet ruimtelijke
ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas zijn voornemens
om middels het verlenen van een bouwvergunning 1e fase in samenhang met ontheffing ex artikel 3.6, lid 1 sub c van de Wet
ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan het oprichten van een vleesvarkensstal op het perceel Lorbaan 6 te America,
kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie
K, nummer 390.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van 1 oktober 2010 (tot
en met 11 november 2010), tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot
het nemen van een projectbesluit mondeling
of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA
Horst.
Horst, 30 september 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid. Bijvoorbeeld onderwerpen
die eerder in een themabijeenkomst zijn
besproken, maar nog niet rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of er moet
nog flink over gedebatteerd worden. Ook
ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers
tijdens het spreekrecht van de raad zijn
ingebracht kunnen aan de orde komen.
Als bewoner of organisatie is het mogelijk
om uw mening tijdens de raadscommissie
kenbaar te maken aan de raadsleden over
een punt dat op de agenda staat.

De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
5 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Voorafgaande aan de bijeenkomst is om
19.30 uur in de raadzaal een presentatie over
het digitaal raadplegen van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op de agenda staan de volgende punten:
Verslag commissie Ruimte d.d. 13 juli 2010
Informatie over project Oude Maasarm
en technische behandeling van het
raadsvoorstel
De heer Van den Herik van Projectbureau
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
geeft de stand van zaken over het project.
Vervolgens wordt het raadsvoorstel - voor
de raadsvergadering van 12 oktober 2010 technisch behandeld.
Vervolgstappen harmonisering afvalbeleid
Mevrouw Coolen, beleidsmedewerker
Milieu, geeft een toelichting op het concept
'Beleidshoofdstuk hoofdlijnen gemeentelijk
milieubeleid' en het document 'Gedachten bij
het toekomstige afvalsysteem'.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 5 oktober
2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SP stelt vragen over dreigende sluiting kleine bibliotheken
De SP heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en
wethouders over de dreigende sluiting van kleine bibliotheken in Horst
aan de Maas. De aankondiging dat deze kleine vestigingen op sluiting
afkoersen stond te lezen in Dagblad De Limburger van 18 september.
De gemeenten willen fors snijden
in de subsidie voor het bibliotheek-

werk, zo lezen we in de krant. De plannen zouden zijn uitgelekt en wethouder

Van Rensch zegt niet op de hoogte te
zijn van het sluitingsplan. De SP vraagt
zich daarom af waar dit sluitingsplan
vandaan komt. De portefeuillehouder zegt in het artikel dat de kleine
vestigingen in stand moeten blijven,
“al mag het misschien wel kleiner”. De

SP is benieuwd of de wethouder hier al
overleg over heeft gehad en met wie.
De overkoepelende organisatie
BiblioNu wil niet inhoudelijk reageren,
omdat zij nog gesprekken gaat voeren
met de gemeente. De SP wil graag
weten wanneer die gesprekken zijn

gepland en wat hierin besproken gaat
worden.
De SP maakt zich zorgen over
deze ontwikkelingen en wil met haar
vragen opheldering hebben.
Linda Hogema
SP fractie Horst aan de Maas

CDA Horst aan de Maas actief op de Hiltho
Tijdens de Hiltho die dit jaar van 1 t/m 6 oktober wordt georganiseerd
in Horst aan de Maas, is ook het CDA vertegenwoordigd. Voor de eerste
keer in haar bestaan heeft het CDA een stand op deze beurs. In de stand
staan leden, raadsleden, wethouders en de mensen van de Provinciale
Staten van het CDA u graag te woord gedurende de beurs. Daarnaast zijn
er in de stand diverse activiteiten.
Zo vindt u in de stand van het
CDA een wensput. U kunt uw wens
op papier zetten en dan tijdens

de Hiltho in de put werpen. Zet uw
wens met daarbij uw naam en adresgegevens op papier en u krijgt altijd

een reactie. Verder is er in de stand
een fotowedstrijd met foto’s van
CDA-mensen. Wie is de bekendste
politicus van het CDA? Degene die bij
de foto’s de juiste namen zet, maakt
kans op leuke prijzen. Wat dacht
u van een dag meelopen met een
minister of een wethouder? Ook voor
u is dat mogelijk! Daarnaast kunt u
zelf op de foto met bekende mensen

van het CDA. In de stand wordt
uw foto meteen afgedrukt zodat
u die mee naar huis kunt nemen.
Tijdens de Hiltho is er een speciale
beursaanbieding waarbij u de eerste
3 maanden gratis lid kunt worden
van het CDA. Ook kunt u zich in de
CDA-stand aanmelden voor de gratis
nieuwsbrief van het CDA.
Maar het belangrijkste is dat de

lokale en provinciale mensen van
het CDA graag met u het gesprek aan
gaan. Wij willen horen wat voor u
belangrijk is. Schroom daarom niet
en loop gerust binnen in de stand
van het CDA.
U vindt ons in stand G 1.04.
We hopen u te mogen ontmoeten, u
bent van harte welkom. Tot ziens op
de Hiltho!

De verkiezingsbeloftes over de kleine kernen
Tijdens de verkiezingscampagne hebben alle politieke partijen en met
name de huidige coalitiepartijen aangegeven dat de leefbaarheid van de
kleine kernen voor hen een van hun hoofdthema’s zou worden. De vraag is
of dat ook in de praktijk wordt gebracht.
In de afgelopen periode zijn in
de gemeenteraad twee onderwerpen aan de orde geweest, die met
name voor de kleine kernen van

belang zijn. Het ging om het aantal te
bouwen woningen per kern en de prijs
voor bouwgrond. D66 heeft voor beide
onderwerpen alternatieve voorstellen

gedaan. Wij hebben voorgesteld het
aantal woningen voor de kleine kernen
te verhogen en de prijs voor de bouwgrond in de kleine kernen te verlagen.
Het resultaat laat zich raden. De coalitiepartijen stemden tegen. Wat wij
niet begrijpen is dat die partijen wel
hebben aangegeven de leefbaarheid van de kleine kernen te willen

stimuleren, maar een paar eenvoudige,
praktische maatregelen, die daar een
bijdrage aan zouden leveren, afwijzen.
Voor D66 blijft het eigen
verkiezingsprogramma bepalend en
daar willen we graag met u over
praten. Zoals elke eerste zaterdag van
de maand, zitten wij aanstaande zaterdag 2 oktober van 11.00 uur tot 12.00

uur in de bibliotheek van Horst weer
klaar met een kopje koffie om met u
te praten over de landelijke en locale
politiek en allerlei andere gemeentelijke zaken en de standpunten van
D66 daarover.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.

PROGRAMMA

a Silent Express

Woensdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.

The Dance / The Rudolfs
en heel veel meer....

Early Adopters / The Lucky Dice

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

Ga eens uit je dakkapel met
Kom naar onze stand G1.12
op de HILTHO (1 t/m 6 oktober)
en maak kans op een
VIP-behandeling tijdens

www.simonskozijnen.nl

een motorcross evenement.
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Kleuren zijn terug
van weggeweest
De eerste tekenen van het einde van de economische crisis zijn in zicht en dat is ook in de woonwereld terug te
zien. Waar de afgelopen jaren vooral de sobere kleuren de overhand hadden in de woonwinkels, komen nu de
kleuren steeds meer terug.

Meubelstoffeerderij - Huub Saris
●

Uw oude meubelen weer als nieuw

●

Ook voor boten en caravans

●

Keuze uit diverse stoffen, leder en
kunstleder
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Huub Saris - Hombergstraat 1, 5963 AJ Hegelsom - tel.: 077-3985538

Vernieuwend
& Onderscheidend
vloerbedekking,
laminaatvloeren,
raamdecoratie,
buitenzonwering,
gordijnen

Collecties om naar uit te kijken!

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

CREËER UW
EIGEN WARME
WOONSFEER

MET DE PRODUCTEN VAN PTMD COLLECTION

Nieuw in ons assortiment:

StylePartner van

PTMD Paint

PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, 5975 DJ SEVENUM
TEL.: (077) 467 37 77 - FAX: (077) 467 24 94

“De mode loopt altijd voorop”,
vertelt Els Greijn van woonwinkel Vita
by Poels. “Na een tijdje zijn mensen aan het beeld gewend en dan
langzaam komen de kleuren ook in
de woonwereld.” Die mode geeft aan
dat de kleuren weer in opkomst zijn,
maar niet voor iedereen. Er lijkt in de
woonwereld een duidelijke generatiekloof. Greijn: “Lang niet iedereen van
middelbare leeftijd wil kleuren, maar
de jongeren willen dat juist wel. Alle
dingen uit de zeventiger jaren met
organische vormen en florale dessins,
dat wil de jeugd zien. Voor hen is het
nieuw, maar de oudere generatie
heeft dat allemaal al eens gezien en
wil dat niet meer. Het is dus vaak of
heel sober, of kleurrijk.” Ook de keuze
voor het type bankstel wordt vaak
door de leeftijd bepaald, echter vooral
om een praktische reden. Jongeren
kiezen vaak voor een hangbank met
een liggedeelte, terwijl de oudere
generatie liever fatsoenlijk wil zitten.
Het praktische geeft alleen niet altijd
de doorslag. “Ik zei laatst tegen een
mevrouw in de winkel dat bij een bepaalde inrichting een glazen salontafel
goed zou passen. Toen zei ze: ’ik wil
nooit meer een glazen salontafel, al
dat gepoets.’ En ik liet haar de tafel
zien en ze was verkocht. ’Dan maar
poetsen.’ Het uiterlijk is toch het belangrijkst”, aldus Els Greijn.

Limburg loopt achter
We willen het misschien liever niet
weten, maar volgens Els Greijn lopen
we in Limburg qua voorkeur voor kleur
en materialen ver achter op het westen. “In Limburg is het massieve hout
heel lang gebleven, terwijl het daar
al lang was verdwenen. Hier kun je
nu nog steeds heel goed massief hout
verkopen. Veel mensen vinden het
leuk om bijvoorbeeld op vakantie heel

kleurrijke inrichtingen te zien, maar ze
willen het thuis toch niet.”
Die achterstand is volgens Greijn
historisch bepaald. “Hier in Limburg
waren de arme zandgronden. Mensen
moesten hard werken om iets te
kunnen verdienen. Die gooien niet zo
makkelijk iets weg. In het westen waren de handelsinvloeden al anders en
ze waren daar ook sneller in. En ook
hier bij de jeugd zie je het al meer.
De jeugd denkt sneller. Ik had laatst
jongelui in de winkel en zij hadden
grijze vloertegels en die wilden grijs
op grijs zetten. Ik zei ’dat kun je toch
echt niet doen, dat staat niet.’ Toen
zei hij: ’dan doen we het toch over een
jaar weer weg.’ Dat bedoel ik”, aldus
Greijn.

Alleen natuurlijke
materialen
Over de gebruikte materialen is
Greijn resoluut: “Alleen natuurlijke
materialen. Tegenwoordig zie je steeds
meer stoffen van hennep of bamboe.
Een bamboegras is een snel groeiende
plant. Die put de aarde niet zo snel uit
en dat is weer goed voor het milieu.
Daar speelt de woonwereld op in. Ook
wolvilt is helemaal terug van weggeweest. Ik denk dat we het dertig jaar
niet meer gehad hebben, en nu is het
helemaal hot.”

Keuken moet behouden, maar ook stoer
Het toenemende gebruik van
natuurlijke materialen is ook terug te
zien bij de keukens, maar niet met de
felle kleuren. “Het is allemaal wat meer
behouden, maar wel wat stoerdere
materialen”, vertelt Peter Luypers van
Hermkes Interieur. “Waar je een tijd
geleden nog de rode en gele keukens

had, is het nu allemaal wat natuurlijker.
Een keuken mag landelijker, stoerder
en zwaarder zijn, zonder allerlei tierelantijntjes. Denk daarbij aan betonnen
werkbladen of massieve houtafwerking
die gezandstraald is, waardoor het
een grovere uitstraling krijgt. Bij de
hardstenen bladen wordt steeds vaker
gekozen voor de linnen- en aardtinten
en natuurlijke kleuren.”
Het mag dan allemaal wat stoerder,
het moet ons wel allemaal steeds
makkelijker worden gemaakt. Luypers:
“Gebruiksvriendelijk staat voorop. Daar
spelen de fabrikanten op in. Een voorbeeld is de Quooker-kraan. Dat is een
kraan die apart op je aanrechtblad staat
en waar direct kokend water uit komt.
Je hebt dus meteen een kopje thee of
instant soep. Een ander voorbeeld zijn
vermalers die onder de spoelbak komen te hangen en waar je gewoon je
etensresten in kunt gooien. Het voedsel
wordt zo fijn vermalen dat het gewoon
door de afvoer naar buiten kan, tot kippenbotjes aan toe. Dat betekent geen
stankoverlast van je keuken en minder
afval”, aldus Luypers.

