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WK Bokkenollen in
Griendtsveen
128 teams ploeterden zaterdag door en over het kanaal, de modder en de meest uiteenlopende obstakels in Griendtsveen. En dat alles met een blad bokbier in de hand.
Dankzij het mooie weer was het weer flink druk tijdens de dertiende editie van het WK Bokkenollen. Voor de derde keer mocht het team ’Van Rennen word je moe’ de grote
BOKaal in ontvangst nemen. Op zondag was het tijd voor de kinderen tijdens het WK Limonollen. Deze variant waarbij het bokbier is vervangen door limonade werd dit jaar
voor de tiende keer georganiseerd.

OKTOBER
OVERGORDIJNEN

GRATIS*
OP MAAT
GEMAAKT
* zie actievoorwaarden

HORST
Meterikseweg 66

De Schakel protesteert tegen
verdwijnen bibliotheek
Een drukte van jewelste tijdens de raadsvergadering van dinsdag.
Aanwezig waren kinderen van basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst
die protesteerden tegen het verdwijnen van de bibliotheek uit hun dorp.
De publieke tribune was te klein
voor de leerlingen, leerkrachten en
ouders van De Schakel. Gewapend
met protestborden en spandoeken
luisterden zij naar een toespraak
van Ruud Fleurkens en Sjoerd
Spee uit groep 6 van de basisschool uit Broekhuizenvorst. “Als op
1 januari 2011 de bibliotheek in
Broekhuizenvorst dicht gaat, moeten
wij 12,4 kilometer fietsen naar Horst
om boeken te halen. Dat is 24,8
kilometer fietsen langs een drukke
weg zonder fietspad”, vertelden de

jongens, verwijzend naar het uitstel
van de aanleg van een fietspad tussen
Broekhuizen en Horst.
“Dit maakt indruk”, meldde
wethouder Ger van Rensch als reactie
op de toespraak van Ruud en Sjoerd
en de 588 ingezamelde handtekeningen die hij overhandigd kreeg van de
leerlingen. Professionele organisaties
worden het komende jaar gekort op
de subsidies. Hoewel BiblioNu in 2011
pas vijf procent hoeft te bezuinigen,
heeft de dienst er volgens wethouder
Van Rensch er zelf voor gekozen om

direct de beoogde tien procent te
gaan bezuinigen. De gemeente heeft
diverse gesprekken gevoerd met
BiblioNu en de koepel van basisscholen Dynamiek. Volgens de wethouder

zijn de organisaties en de gemeente
het op grote lijnen inhoudelijk eens en
wordt ernaar gestreefd om ondanks de
bezuinigingen sluiting van bibliotheken
te voorkomen.
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Evaluatierapport OLS
2010 vastgesteld

Egeltje gered, zelf gewond
Op het jaarlijkse gala van de Dierenbescherming kreeg Joyce van Lier uit Broekhuizenvorst vorige week
maandag een lintje toegekend. Joyce heeft in juli een jong egeltje gered. Een actie die haarzelf fataal had kunnen
worden.

Bestuur en stuurgroep van Stichting OLS 2010 hebben op 29 september
de evaluatie van het OLS vastgesteld. Deze evaluatie wordt binnenkort op
www.ols-21010.nl geplaatst, zodat iedereen deze kan lezen. De evaluatie is
een mooie herinnering aan een fantastisch jaar, waarbij alle werkgroepen
hun aandeel leverden.
Op vrijdag 8 oktober werden
bestuur, stuurgroep, het winnende
zestal en het bestuur van Schutterij St.
Jan door het gemeentebestuur
ontvangen op de schuttershof. De
burgemeester, leden van het college en
een aantal ambtelijke medewerkers
waren naar de plaats van het OLS
gekomen om iedereen te danken voor
het prachtige resultaat. De dank werd

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

onderstreept met een nog te vervaardigen tinnen wandbord dat een ereplaats
in de schuttershof krijgt. Van de zijde
van Stichting OLS 2010 werd het
gemeentebestuur en het personeel
gecomplimenteerd voor de perfecte
samenwerking en steun. Het eerste
exemplaar van het evaluatierapport
werd overhandigd aan de burgemeester en alle aanwezige medewerkers
kregen het mooie fotoboek uitgereikt.
Op verzoek van het bestuur heeft
Jack Poels van Rowwen Hèze een
schilderij gemaakt. Het schilderij
geeft de sfeer van een Oud Limburgs
Schuttersfeest treffend en mooi weer.
Het bestuur heeft gemeend dat het
originele schilderij een bijzondere
plaats verdient: het gemeentehuis. Het
gemeentebestuur toonde zich bijzonder
vereerd met dit geschenk. In een
overeenkomst werd vastgelegd dat het
schilderij een plek krijgt in het gemeentehuis waar bezoekers het kunnen zien.
Zo blijft ook daar de herinnering aan dit
evenement zichtbaar bewaard.
Vele vrijwilligers en hun verenigingen hebben al eens geïnformeerd of
het OLS voldoende geld heeft opgebracht zodat er voor hun inzet een
financiële vergoeding overblijft. Het
is vooralsnog niet bekend of dit het
geval is. Zodra hier meer over bekend
is, worden de betrokken verenigingen
hierover geïnformeerd.

Niki

Een dochter!

geboren op 10-10-2010

Trotse ouders zijn
Femke Martens en Jorrit Fransen
Gasthuisstraat 27
5961 GA Horst

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
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
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05

ging met mijn hond, een boxer, in de
auto weer naar huis. Kort voordat ik
thuis was, werd ik aangereden door
iemand die mij geen voorrang gaf:
egeltje veilig, ik gewond, net als mijn
boxer die een bloedneus opliep. Auto
total loss. Het eerste wat ik aan de
ambulancebroeders vroeg, was of ze
naar mijn hond wilden kijken. Ik heb
nog steeds nekklachten, maar de hond
en ik hebben er geen trauma aan overgehouden, we stappen zo weer de auto
in.” En de volgende keer dat er een
zielig egeltje langs de kant van de weg
zit? “Eerst dacht ik, ik rijd door. Maar
dat kan ik helemaal niet, dus ik zal het
egeltje toch weer proberen te redden.”
De liefde van Joyce van Lier, die
een trimsalon bezit, voor dieren zit
er van jongs af aan in: ‘Mijn ouders
zijn ook dierengek, en naar ik heb
begrepen mijn oma ook. Dus het zal
wel erfelijk bepaald zijn. Ik heb ooit
eerder een kerkuil met een gebroken
vleugel hier in de buurt gevonden en
weggebracht.

Komst dierenpolitie
goede zaak
Het gala van de Dierenbescherming vindt jaarlijks plaats. Op het gala
worden lintjes uitgereikt aan mensen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor het dierenwelzijn. Eén van de
winnaars dit jaar werd Joyce van Lier:
“Ik zag in de zomer een klein jong
egeltje aan de kant van de weg zitten.
Zonder hulp was het diertje ten dode
opgeschreven. Ik heb de dierenam-

Auto total loss,
hond en ik gewond
In Boekend is iemand die egeltjes
opvangt. Het was dus geen al te verre
reis. “Ik had het egeltje afgeleverd en

Het plan om in Nederland een
dierenpolitie op te richten, kan op
mijn goedkeuring rekenen. Het gebeurt nu veel te vaak dat de inspectieteams van de Dierenbescherming
iets constateren, maar dat ze er geen
vervolg aan kunnen geven. Als er
dieren onrecht wordt aangedaan,
moeten de daders gestraft worden.
Hopelijk gaat dat nu gebeuren.”

Chakra voetmassage met gekleurde
olie. In oktober 30 euro. Folder:
May Proosten Horst 077 - 398 61 14
Collega’s gezocht! PT of FT
Bent u het ook zo zat om voor een baas
te werken? Toegankelijk voor iedereen,
ongeacht achtergrond. Stap voor stap
trainingsprogramma. Kies voor vrijheid!
Ga naar: www.bepaalzelfjetijden.nl
Te huur: Luxe appartement
Luxe gemeubileerd appartement
te huur tot uiterlijk 1 april.
Geschikt voor zakenmensen, maar ook
voor gezinnen. Op 10 minuten fietsen
vanaf het centrum.
Gevonden: Bruin/paarse bril, kruising
Reindonkerweg en Nieuwe Peeldijk.
Telefoonnummer 06 22 45 59 21
Te huur gevraagd woonruimte
voor jong Pools gezin met een kind.
Informatie: Martin Tielen 077-4671529.
Appels zelf plukken
0,25 euro per kilo. Elstar en andere
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
06- 53 130 132

www.hallohorstaandemaas.nl
Kunstgebit Zorgcentrum

Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net

HORST

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Aanbieding: Div. vaste planten en
grassen 50% korting
HORTENSIA’S (130 srt.) Buxus € 0,50,
Laurier v.a. € 2,00, Taxus v.a. € 1,50.
U kunt nu al uw bomen bestellen, zie
onze website: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree.
Open zaterdag van 9.30 - 16.30 uur of
bel: 06-40327108 / 077-4653283

bulance gebeld, maar die had het erg
druk. Nou, dacht ik, dan breng ik het
beestje zelf wel even weg.”

U kunt bij ons o.a terecht voor:
l microdermabrasie
l diverse gezichtsbehandelingen
l defenitieve ontharing met de
LHE methode
Uw specialist in huid- en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25, Swolgen . T (0478) 698212

- 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
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Begroting 2011

Gemeente wil investeren
en bezuinigen
De gemeente Horst aan de Maas moet de komende jaren flink gaan bezuinigen, maar de burgers mogen daar
niet te veel van merken. Dat was het devies bij de presentatie van de gemeentebegroting voor 2011 en 2012. Toch
kunnen niet alle belangrijke projecten die gepland stonden worden uitgevoerd en moet de gemeente ook snijden in
de eigen organisatie.

Taai-Taai

Lekker taai
en vol smaak!
HORST • MAASBREE

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
De protestborden langs de Stokterweg in Broekhuizen

Koopzondag
17 oktober
12.00 tot 17.00 uur
Nieuw
voor de mannen:

Hans Ubbink
Blue!

Horst en Grubbenvorst en de bouw
van Hof te Berkel. Het fietspad langs
de Grubbenvorsterweg moet worden
betaald uit de exploitatie van Californië
en Klavertje 4.

Dorpsraad
Broekhuizen(vorst):
de maat is vol
Ook het fietspad tussen
Broekhuizen en Horst is op de
lange baan geschoven. Dit terwijl
een actiecomité van de dorpsraad
Broekhuizen-Broekhuizenvorst juist
een protest is gestart en de raadsleden
oproept om hun verkiezingsbelofte
na te komen en ervoor te zorgen
dat er snel een veilig fietspad tussen
Horst en Broekhuizen komt. Langs
de Stokterweg staan inmiddels
actieborden die zijn gemaakt door
leerlingen van basisschool De Schakel.
“De maat is vol”, staat te lezen in
een protestbrief. “Klaarblijkelijk
moeten er eerst ongelukken gebeuren
voordat men in actie komt?” Volgens

Coverband van je weet wel.
Aanvang 21.00 uur, entree gratis.

Zondag 17 okt

44 jaar buutclub
Gevarieerd programma.
Aanvang 13.00 uur, entree gratis.

Maandag 18 okt

Lekkernij proeverij

Zie www.hetkleinstecafevanhorst.nl of
www.cateringdezwerfkei.nl

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Steetus Kwoo

Door een kleine verschuiving is de
wandeling van 17 okt. verschoven
naar een nog nader te bepalen datum.

gasthuisstraat 22
5961 GB horst
www.heerenstraat.nl

de briefschrijvers Coen Absil, Gees
Timmer, Paul Aarts en Jac Wanten
zullen er binnenkort nog meer
actieborden bij worden geplaatst.
Verenigingen en bewoners die het
protest willen ondersteunen, kunnen
zich melden bij de leden van het
actiecomité.
De onroerende-zaakbelastingen
worden met ingang van 2011
verhoogd met 2 procent en in de jaren
daarna met 1,5 procent. Hiermee
moeten de belastingen in de pas lopen
met de inflatie. Het tarief rioolrecht
gaat omhoog van 175 euro naar 190
euro. De afvalstoffenheffing blijft gelijk
aan dat van 2010.
Om aan de benodigde
bezuinigingen te kunnen komen,
gaat de gemeenteorganisatie zelf
ook inkrimpen. In 2015 moet het
personeelsbestand met 44 procent
worden ingekrompen, dat is een
inperking van 15 procent. Volgens
het college wordt dat gedaan door
selectief vacatures in te vullen en
goed te kijken naar welke taken de
gemeente wel en niet op zich neemt.

Zaterdag 16 okt

Wilhelminaplein 13 Horst

Dit jaar wil de gemeente al een
miljoen euro besparen. Die besparing
moet oplopen tot 2,7 miljoen
euro in 2013. Daarnaast wordt er
rekening gehouden met nog verdere
bezuinigingen doordat er met de
komst van het nieuwe kabinet ook
minder geld vanuit Den Haag naar de
gemeentes zal stromen.
Het College van Burgemeester
en Wethouders heeft een aantal
projecten aangewezen die ondanks de
bezuinigingen toch uitgevoerd gaan
worden. Zo moeten binnen twee jaar
een aantal zaken worden gerealiseerd:
de brede school in Broekhuizenvorst,
de accommodatie van Jong Nederland
in Hegelsom, aanpassingen aan de
sporthal in Meerlo en de uitbreiding
van de accommodatie van Wittenhorst met onder andere twee
kunstgrasvelden.
Toch zijn er ook belangrijke
projecten waar voorlopig nog geen geld
voor is. Pas als er geld is opgehaald
met grondexploitaties en vastgoedtransacties wordt er bijvoorbeeld
gestart met de centrumplannen voor

HENK AARTS
Beleef het buffet!

Herfst...
... buffet!
vanaf

Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

€ 7,75 p.p.

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

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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De Boemerang mikpunt
vernielingen
De speeltuin De Boemerang aan de Van Blitterswijckstraat in Horst is het mikpunt van vandalisme. In korte tijd
zijn er meerdere vernielingen gepleegd.

De Boemerang was jarenlang een
kleine speeltuin met een schommel en
een wipkip. Vorig jaar besloot de buurt
onder leiding van Karin Lamers de
speeltuin flink op de schop te nemen.
Ongeveer twee maanden geleden werd
met de aanleg van een volleyveldje het
traject afgerond. Lamers: “We hebben
het speeltuintje een nieuw gezicht
gegeven met onder andere een klimpiramide en een picknicktafel. Stichtingen
zoals het Oranjefonds en Activa hebben
ons financieel ondersteund. Met name
de bijdrage van Activa, dat als doel
heeft de deelname van gehandicapten

aan de maatschappij te bevorderen,
is van groot belang geweest voor het
maken van het volleybalveld. Het materiaal alleen al kostte 1500 euro.”

Vernielingen
gebeuren in weekendnachten
Afgelopen weekend, in de nacht
van zaterdag op zondag, werd een paal
van het volleyveld omver getrokken.
Het lijkt erop dat jongeren, die terugkomen van het uitgaan, de daders zijn.

Lamers: “De paal is al eens ’s nachts
omver getrokken. Al eerder is ook het
naambord vernield en daarnaast worden er met regelmaat takken van de
bomen afgetrokken. Ook dat gebeurt
meestal in het nachtelijke weekend.
We hebben eerder als buurt een groep
hangjongeren aangesproken, dat is in
goed overleg opgelost. We willen onze
buurt graag leefbaar houden, hopelijk
voelen de vandalen zich aangesproken
door dit stuk.”
Karin Lamers heeft bij de gemeente, eigenaar van De Boemerang,
melding gemaakt van de vernielingen.

Verkoop ijsbaan
verloopt goed
De ‘verkoop’ van de ijsbaan die in de winter in het centrum van Horst
moet komen, loopt voortvarend. Burgemeester Van Rooij kocht vorige
maand de eerste van de 480 vierkante meter (zogenaamde tegels).
Sindsdien zijn er liefst 202 tegels verkocht. Vooral de prominente
aanwezigheid van de ijsbaan op de Hiltho, heeft de organisatie geen
windeieren gelegd.
Henk Lemmen, voorzitter van
de Stichting IJsbaan Horst: “Ja,
onvoorstelbaar, we hebben daar
liefst 150 tegels verkocht. Ver boven
verwachting. Met de helft waren
we al tevreden geweest. Weet je,
het grote voordeel is dat voor de
prijs van honderd euro veel kleine
ondernemers over de streep worden
getrokken. Een voorbeeld: iemand
met een nagelstudio kwam naar
me toe en zei: “Fijn dat iemand met
een kleine onderneming ook eens
mee kan doen.” Het zegt denk ik ook
genoeg dat we liefst 102 verschillende ondernemers hebben die één
of meer tegels gekocht hebben. Ik
zeg steeds tegen geïnteresseerden
dat er vier redenen zijn om een
tegel te kopen: op de eerste plaats
krijg je advertentieruimte op onze
site, op de tweede plaats kom je op
het scherm bij de ijsbaan te staan,
op de derde plaats draag je bij aan
Horstpromotie en last but not least
wordt iedereen op de openingsavond
uitgenodigd om koffie met een stuk
vlaai te nuttigen en er een gezellige
avond van te maken.”

Henk Lemmen geniet van het
succes: “Tijdens de Hiltho kwamen
mensen uit Venlo en Venray naar
ons toe: “Hoe doen jullie dat toch?”
Daar lukt het niet, maar dit idee
spreekt hen dermate aan dat in die
plaatsen volgend jaar misschien toch
weer een initiatief geboren wordt.
Concurrentie? Nee, dat verwacht ik
niet, wij moeten het vooral van de
lokale bevolking en de jeugd hebben. En van de gezelligheid op en
om de baan.”
Over een maand hoopt Lemmen
alle 480 vierkante meter kwijt te
zijn: “Wat we tot nu toe verkocht
hebben, hebben we vooral aan
kleine ondernemers verkocht. Op
de Hiltho hebben we een aantal
uitnodigingen gekregen van geïnteresseerde bedrijven, daarnaast gaan
we nu de grotere ondernemers in de
omgeving benaderen. Daar komen
we met het huidige succes natuurlijk
goed beslagen ten ijs. Het staat voor
mij als een paal boven water dat die
ijsbaan er komt!”
Voor meer informatie:
www.ijsbaanhorst.nl

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

Wat
een
gave
jeans!