De keuken mag
gezien worden
Al die aandacht voor het uiterlijk
en vernuft van de keuken, mag ook
gezien worden. In steeds meer huizen
wordt de keuken het middelpunt van
de woning. Luypers: “De keukentafel
mag groot zijn met lekker luxe stoelen.
Als vrienden komen eten, kunnen ze er
gewoon bij zitten terwijl je eten staat
te koken. De keuken mag ook steeds
meer gezien worden. Er wordt nu
eerder een muur weggehaald zodat de
keuken bij de rest van het huis wordt
betrokken dan andersom. Vroeger was
het een aparte ruimte met een deur
erin, dat is niet meer.”
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Een huis kopen of huren is een lastige keuze

Een huis is meer dan een
hoop stenen,
’t moet je thuis worden
Mensen die voor de keuze komen te staan een huis te kopen of juist te huren weten vaak niet waar ze terecht
kunnen voor goed advies. Zowel kopen als huren heeft voor- en nadelen. Een afweging waarbij ook de kredietcrisis
een rol speelt. Banken verstrekken minder snel een hypotheek waardoor het huren van een woning in eerste
instantie een prima optie lijkt. De verkoop van een woning verloopt nog steeds stroef. HALLO nam een kijkje
binnen Horst aan de Maas hoe het is gesteld met de verkoop, verhuur en mogelijke bouwplannen en duurzaam
bouwen binnen de kernen van onze gemeente.

WONEN
Volgens woningcorporatie Wonen
Horst is huren nog steeds erg in trek.
Als reden geeft de corporatie aan
dat de vergrijzing voor druk zorgt
op de woningmarkt en de groep
huurgeoriënteerde mensen groeit.
Ook het minder snel verstrekken
van hypotheken aan jongeren door
banken versterkt de groei naar huurwoningen.

De huizenmarkt is
uit een dal aan het
klimmen
Op het gebied van duurzaam
bouwen zegt Martin Delhij van
Wonen Horst: “Alle nieuw te bouwen
huurwoningen worden uitgevoerd
volgens de laatste richtlijnen en zijn
prestatie- en energiegericht. Zo loopt
er een proef met tien HRe-ketels in
tien woningen van Wonen Horst”,
aldus Delhij. Een HRe-ketel, ook wel
hoog rendement elektriciteit ketel,
wekt naast warmte en warm water
ook elektriciteit op. De ketel wekt
elektriciteit op door middel van een

warmtekrachtkoppeling. Ook worden
bij het ’opplussen’ van woningen van
de corporatie de laatste technieken
gehanteerd zowel bij raam-, dak-, als
ook spouwmuurisolatie. Duurzame
oplossingen om het energieverbruik
terug te dringen, want volgens Delhij
zullen de energielasten, die nu nog de
helft van de totale huurlasten bedragen, de huurprijs inhalen. Binnen de
gemeente Horst aan de Maas heeft
de corporatie rond 2.500 woningen.
In Meerlo, Tienray en Swolgen vallen
250 woningen onder Wonen Venray.

Horst inventariseert
woningbehoefte
per kern
Naast Wonen Horst inventariseert
ook de gemeente Horst aan de Maas
de behoefte naar woningbouw in alle
16 kernen. Eind dit jaar worden deze
cijfers openbaar gemaakt. Het aantal
aanvragen voor bouwvergunningen
is met 30 à 40 procent gedaald door
de kredietcrisis. De gemeente laat bij
monde van wethouder Leon Litjens

VERNIEUWEN, VERBOUWEN, VERHUIZEN? LAAT JE INSPIREREN.

15%
KORTING
OP ALLE SANITAIR
De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor
één artikel naar keuze uit dit assortiment m.u.v.
Baseline artikelen. Geldig t/m 6 oktober 2010.

DE PRAXIS WOONWEKEN ZIJN
WEER BEGONNEN NEEM GRATIS
ONZE WOONCATALOGUS MEE

15%
KORTING
OP BINNEN- EN BUITENLAKKEN
M.U.V. MENGVERF

De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor
één artikel naar keuze uit dit assortiment m.u.v.
Baseline artikelen. Geldig t/m 6 oktober 2010.

15%
KORTING
OP LAMINAAT
De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor
één artikel naar keuze uit dit assortiment m.u.v.
Baseline artikelen. Geldig t/m 6 oktober 2010.

PRAXIS VENR
VENRAY
PLATAANSTRAAT 31,
VENR
5802 EH VENRAY
TEL. 0478-511900
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weten dat er voor ‘bouwen in eigen
beheer’ (bieb-bouwen) gekeken
wordt naar extra mogelijkheden. De
gemeente laat verder weten dat sinds
de kredietcrisis en de malaise op de
woonmarkt zij de doorstroming op
de woningmarkt wil bevorderen en
woningbouw wil stimuleren. De gemeente heeft daarvoor verschillende
stimulerings-instrumenten tot haar

beschikking. Voor meer info kan men
terecht bij het gemeenteloket of zie
www.horstaandemaas.nl
Vanuit makelaarszijde wordt
enigszins gematigd optimistisch
gereageerd op ontwikkelingen binnen
de huizenmarkt. Makelaar Coen
Absil: “Ondanks de kredietcrisis is
de huizenmarkt uit een dal aan het
klimmen, waarbij er regionaal grote

verschillen zijn. De kredietcrisis is
nog merkbaar. Mensen durven niet
goed de stap te nemen, onzekerheid
over hun eigen woning zorgt ervoor
dat de markt moeilijk vlot komt. De
consument kan aan de koopzijde
goedkoper uit zijn maar moet ook
aan verkoopzijde incalculeren dat zijn
te verkopen huis mogelijk minder
opbrengt.” Absil verwacht dat er

groepen mensen zijn die in meerdere
mate gaan huren. Ouderen die hun
vermogen dat ze hebben opgebouwd
en dat in een eigen woning zit,
gebruiken dit om dat te kunnen doen
wat eerst niet kon. Jongeren adviseert
de makelaar om een huis te kopen
zodra de tijd er rijp voor is. Op de
lange duur gezien is dit volgens Absil
dan nog altijd een goede investering
geweest.

Keuze tussen
huren of kopen blijft
lastig
Een huis kopen of huren heeft
zowel voor- als nadelen. HALLO probeert u een beetje te helpen met het
maken van een keuze.
Huis kopen
De voordelen zijn: het opbouwen
van vermogen en de betaalde
hypotheekrente is aftrekbaar
van de belasting. Vrij stabiele
hypotheeklasten bij een onveranderde
rente. Het aanpassen van de woning
naar eigen wensen is gemakkelijker
realiseerbaar. De mogelijkheid tot
koopsubsidie.
De nadelen van een eigen
woning: mogelijk hogere lasten door
renteschommelingen. Onderhoud van
de woning komt voor eigen rekening.
Verkoop woning door onvoorziene
tegenslag waardoor de woning minder
opbrengt dan was verwacht. Extra
verzekeringen en belastingen zoals
opstal en gemeentelijke heffingen.

Horst, Radmakerstraat 8

Grubbenvorst, Irenestraat 7

Baarlo, Napoleonsbaan Zuid 2

Nette tussenwoning met vrije achterom,
carport, 4 slks, dubb. glas en berging.
Instapklaar en gelegen op goede stand.
Perc. gr: 171 m2
Vraagprijs € 199.500,-- k.k.

Halfvrijst. woning met garage, aanbouw,
rolluiken, badkr. en slkr. beneden. Tuin op
zuiden. Perc.gr: 213m²
Vraagprijs € 199.000,-- k.k.

Sfeervolle goed onderh. halfvrijst. woning
met karakteristieke elementen.Bwj 1889
en recent geheel verbouwd o.a. nieuwe
keuken en badkamer. Perc.gr.: 412m²
Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Horst, Willem Alexanderstraat 16

Horst, ’t Veldje 34

Meijel, Schaapsweg 3

Huis huren
De voordelen zijn: men is als
huurder wettelijk beschermd en de
verhuurder kan niet van vandaag op
morgen het huurcontract opzeggen.
Minder afhankelijk van de situatie
op de huizenmarkt wanneer men
de huur opzegt. Als huurder kan
men in aanmerking komen voor
huursubsidie. Groot onderhoud komt
voor rekening van de verhuurder.
De nadelen zijn: er is vrijwel
jaarlijks een huurverhoging. Eigen
vermogen opbouwen wordt lastiger
met een huurwoning. Verbouwen
van een huurwoning is moeilijker als
men dat zelf wil doen.

Kijk naar de
subsidiemogelijkheden
Tot slot enkele tips:
Een tip voor huurders kijk op
www.woonbond.nl en men kan
nachecken of de huurprijs die men
betaalt ook realistisch is.
Subsidie op een HRe-ketel
aanvragen kan nog. De belangrijkste
voorwaarde waaraan men moet
voldoen om in aanmerking te
komen voor deze regeling zijn:
de woning is gekocht vóór 2008;
men woont in Nederland; de
installatie waarvoor men subsidie
wil aanvragen is aangeschaft na
september 2008.
Zie ook www.besparingsmeter.nl
of www.rijksoverheid.nl

Bel vrijblijvend
voor meer
informatie:
0478-692487

Schitterende vrijstaande luxe woning
met ruime garage, leefkeuken, badkamer
met sauna, kantoor en zwembad. Perc.
gr: 748m2
Vraagprijs € 649.000,-- k.k.

America, Landauer 3

RIJS!

NIEUWE P

Ruim vrijst. woning met praktijk, slkr./
badkr. beg. grond, 3 slks. op 1e verd,
tuin op westen. Perc.gr: 534m²
Nieuwe prijs € 329.000,-- k.k.

Deelnemers
Nationale Open
huizenroute
9 oktober 2010

Horst, Oranjestraat 14

De specialist voor het leveren van o.a.
● Kunststof en aluminium ramen en deuren
● Serres en veranda’s
● Garagedeuren
● Zonwering (binnen en buiten)
● Rolluiken
● Dakgoot & gevelbekleding
● Horramen en hordeuren

tussen 11.00-15.00 uur
Voor alle open huizenroute deelnemers
verwijzen wij u naar www.maasenpeel.nl

Halfvrijst. woning met carport, berging,
bijkeuken, serre, 3 slaapkamers, dubbel
glas in hardh. koz, en vloerverwarming.
Perc. gr: 259 m2
Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Halfvrijst. woning met ruime oprit, garage, 4 slks,
vernieuwde badkamer en toilet, dubbel glas en rolluiken in gedeeltelijk hardhouten kozijnen en nieuw
stucwerk. Tuin op oosten v.v. waterput, tuinhuis
en terras. Nabij A73 (Venlo-Nijmegen), scholen en
loopafstand van centrum. Perc.gr: 237m2.
Vraagprijs € 199.500,-Swolgen,
Jan vank.k.
Swolgenstraat 42

Hegelsom, Heijnenstraat 11

Halfvrijst. woning met garage, overkapping en royale tuin op het oosten met
ruimte voor het houden van dieren.
Perc.gr: 845 m2
Vraagprijs € 287.500,-- k.k.

Prachtig gelegen vrijstaande boerderij
met diverse bijgebouwen en weide in het
buitengebied van Meijel.
Perc.gr.: 1845m²
Vraagprijs € 265.000,-- k.k.

Regiokantoor Venlo-Venray
Venrayseweg 16b, 5961 AG Horst
077-3985757
Meer dan 175 aanbiedingen
op maasenpeel.nl

Voor alle
onroerend goed
verkopen
Ruime halfvrijst. woning met aanbouw,
terrasoverkapping, 3 slkrs en rolluiken.
Omheinde tuin op het oosten.
Perc.gr: 334m²
Vraagprijs 199.500,-- k.k.

Showroom:
maandag t/m vrijdag:
08.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 17.30 uur
zaterdag:
09.30 tot 12.00 uur

Bokual
Spoorstraat 56,
5865 AJ Tienray,
Fax 0478-692606
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Duurzaam is een
kwestie van keuzes
Bij het bouwen of verbouwen van een huis zijn uiterlijk en comfort niet alleen de belangrijkste zaken meer.
Steeds vaker gaan mensen op zoek naar duurzame materialen of toepassingen voor hun huis. Duurzaamheid is
echter vooral een kwestie van keuzes maken.