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Word bezorger van

Dagblad De Limburger &
De Telegraaf
Zéér hoge verdiensten
(per 4 weken)

€ 170,-

u Ma. t/m za. voor 7.00 uur
u In Horst aan de Maas

vernieuwd…
trendy…
ontdek het…
vanaf 15 oktober!

u Gratis krant, regenpak en fietstas
u Leeftijd vanaf 15 jaar
u Senioren ook van harte welkom

Meer info of direct aanmelden?

OVERLOON // MAASBREE

www.hetgeldligtopstraat.nl
of bel gratis 0800-3478747

Acu-Balance
Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-balans, Hormonale balans
Pijn en Ontstekingen, Blessures, Migraine

Ook bij: Stoppen met Roken en Afslanken
Rob Coumans
HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl
lid N.V.A., N.O.K.H., B.V.A.T.

tel: 077- 374 4305
tel: 077- 473 3145
acu_balance@hotmail.com
Vergoed door o.a. VGZ en CZ!
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Het samenwerkingsverband Lost
is een idee van Miranda Wulms en
wordt door middel van de open dag
onder de aandacht gebracht. “De
dag is bedoeld om te kijken wat de
reacties van de mensen zijn. Ik ben
een half jaar geleden begonnen
om de verschillende deelnemers te
benaderen hiervoor. Een aantal deelnemers kwam min of meer toevallig
op mijn pad. Het klikte en na een
aantal vergaderingen besloten we om
Lost op te richten”, aldus Miranda.
Lost is een samenwerkingsverband
dat zich richt op mensen in NoordLimburg die ondersteuning nodig
hebben na een ervaring van rouw
of verlies. In het samenwerkingsverband zijn diverse hulpverleners
bereikbaar. In een tijd waar al zoveel
op mensen af komt, zorgt Lost voor
een luisterend oor en de juiste vorm
van hulpverlening. Via een centraal
telefoonnummer is Lost te bereiken.
Samen wordt dan vastgesteld welke
hulp op dat moment passend is. Lost
zorgt er vervolgens voor, dat door

de juiste hulpverlener contact wordt
opgenomen.
Initiatiefneemster Miranda
Wulms: “Door mijn eigen ervaring bij
rouwverwerking in het verleden kwam
ik erachter dat het soms moeilijk
voor mensen is om de juiste hulp te
vinden. Dat is jammer, want er zijn
heel goede hulpverleners beschikbaar
in onze regio die mensen weer goed
op weg kunnen helpen. Ik wil met dit
samenwerkingsverband de mensen
een helpende hand bieden. Een soort
brug zijn tussen de mensen die met
een hulpvraag zitten en diegenen die
ze daarmee kunnen helpen.”
Miranda is zelf al twintig jaar
bloemiste van beroep. Door het maken
van grafwerk heeft ze al vaak met
mensen in rouw te maken gehad. “Bij
het maken van bloemstukken gaat het
vaak om zeer emotionele gebeurtenissen. De klant moet hierbij centraal
staan.
Het is belangrijk te weten
hoe mensen deze emoties willen
´verbloemen´. Het belangrijkste hierbij

is het bieden van een luisterend oor,
zodat je echt iets persoonlijks kunt
maken. Datzelfde luisterend oor is
natuurlijk ook erg belangrijk bij het
geven van de juiste hulp aan mensen
die met rouw en verlies te maken
hebben.”
De deelnemers aan Lost hebben
hun visie op hulpverlening rondom
verlies en rouw met elkaar afgestemd
en bieden een breed spectrum van
mogelijkheden, die naadloos op elkaar
aansluiten. Zo is Jacques Janssen uit
Broekhuizenvorst bij Lost aangesloten,
hij is ritueelbegeleider bij afscheid.
De bemiddeling van Lost is gratis. De
bij Lost aangesloten hulpverleners
zijn zelfstandig. De tarieven van de
hulpverleners worden in overleg
vastgesteld.
De open dag wordt van 11.00
tot 16.00 uur gehouden in restaurant
Boszicht, Provincialeweg 2, Maasbree.
De toegang is gratis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Miranda Wulms telefoonnummer
06 26 51 05 03.

Al 12,5 jaar
aandacht voor ú en
uw werkplek
Vorige week vierde het bedrijf SAVO gezond werken haar 12,5-jarig
bestaan. Dit training & adviesbureau ondersteunt bedrijven in actieve
verzuimpreventie op de werkplek. Daar waar knelpunten bestaan bij de
fysieke en mentale belasting, wordt de medewerker gecoacht in het
oplossen ervan. Tevens verdient de werkomgeving ook alle aandacht.
Op deze manier ontvangt de gebruiker een totaaloplossing om te komen
tot gezond werken.
Eigenaar Ilonka Coenders begon
12,5 jaar geleden het bedrijf vanuit
haar ervaring in de 1e lijns-zorg als
bewegingsanalist en coach in gezond
bewegen. Zij werkt vanuit haar bedrijf
samen met een aantal trainers op
freelancebasis. Ook heeft ze een samenwerkingsverband met een aantal
partners die gespecialiseerd zijn op het
gebied van bijvoorbeeld medische keuringen, HRM, subsidie, re-integratie en
kantoorinrichting. De diensten die SAVO
biedt, richten zich zowel op preventie
van klachten als op het oplossen van al
ontstane klachten.
Ilonka Coenders: “Vaak ligt de
oorzaak niet alleen op het fysieke
vlak en zijn er ook stressgerelateerde
klachten aan te wijzen. Naast het
analyseren van de lichaamsbelasting
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Als 1e in de verre regio!

en ergonomie op de werkplek hou ik
me daarom vaak ook bezig met de
psychische aspecten van een bepaalde
hulpvraag. In een eerste analyse bekijk
ik waar de knelpunten liggen en welke
oplossing(en) hiervoor het meest
geschikt zijn.”
In de loop der jaren heeft Ilonka de
hulpvraag van medewerkers duidelijk
zien veranderen. Steeds meer bestaan
de problemen voor een groot deel op
mentaal gebied, daar waar voorheen
de fysieke factoren een grotere rol
speelden. Ze heeft vanuit haar achtergrond de mogelijkheid om op beide
vlakken een geïntegreerde oplossing
te vinden voor de medewerker. “Mijn
meerwaarde voor organisaties is mijn
betrokkenheid, snelle schakeling en
heldere realistische oplossingen.”

Een schoner milieu
vraagt om actie

Allura dokter fish

Wees er als 1e bij voor iedereen, een behandeling
met 500 echte visjes! Allura fish spa kennismaking:

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Op zondag 17 oktober presenteren de deelnemers van Lost zich tijdens een open dag in Restaurant Boszicht in
Maasbree. Lost is een unieke samenwerking van mensen die persoonlijke begeleiding verlenen rondom verlies en
rouw. Vanaf het moment dat je ondersteuning nodig hebt tot het moment dat je zelf weer verder kunt.

SAVO gezond werken

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Nieuw en uniek
samenwerkingsverband
rondom rouw en verlies

★ Reinigingsritueel voor de voeten
★ Allura Fish Spa
★ Uw voeten worden heerlijk verzorgd met een lotion
Na de behandeling voelen uw voeten heerlijk zacht aan!
Allura Fish Spa basisbehandeling
★ Reinigingsritueel van de voeten
★ Allura Fish Spa
★ Uw voeten worden heerlijk
verzorgt met een lotion
30 minuten: € 31,50
45 minuten: € 46,50

15 Minuten  17,50

Allura Fish Spa VIP behandeling
★ Reinigingsritueel van de voeten
★ Allura Fish Spa
★ Ontspannende voetmassage
45 minuten: € 47,00

Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect
Gewoonweg meer
meer comfort.
Gewoonweg
comfort.
Nu tijdelijk de energiezuinige stofzuiger

Denieuwe
nieuweArt
Art SL
SL met
met een
De
een diepte
dieptevan
vanslechts
slechts9090mm.
mm.
S4 EcoLine Green cadeau bij een
Miele-wasautomaat vanaf 1.600 toeren

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
24p-bioscoopweergave:
alles is aan boord.
De ontvangst
van HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net als deen
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:
Vraag naar de actievoorwaarden

MIE10009-15 Actie1600 A2 Poster FC_v2.indd 1
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Na de behandeling voelen de voeten heerlijk zacht aan!
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

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

i
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Mi-Drive Fun

Tegen inlevering23-12-2008 10:53:31
van deze bon:
23-12-2008 10:53:31

Dealer_ArtSlCOMPOSE_128x190_VL.indd 1
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Usb stick 4gb
alleen zondag 17 oktober
voor slechts  7,50

Coenders-Fanray advertenties kopie.indd 1

4

GB

KORTINGSBON

INTRODUCTION

Get creative and customise the Integral Mi-Drive by
choosing from 12 cool stickers. Fancy a fresh look?
Simply peel off and swap for another design. The
USB is capless - just push and slide.

FEATURES
• Customise the Mi-Drive the way you like it with 12 cool peelable
stickers*

LENGTH

WIDTH

DEPTH

WEIGHT

PRODUCT

53mm

25mm

11mm

9g

PACKED

170mm

105mm

17mm

26.9g

CAPACITY

PART CODE

BARCODE (EAN)

4GB

INFD4GBMIDRVFUN

5055288407497

This device should not be used as your sole backup.
Product design and specification subject to change or modification
without notice. E&OE. All trademarks acknowledged.
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Starters in de regio
Broekenweek: 2e broek halve prijs
(tenzij anders aangegeven)

Bedrijf

StrijkService
Sevenum e.o.
Eigenaar Riet Minten
Adres
Fürstenbergstraat 37
Plaats
5975 SJ Sevenum
Telefoon 06 46 71 58 68
info@
E-mail
strijkservicesevenum.nl
Website www.
strijkservicesevenum.nl
Sector
detailhandel
Start
4 oktober 2010

t/m 16 oktober

Zondag 17 oktober
zijn wij open!
van 11.00-17.00 uur
500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Het betoverende najaar van 2010

StrijkService Sevenum e.o.

Activiteiten
StrijkService Sevenum is een
unieke combinatie van strijk-,
verstel- en stoomservice.
StrijkService Sevenum neemt
klanten de wekelijks terugkerende strijkwas uit handen. Men
kan de schone was brengen, deze
wordt vervolgens netjes gestreken en gevouwen of op een
hanger gehangen. Indien nodig
kan ook reparatie- of veranderwerk worden gedaan. Om het
plaatje compleet te maken kan
men ook het stoomgoed door
StrijkService Sevenum laten
verzorgen.

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

Doelgroep
StrijkService Sevenum richt
zich op tweeverdieners, alleenstaanden, ouderen en PGB-ers.
Tevens kan wat betreft bedrijfskleding van (kleinere) bedrijven
gekozen worden voor een
combinatie van wassen én
strijken. StrijkService Sevenum
richt zich bijvoorbeeld op gezinnen die geen zin of tijd hebben
om te strijken en te verstellen of
naar de stomerij te gaan.
StrijkService Sevenum is ook
aantrekkelijk voor mensen die
door welke omstandigheden dan
ook lichamelijk niet of nauwelijks
in staat zijn dit werk te doen.
Onderscheidend vermogen
StrijkService Sevenum is het
eerste bedrijf in de regio dat dit
totaalpakket aan service aanbiedt; dus uniek in deze regio.
Een vorm van dienstverlening die
je hier niet veel tegenkomt,
maar voor velen een uitkomst.
Tevens is de haal- en brengservice een sterk onderscheidend
item.

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

Wedstrijd Jan Linders

Een jaar lang gratis
brood

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

Afgelopen vrijdag heeft supermarkt Jan Linders in Horst een jaar lang
gratis brood uitgereikt aan een van haar klanten. Wieteke Aarts kreeg 52
waardebonnen voor vier broden uitgereikt.

Nieuw in de regio!
Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed
2e hands boeken en curiosa
Veemarkt 7A Horst
www.terugblik.net

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

Zoekt voor een komkommerkwekerij in Grubbenvorst een

Zelfstandig teeltmedewerker (doorgroeifunctie!)
Je hebt minimaal een mbo-agrarische opleiding of een door ervaring gelijkwaardig kennisniveau in de glastuinbouw. Bezit van een spuitlicentie A is
een pre. Je werktijden zijn in overleg, geen 9-5 mentaliteit.
Na een inwerkperiode van ongeveer een jaar groeit de kandidaat door en
wordt verantwoordelijk voor:
- Geheel zelfstandig aansturen van loodswerkzaamheden o.a.
coördinatie verpakkingen en bestellingen
- Leidinggeven aan collega’s
- Zorg dragen voor werkvoorbereiding
Ben jij de juiste kandidaat? Stuur dan een cv met motivatiebrief naar:
Gardi van den Brandt / gardi@sun-power.nl. Of bel: 077-4720199
Of schrijf je in via onze vernieuwde website: www.sun-power.nl
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trendy…
ontdek het…
vanaf 15 oktober!

OVERLOON // MAASBREE

Uw unieke partner in flexwerk.

De prijs werd uitgereikt naar
aanleiding van een korte enquête die
de klanten enkele weken geleden op
verzoek van de supermarkt hebben
ingevuld. Hierbij werd de klanten
gevraagd een slagzin in te vullen en
Wieteke Aarts heeft hierbij dus een
jaar lang gratis brood gewonnen. Jan
Linders supermarkten is gekozen tot
beste verssupermarkt van Nederland
2010. Ruim 7.200 consumenten hebben hun supermarkt beoordeeld en

Jan Linders heeft daarbij de hoogste
score behaald. Algemeen directeur Leo
Linders reageert hierop enthousiast:
“Waar we vorig jaar nog op plaats drie
stonden, zijn we nu doorgestoten naar
de eerste plek. Dat is nog niet alles,
want met ons brood hebben we voor
de zevende keer op rij de eerste plaats
behaald. Dat is geweldig. We zijn trots
op deze prachtige prestaties. Dit is het
resultaat van goed samenwerken met
de focus in de juiste richting”.
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Succesvolle acties tijdens de Hiltho
Tijdens de Hiltho proberen bedrijven zoveel mogelijk aandacht te vestigen op hun producten of diensten.
Deze aandacht van het publiek kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd. Er zijn bijvoorbeeld
bedrijven die een echte eyecatcher in hun stand plaatsen. Andere bedrijven probeerden extra aandacht te krijgen
door acties te houden waarbij het publiek of de mede-standhouders prijzen konden winnen.

te belonen kregen ze de mogelijkheid
om hun naam achter te laten. Elke
avond werd vervolgens een dagwinnaar getrokken. Deze dagwinnaars
hebben een dinerbon gekregen voor
vier personen. De prijswinnaars zijn:
T. Jacobs uit America, P. v. Deelen uit
Lottum, J. Huijs uit Lottum, J. v.d. Ham
uit Horst, P. Janssen uit Horst en
J. Berden uit Hegelsom.

De gepeperde
waarheid over zout

Zo wilde Assurantie Groep Horst
de bezoekers overtuigen van de
mogelijkheden die hun kantoor biedt
met betrekking tot hypotheken en
verzekeringen. Om de aandacht te
trekken werd er een gigantische koe

ingeschakeld als link naar ´de heilige
koe´ en de daarbij horende autoverzekering.
Veel bestaande klanten van
Assurantie Groep Horst brachten een
bezoekje aan de stand. Ook veel

klanten van het recent overgenomen
Baeten Assurantiën bezochten de
stand en gebruikten deze mogelijkheid om eens kennis te komen maken
met hun nieuwe tussenpersoon. Om
al deze trouwe klanten nog eens extra

Ook de Nederlandse Hartstichting
was tijdens de Hiltho aanwezig. In
de stand gaven de Vrienden van de
Hartstichting van Horst en Sevenum
voorlichting over het werk van de
Hartstichting. Naast de gebruikelijke informatie via foldermateriaal,
kookboekjes en het beantwoorden
van vragen, kon de bezoeker ook
meedoen aan de test ´De gepeperde
waarheid over zout´. Hiermee werd de
aandacht gevestigd op zout in relatie
tot een verhoogde bloeddruk. Maar
het meest in trek bij de bezoekers
was het meten van de bloeddruk door
verpleegkundigen. De prijsvraag ´Raad
het aantal rode harten´ werd gewonnen door S. Mooyman uit Venray en
P. Verhaegh en W. Meiland uit Horst.
Tijdens de Hiltho was ook
Stichting Ontwikkelingssamenwerking
(SOS) Meerlo-Wanssum prominent

aanwezig. Het project Mieke and
Friends, dat met beeldende kunst
geld inzamelt voor de mobiele school
in India, trok veel bekijks en veel
mensen hebben van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om voor een klein
bedrag in te schrijven op een beeld
van dit project.
Uit alle inschrijvingen is een winnaar getrokken en de familie Keijsers
uit Horst heeft het kunstwerk ‘Woman
with a view’ van kunstenares Térèse
Schaeffers uit Venray mee naar huis
mogen nemen. Voor de standhouders
is een aparte prijs uitgereikt. De winnaar van dit kunstwerk is mevrouw
Ans Verkroost uit Purmerend, werkzaam voor het Rotterdamse bedrijf
Sysas Pannen.

Woman with a view
Het initiatief van SOS om prijzen
uit te reiken, heeft aanstekelijk
gewerkt. Cateringbedrijf Jan Aerts uit
Velden heeft spontaan een extra prijs
geschonken: een compleet verzorgde
barbecue voor vijftien personen,
die is gewonnen door de gezamenlijke standhouders van Golfhorst/
Bleijenbeek.
En Tante Jet uit Blitterswijck heeft
er nog een prijs bovenop gedaan. Dit
bedrijf schenkt een dinerbon voor
twee personen ter waarde van honderd euro, die is gewonnen door de
standhouder van Carglass.
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Djeenz, de nieuwe naam van Emofra. Voor kleding die op jouw lijf geschreven
is. Trendy jeans vind je bij Djeenz. Maar ook onder andere blouses, T-shirts,
jassen, tunieken en truien. Djeenz moet je beleven. Ontdek het! Goed en
vertrouwd advies is altijd dichtbij. Kom eens kijken en laat je verrassen!