WONEN
Daarnaast moet je bij een stenen muur
de binnenmuur ook opwarmen omdat
steen warmte opneemt. Hout heeft die
eigenschap niet, dus hoef je de muur
niet op te warmen. Steen voelt echter
ook degelijk aan. Mensen gebruiken
niet snel onbekende materialen omdat
ze die niet kennen, terwijl ze wel beter
kunnen zijn.”

Naïsoleren van
bestaande woning
loont

De eerste keuzes komen al bij
het ontwerp van de woning. Door
voor een gunstige ligging te kiezen,
kan een architect voor een optimale
zoninval kiezen en rekening houden
met de hoeveelheid licht die in de
woning valt. Daarnaast zijn er bij de
materiaalkeuze veel duurzame overwegingen, bijvoorbeeld op het gebied
van isolatie.

Groen dak met duurzame uitstraling
“Je kunt twee kanten op”, vertelt
architect Daan Hesen. “Als eerste
kun je er naar streven om de warmte

zo veel mogelijk binnen te houden
door het huis zo goed mogelijk te
isoleren. Daarnaast kun je kiezen voor
materialen die lang meegaan of die
gerecycled kunnen worden. Je kunt
bijvoorbeeld kiezen voor een groen
dak. Op het dak wordt een laagje
begroeiing gelegd met daaronder een
zandpakket dat isoleert. Als daardoor
minder schuimisolatie nodig is, is dat
duurzaam, want schuimisolatie is erg
belastend. Het dak krijgt hierdoor ook
een duurzame uitstraling omdat het
groen is.” Deze vormen van dakbedekking en isolatie kom je echter
nog nauwelijks tegen. “Steenwol is al
minder milieubelastend”, vult Hesen

aan. “Het is de vraag hoe ver je wilt
gaan met duurzaamheid. Je kunt ook
de wand compleet anders opbouwen,
bijvoorbeeld met strobalen. Dan ben
je pas echt duurzaam bezig. Het is iets
voor mensen die echt totaal iets anders willen, maar het wordt bijna nooit
toegepast”, aldus de Horster architect.
Een minder radicale, maar ook
duurzame, manier van bouwen is
houtskeletbouw. Daan Hesen legt het
uit: “Normaal is een muur opgebouwd
uit steen, isolatie en weer steen. Bij
houtskeletbouw is het pakket dunner, dus er hoeft minder materiaal te
worden gebruikt en hout is sowieso
duurzaam omdat het recyclebaar is.

Deze keuzes gelden vooral voor
nieuwe woningen. In bestaande
huizen wordt het verhaal een stuk lastiger. Daar is de constructie en het materiaalgebruik voor een groot deel al
bepaald. Toch valt er in een bestaande
woning nog wel wat te winnen. Oude
woningen zijn soms nauwelijks of helemaal niet geïsoleerd. Daarom wordt
er vaak gekozen om huizen te naïsoleren. Hierbij wordt de spouwmuur met
isolatiemateriaal volgespoten. Ook kun
je al veel stookkosten besparen door
enkel glas te vervangen door dubbel
glas of zelfs HR++-glas.
Als iemand een stuk aan zijn huis
gaat aanbouwen, wordt er bij de
vergunningaanvraag ook gekeken naar
de energieprestatienorm van een huis.
Dit betekent dat er opnieuw wordt gekeken naar hoe het zit met de isolatie
van de ruimte. De eisen die hieraan
worden gesteld, zijn uiteraard minder
streng dan bij nieuwbouw, maar toch

worden de regels steeds scherper. Of
er ook duurzaam materiaal voor de
isolatie wordt gebruikt, staat echter
niet vast. Als de norm maar wordt
gehaald.

Technologie zorgt
voor duurzaamheid
Niet alleen met materialen kan
een huis duurzaam worden gemaakt,
maar ook met installaties. Een techniek die nu al veel wordt toegepast
zijn de warmtewisselaars. Bij het ventileren van de woning wordt de koude
lucht van buiten al voorverwarmd
met de warme lucht die naar buiten
gaat. Op die manier hoeft er niet veel
energie meer te worden gebruikt om
de binnenkomende lucht nog op te
warmen.
Een andere duurzame techniek
is de warmtepomp. Hierbij gaat koud
water in een slang door de bodem en
wordt daar door de aarde opgewarmd
en vervolgens weer naar boven
gepompt. Op die manier wordt de
energie van de aarde gebruikt voor
de verwarming en hoeft er geen
gas te worden verbruikt. Er zijn zelfs
systemen die in de zomer tevens voor
verkoeling zorgen, waardoor een airco
minder snel nodig is. Helaas kosten
dit soort systemen bij de aanschaf
enkele duizenden euro’s. Dat geld
wordt op den duur wel terugverdiend doordat er minder gas wordt
verbruikt, maar dat duurt vaak een
behoorlijk aantal jaren.

Waterbeddenservice

Verbouwplannen?

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

StudioELF voor al uw
n Woonideeën op maat
n Interieurontwerp
n Bouwbegeleiding

Blomen

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

vander

HORST
077 398 59 05 T
06 12 99 23 43 M

www.studio-elf.nl
Venrayseweg 87
5961 AE HORST
06-24972515

wiek@bouwconsultance.nl E
wiekbouwconsultance.nl W

B O U W B E G E L E I D I N G
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A D V I E S

Slikke rentmeesters

Ellemeet

Hogeweg 4
4323 TC Ellemeet
T 0111 671735
F 0111 671897
info@vdslikke.nl

Hoornaar

Dirk IV plein 10
4223 NJ Hoornaar
T 0111 671735
F 0183 588557

Specialist in landelijk gelegen en
bedrijfsmatig onroerend goed

www.vdslikke.nl

te

Koop

Voormalige veevoederfabriek in de dorpskern van Horst,

Noordsingel 43, met de mogelijkheid tot realisatie van vier appartementen waarvan drie van ca. 90 m2 en één van ca 120 m2 en
een half-vrijstaande woning van ca. 350 m3. Voor informatie kunt
u contact opnemen met de heer M.C.E. Konings, telefoon tijdens
kantooruren 0111 671735.

MÉÉR DAN
ALLEEN
VERZEKERINGEN...
Hofweg 17, America
Tel. (077) 464 20 77
info@janminten.nl
www.janminten.nl

Kom gezellig
thuis bij SwartWit
op de Hiltho,
standnummer
B1-11
www.swartwit.info
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Overheid werkt te weinig mee aan opwekking
zonne-energie

Stofvrij parket schuren
Traprenovatie
Parket

Subsidiepotje voor
zonnepanelen is te klein
Tegenwoordig wordt er steeds vaker gesproken over energieneutrale woningen: huizen die evenveel energie
opwekken als ze verbruiken. Dat opwekken moet dan gebeuren via zonnepanelen. En hoewel hier veel over wordt
gesproken, kom je deze glimmende panelen in Nederland nog nauwelijks tegen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Duitsland.

Ƶ
WƌŽĮƚĞĞƌŶ
ĂŐĚ
ǀĂŶǀĞƌůĂ
Ĩ͊
dtƚĂƌŝĞ

Gentiaan 15 - 5975 TG Sevenum - Tel. 06 27 09 14 69 - www.kerstenparketteurs.nl
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Dat er nog maar weinig zonnepanelen op de Nederlandse daken liggen, heeft volgens John Wismans van
het Horster bedrijf Carmentis alles te
maken met het beleid van de verschillende overheden. “Het subsidiepotje in
Nederland is te klein. De subsidieregeling is erg interessant, maar slechts
een klein aantal aanvragen wordt
gehonoreerd”, aldus Wismans. Bij deze
regeling wordt subsidie uitgekeerd
afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie. In Limburg bestaat
nog een subsidieregeling die subsidie
uitkeert op basis van de investering in
de zonnepanelen. Of je daar gebruik
van kunt maken, is echter afhankelijk
van de gemeente waarin je woont, en
Horst aan de Maas doet hier niet aan
mee.

Niet meer opwekken
dan je verbruikt
Bij zonnepanelen is de ligging
van het dak bepalend. In een ideale
situatie zijn de panelen op het zuiden,
maar volgens Wismans kunnen de
panelen zelfs op het oosten of westen
liggen om nog een goed rendement
op te leveren. Het verschil met de opbrengst als de panelen op het zuiden
liggen, is slechts enkele procenten.
Verder is het vaak een kwestie
van beschikbare ruimte. Hoe meer
zonnepanelen, hoe meer energie er
wordt opgewekt. Het is echter niet
verstandig om meer op te wekken dan
je per jaar met het hele huishouden
verbruikt. Wismans: “Als je meer opwekt dan dat je zelf nodig hebt, heb je
een negatief verbruik en dat is financieel gezien een nadeel. Normaal als
je de energie opwekt en niet op dat
moment nodig hebt, lever je terug aan
het net. Die energie mag je op een ander moment weer zelf gebruiken. Als

je meer opwekt dan je zelf gebruikt,
krijg je over die extra opgewekte
energie maar relatief weinig betaald.
Daarom is het verstandig om ook te
kijken naar de toekomst, bijvoorbeeld
als kinderen binnen enkele jaren waarschijnlijk uit huis gaan. Dan wordt het
energieverbruik ook minder.“

Terugverdientijd is
belangrijk
Ook bij zonnepanelen is de investering groot, vaak duizenden euro’s.
Daarom kiezen veel mensen ervoor om
niet het hele energieverbruik van het
gezin op te wekken met zonnepanelen,
maar slechts een deel ervan. Op die
manier leveren ze toch een bijdrage
aan het milieu. De terugverdientijd
is afhankelijk van de grootte van de
installatie en of er wel of geen gebruik
wordt gemaakt van de landelijke
subsidieregelingen, maar ligt ongeveer
tussen de negen en vijftien jaar.
De zonnepanelen zijn een opvallende verschijning op het dak. Hoewel
je ze niet kunt verstoppen, valt er
op esthetisch vlak volgens Wismans
nog wel wat te winnen. “De meeste
mensen kennen alleen de aluminiumkleurige installaties. Maar die zijn ook
beschikbaar met een zwart frame en
zwarte folie. De installatie is daarbij
hetzelfde, maar op een donker dak
steekt dat minder af. Het is een stuk
duurder, maar veel mensen vinden het
wel mooier als de panelen in het dak
worden geplaatst. Dan worden de dakpannen weggehaald en daar plaats je
de panelen voor in de plaats. Voor het
rendement maakt dit niet uit. Er zijn
ook mogelijkheden voor een plat dak.
Daar wordt een frameconstructie onder
geplaatst, zodat de panelen in de juiste
hoek op het dak komen te liggen”,
aldus de eigenaar van Carmentis.

De technologische ontwikkelingen
op het gebied van zonnepanelen gaan
steeds verder. Toch zal de opbrengst
van de panelen niet sterk meer
groeien. De ontwikkelingen liggen
vooral op een ander vlak. Wismans:
“Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande
om zonnepanelen in glas of dakpannen te verwerken. Voordat dat
allemaal commercieel haalbaar is, zijn
we weer een aantal jaren verder.” En
hoe zit het met de prijs? “De panelen
worden wel steeds goedkoper, maar
afhankelijk van de politieke situatie
worden de subsidieregelingen steeds
soberder. Het heeft dus niet veel zin
om lang te wachten met het aanleggen van pv-installaties”, aldus John
Wismans.

Nieuwe kolencentrales zijn van de
zotte
Wismans is het begrijpelijk niet
eens met het subsidiebeleid. De
Nederlandse overheid maakt volgens
hem de verkeerde keuzes. Wismans:
“Mij stoort het dat in Nederland weer
plannen zijn voor een kolencentrale
en een kerncentrale. Een kolencentrale
zorgt voor 900 gram co2-uitstoot per
kilowattuur. Bij gas is dat 400 gram en
bij zonnepanelen is het 50 gram. Dat
is puur de productie, op het moment
dat een paneel op het dak ligt, heeft
hij geen uitstoot. Dat zijn gigantische
verschillen. Binnen zo’n drie jaar heeft
een zonnepaneel net zoveel uitstoot
bespaard als dat de productie heeft
veroorzaakt. Het is eigenlijk van de
zotte dat we wel praten over kolencentrales, terwijl als er meer geïnvesteerd zou worden in zonne-energie
we die hele kolencentrale niet nodig
hebben.“

Hou je van Kinki?

Ook hier zijn wij in thuis.
Voor een goed advies, maak een afspraak bij

k a p p e r s
Al 20 jaar een begrip!
peperstraat 12,
5975 bv sevenum
tel. (077) 467 15 27
Bezoek ook onze hyves-site.