Tot Djeenz!

uur

en...
blouses
shirts
leggings
tunieken
jasjes

OVERLOON
Vierlingsbeekseweg 16
5825 AW Overloon
T (0478) 649166
Ma
Di / Do
Vr
Za

Gesloten
09:00 - 12:30 // 13:30 - 18:00
09:00 - 12:30 // 13:30 - 21:00
09:00 - 17:00

MAASBREE
Dorpstraat 93
5993 AM Maasbree
T (077) 4653395
Ma
Gesloten
Di / Do 09:00 - 12:00 // 13:00 - 18:00
Vr
09:00 - 12:00 // 13:00 - 20:00
Za
09:00 - 16:00

I.v.m. met de heropening is Djeenz
donderdag 14 oktober gesloten.

www.djeenz.nl

!
S
I
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A
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Djeenz-clip
Bij aankoop van €100,riemclip (twv €15,-) kado.
(Wees er snel bij, want op=op).
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Besouw Autoservice
honderd jaar
ingeschreven01bij KvK
10 uit Grubbenvorst
Zonder het zelf te weten had Besouw Autoservice
vorige week een bijzonder feestje te vieren. Het bedrijf stond op 7 oktober
precies honderd jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het Grubbenvorster tankstation
met autogarage wordt op dit moment
gerund door de broers Lei en Jan
Besouw en Jans vrouw Miek BesouwGommans. Zij namen het bedrijf over
van de vader van Jan en Lei, die het op
zijn beurt in 1950 had overgenomen
van een familielid.
Het bedrijf heeft in een eeuw
tijd een flink aantal metamorfoses
ondergaan. Het bedrijf bestaat nu
uit een tankstation met winkel
en garage voor autoreparaties,
maar in de afgelopen honderd jaar
bestond het bedrijf ook nog uit een
kolenhandel, café, agrarisch bedrijf en
transportbedrijf.
Het uitzonderlijke jubileum wordt
bescheiden gevierd in het tankstation
aan de Californischeweg. “Lei en Jan zijn
nooit grote feestnummers geweest”,

Winkel Valentijn bestaat
twintig jaar
Valentijn Cadeau & Wonen bestaat twintig jaar. De cadeauwinkel in de Kerkstraat in Horst wordt gedurende de
twee decennia gerund door Dinie Sommerdijk.

cultuur 01

vertelt Miek Besouw. “Als we goed
zijn voor ons personeel, dan hoeven
we geen uitgebreid feest te geven.
En als de Kamer van Koophandel
de honderdjarige inschrijving niet
had opgemerkt, waren we gewoon
doorgegaan met waar we mee bezig
waren.”
Jan Besouw blijft nuchter onder
het jubileum: “Of het nu 100 of 199
jaar is, dat maakt niets uit.” Hij blijft er
mee bezig om nieuwe mogelijkheden
voor de onderneming te zoeken. “Ik
zie wel wat in een supermarkt bij
het tankstation. Je ziet overal in het
buitenland grote supermarkten met
benzinepomp aan de rand van de kern,
waarom zou dat hier niet kunnen?”
Helaas voor Besouw wil de gemeente
vooralsnog niet aan die plannen
meewerken.

De winkel draait goed, ondanks de
economische crisis. Uitbaatster Dinie
Sommerdijk: “Natuurlijk merken we er
wel iets van. Een voorbeeld: mensen
die eerst een cadeaubon van twintig
euro kochten, kopen er nu eentje van
vijftien. Maar anderzijds blijft er altijd
iets te vieren.”

Service en
klantvriendelijkheid
Jan, Miek en Lei Besouw voor hun tankstation in Grubbenvorst

Acné?
De Praktijk voor huidverbetering Wendy Kuunders te Horst is
gespecialiseerd in de behandelingvan huidproblemen waaronder acné.
Wendy Kuunders en Evelien
Minten, de behandelaars, hebben
beiden een huidtherapeutische achtergrond.
Acné komt veel voor, vooral op
jonge maar ook op oudere leeftijd. Het
is een huidprobleem waar de betreffende persoon behoorlijke psychische
last van kan hebben. Men beschouwt
het niet alleen als hinderlijk, maar
vooral als onsierlijk en kan zeer negatief werken op het zelfvertrouwen.
Een huid met acné kenmerkt zich
namelijk door de vorming van onzuiverheden zoals mee-eters, puistjes en
ontstekingen. Er zijn diverse vormen
van acné mogelijk met diverse oorzaken. Het is daarom van groot belang
dat de juiste oorzaak en uitingsvorm
wordt vastgesteld zodat een effectieve
behandeling ingezet kan worden.
Tijdens een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek vindt analyse van
de huid plaats en wordt naar aanleiding hiervan de mogelijke behandeling besproken.

winkel&bedrijf 09

De winkel dankt het succes aan
meerdere factoren. Sommerdijk:

“Natuurlijk onze perfecte locatie,
midden in het dorp. Andere factoren
zijn de service en klantvriendelijkheid
en de prijs gekoppeld aan de kwaliteit van onze artikelen. We voeren
kwaliteitsmerken als Riverdale en
PTMD. We zorgen er steeds voor dat we
de nieuwste trends in huis hebben.”
De winkel heeft in de loop der jaren
enkele verbouwingen achter de rug.
Ook het assortiment is aan verandering onderhevig, aldus Sommerdijk:
“Vroeger hadden we veel houtsnijwerk
en lange kaarsen. Tegenwoordig zijn

allerlei waxinelichtjes en stompkaarsen
populair. We hebben veel gezellige
accessoires, maar daarnaast ook een
ruim assortiment aan schilderijen uit de
Cobrastroming.”

Prijs gekoppeld
aan de kwaliteit
Komende (koop)zondag viert de
twintigjarige Valentijn het jubileum met
een actie: de hele collectie die meer
dan twintig euro kost, is verkrijgbaar
met twintig procent korting.

Ad ve r torial

1990 | 2010
Wij zijn erkend door de ziektekostenverzekeraars waardoor acné-therapie
vergoed wordt. U kunt bij ons ook terecht voor de behandeling van eczeem,
pigmentproblemen, couperose, rosacea,
deﬁnitief ontharen en (acné)littekens.
Voor meer informatie en/of het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen.

Praktijk voor huidverbetering
Wendy Kuunders
Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
06-34948419
www.dehuidverbeteraar.nl
info@dehuidverbeteraar.nl

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

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
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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.

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

Paul Rouwet

De Hiltho 2010 is voorbij en heel wat bezoekers zijn ‘Geplukt’. Onze
HALLO-verslaggever mag weer zelf op pad om iemand te ‘plukken’.
Onderweg naar Horst ziet hij een man op de bok van een huifkar met echte
‘Belse’ koudbloedpaarden ervoor. Deze week wordt de 51-jarige Paul
Rouwet Geplukt.

Zalm tartaar
met gebakken
kwarteleitje
Benodigheden (4 personen)
2 zalmmoten à 140 gram
2 limoenen, 4 kwarteleitjes
Gemengde sla
Mayonaise, Crème fraiche
Olijfolie, peper en zout
Bereidingswijze
· Snij de zalmmootjes in kleine
blokjes en doe dit in een kom;
· meng er de mayonaise door en
voeg het sap uit de limoenen toe;
· roer het geheel goed door en voeg
1 eetlepel crème fraiche toe;
· op smaak maken met peper en zout;
· maak de sla aan met olijfolie,
peper en zout en dresseer op het
midden van de borden (4 borden);
· dresseer op de sla de zalm tartaar;
· bak de kwarteleitjes als een
spiegelei en dresseer op de tartaar;
· besprenkel het geheel met een
beetje olijfolie.

Jeans
en nog
véél
meer…

Informatie
combineren met fun
Paul is getrouwd met José (48).
Samen hebben ze twee dochters en
een zoon. Nicole is 24 jaar oud, Lisanne
21 en zoon Denis is 18 jaar oud. Het
gezin woont aan de Horsterweg in
Grubbenvorst waar Paul een agrotoeristisch knooppunt wil opzetten.
Hij hoopt op bezoekers uit Nederland

PUZZEL

Sudoku
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OVERLOON // MAASBREE
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Rouwet woont graag in Grubbenvorst. “Samen met vijftien andere
kernen vormen we Horst aan de Maas.
Ik mis wel het gevoel dat we samen de
gemeente Horst aan de Maas vormen.
Ik ben bang dat als we daar niet met
z’n allen aan werken, we in de toekomst in een nog groter geheel worden
opgeslokt. Maar let wel, ik ben geen
afbreker maar een bouwer”, voegt
hij er toe. Op de vraag wat hij dan wil
veranderen aan Grubbenvorst zegt
Rouwet: “Eigenlijk niets. Wel dient men
de ondernemersvrijheid onaangetast
te laten binnen de daarvoor gestelde
richtlijnen.” Op de vraag dit toe te
lichten zegt hij: “Neem bijvoorbeeld
de discussie over het Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB). Er hebben zich altijd
grote ondernemingen kunnen vestigen
in ons voorheen aangegeven gebied.
Kijk eens naar het veilingterrein met
z’n gebouwen, de glastuinbouw achter
onze hoeve, de grindwinning en ga zo
maar door. Door al die ondernemersactiviteiten hebben we ook kunnen
profiteren van de revenuen. Het moet
toch mogelijk zijn dat ook in de toekomst grote bedrijven zich hier kunnen
vestigen. Mits ze zich natuurlijk aan de
afspraken houden. Een voorbeeld is
het glastuinbouwgebied Californië. Hier
hebben de bouwers geluisterd naar

José is mijn topper
Paul Rouwet kijkt niet veel tv maar
volgt graag het nieuws. Favoriet is
Pauw en Witteman. Voetbal kijkt hij
nooit en hij leest dagelijks de krant
op zoek naar regionaal nieuws. Paul
hoopt dit jaar nog een keer naar Cuba
te gaan. “Ik wil de ‘Fidel-tijd’ nog even
proeven want die kan zomaar voorbij
zijn”, meent Rouwet. Als ik hem vraag
wie hij ooit zou willen ontmoeten, is
zijn antwoord verrassend. “Balkenende.
Ik zou zo graag van hem willen horen
waarom het in Nederland zo moeilijk
is om een eenheid te vormen. We zijn
van oorsprong een zéér tolerant volkje
maar toch lukt het niet dit te vertalen
naar een eenheid. Kijk maar eens hoe
lastig het is om een kabinet te vormen.
Ik nodig hem bij deze uit om eens
samen een rit op de koets te maken”,
besluit Rouwet het interview. Paul roept
me bij m’n vertrek nog na: “En José is
mijn allergrootste topper, vergeet dat
asjeblief niet te vermelden.”

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Bokkenollen en Limonollen 2010

In Griendtsveen doôn ze Bokkenolle,
Mit glaaze beer ovver en parkoërtje holle.
Hedde dôrs onderwaeg,
Da giët ’t ow slaeg,
Da hedde aan ’t end nag mar hallef volle!

In the picture deze week:
langdurige energie uit Oergraan
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Ik ben een bouwer,
geen afbreker

alle vooraf gegeven kritiek die werd
gespuid op bijeenkomsten. Hierdoor is
een gebied ontstaan dat hand in hand
gaat met mensen die willen genieten
van de omgeving. Je moet niet denken
dat je de Veluwe naar hier kunt halen,
maar laten we opbouwende kritiek
leveren aan de ondernemers die zich
hier willen vestigen. Zij willen geld
investeren en daarmee ook arbeidsplaatsen creëren”, meent Rouwet. De
Grubbenvorstenaar denkt dat mede
dankzij de Floriade Horst aan de Maas
en omliggende gemeentes zich op de
kaart kunnen zetten voor een wereldpubliek.

CADANS

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.

4

vernieuwd…
trendy…
ontdek het…
vanaf 15 oktober!

maar ook op toeristen uit alle werelddelen die bij Paul Rouwets knooppunt
informatie gecombineerd met fun
mogen verwachten: voorlichting over
het gebied Californië, Greenport en de
Floriade. “Ik wil eigenlijk van mijn hobby mijn beroep maken. Daarvoor heb ik
samen met José en Denis trekpaardenhouderij De Lindehoeve opgezet. Het is
een feest om met koudbloedpaarden te
mogen werken en met mensen door de

regio te rijden op een huifkar”, aldus
de paardenliefhebber. Volgens Paul
heeft Grubbenvorst alle mogelijkheden
om arbeid, recreatie en wonen hand in
hand te laten gaan.
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AARDBEIENTAARTJE

 5,95

CROISSANTS 4 stuks  2,00

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 oktober 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Vul de korte vragenlijst in op www.horstaandemaas.nl

Waar blijven we met onze
tweedehands spullen?
Horst is enkele jaren geleden begonnen met het apart inzamelen van tweedehands huisraad
en meubels. Dit loopt niet goed. Ook in Meerlo en Sevenum worden weinig goede tweedehands spullen aangeboden. Misschien komt dit omdat er al veel verenigingen en clubs zijn
die de goede spullen inzamelen en verkopen op rommelmarkten. Als dat zo is, dan is de
aparte inzameling door de gemeente mogelijk overbodig.
De gemeente wil graag meer duidelijkheid over
de vraag: Waar blijven we met onze tweedehands spullen? Inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas worden gevraagd om een
korte vragenlijst in te vullen op de website van
de gemeente. Het gaat om twee vragen en het

vergt niet meer dan 5 minuten van uw tijd om
mee te doen aan dit onderzoekje.
Ga naar www.horstaandemaas.nl en vul
(vóór 1 november) de vragenlijst in. De
gemeente dankt u voor uw bijdrage aan een
verbetering van het afvalbeleid.

Commissie Ruimte 19 oktober 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
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.
• Verslag commissie Ruimte d.d. 5 oktober
2010.
• Informatie Wet algemene bepalingen
omgevingvergunning (Wabo).
• Evaluatie procedure Wet Voorkeursrecht
Gemeenten (WVG).
• ‘Woningbouwlocatie Roathweg,
Broekhuizenvorst’.
• ‘Kamplaan e.o., Hegelsom’.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 19
oktober 2010 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 19 oktober 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Start riool werkzaamheden Noordsingel
tussen Venrayseweg en Gastendonkstraat
In week 42 zal gestart worden met het aanleggen van de riolering in de Noordsingel. Het betreft
hier een verzwaring van het riool tussen de Venrayseweg en de Gastendonkstraat. Dit weggedeelte in de Noordsingel zal ca. 4 weken worden afgesloten waarbij het verkeer via diverse
routes zal worden omgeleid.
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden
door aannemer Vissers-Ploegmakers uit Erp.
De heer Fons Tax, uitvoerder van VissersPloegmakers is belast met de technische uitvoering van het werk, hij is bereikbaar onder tel.
nr. 06 - 53 21 16 75.
De heer Michel Bijlmakers, van bureau Kragten,
is belast met het dagelijks toezicht van dit werk
en is bereikbaar onder tel.nr. 06 - 22 45 18 73.
Wij maken de buurtbewoners er op attent dat
tijdelijk enig overlast kan ontstaan i.v.m. de aard
van de werkzaamheden. We zullen trachten de
overlast tot een minimum te beperken en vragen
begrip voor de eventuele ongemakken.

De aanwonenden van dat gedeelte Noordsingel
en de Elsbeemden kunnen de afvalcontainer op
de gebruikelijke tijd aan de straatkant voor de
woning zetten. Deze zal door de aannemer op
de koppen van het werk geplaatst worden voor
de huisvuilophaaldienst. Na lediging zal de aannemer de afvalcontainers terugplaatsen voor uw
woning. De aanwonenden dienen ook rekening
te houden dat tijdens de werkzaamheden hun
auto buiten het werkterrein geparkeerd moet
worden.
Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de projectleider W. Konings,
tel. 077-477 94 92.

Inzameling snoeiafval Meerlo, Tienray en
Swolgen
Ook deze herfst kunnen inwoners van Meerlo,
Tienray en Swolgen snoeiafval inleveren.
Datum/tijd: zaterdag 16 oktober en
zaterdag 23 oktober
Tijd:
van 09.00 tot 11.30 uur.

het perceel aan de Leeuwerik,
achter de gymzaal in Meerlo.
Het snoeiafval wordt daarna afgevoerd en
gecomposteerd. Aanbevolen wordt de Leeuwerik
in te rijden vanaf de Fazant/De Kievit.

Locatie:

Zwem4daagse 2010
Informatie inzake de zwemvierdaagse van
19 t/m 22 oktober in zwembad De Berkel is te
vinden op de website van de gemeente Horst
aan de Maas, www.horstaandemaas.nl.

Welk afval
wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 15 oktober
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling KGA Evertsoord, Kronenberg
Zaterdag 16 oktober
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid,
Sevenum
• Inzameling oude metalen Hegelsom, Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken, Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 18 oktober
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 19 oktober
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray
(zelf Firma Maessen bellen 0478-513100)
Woensdag 20 oktober
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 21 oktober
• Inzameling restafval omgeving Horst-Oost
Vrijdag 22 oktober
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 23 oktober
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Meterik
• Inzameling oude metalen Griendtsveen,
Hegelsom, Norbertusparochie
• 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.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 19 oktober 2010 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een schutting op de
locatie Burgveldweg te Meerlo.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de last onder dwangsom
t.a.v. een illegaal gebouwde tuinberging op de
locatie Jacob Poelsweg te America.
Om 19.45 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing om te handhaven op de locatie Megelsum te Meerlo.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen, tel. 077- 477 93 79.

Werkzaamheden
spoor Tienray
Van maandag 18 oktober t/m vrijdag
22 oktober wordt iedere nacht van 22.0006.00 uur gewerkt aan de spoorwegovergang in Tienray. Voor info kunt u contact
opnemen met ProRail, tel. 0900 - 776 72 45.

Sluiting retourette
Jan Linders
Supermarkt
Vanaf maandag 18 oktober a.s. sluit de
retourette bij de Jan Linders Supermarkt
in Horst. Voor het inleveren van plastic
verpakkingsmateriaal, drankkartons en blik
kan men terecht bij het Plastic Punt aan de
Kerkstraat.

Groene buffer
Broekloop
Over enkele weken start Waterschap Peel en
Maasvallei in samenwerking met gemeente
Horst aan de Maas met de aanleg van een
groene buffer aan de watergang Broekloop
in Grubbenvorst. Deze buffer wordt aangelegd op een perceel van de gemeente,
achter verzorgingstehuis La Providence. Het
doel van de buffer is de tijdelijke opvang van
overstortwater. Als zware regenbuien (vaak
in de zomer) niet kunnen worden verwerkt
door het gemeentelijk riool, stort het riool
het teveel aan water over op de watergang
Broekloop.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Horst aan de Maas,
dhr. Jos Claessens, tel. 077 – 477 97 77.