Openingstijden:
maandag 13.30 tot 20.00 uur
dinsdag
8.30 tot 18.00 uur
van 18.00 tot 20.00 uur
heren-knip-avond, zonder afspraak
woensdag 8.30 tot 18.00 uur
donderdag 8.30 tot 18.00 uur
vrijdag
8.30 tot 20.00 uur
zaterdag 8.00 tot 16.00 uur
Wij werken op afspraak.
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Biljarter Guido Kauffeld

Je moet er bij elke bal bijblijven
Als je goed wilt leren biljarten, moet je talent hebben en vooral heel veel
oefenen. Guido Kauffeld (18) uit Horst traint elke dag zo’n 2 uur. Hij speelt in
de topteamcompetitie, de hoogste biljartcompetitie van de jeugd van
Nederland. Vorige week zaterdag heeft Guido zich geplaatst voor het
Nederlands kampioenschap in Vlaardingen op 20 en 21 november.

Foto: Van Essen Fotografie

Guido is begonnen met biljarten in
groep 8 van de basisschool. Door middel
van een actie werden de kinderen
gestimuleerd om een bepaalde sport te

gaan doen. Guido: “Ik zat al bij voetbal.
Twee keer in de week trainen en op
zaterdag een wedstrijd. Dat wilde ik niet
missen, dus koos ik voor een sport

waarbij ik kon blijven voetballen. En dat
was biljarten. Ik vond het wel leuk en
ben het blijven doen.”
Al snel bleek dat Guido talent had.
Guido: “Ik pakte een keu vast en toen
zei die begeleider: ‘Hij heeft een goede
stoot’. Ik dacht nog: ‘Waar heeft die
man het over?’, ik dacht dat ze dat
tegen iedereen zeiden die daar kwamen
biljarten.” Hij is daarna bij een club in
Venray gaan spelen, daar speelde een
jeugdteam. Volgens Guido was het niet
om serieus te gaan spelen, maar gewoon
“om een balletje te stoten”.
“Ik pikte wel snel op wat er gezegd
werd en het seizoen erna ben ik ook
competitie gaan spelen. In het begin win
je niet snel wedstrijden, maar ik begon
wel al redelijk goed te spelen voor het
niveau op dat moment. Mensen zeiden
ook dat dat best wel knap was zo snel
al.” Guido was toen 13 jaar en zat in de
brugklas. Op een gegeven moment zag
een begeleider van een ander jeugdteam
dat Guido veel progressie boekte en vond
het jammer dat daar niets mee gedaan
werd. “Dat was mijn huidige begeleider
van het topteam,Toon van Heesch. Hij
vond dat ik talent had en toen heeft
hij me meegenomen naar René van
Hinthum in Oss, een bondstrainer. Daar
heb ik een paar balletjes gestoten en
sindsdien krijg ik training van hem.”
De afgelopen drie seizoenen kreeg
hij van René van Hinthum zo’n acht

keer training van ongeveer 1,5 tot 2 uur
lang. “Na zo’n training schrijf ik alles op
in een boekje en dan kan ik alles thuis
oefenen.” Er wordt tijdens de trainingen
ook gewerkt aan Guido’s lichaamshouding. “Kleine dingetjes, zoals de armen
naar buiten of binnen steken met een
bepaalde stoot. Soms dacht ik wel eens:
‘Is dat nou wel nodig?’, maar dan blijkt
het op die manier toch veel gemakkelijker te gaan. Eigenlijk klopt het gewoon
altijd wat hij zegt.” Aan het begin van
dit seizoen is Guido overgeplaatst naar
de hoofdbondstrainer voor de jeugd,
Johan Claessen. Van hem krijgt hij twee
keer per maand een twee uur durende
training.
Guido Kauffeld zou graag aan de top
willen komen. “Dan valt er ook wel wat
geld mee te verdienen. Maar het is heel
moeilijk om daar te komen en ook nog
eens om daar één van de betere te zijn.”
Hij hoort wel eens van andere mensen
dat ze zeggen dat hij een topbiljarter
kan worden. “Laatst op een toernooi zei
bijvoorbeeld iemand tegen mij: ‘Als jij
door blijft gaan dan kom jij er zeker’. Ik
heb vaak gehoord dat ze zulke dingen
zeggen, maar we moeten nog zien of het
waar is.”
Op vrijdagavond speelt Guido op
de club in Venray. “Als ik normaal speel
dan win ik meestal wel. Wel wordt er
af en toe tijdens de wedstrijd doorheen
geouwehoerd, daar ga ik dan soms in

mee en dan win ik wel eens niet. Dan
ben ik niet geconcentreerd genoeg. Maar
dat maakt niet uit, want het is voor mij
op vrijdagavond eigenlijk alleen maar
voor de fun.”
De jonge Horstenaar vind het lastig
om precies uit te leggen wat er nou zo
leuk is aan biljarten. Toch vertelt hij vervolgens: “Het is eigenlijk het spel in z’n
totaliteit. Het is niet gemakkelijk en het
gaat om precisie. Het voelt goed, ik heb
er plezier in. De uitdaging is om steeds
beter, preciezer te spelen zodat het spel
zelf nog mooier is om naar te kijken en
om te doen.” Hij wordt steeds enthousiaster terwijl hij aan het vertellen is: “Het
gaat erom de snelheid van de tafel en de
ballen goed onder de knie te krijgen. Hoe
de banden effect meegeven aan de ballen. Het is mooi om, met de juiste dikte
van aanspelen, een bal precies over een
lijntje wat je van te voren in gedachten
hebt te sturen.”
Op de vraag wat een biljarter echt
goed maakt, antwoordt Guido: “Talent
en doorzettingsvermogen. Vooral door
te blijven trainen, je steeds verbeteren
en dingen van anderen aan te nemen.
Daarnaast moet je de hele partij je
concentratie kunnen vasthouden. Als
ik tijdens de wedstrijd denk: ’Het gaat
lekker, ik kan de wedstrijd uittikken’, dan
gaat het mis, want dan ben ik uit mijn
concentratie. Je moet er gewoon constant
bij blijven. Bij elke bal.

Bewonerspanel Limburg
via internet
Doet u mee? Korte vragenlijsten
e aan het Bewonerspanel Limburg.
Graag nodigen wij u uit voor deelnam
bijvoorbeeld zijn: het wonen in de
Onderwerpen van onderzoeken kunnen
straks, onderhoud van uw woning en
gemeente Horst aan de Maas nu en
doorstroming om woningen vrij te
leefomgeving, het bevorderen van de
en leefbaarheid in uw gemeente en
krijgen voor jongeren, de veiligheid
ngen, producten en diensten van
wijk, de winkel- of onderwijsvoorzieni
r of energieverbruik, etc.
Wonen Limburg maar ook architectuu
r per jaar uitvoeren.
Zo’n onderzoek willen wij 4 tot 6 kee
Onafhankelijk onderzoek
jke onderzoeksbureau Flycatcher
Wonen Limburg heeft het onafhankeli
kost
rnetpanel vorm te geven. Meedoen
Internet Research gevraagd het inte
ten,
pun
Door mee te doen spaart u
ongeveer 10 minuten per onderzoek.
e cadeaubonnen.
die u kunt inwisselen voor verschillend

maatschappij. Omdat het
Wonen Limburg staat midden in de
naar binnen wordt
beleid van onze corporatie van buiten
rekening houden met de
vastgesteld, willen wij luisteren en
k huurders en inwoners van
visie en wensen van zoveel mogelij
Bewonerspanel Limburg.
Limburg. Om die reden starten wij het
over een breed scala aan
Via internet kunt u uw mening geven
met wonen en leven in de
onderwerpen die te maken hebben
in de provincie Limburg
gemeente Horst aan de Maas maar ook
als geheel.
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
horst@wonenlimburg.nl

Aanmelden
nellimburg.nl of
Op de internetsites www.bewonerspa
melden voor het Bewonerspanel
aan
www.wonenlimburg.nl kunt u zich
r registratie, worden uiteraard
Limburg. Gegevens die u invult voo
Flycatcher gebruikt uw gegevens
vertrouwelijk en anoniem behandeld.
r
odigingen voor onderzoeken en voo
uitsluitend voor het versturen van uitn
statistische doeleinden.
wordt van het Bewonerspanel
Wij stellen het erg op prijs als u lid
erzoeken! Heeft u vragen over het
Limburg en deelneemt aan onze ond
l
over de aanmelding stuur dan een mai
Bewonerspanel of wilt u meer weten
@flycatcher.nl.
naar horst@wonenlimburg.nl of info

T (077) 397 42 00
65 (gratis)
Servicelijn onderhoud: 0800 966 36
www.wonenhorst.nl
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NK gazonmaaierraces in Lottum

Racende gazonmaaiers in trek bij publiek
Afgelopen zondagmiddag werd aan de Zandterweg in Lottum om het Nederlands kampioenschap gazonmaaierracen gestreden. De rijders waren verdeeld in drie klassen: de super standaardklasse, de special A- klasse en de
B- klasse. Vanuit het Gazonmaaierrace Team Lottum (GT Lottum) reden zes rijders mee. In de super standaardklasse
eindigde Lottummer Peter van de Berg op een tweede plaats achter de Brabander Charles Tacken uit de Rips.

hobby van de rijders. Bovendien moet
je niet bang zijn want de rijders zitten
zonder rolbeugel op de gazonmaaier
en soms gaat er wel eens iets mis.
Specifieke eigenschappen hoeft een
gazonmaaierracer niet te hebben. Wel
moet hij lef hebben en tegen zand
kunnen want dat zit soms tot tussen je
billen”, zegt Breukers die zelf ook ooit
in de gazonmaaierracewereld actief
was.
Ondanks het feit dat een eerste
plaats op het erepodium ontbreekt,
is Kurt Breukers blij met de behaalde
resultaten. “We hebben een prima
NK-kampioenschap gehad en voor de
jongens van het Lottumse team zat
er niet meer in. De druk ligt erg hoog
want het is continue rondjes draaien
in een hoog tempo waarbij het gras
letterlijk onder iemands voeten (lees:

wielen) vandaan wordt gemaaid. Dat
heeft gevolgen voor het circuit dat na
elke manche weer moest worden geegaliseerd omdat er teveel hobbels en
kuilen in kwamen. Het wordt dan te
gevaarlijk voor een gazonmaaierracer.
Op de machines zitten geen rolbeugels
en ik moet er niet aan denken wat de
gevolgen kunnen zijn wanneer er eentje over de kop vliegt”, legt Kurt uit.

Kampioenschap is
zonder ongelukken
verlopen
Gelukkig verliep de laatste NKwedstrijd van het seizoen zonder
ongelukken. Begin mei 2011 start het
nieuwe seizoen voor gazonmaaierracers uit Lottum.

De wei werd in no-time ontdaan van gras door de razende en racende grasmaaiers
Woordvoerder Kurt Breukers van
GT Lottum kijkt tevreden terug op
de wedstrijden. “Onze grootste zorg
was wel het weer. Je weet dat veel
belangstellenden wegblijven als het
regent maar dat was gelukkig niet het
geval”, aldus Breukers. Er kwamen
zo’n zes à zevenhonderd toeschouwers
op de races af. Tussen de manches van
de gazonmaaiers was er telkens een
brommercross met een deelnemersveld dat bestond uit 25 crossers die
afkomstig waren vanuit Eindhoven,
Nijmegen tot aan Roermond. De
brommercross is een ludieke cross

waaraan ook een originaliteitsprijs was
verbonden voor de mooist versierde
brommer of coureur. De Lottummer
Stan Hermse sleepte daarbij de originaliteitsprijs in de wacht.

Roy Wagemans stopt
met racen
Voor gazonmaaierracer Roy
Wagemans uit Lottum was het
Nederlands kampioenschap het laatste
optreden. De coureur stopt met racen
op gazonmaaiers. In 2008 werd hij nog
Nederlands kampioen in de B-Klasse.