Rooster recreatief
zwemmen
(Tijdens de herfstvakantie van
16 t/m 24 oktober)
Dag/Tijd
Zaterdag 16 okt.
14.00-18.00
Zondag 17 okt.
11.00-15.00
Maandag 18 okt.
10.00-18.00
Dinsdag 19 okt.
12.00-18.00
Woensdag 20 okt.
12:00-18.00
Donderdag 21 okt.
12.00-1800
Vrijdag 22 okt.
13:00-17:00
Vrijdag 22 okt.
Zaterdag 23 okt.
11.00-18.00
Zondag 24 okt.
11.00-15.00

Bad
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Waterspektakel
zwem-4-daagse
Recreatiebad en
vanaf 11:45 beide
baden
Beide baden

In de herfstvakantie is van dinsdag t/m
vrijdag de zwem-4-daagse.Doe ook mee
en kom op vrijdagmiddag 22 oktober
gratis naar het waterspektakel.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een vakwerkmast t.b.v.
mobiel telefoonverkeer, op het perceel gelegen
aan de Bergboslaan 8 te Meerlo, ingekomen
30 september 2010.
Rectificatie publicatie week 40
• Het vergroten van de bedrijfsruimte op
het perceel gelegen aan de Peelstraat 52 te
Kronenberg, ingekomen 28 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
• Het oprichten van garage + rundveestal op het
perceel gelegen aan de Tongerlostraat 31 te
Sevenum.
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woonhuis met garage
op het perceel gelegen aan de Westsingel ong.,
te Horst.
• Het veranderen van een gebouw op het
perceel gelegen aan de Hombergerweg 64 te
Lottum.
• Het veranderen van de woning op het perceel
gelegen aan de Nieuwe Baan 26 te Tienray.
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Land van Gelder 12 te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Burg van Kempenstraat
69 te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een overkapping op
het perceel gelegen aan De Bisweide 52 te
Grubbenvorst.
• Het plaatsen van een afdak op het perceel
gelegen aan de Michelslaan 14 te Hegelsom.
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan de Stuksbeemden 54 te Horst.
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen aan de Moleneind 5 te Meerlo.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Kerkveld 10 te
Swolgen.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 14 oktober 2010.
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.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend met toepassing van een ontheffing:
• Het oprichten van een tuinberging op het
perceel gelegen aan de Burg van Kempenstraat
69 te Grubbenvorst, met toepassing van art.
3.23 Wro.
• Het oprichten van een blokhut op het perceel
gelegen aan de Mgr. Jenneskensstraat 7 te
Meerlo, met toepassing van art. 3.23 Wro.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de
betreffende bouwvergunning met ontheffing bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener
van een beroepschrift 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.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een jongveestal en werktuigenberging op het perceel gelegen aan de
Laagheideweg 20 te America, ingekomen 30
september 2010.
• Het slopen van een bestaande bedrijfsruimte op
het perceel gelegen aan de Vossenheuvel 10 te
America, ingekomen 29 september 2010.
• Het slopen van de stallen op het perceel gelegen
aan de St. Jorisweg 24 te Hegelsom, ingekomen 29 september 2010.
• Het slopen van een bedrijfsruimte op het
perceel gelegen aan de Boomsweg 2A te
Melderslo, ingekomen 28 september 2010.
• Het slopen van het dak op het perceel gelegen
aan de Maasbreeseweg 95 te Sevenum, ingekomen 30 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.

Verkeer
Verkeersbesluiten gehandicapten parkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
besloten is tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze is gelegen op:
• Kerkveld te Swolgen ter hoogte van huisnummer 5.
• Schiksedijk te America tegenover wooncomplex
nr. 1 t/m 11.
• Slooyerbroek te Horst ter hoogte van huisnummer 2.
• Vijverlaan te Horst op de parkeerplaats bij
wooncomplex Vijverlaan 12 t/m 38.
Het besluit, een situatieschets en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 11
oktober 2010, gedurende zes weken, elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur en op elke maandag van 16.00 tot 19.00 uur
ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd
en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders, voorzien van een kopie
van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is
gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang
kunt u daarnaast een voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Aan deze
procedure zijn kosten verbonden.

Horst, 14 oktober 2010.
Horst, 14 oktober 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
Aanvraag 12 dagen regeling
Melding incidentele festiviteit door Café
Babouche, Schoolstraat 9 te Horst voor zaterdag
23 oktober 2010.
Besluit(en)
Exploitatievergunning
• De heer Nadim Al Mafargi, Emmastraat 1,
5961 XT Horst voor het exploiteren van
Steakhouse-Pizzeria en shoarma, “Hart van
Horst” op de locatie Wilhelminaplein 5,
5961 ES Horst.
Het besluit ligt ter inzage van 15 oktober 2010
t/m 26 november 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking
(15 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 verkeersmaatregelen

Bovengenoemde vergunningen zijn verstuurd op 14 oktober 2010.

van de Reulsweg, tussen Dijkerheideweg en
Hamweg, afgesloten zijn i.v.m. met een door
Limburg Cycling Express Team te organiseren
mountainbikewedstrijd.
• Op zaterdag 23 oktober 2010 wordt in het
centrum van Horst de braderie gehouden. Het
Wilhelminaplein, Kerkstraat en Steenstraat zijn
de gehele dag afgesloten.

• Op zondag 17 oktober 2010 zal een gedeelte

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Milieu
Bekendmaking beschikking hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij een
hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder verlenen voor de nieuwbouw van een woning
aan de Zwarte Plakweg 48 a te America.
De locatie is kadastraal bekend als Horst sectie H
nummer 698.
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 15 oktober 2010 tot
en met 25 november 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 t/ 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 via telefoonnummer
077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen dit
besluit. Een belanghebbende kan geen beroep
instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren
heeft gebracht over het ontwerpbesluit. De milieuvergunning treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt
om een voorlopige voorziening te treffen. Een ver-

zoek om voorlopige voorziening kunt u indienen
wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde
voor het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening is dat er ‘onverwijlde spoed’ is.
Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak op
het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht
bij de Raad van State, tel. 070 - 426 42 51,
www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze milieuvergunning. In het belang van de
bescherming van het milieu zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de
volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Champignonkwekerij
Aanvrager:
Holding Janssen Hermans BV
Adres inrichting:
Hoebertweg
ongenummerd te America
Datum aanvraag: 15 april 2010
Betreft:
WM 8.4 revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 15 oktober 2010 tot
en met 25 november 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 bereikbaar onder
nummer 077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening
is dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak op
het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht
bij de Raad van State, tel. 070 - 426 42 51,
www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding in het kader
van de Wet milieubeheer (8.19 Wet
Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
bij hen op 17 september 2010 een melding zoals
bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Verstappen Verpakkingen BV
Adres Inrichting: Broekveldweg 2
Datum aanvraag: 17 september 2010
Betreft:
WM melding 8.19

De aard van de toegepaste activiteiten en
processen blijft ten opzichte van de vergunde
situatie onveranderd. De veranderingen in de
melding leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het bedrijf
op grond van haar milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften
mag veroorzaken. De melding voldoet aan de
daarvoor geldende voorwaarden.
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 15 oktober 2010 tot en
met 25 november 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 bereikbaar
onder nummer 077 – 477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de eerder
vermelde inzage termijn een bezwaarschrift
tegen het besluit indienen bij Burgemeester en
wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en dient tenminste te bevatten:
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van de beschikking
waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn tegen het
besluit op deze melding een bezwaarschrift
is ingediend, kunt u tevens een verzoek om
voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Bij het verzoek dient een afschrift van het
bezwaarschrift te worden overlegd, evenals een
onderbouwing van het spoedeisende belang,
dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Aan
het behandelen van een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
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:
30 augustus 2010
Betreft:
WM Melding 8.40 Melding
Activiteitenbesluit

Aanvrager:
Connexxion nv
Adres Inrichting: Handelstraat 9 Horst
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
26 augustus 2010
Betreft:
Melding activititeitenbesluit
Aanvrager:
Enexis bv
Adres Inrichting: Crommentuijnstraat 61
Meterik
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
7 september 2010
Betreft:
WM Melding 8.40 Melding
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis B.V.
Adres Inrichting: Bosstraat 59 Hegelsom
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 15 oktober 2010 tot en met
11 november 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 bereikbaar onder nummer
077 – 477 97 77.

voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van
de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 15 oktober 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl .
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het nemen
van een projectbesluit en tot verlening van reguliere bouwvergunning mondeling of schriftelijk
gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6,
lid 1, sub c Wet ruimtelijke ordening en
ontwerp-besluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.6, lid 1, sub c Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in
het bestemmingsplan ‘Kern Sevenum’, voor het
oprichten van een terrasoverkapping op het adres
Wilhelminastraat 8, 5975 CJ Sevenum, kadastraal
bekend Sevenum, sectie L, nummer 810.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet
aan de algemene vrijstelling zoals vermeld in
artikel 3.06 van het bestemmingsplan “Kern
Sevenum” om met toepassing van artikel 3.6, lid
1, sub c Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.