“Weet je, ik heb de interesse een
beetje verloren in het gazonmaaierracen. Niet alleen kost het behoorlijk
wat aan tijd, ook door mijn werkzaamheden bij een Lottums loonwerkersbedrijf, blijft er niet veel tijd meer
over om nog aan de gazonmaaier te
sleutelen. En die tijd heb je gewoon
nodig om te presteren op het circuit”,
aldus de coureur.
“De meeste gazonmaaierracers
houden van snelheid en van de paardenkrachten onder hun kont. Ook het
sleutelen en het zo optimaal mogelijk
afstellen van de machines is vaak een

Kom ons bezoeken op de Hiltho!
Gastouderbureau Pierewiet is deelnemer aan de Hiltho 2010.
Kom ons een bezoekje brengen op de Hiltho (stand O1.07) en
win een taart!
Wij verzorgen kleinschalige kinderopvang bij gastouders. Dit kan in
uw eigen huis of in het huis van de gastouders. Wij zijn op zoek naar
lieve en enthousiaste gastouders. Heb je belangstelling hiervoor?
Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag langs om je te
informeren over de mogelijkheden.
Tot ziens, tot HILTHO!

Bel of mail gerust!
Gastouderbureau Pierewiet
Veld-Oostenrijk 8
5961 NW Horst
Tel: 077 - 398 10 41
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Chris Andernach jeu de
boules-kampioen van Horst
Zondag werd de finale gehouden van het Open Horster Kampioenschap jeu de boules. De zestien best
geëindigde boulers uit de voorrondes op donderdag en vrijdag mochten aan de wedstrijd meedoen.
Chris Andernach ging er uiteindelijk als winnaar van het toernooi vandoor met de Jan van der Aawisselbokaal. Op de tweede plaats eindigde Hugo Driessen en derde werd Jeu Pouwels.
Knielend op de foto: Hugo Driessen (2e plaats), Chris Andernach (kampioen) en Jeu Pouwels (3e plaats).
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Dirigent Jos Kuipers verlaat
Koninklijke Harmonie Lottum

Tijd voor gezin
en hobby’s
De Koninklijke Harmonie van Lottum krijgt een nieuwe dirigent. Na
zo’n tien jaar het harmonieorkest te hebben geleid, vindt Jos Kuipers de
tijd rijp voor nieuwe uitdagingen. De in Sint Geertruid woonachtige
Kuipers wil zijn gevoel volgen en heeft samen met zijn partner Frederike
een ponyclub overgenomen. Zijn officiële afscheid bij de Lottumse
harmonie vindt eind oktober of begin november plaats. Er wordt door de
vereniging uit Lottum nog naar een geschikte datum gezocht.
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Sevenumse
dames-joekskapel zoekt
met spoed dirigent(e)
De Sevenumse dames-joekskapel ‘Hesse ‘t al gehuûrd’ is naarstig op zoek naar een nieuwe dirigent(e).
De muzikale dames zien carnaval met rasse schreden naderen en missen een muzikaal leider. Enkele leden van de
joekskapel zien door het gemis van een dirigent het voortbestaan van de groep in gevaar komen.

Dames-joekskapel Hesse ’t al gehuûrd zit dringend verlegen om een dirigent(e)

Jos Kuipers in actie bij de Koninklijke Harmonie van Lottum
De 44-jarige Jos Kuipers wil samen
met Frederike en zijn drie kinderen
meer vrije tijd doorbrengen. De
fulltime musicus en zzp-er (zelfstandige zonder personeel) heeft naast
Lottum ook nog andere muziekverenigingen onder zijn hoede. Deze liggen
verspreid over de provincie en zelfs
daarbuiten. “Omdat er elke week
gerepeteerd wordt, ben ik vrijwel alle
avonden van de week bezet. Zo ben ik
op maandag in Eersel, dinsdags in
Landgraaf, op woensdag in Lottum,
donderdags in Casteren en op de
vrijdagen in Maastricht.

Vrijwel alle avonden
zijn bezet
Daarnaast ben ik zelfstandig docent klein en groot koper, klarinet en
saxofoon in Sint Geertruid, Maastricht,
Simpelveld en Eersel. Verder ben ik
coach/adviseur van Brassband Mbikko
Parish en Mbikko Oeganda. Kortom
mijn dagen zijn rijkelijk gevuld”, licht
Jos Kuipers zijn vertrek toe.

Gewoon een
avondje thuis zijn
is ook leuk
De Zuid-Limburgse dirigent heeft
met de Koninklijke Harmonie van
Lottum mooie optredens gehad waar
hij met veel plezier op terug kijkt.
“Ik heb talloze mooie herinneringen
aan Lottum overgehouden zoals het
grote jubileumconcert en het optreden
met ‘Neet oet Lottum’, Bones en Le
Rossignol. Maar ook de heilige missen met muziek vond ik prachtig. En
wat ik ook nooit zal vergeten is het
opstaporkest, door mij geïnitieerd

met de startende muzikantjes”, aldus
Kuipers. Op de vraag of er verschil is
tussen harmonieën in Zuid- en NoordLimburg zegt de dirigent: “Elk orkest is
anders: noord, zuid, oost of west. Zelfs
drie kilometer verderop in ‘Vors’ is
het al anders dan in Lottum. Maar als
dirigent ben je altijd hetzelfde en dat
maakt het werk dat ik doe met al zijn
variatie juist leuk”, aldus de musicus.

Voor een mooi
optreden gaan
Jos Kuipers is een dirigent met
vakkennis en weet muzikanten binnen een muziekgezelschap tot een
eenheid te smeden. Maar dat alleen
maakt een muzikaal leider nog niet
tot een goed dirigent. “Je moet als
dirigent jouw kennis en kunde in
dienst stellen van het orkest en niet
van jezelf. Er zijn veel ‘goede’ dirigenten die zichzelf boven een orkest
plaatsen. Ze vergeten daarbij dat ze
te maken hebben met goedwillende
mensen. De kracht van een dirigent
zit hem in matchen van de goede muzikant met de minder getalenteerde.
Samen voor een mooi optreden gaan
en er uit halen wat er in zit, niet door
schelden, maar door te motiveren en
te enthousiasmeren”, legt Kuipers
uit. Wellicht dat zijn opvolger bij de
Lottumse harmonie hier zijn voordeel
mee kan doen. “Nou, ik ken mijn opvolger (John Gubbels) want die speelt
ook in de Koninklijke van Lottum
(KHL). Het is een goede vakman
met het muzikale- en vooral ook het
verenigingshart op de goede plaats. Ik
heb geen tips voor John, hij gaat het
gewoon prima doen en ik wens hem
net zo’n mooie tijd als ik heb gehad
bij de KHL”, besluit hij het interview.

Volgens Simone Lenssen en Ellen
Lommen, twee leden van de damesjoekskapel, begint de tijd te dringen.
“Vanwege gezondheidsredenen
moest dirigent Lei Geurts eind vorig
jaar stoppen als muzikaal leider van
onze joekskapel. Lei heeft ons vanaf
het begin met raad en daad bijgestaan
en ons veel geleerd. Daar zijn we
hem bijzonder dankbaar voor”, aldus
Simone Lenssen. Ook Ellen Lommen
vindt dat de joekskapel niet zonder dirigent kan. “Niet dat we elk weekend
ergens optreden maar het feit dat we
al zolang zonder dirigent zitten werkt
niet bevorderend voor de groep. Je
merkt dat het enthousiasme van onze
leden afneemt naar gelang het uitblijven van een dirigent.”
Voor de twintig dames die zijn
aangesloten bij de dames-joekskapel
’Hesse ‘t al gehuûrd’ zou het uit elkaar
vallen van de groep een doemscenario
zijn. De kapel is opgericht in april 1999
en maakt gebruik van diverse instru-

menten zoals: trompet, trombone,
tenor saxofoon, tuba’s en slagwerk.
De joekskapel repeteert elke dinsdagavond van 20.30 tot 22.30 uur in het
zaaltje bij Café Metieske in Sevenum.

We willen nieuwe
muziekstukken leren
“Nu repeteren we al bijna een jaar
lang onze huidige nummers, dat zijn
er zo’n vijftig, maar we leren niets
nieuws en we missen sturing en correctie. Dat is de reden waarom we op
zoek zijn naar een nieuwe dirigent(e).
Het liefst iemand die een heel jaar
met ons aan de slag wil, maar als het
niet anders is zijn we al erg blij als we
worden bijgestaan van begin oktober
tot na de carnaval”, aldus Simone
Lenssen.

Enthousiasme en
gezelligheid horen bij ons

De joekskapel wil naar een hoger
niveau en daar hoort een muzikaal
leider bij. Iemand die het leuk vindt
om met een stel enthousiaste,
gezellige dames aan de slag te gaan.
Een dirigent(e) die nieuwe muziekstukken inbrengt en aanleert, maar
gezelligheid ook belangrijk vindt.
De meeste optredens van de
dames-joekskapel vinden plaats
rond en tijdens de carnavalstijd.
Ook zijn er optredens buiten het
carnavalsseizoen zoals de Vierdaagse
van Nijmegen. Op 16 oktober treden
de dames op in De Sevewaeg in
Sevenum en ruim een maand
later op het grote BCL-treffen in
Horst. (BCL staat voor Bond van
Carnavalsverenigingen in Limburg).
Zowel Simone als ook Ellen hopen
snel dat er een einde komt aan hun
dirigentloos repeteren.
Meer informatie: Simone Lenssen
06 48 94 36 81 of Ellen Lommen
077 467 82 17.
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Grote rommelmarkt
bij de Vöskes in Meerlo

Rommelmarkt
Swolgen

Voor de zestiende keer organiseert carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo zondag haar jaarlijkse
rommelmarkt. Zoals voorgaande jaren wordt deze gehouden in ’t Brugeind in Meerlo.

Fanfare ’Vriendenkring’ uit
Swolgen organiseert komende
zondag een rommelmarkt.
De tweejaarlijkse rommelmarkt
staat bekend om het ruime aanbod
van diverse spullen en de gezellige
sfeer. Het aanbod varieert van
speelgoed, gebruiksartikelen,
beeldjes en vaasjes tot meubel-

Volgens de organisatie staat de
Meerlose Rommelmarkt in de
regio bekend als een goed
uitgesorteerde rommelmarkt. Zo
zijn alle elektrische apparaten
uitgetest. Elk jaar komen steeds
meer mensen naar de rommel-

markt in Meerlo. De carnavalsvereniging heeft dan ook de beschikking over drie grote zalen, waar de
goederen overzichtelijk uitgestald
staan. Ook dit jaar kan de bezoeker
rekenen op een keur aan artikelen
die op de diverse afdelingen te

koop aangeboden worden. Om
13.00 uur gaat de zaal open voor
het kopen van kleine artikelen.
Rond 14.00 uur start de verkoop
bij opbod, waarbij de waardevolle
goederen de hamer passeren. Het
einde is om16.00 uur.

Vereniging houdt een kroegen-bridgetocht

Bridgeclub Horst viert
zilveren jubileum
Bridgeclub Horst bestaat 25 jaar. De feestelijkheden vinden plaats in de eerste week van oktober en wordt
gestart op zondag 3 oktober met een bridge-kroegentocht. Bij een zevental eet- en cafégelegenheden wordt dan
gebridged. De afsluiting van de kroegen-bridgetocht is in The Shuffle waar een gezamenlijk buffet wordt genuttigd
en tevens de prijsuitreiking plaatsvindt. Op dinsdagavond 5 en donderdagavond 7 oktober staat een ‘feestdrive’
gepland. Op beide avonden wordt gebridged, maar naast het bridgen zijn er diverse activiteiten. Er is een grote
tombola en een bijzondere verrassing halverwege de avond.

stukken, serviesgoed, boeken,
platen en dvd’s. De meest kostbare
artikelen worden bij opbod verkocht. De rommelmarkt vindt plaats
in en om café-zaal Wilhelmina aan
de Mgr. Aertsstraat 16 in Swolgen
en duurt van 13.30 tot 16.00 uur.
De entree bedraagt 1 euro per
persoon.

Speelgoedbeurs
Hegelsom
In gemeenschapshuis Debije
te Hegelsom wordt op zaterdag
16 oktober een speelgoedbeurs
georganiseerd door Toneelvereniging
Poespas. Speelgoed kan aangeboden
worden voor een zelf te bepalen
prijs, waarvan 70 procent voor de
aanbieder is en het restant voor de
organisatie.

Aanmelden kan bij Mieke
Keizers, Bakhuuske 2 te Hegelsom
(077 398 44 29), van 4 tot en met
9 oktober tussen 18.30 en 19.30 uur.
Voor meer informatie zie
www.toneelverenigingpoespas.nl
onder het kopje Activiteiten. De verkoop van speelgoed vindt plaats van
11.00 tot 12.30 uur. Entree is gratis.

Voorzitster Mieke Verstraelen (tweede van links)
van Bridgeclub Horst vindt bridgen een topsport voor de hersenen
Voorzitster van de Horster
bridgeclub is Mieke Verstraelen en zij
is één van de 165 leden die de club
momenteel telt. “Bridgeclub Horst is
op 8 oktober 1985 opgericht en startte
met 36 leden. De leden komen uit alle
kernen van Horst aan de Maas maar
ook uit Venray en Venlo”, weet ze te
vertellen.

Een spannend
en complex spel
Wie denkt dat bridgen ook door de
jeugd wordt gedaan heeft het mis. “De
gemiddelde leeftijd van bridgers ligt
boven 55 jaar en ze zijn afkomstig uit
alle lagen van de bevolking. Zoals er
vroeger in gezinnen gekaart werd en
velen een vaste kaartavond hadden,
zo zien bridgers ook hun kaartavond.
Een vaste avond in de week waarop zij
in competitieverband een kaartspel
spelen dat veel spanning en complexiteit in zich heeft. Elk spel is anders. De
mogelijkheden zijn oneindig en de
hersenen worden flink gekraakt”,
aldus Mieke.

Bridgen
kraakt hersenen
Bridgeclub Horst speelt op dinsdagen donderdagavond en dit 52 weken
per jaar. Kerstmis en Nieuwjaar moeten
op een van deze dagen vallen om het
niet door te laten gaan. Op deze twee
avonden spelen bijna honderd mensen
het bridgespel in The Shuffle, het clublokaal van Bridgeclub Horst.
Volgens de voorzitster is bridge
een kaartspel dat zeer veel in zich
heeft en volgens vaste spelregels
gespeeld wordt. “Je speelt met een
vaste partner op een bepaald niveau.
Bridgeclub Horst kent drie niveaus.
Alle spelers van één niveau spelen op
een avond dezelfde spellen. Op het
eind van de speelavond kun je zien
hoe goed of minder goed er gescoord
is. Er is arbitrage wanneer dat nodig
mocht zijn.”

Bridgen
met vaste partner
op bepaald niveau

Maar voordat men gaat bridgen
is een bridgecursus nodig om op de
hoogte te komen van de spelregels.
Bridgeclub Horst is in de gunstige
omstandigheid dat één van haar leden
een bevoegd bridgedocente is. Zij
geeft regelmatig cursussen. De meeste
cursisten worden na het volgen van de
cursus lid van de bridgeclub.
Het lidmaatschap per kalenderjaar
kost voor één avond bridgen 60,00
euro en voor twee avonden 97,50
euro.
Bridgeclub Horst is lid van de
Nederlandse Bridgebond. Voor meer
informatie over Bridgeclub Horst zie:
www.nbbportal.nl/23018
De Nederlandse Bridgebond
telt 1.050 verenigingen met in
totaal 105.000 leden. Bridge kent
overal dezelfde spelregels. Zo
worden er eenmaal per jaar in
héél Nederland op dezelfde avond
dezelfde spellen gespeeld. Dit wordt
het Ruitenboertoernooi genoemd. De
winnaars van elke vereniging spelen
daarna tegen elkaar. Uiteindelijk komt
hieruit het beste paar van Nederland.

HORST VERHUUR
party&attractieverhuur
www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26
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Starters:
Stop met zoeken!
My Firs
Home t
Café
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Première van zes ﬁlms
over Griendtsveen
Filmmaker Rob Smit ziet op zondagmiddag 3 oktober de eerste delen
van zijn serie films over Griendtsveen in première gaan. In ’De Zaal’ worden
vanaf 14.00 uur in totaal zes films vertoond die allemaal gaan over het dorp
en het Brabantse deel ’De Halte’.
Rob Smit startte op 6 januari met
een reeks films over de Peel. Het
uitgangspunt bij alle films is de
bewoner en gebruiker van de Peel zelf.
Hij/zij is de verteller en staat centraal
in zijn/haar verhaal over het leven in
de Peel. De productie van de films is
mogelijk gemaakt door een bijdrage
vanuit de dorpsraad van Griendtsveen.
De eerste film uit de serie gaat over de
aanleg en opening van de wandelroute
De Halte en het Toon Kortoomspark. Het
tweede deel gaat over de onthulling
van het borstbeeld van Eduard van de
Griendt en de familie Van de Griendt. In

de derde film komt de visie op de Peel
van schilder Jan Althuizen aan bod. Het
volgende deel is een portret van oudpostbode en nu beheerder van De Zaal
Jan Likkel. De jubileumvoorstelling ’Voor
Colette’ in het kader van het 125-jarig
bestaan van Griendtsveen is onderwerp
van de vijfde film en in het laatste
deel wordt de ’making of’ van de film
’Pesten’ van basisschool De Driehoek
getoond. Overwogen wordt om bij
voldoende interesse deze eerste serie
voor 10 euro beschikbaar te stellen
op dvd. Deze middag zal hiervoor een
intekenlijst aanwezig zijn.

‘Ik zou best wel een
huis willen kopen… Eric van Dijsseldonk
in Cambrinus
of zal ik toch maar
gaan huren’?
My First Home Café
Datum:
Dinsdag
12 oktober 2010
Locatie:
Blok 10,
Wilhelminaplein 10,
Horst
Open vanaf:
19.30 uur
Deelnemers:
Rabobank Maashorst
Hypotheken en woonverzekeringen
Gemeente Horst aan de Maas
Projecten en startersleningen
Janssen de Jong
Projectontwikkeling
Projecten
InterMakelaars
Taxaties en speciale aanbieding voor
aankoopbegeleiding
Wonen Horst
Huren en kopen van bestaande bouw
en nieuwbouw, regeling ‘Kopen dichterbij’
Notariskantoor De Laat &
Gulikers
Samenlevingscontracten, testamenten,
aankoop woning
Gebr. Wijnhoven Homedesign
Startershoek: de nieuwste trends
tegen voordelige prijzen
Tuin I.D.
Ontwerp, aanleg en onderhoud
van tuinen

De Eindhovense singer-songwriter en gitarist Eric van Dijsseldonk speelt
zondagmiddag 3 oktober in Cambrinus in Horst. Hij wordt begeleid door
Rolf Verbaant, een jonge gitaarbelofte van de Rockacademie in Tilburg.

Herken jij dit dilemma? Vragen als ‘Kan ik het wel betalen?’
en ‘Doe ik er wel verstandig aan?’ komen bij je op. Wil jij
graag hulp bij het maken van je keuze? Wij geven jou
antwoord op je vragen!
Op dinsdag 12 oktober 2010, vanaf 19.30 uur organiseert
Rabobank Maashorst het My First Home Café, een laagdrempelig evenement waarbij jij als starter kunt speeddaten
met de diverse deelnemers. Je hoeft je niet aan te melden.
Tijdens deze avond is er aandacht voor de huur en verkoop
van bestaande woningen, maar ook voor aankomende
nieuwbouwprojecten in Horst aan de Maas. Denk daarbij
aan projecten als ‘De Afhang fase II’ in Horst, ‘Creemerhof ’
in Sevenum en ‘Schadijkerweg-oost’ in Meterik. Tevens is
er informatie beschikbaar over de diverse subsidiemogelijkheden voor starters.
Een huis kopen of huren is een grote stap in je leven.
Dat realiseren wij ons, zeker in deze tijd. Toch zijn er
ontwikkelingen die in je voordeel kunnen uitpakken.
Denk bijvoorbeeld aan de huidige rentestand, het groeiende
woningaanbod, de dalende huizenprijzen én aantrekkelijke
subsidiemogelijkheden voor starters op
de woningmarkt.
Voeg daar de hulp van de Rabobank aan toe, de bank die
door TNS NIPO is beloond met de titel ‘de beste hypotheek-bemiddelaar’. Jouw zoektocht naar je droomhuis kan
nu echt beginnen!
Na afloop ligt onze speciale startersbrochure voor je klaar en
ben jij volledig geïnformeerd over jouw mogelijkheden op
de woningmarkt! Graag tot ziens op 12 oktober!

Als voormalige frontman van de
Smalltown Romeos is Van Dijsseldonk
bij de liefhebbers onder andere bekend
als gitarist van Ricky Koole, JW Roy en
de sixtiesband The Revolvers. Zelf is hij
echter al jaren actief als liedjesschrijver
en beschikt hij over de gave om subtiel,
en soms met een knipoog, met een sixties-sound tijdloze nederpop te maken,

waarin de liefde voor The Beatles en
The Band duidelijk te horen is. In april
verscheen zijn derde solo-cd ’In mijn eigen koninkrijk’. Vanwege zijn muzikale
voorkeur en Brabantse tongval ligt een
vergelijking met JW Roy en Gerard van
Maasakkers voor de hand. Het concert
begint om 16.00 uur. Meer informatie
op www.cambrinusconcerten.nl

Coverband Koyle
in Melderslo
De Belgische rockcoverband Koyle staat op zaterdag 2 oktober op het
podium van d’n Toerstop te Melderslo. Koyle is een toonaangevende
rockcoverband uit België.

Met vriendelijke groet,
Rabobank Maashorst

Ron Vanlier
Directeur Commercie

www.rabobank.nl/maashorst
Telefoon (077) 397 92 22

Ze treden regelmatig op in
Duitsland, Luxemburg en Nederland.
Ze coveren onder andere AC/DC, Deep
Purple Metallica en U2. Ze spelen de
nummers op een manier alsof ze zelf

geschreven hebben. De vijfkoppige
band ademt plezier uit op het podium
en draagt dat over op het publiek. Het
optreden aan de Broekhuizerdijk 27
begint om 21.30 uur en is gratis.
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De Toddezèk winnen Grubbenvorster Liedjeskonkoer

Eerste plaats met een
maximale score

Met het liedje ‘D’n Truukwaeg’ behaalden De Toddezèk afgelopen zaterdagavond een afgetekende eerste
plaats op het Grubbenvorster Liedjeskonkoer. Het konkoer vond plaats in gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren in
Grubbenvorst. Er werden elf liedjes ten gehore gebracht door verschillende artiesten. De organisatie was in handen
van Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers. Het is voor het derde jaar op rij dat De Toddezèk op de
eerste plek eindigden.

Neem tijd
voor jeZelf!

• Rebalancing®

• Ontspanningsmassage
• Reiki
• Bloesem remedie
• Workshops/Cursussen

Hilt
ho
stan
d nr
.
B3.4
3

Praktijk voor bewustwording & lichaamswerk
T. 06-44498935 b.g.g. 077-4653648 • I. www.rebalancing-limburg.nl

Toddezèk heer en meester tijdens het Grubbenvorster Liedjeskonkoer
Het Grubbenvorster trio mag dan
wel met het liedje ‘D’n Truukwaeg’
het Grubbenvorster Liedjeskonkoer
gewonnen hebben, een stapje
‘truukdoon’ zit er zeker niet in.
Geert Verschueren, een van de drie
Toddezèk-leden is daags na de overweldigende overwinning duidelijk.
“Denk je echt dat wij als Toddezèk
op d’n Truukwaeg zijn? Ben je gek,
wij hebben nog zoveel plannen en
leuke ideeën, dat hou je niet voor
mogelijk. Nee, wij doen geen stapje
terug maar schakelen eerder nog een
tandje bij. Het is veel te leuk om te
doen. Zowel Twan als René genieten
net zoveel als ik van alle optredens”,
aldus Geert Verschueren. Toddezak-lid
René Verschueren is de tekst- en muziekschrijver van D’n Truukwaeg. “De
tekst van het liedje heb ik geschreven
omdat daar een stukje herkenning
in zit. Als ik na een gezellige avond
samen met mijn echtgenote naar huis
ga zegt zij dat het lijkt alsof de terugweg langer duurt dan de heenweg.
In feite is dat ook zo en in mijn liedje
voer ik allerlei redenen op waarom
de terugweg langer duurt”, aldus de
zanger, tekst- en liedjesschrijver.
Op 2 januari willen De Toddezèk
een cd uitbrengen met daarop 12 of

13 liedjes. Op de cd komen oude en
nieuwe hits van De Toddezèk te staan
inclusief twee verrassingsnummers.

Plannen voor een
grootse cd-presentatie
De presentatie van de cd is het
gevolg van een optreden dat het trio
16 januari van dit jaar maakte. Op die
dag werden 3 x11 optredens gegeven
in Limburg binnen 11 uur, 11 minuten
en 11 seconden op 33 locaties in heel
Limburg. De Brand Bierbrouwerij in
Wijlre schonk daarop De Toddezèk
1.000 liter bier. “We willen nu op
2 januari 2011 iets terugdoen voor
onze fans en de Grubbenvorster
gemeenschap. Daar komen die 1.000
liter bier goed bij van pas. Er zijn ook
gastoptredens van bekende Limburgse
artiesten en we willen een deel van
de opbrengst uit bierverkoop laten
terugvloeien naar het Grubbenvorster
liedjeskonkoer of de opnames van
de liedjes op een cd. Het wordt in elk
geval een spektakelstuk, meer wil ik
er niet over kwijt”, aldus Verschueren.
De Toddezèk traden afgelopen
zaterdag niet alleen op tijdens het
liedjeskonkoer. Er waren elf inzendingen waarvan de vier hoogst

geëindigde liedjes worden uitgebracht
op een cd. Tevens worden de beste
liedjes ingezonden voor het Limburgs
Vastenaovend Liedjeskonkoer (LVK).
De einduitslag van het Grubbenvorster liedjeskonkoer 2010: 1e
‘D’n Truukwaeg’, gezongen door De
Toddezèk, tekst en muziek, René
Verschueren; 2e ‘De Tango Trombone’,
gezongen door Martijn de Jong,
tekst van Martijn de Jong en Marcel
Engelen, muziek geschreven door
Martijn de Jong, Marcel Engelen
en Geert Verschueren; 3e ‘Lowie
de Dansmerie’, gezongen door Ald
Prinse Convent, tekst van Roy Huys,
René Verschueren, Tijs Meewis en
Piet Straten, muziek René en Geert
Verschueren; 4e ‘Ut Verkeskopbal’,
gezongen door De Sieskes, tekst
Marcel Engelen en muziek Geert
Verschueren en Marcel Engelen. Het
Jeugd Liedjeskonkoer werd door
Joeri Verhaagh gewonnen met het
liedje ‘Nae Blieje’. De tekst is van
Jan Rievers op muziek van Geert
Verschueren. De tweede plaats was
voor Luc en Mayke Verschueren
met het nummer ‘GansGeweijd’ op
tekst van René en muziek van Geert
Verschueren. Beide nummers worden
ingestuurd voor het Jeugd LVK.

Limburgse Molendag
in Houthuizermolen
De Houthuizermolen in Lottum organiseert op zondag 3 oktober allerlei activiteiten in het kader
van de Limburgse Molendag. Het thema dit jaar is ’Kunst in de molen’.
Door de hele molen verspreid
zijn beelden, schilderijen en
collages te zien van Roos
Seuren. Roos maakt vrolijke
schilderijen en beelden.
Bezoekers moeten op zoek naar

de kunstwerken in de molen. Op
het terras worden wafels
gebakken, er is molenbrood te
koop en honing van een echte
Lottumse imker. Muziek wordt ten
gehore gebracht door Dave Saes

uit Weert met een klein
draaiorgel. Bij voldoende wind
zullen de molenaars de molen
laten draaien en wordt er meel
gemalen. De molen is geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.

Hoebertweg 6, 5966 ND America
Tel. 077-4641755 • Fax 077-4642310
E-mail: info@vanrengssteenhandel.nl
Internet: www.vanrengssteenhandel.nl
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Levering uitsluitend in volle pallets. Prijzen van bovenstaande acties zijn inclusief btw/exclusief transportkosten.

Primeur voor Limburg en verre omgeving bij ALLURA BEAUTY &SPA!

ALLURA FISH SPA; Bekend van TV als Dr. Fish
Vanaf 15 oktober a.s. kunt u bij Allura Beauty en Spa (in Parkhotel Horst) terecht voor
een Allura Fish Spa behandeling (Foot Spa) met 500 Garra Rufa visjes. ALLURA BEAUTY
& SPA is de enige in heel Limburg en verre omgeving die deze behandeling aanbiedt.
Wat doen Garra Rufa visjes? Garra Rufa visjes zuigen de dode huidcellen en huidschilfers af van de opperhuid maar laten daarbij de onderliggende huid met rust. Tijdens het
verwijderen van de dode huid scheiden de Garra Rufa visjes een enzym af dat een vitaliserende werking heeft op de onderliggende huid. De nieuwe huid die ontstaat is sterker
en gezonder dan voorheen. Deze behandelingen hebben een zeer goede uitwerking bij
Psoriasis of eczeem. Deze behandeling is al te boeken vanaf  17,50. Zie voor meer info:
www.allura.eu, ook voor onze overige behandelingen en prijslijst.

OKTOBER AANBIEDINGEN:
★ HOTSTONE MASSAGE incl. gehele dag gebruik Wellness

40 minuten  40,★ Autumn Treatment incl. gehele dag gebruik Wellness.

Reiniging – huidanalyse, peeling met stoom, onzuiverheden verwijderen,
gezichtsmassage, masker, voet en handmassage, dag/nacht crème extra serum.

60 minuten 65,Kapsalon, Schoonheidssalon, Massages, Manicure, Pedicure,
Allura Fish Spa, Make-up, Wellness, Workshops,
Bruidsarrangementen etc., 7 dagen per week geopend.

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

Leveren producten van
magneetsieraden met krachtige meerwaarde.
Wegens enorme belangstelling in onze producten en de steeds
groter wordende aandacht voor een gezond en comfortabel leven,
zoeken wij met spoed nieuwe zakelijke collega`s

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

Wij verzorgen ook Homeparty`s
Bij mensen thuis en ook voor verenigingen
www. cor.marketing.energetix.tv

Oproep aan
(amateur)dichters
vanaf 14 jaar
In het kader van Gedichtendag 2011 op 27 januari worden
(amateur)dichters vanaf 14 jaar uitgenodigd om hun mooiste gedicht op
te sturen. Dé kans om het gedicht tijdens Gedichtendag gedrukt op een
briefkaart te laten verschijnen. De keuze van het onderwerp is vrij.
In november wordt bekend
gemaakt welke gedichten op een
briefkaart worden afgedrukt. De
gekozen gedichten worden verspreid
via de verswinkeliers in het Land van
Cuijk, de kop van Noord-Limburg en
de gemeenten Horst aan de Maas,
Venray en Malden onder het motto
´Vers bij vers´. BiblioNu, BiblioPlus en
bibliotheek Malden organiseren deze
actie rondom het gedicht in samenwerking met Meralit ‘woord in beweging’, Stichting Pen & Stem, De Vrije
Dichters Boxmeer, De Pennenstreek
Malden en Literair Café Venray.

Sparrendreef 12 – 107
5807 EK Oostrum
Contact: Cor 06-53182696
E-mail: hobby.c@tiscali.nl

Per persoon mogen maximaal
twee gedichten ingezonden worden.
De lengte van de gedichten is maximaal 22 regels, witregels meegeteld.
Een deskundige jury kiest maximaal
16 gedichten die op briefkaarten
worden gedrukt. Gedichten kunnen
tot uiterlijk 12 november ingestuurd
worden naar H. van Heijster,
Oude Breestraat 43, 5845 AB Sint
Anthonis. Per mail versturen kan ook:
mpeeters@biblionu.nl
Kijk voor meer informatie,
waaronder de spelregels, op
www.biblionu.nl

Jaarlijkse fruitdag in
De Locht
De Pomologische Vereniging
Limburg verzorgt komende zondag
in Museum De Locht een presentatie van bijzondere fruitrassen. Nu
de oogsttijd weer is aangebroken,
krijgen vele historische fruitrassen
bijzondere aandacht. Het wijnmakersgilde Dionysos laat zien hoe
fruit verwerkt kan worden tot sap,
wijn of likeur.

Bezoek ons
tijdens de Hiltho
op stand B 2.28

Vrijdag 1 OkT
BlOk10 WEEkEnd
kick OFF
ZaTErdag 2 OkT
SOund OF
ThE undErgrOund

niEuW
daghap-MEnu

kEuZE uiT 4 hOOFdgErEchTEn
incl. VOOrgErEchT OF SOEp
kOFFiE OF ThEE na

E 18,50 p.p.
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

U bezoekt binnenkort toch
ook de Hiltho? Maak in onze stand een
afspraak en ontvang

20% korting
Op een verlenging
en- of opvulling met Great
Lenghts extensions.
HILTHO Stand B1.08
Tevens zijn wij op zoek naar een ervaren
nagelstyliste, kapster en een pedicure om
ons team te versterken!
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Tevens wordt er uitleg gegeven
over het maken van de hamen en
zadels voor de paarden, een ambacht
dat jarenlang werd uitgeoefend op
het platteland.
Het museum is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 12.00 uur.
Voor meer informatie
www.museumdelocht.nl

Wereldwinkel en
Kinderboekenweek
bij BiblioNu
Bijna vierhonderd Wereldwinkels en Fair Trade Shops verkopen de
mooiste wereldcadeaus. Vanaf 25 september tot november is bij BiblioNu
Horst een overzicht te zien van het assortiment van de Wereldwinkel. De
Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen
uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en
milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en
koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een
menswaardig bestaan opbouwen. De verkoop van de wereldcadeaus
helpt hierbij. Dit is het fairtrade principe.
Een wereldwinkelcadeau is volgens eeuwenoude tradities gemaakt,
met een hedendaags tintje en afkomstig uit bijvoorbeeld India, Ghana,
Madagaskar of Tibet. Van houtsnijwerk
en keramiek tot sieraden en foodproducten. Elk cadeau vertelt bovendien een eigen verhaal. Hoe het soms
met maar weinig middelen is gemaakt
of hoe de makers met de verkoop
ervan hun bedrijf hebben opgebouwd.
Of simpelweg dat zij hun kinderen nu
naar school kunnen sturen.

Expositie
kindertekeningen
Naast de expositie van de
Wereldwinkel staat van 6 tot 16
oktober de Kinderboekenweek 2010
centraal bij BiblioNu. Het motto
is De Grote TekenTentoonstelling,
beeldtaal in kinderboeken. In alle

vestigingen van BiblioNu is een ‘Grote
TekenTentoonstelling’ te zien. Deze
tentoonstellingen zijn gemaakt door
leerlingen van basisscholen. De leerlingen hebben illustraties gemaakt bij
bekende kinderboeken, sprookjes en
verhalen.
Kinderen kunnen meedoen met
een speurtocht. De kinderen moeten
ontdekken welk kinderboekenfiguur is
getekend door welke illustrator. Onder
alle goede inzendingen worden prijzen
verloot.
In alle vestigingen komen de groepen 4 van de basisscholen op bezoek
voor het groepsbezoek ’Zoom & Zap
en De Grote Teken Tentoonstelling’ in
het ’Duizend en één boekenmuseum’.
Daarna gaan de kinderen met allerlei
activiteiten en verwerkingsopdrachten
zelf aan de slag met de illustraties.
Meer informatie over de Kinderboekenweek op www.biblionu.nl
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Gewapend met piano, bas, gitaar,
drums en sax treedt de band het
publiek tegemoet. Klassiekers als ‘Great
Balls Of Fire’, ‘Johnny B Goode’, ‘Tutti
Frutti’ en ‘Blues Suede Shoes’ krijgen
het publiek te horen. Chantilly Lace
staat bekend om hun live performance,
stilstaan is er voor het publiek niet bij.
De Horster rock-‘n-rollers doorkruisen
het hele land, met als hoogtepunt een
optreden in Paradiso in Amsterdam.
Voorprogramma’s werden verzorgd
voor Golden Earring, Rowwen Hèze,
Skik, de Heideroosjes en Raymond van
het Groenewoud. Als begeleidingsband
toerden de Limburgers tot tweemaal
toe met Linda Gail Lewis, de jongere
zus van Jerry Lee Lewis. Eerder dit jaar

wist Chantilly Lace de publieksprijs te
winnen van ‘The Clash of the Cover
Bands, The only road to Paradiso 2010’.
Om dit 15-jarig jubileum te vieren en
om iedereen te bedanken die de band
in het verleden gesteund heeft, zal
Chantilly Lace op zaterdag 2 oktober
een jubileumconcert in de grote zaal
van café De Lange geven. In het voorprogramma speelt de Lottumse formatie
Nuh. Nuh brengt de bekendste rock-,
pop- en feestnummers met een dosis
humor en entertainment. De band trad
naar eigen zeggen op in onder andere
Japan, Brazilië en Aardbeienland. De
zaal gaat open om 21.00 uur. De entree
bedraagt vijf euro. Voor meer info kijk
op www.chantillylace.nl

Proms-concert
Grubbenvorst
Op het 32e Grubbenvorster Proms-concert treedt uitsluitend jong talent
op. Zes begaafde jonge musici en een jeugdkoor verzorgen het totale
programma. Zij variëren in leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ondanks de jeugdige
leeftijd heeft ieder van deze toppers al aansprekende prestaties geleverd bij
concoursen in binnen- en buitenland. Voor allen geldt dat zij finalisten of
prijswinnaars zijn van het concours om de Prix Dominique in Venlo.

De Gemertse violiste Renée Vogels
is een van de deelnemers aan het Proms-concert
De optredende artiesten zijn violiste
Renée Vogels (12) uit Gemert,
harpiste Oxana Thijssen (15) uit Venlo,
pianiste Cherron Chen (15) uit Vught,
de Belfeldse klarinettiste Lieke
Krantzen (17), trompettiste Manon
Verstegen (17) uit Tegelen en pianist
Kasper Schonewille (18) uit Ubachsberg,
die les kreeg van Wibi Soerjadi. Ook het
Jeugdkoor Giocoso uit Weert treedt op.

Zij wonnen een Europees Muziekfestival
voor Jeugd. Het programma zal niet
uitsluitend bestaan uit solistische
optredens. Bij de samenstelling ervan is
assistentie verleend door Von Reijnders
en Ludy Rours, de muzikale experts
achter de Venlose Prix Dominique. Het
gratis toegankelijke Proms-concert vindt
op 10 oktober om 12.15 uur in de kerk
van Grubbenvorst plaats.

Het praktijkcentrum voor
bijenteelt, ’t Zoemhukske, opent
komende zondag van 14.00 tot
16.00 uur haar deuren.
In het najaar zoeken de bijen de
laatste stuifmeel voor het aanvullen
van hun wintervoorraad.
Een bijenvolk blijft namelijk,
samen met de koningin, de hele
winter leven in tegenstelling tot
hommels en wespen waar alleen
de, bevruchte, koningin in eenzaamheid de lange winter doorbrengt.
Bij de bijen is het veel gezelliger in
die donkere, koude dagen.Voor ons
mensen geven kaarsen, gemaakt
van bijenwas, in die periode de
nodige gezelligheid. Kaarsen kunnen
op verschillende manieren gemaakt
worden. Komende zondag wordt dat
gedemonstreerd en mag iedereen,
ook kinderen, het zelf proberen.
Enkele imkers zijn aanwezig om
uitleg te geven over de honingbij
en haar leven en er is honing te
koop. Het centrum ligt vlakbij de
Kasteelboerderij in Horst-Noord.
Komende zondag is de laatste openstelling van 2010. Meer informatie
zie www.zoemhukske.nl

Jong talent
in ’t
Stammineke
Café ’t Stammineke in
Grubbenvorst organiseert op
zaterdag 2 oktober een muziekavond met jong talent. De avond
is een vervolg op de eerste avond
twee weken geleden. Naar
aanleiding daarvan riep Twan
Boonen van ’t Stammineke jonge
muzikanten op om een optreden
te komen verzorgen in zijn café.
Voor zaterdagavond staan er
drie optredens op het programma.
The Wild Things is een Nederlandse
poprockband. Ondanks dat de leden
pas 14 jaar oud zijn, hebben ze al
een platencontract getekend en is
onlangs hun eerste single ’Thinking
about you’ verschenen. De dertienjarige Renske Carlyn uit Tegelen
had op tienjarige leeftijd al haar
eerste live-optreden als zangeres.
Ze speelt inmiddels als gitarist en
zangeres in twee rockbands en
zal in Grubbenvorst een akoestische sessie verzorgen. Het derde
optreden wordt verzorgd door de
band Concussion. Om de optredens van jeugdige artiesten een
blijvend karakter te geven, brengt
’t Stammineke een wedstrijdelement in de concertreeks. Via de
website www.stammineke.nl kan
het publiek een stem uitbrengen op
de beste jonge band of artiest. Na
alle optredens zal in april 2011 de
winnaar bekend gemaakt worden
van de ’In de Witte Dame Talenten
Trofee’. De winnende band of artiest
mag daarnaast met 65 vrienden of
familieleden onbeperkt spareribs
eten bij Steakhouse Grubbenvorst.
De optredens op zaterdag 2 oktober
beginnen om 20.00 uur.

Hubertushof Wijn
en Wijnhoeve Limburgergaard
Bezoek ons op de HILTHO, stand G2.26
Ontdek de lekkere regionale wijn uit Leunen en de biologische wijn van Weingut Hubertushof uit Lieser aan de Moesel.
Arrangementen, proeverijen en cadeauverpakkingen (relatiegeschenken voor de
feestdagen). Profiteer van de beurskorting en maak kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is
een lang weekend of een midweek voor 10 personen in onze vakantievilla in Horst.

www.hubertushof-wijn.nl - www.hubertushof-vakantievilla.nl

volop tunieks
en treggings!
500m2 gezellig mode- en winkeplezier

Loop even binnen!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Chantilly Lace verzorgt zaterdag een jubileumconcert in café De Lange in
Horst. Het is precies vijftien jaar geleden dat vijf jonge heren, afkomstig uit
de regio Horst/Sevenum besloten om de rock ’n roll formatie Chantilly Lace
te vormen. Ze spelen in de stijl van Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck
Berry en Elvis Presley. Onder het motto ´Ouderwetse gezelligheid in een
explosief jasje´ hebben ze al menig feesttent, podium en sociëteit veroverd.

Kaarsen
maken in ’t
Zoemhukske

Het betoverende najaar van 2010

Jubileumoptreden
Chantilly Lace

cultuur 33

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

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

34
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Bijzonder duo opent Rowwen Hèze viert
theaterseizoen
zilveren jubileum
Het nieuwe theaterseizoen in Horst gaat aanstaande zondag van start.
Dit jaar brengt Kukeleku artiesten als Jörgen Raymann, Dolf Jansen, Ronald
Goedemondt en Heideroosjes op de planken. Het seizoen wordt begonnen
met een voorstelling van een bijzonder theaterduo. Cabaretier Sjaak Bral en
de geprezen theatermaker Fred Delfgaauw zijn op zondag 3 oktober te gast
in het Gasthoes in Horst.
Samen spelen ze de voorstelling
’Nachclub’, een bijzondere voorstelling
op het snijvlak van cabaret en drama.
Eerder maakten deze twee theatergiganten gezamenlijk de voorstelling
‘Koffiehuis de Ooievaar’, welke
genomineerd is voor de toneelpublieksprijs. Meester-verteller Fred Delfgaauw
maakt al 25 jaar schitterende voorstellingen en won eerder de NRC
Toneelpublieksprijs. Hij wordt geroemd
om zijn prachtige ontroerende

Enkele duizenden fans waren vrijdag afgereisd naar de Brabanthallen in Den Bosch om het 25-jarige jubileum
van Rowwen Hèze te vieren. Met een verrassingsconcert werden zowel de fans als de bandleden getrakteerd op een
bijzondere avond.

theaterstukken, waarbij bezoekers
steeds weer diep onder de indruk het
theater verlaten. Cabaretier Sjaak Bral
banjert daarentegen vrolijk door de
porseleinkast van de kleinkunst. Dit
verrassende samenwerkingsverband
voegde de nieuwe theaterdiscipline
‘cabadrama’ toe aan de Nederlandse
theaterwereld. De foyer gaat om 19.00
uur open en de avond begint om 20.00
uur. Meer informatie en kaarten
reserveren kan via www.kukeleku.com

Deze maand bestaat Rowwen Hèze
precies 25 jaar. De Brabanthallen waren
voor dit speciale jubileumconcert niet
volledig uitverkocht, maar dat mocht de
pret niet drukken. “Het was helemaal
fantastisch”, vertelt een laaiende Tren
van Enckevort. Dat er een jubileumconcert kwam, was al een verrassing,
maar de invulling van het programma
was voor de bandleden een complete
verrassing. De Americaanse band stond
maar een deel van de avond zelf op het
podium. Het grootste deel werden de

bandleden in het zonnetje gezet met
verrassingsoptredens van Karin Bloemen,
BZB, Racoon en Guus Meeuwis. Van
Enckevort: “Ik had met Guus Meeuwis
van tevoren een sound check gedaan
voor de nummers ’Het dondert en het
bliksemt’ en Brabant’, maar die nummers heeft hij helemaal niet gespeeld.
En toen het gordijn openging bij Racoon
schrok ik zelfs.” Daarnaast brachten
diverse bekende Nederlanders via een
videoboodschap hun felicitaties uit aan
Rowwen Hèze. Een van de videobood-

schappers was de band de Heideroosjes.
“Toen die zeiden dat ze er niet bij
konden zijn omdat ze met sabbatical
zijn, begreep ik dat helemaal”, legt
het Rowwen Hèze-lid uit. “En opeens
ging het doek open en stonden de
Heideroosjes op het podium.” “Toen we
na afloop in het busje naar huis reden,
was ik gewoon kapot en kon mijn ogen
niet openhouden. We treden iedere
week op, maar de lading van deze avond
werd me toch wat te veel. Trouwens Jack
lag ook te slapen”, aldus Van Enckevort.
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Ook voor uw ruitschade het juiste adres!

5 & 6 OKTOBER
SCHONER EN
GERARD VAN MAASAKKERS ZUINIGER RIJDEN!
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Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

HILTHOAANBIEDING
Samsung UE40 C7700
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U bezoekt binnenkort toch ook de Hiltho?
Laat onze producten uw huid ontmoeten
aan onze Skin Bar! U krijgt een gratis
Speed-mapping (huidanalyse). Probeer
daarna de Dermalogica producten uit die
bij uw huidtype passen.
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Tot slot ontvangt u ook nog
eens een kortingsbon van  10,op een gezichtsbehandeling!

  #!""" 

    

HILTHO Stand B1.08

HILTHbO
rillen

2 gratis 3D

De Bleek 41 Venray 0478-585666

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
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AGENDA

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

Meerlo

America

za 2 oktober
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

Griendtsveen

Première ﬁlms Rob Smit
zo 3 oktober
Organisatie: Rob Smit
Locatie: ’De Zaal’

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

zo 3 oktober 14.00-16.00 uur
Organisatie: ’t Zoemhukske
Locatie: ’t Zoemhukske

zondag

Broekhuizen

Meerlo

zaterdag

Rommelmarkt

Grubbenvorst

zo 3 oktober 13.00 uur
Org: carnavalsver. de Vöskes
Locatie: ’t Brugeind

zaterdag

Melderslo

Grubbenvorst
Muziekavond
voor Jong talent

za 2 oktober
Organisatie: Café ’t Stammineke
Locatie: Café ’t Stammineke

Heilige mis

Horst (Lambertus)

Fruitdag
zo 3 oktober 14.00-16.00 uur
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

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

Horst (Norbertus)

Chantilly Lace

za 2 oktober
Organisatie: MFC Meterik
Locatie: OJC Knor

zaterdag
donderdag

19.00

09.45

Swolgen

zaterdag

Rommelmarkt

Lottum

zo 3 oktober 13.00 uur
Org: Fanfare Vriendenkring
Locatie: café-zaal Wilhelmina

zondag

Heilige mis
Heilige mis

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
08.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 7 oktober
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

donderdag
vrijdag

Tienray

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

19.15

Griendtsveen

zondag

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

T

Heilige mis

za 2 oktober
Organisatie: D’n Toerstop
Locatie: D’n Toerstop

Venray

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

Knorpop 2010

zo 3 oktober
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

10.00

Broekhuizenvorst

Meterik

Eric van Dijsseldonk

10.00

Hegelsom

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

112

Heilige mis

vr 1 t/m wo 6 oktober
Organisatie: Depro Beurzen
Locatie: Kasteelpark ter Horst

za 2 oktober
Organisatie: café De Lange
Locatie: café De Lange

Venlo

zondag

Coverband Koyle

Hiltho

Huisartsenpost

Heilige mis

zo 3 oktober 11.00-17.00 uur
Org: St. Houthuizermolen
Locatie: Houthuizermolen

zondag

Horst

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Kerkdiensten
America

Lottum

Limburgse Molendag

Kelderdome Part VI

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kaarsen maken

de

beejekurf
r e s t a u r a n t

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

zaterdag
woensdag

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

05-07-10 09:36
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GROOTSTE CONSUMENTEN- EN BEDRIJVENBEURS VAN NEDERLAND

In paviljoenencomplex van maar liefst 15.000 m². Mega evenement
met 350 exposanten, shows, muziek en live entertainment.

1 t/m 6 oktober
Kasteelpark Ter Horst

Horst aan de Maas | A73, afslag 10
Dagelijks: 13.30 tot 22.30 uur, zondag: 11.00 tot 18.00 uur
ORGANISATIE

MEDIAPARTNERS

voor
infor meer
mati
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