Horst, 14 oktober 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerp- projectbesluit ex. artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening tevens
Ontwerpbesluit tot verlening van reguliere bouwvergunning Molenstraat, tussen
huisnummer 22 en 24 te Swolgen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat er een
verzoek om medewerking te verlenen aan een
projectbesluit is ontvangen van de heer F.J.M.
Camps, voor het oprichten van een woonhuis op
het perceel Molenstraat, tussen huisnummer 22
en 24 te Swolgen, kadastraal bekend gemeente
Meerlo, sectie B, nr 4703.

Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 14 oktober 2010 tot en met 24 november
2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6
in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning kunnen belanghebbenden zienswijzen
kenbaar maken, (bij voorkeur) schriftelijk aan
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas, Postbus 6005, 5900 AA Horst of mondeling bij het team Vergunningen.
Horst, 14 oktober 2010.

Wij zijn voornemens medewerking te verlenen
aan de realisatie van dit voornemen door middel
van het nemen van een projectbesluit op grond
van artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (Wro).

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

van de hierna genoemde aanvragers een
aanlegvergunning verleend voor het aanleggen van zogenaamde peilgestuurde drainage
volgens het systeem ‘Van Iersel’. Die aanlegvergunning is in verband met het belang van archeologische waarden in het bestemmingsplan
vereist bij drainagewerken. Aan het gebruikmaken van de vergunning zijn voorwaarden
verbonden.
Vergunning is verleend aan:
• K. van Leeuwen te Deurne voor een perceel
aan de Grauwveenweg, kadastraal bekend
gemeente Horst aan de Maas HOR01, sectie I,
nummer 2544;
• Eijnden Beheer BV te Deurne voor twee percelen aan de Grauwveenweg, kadastraal bekend
gemeente Horst aan de Maas HOR01, sectie I,
nummers 213 en 253;
• Van Leeuwen te Deurne voor een perceel aan
de Grauwveenweg in onze gemeente, kadastraal bekend gemeente Horst aan de Maas
HOR01, sectie I, nummer 926;
• Eureko Fruit bv te Helenaveen voor een
perceel nabij de Helenaveenseweg, kadastraal
bekend gemeente Sevenum SVN01, sectie Y,
nummer 76.
Inzage
De 4 aanvragen en besluiten liggen tot en met
16 november 2010 ter inzage voor een ieder
ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Bezwaar bij college en voorlopige voorziening rechtbank
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit is
verzonden een bezwaarschrift indienen. Deze
termijn loopt tot en met 16 november 2010.
Het bezwaarschrift moet gedateerd, gemotiveerd, ondertekend en voorzien zijn van een
kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, worden gestuurd naar het
College van burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA
Horst.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kan naast een bezwaarschrift een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond. Aan deze procedure bij
de Voorzieningenrechter zijn kosten verbonden.
Horst, 14 oktober 2010.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken
met ingang van		15 oktober 2010, tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken

Aanlegvergunning
Burgemeester en wethouders hebben op verzoek

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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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Bespreking Poll week 39

De gemeente moet de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf tegenhouden
Dat de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf naar Horst aan de Maas de
inwoners van onze gemeente bezighoudt, werd wel duidelijk uit onze poll.
Hoewel een aantal mensen de poll heeft misbruikt en meerdere malen een
stem heeft uitgebracht, was het aantal stemmen en reacties uitzonderlijk hoog.
Vanwege de dubbele stemmen is het niet mogelijk om nog iets zinnigs te zeggen over de uitslag van de poll. De reacties van zowel voor- als tegenstanders
van het NGB zeggen wat dat betreft meer.
Volgens Riky Schut-Hakvoort uit Lottum moet de gemeente de komst van
het NGB tegenhouden en zich meer richten op de grote groep bestaande landen tuinbouwbedrijven. “Er is geen enkele behoefte aan meer agro-industriële
productie van dieren. Er is immers een nieuwe beweging gaande die gericht
is op een andere economie en een nieuwe politiek van anders globaliseren
met economische doelen inclusief sociaal-culturele en milieubelangen.” Berndt
Botman uit Horst bekijkt het van een andere kant: “Hoe groter het aantal dieren bij elkaar, hoe groter de infectiedruk, en des te meer medicamenten om de
beesten op de been te houden. Dat zorgt weer voor resistente bacteriën. Het
is een gevaar voor de volksgezondheid, een bron van fijnstof en stank, en het
maakt de familiebedrijven kapot.”

Jos Jenniskens uit Horst vindt het argument tegen veel dieren op een
klein stukje grond vreemd. “In onze maatschappij wordt alles groter, scholen,
banken, gemeentes, bedrijven, enzovoorts. Allemaal om efficiënter te kunnen
werken. Nu willen deze boeren dat ook en dan mag het ineens niet meer. Er
zouden ziektes kunnen ontstaan. Nou er zijn veel wereldsteden waar miljoenen mensen en dieren samenleven onder veel slechtere omstandigheden en
daar heeft de KLM dagelijks contact mee.” Volgens Elly Michiels-Fleuren uit
Melderslo zorgt het NGB in tegenstelling tot de tegengeluiden juist voor meer
dierenwelzijn. “Bedrijven moeten investeren in welzijn en leefgebied en dat is
wat ook het NGB doet. Men praat van megastal en het verderf voor de omgeving maar deze onderneming moet de kost verdienen voor meerdere gezinnen,
deel het op dan kom je terug bij het gezinsbedrijf maar dan gebundeld op een
lokatie met alle voordelen met betrekking tot milieu, welzijn en leefbaarheid.
Waarom willen we niet inzien dat Nederland op nummer één staat wereldwijd
qua welzijn en voedselveiligheid en op nummer twee als het gaat om het
voeden van de wereldbevolking?”
In de komende weken zullen we nog terugkomen op dit onderwerp en
zowel voor- als tegenstanders van het NGB aan het woord laten.

Ik vind het prima om de gemeente te helpen
met het onderhoud in mijn buurt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In het kader van de bezuinigingen wil het gemeentebestuur voor steeds meer
zaken de verantwoordelijkheid bij inwoners en verenigingen leggen. Een voorbeeld
is dat steeds meer buurten zelf zorgen voor het onderhoud aan speeltuintjes en
parkjes, vaak om er voor te zorgen dat het speeltuintje überhaupt kan blijven be-

staan. Een ander voorbeeld is dat de dorpsraad van Hegelsom heeft voorgesteld om
het onderhoud van de nieuwe rotonde op de Stationsstraat/Pastoor Debijestraat
voor zijn rekening te nemen. Voor de gemeente is het uit handen geven van het
groenonderhoud een aardige besparing. Wat vindt u van deze ontwikkeling?

Uitslag vorige week (week 40) > De Hiltho moet een jaarlijks evenement worden’ > eens 18% oneens 82%

Verbouwplannen?
StudioELF voor al uw
n Woonideeën op maat
n Interieurontwerp
n Bouwbegeleiding
www.studio-elf.nl
Venrayseweg 87
5961 AE HORST
06-24972515

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

Op naar de top!
Violen

4,95
Bomen v.a. 180 cm stamhoogte
-20%
laan-, dak-, lei- en fruitbomen
Fruitbomen groot assortiment!
-20%
alle maten en soorten
Buxus 10-15 cm hoog
0,89
zwaar vertakt, voor haagjes
Tulpenbollen
3,99
keuze uit 10 soorten

alle soorten en kleuren
uit eigen kweek, de allerbeste! 12 st.

1,15

5,99
25 st.

Aanbieding t/m 19 okt., zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.

Altijd

Zondagds!
geope1n7 uur
van 9 tot

Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. +31(0)77-4729015
plantencentrumvelden.nl

Cactus
Column

Popcorn

Het bezoek aan de Hiltho de
afgelopen week, was beslist de
moeite waard. Zeer veel
exposanten en dito bezoekers
hebben Horst aan de Maas nog
weer eens op de kaart gezet.
Vooral de samenwerkende
bedrijven uit Meerlo/Wanssum
en die uit Sevenum hadden hun
zaakjes goed voor elkaar al geldt
de waardering uiteraard voor
elke deelnemer. Ook de
organisatie rond de
vervoermiddelen was goed
geregeld, auto’s konden een
plaats vinden vlak achter de
tentoonstellingsruimten en
fietsers konden hun karretje
perfect parkeren naast de
hoofdingang tegen een zeer
sympathiek tarief. In één van de
ruimten vlak bij de ingang was
een stand ingericht door het
CDA. (Overigens de enige
politieke partij die aanwezig was
en die aan de broodnodige
ledenwerving wilde doen.) Maar
ook hier had, net als in de
landelijke partij, duidelijk geen
marketing adviseur advies
gegeven. Want het CDA deelde
aan de bezoekers zakjes popcorn
uit. En het is bekend dat deze
lekkernij bestaat uit gepofte
mais ofwel gebakken lucht. Zelfs
het aanwezige gemeenteraadslid
Elbert Joosten had niet in de
gaten dat de symboliek van de
popcorn een lachertje van de
eerste orde was. Maar het kan
ook zijn dat de plaatselijke CDA
niet meer in haar herrijzenis
gelooft. Zoals gezegd, de Hiltho
is prima geslaagd en de
exposanten kunnen trots zijn op
Horst aan de Maas. Niet voor
niets stond de immer aanwezige
voorlichtingsman Hayke
Hendriks, met een gelukzalige
glimlach voor zijn
gemeentestand. En zijn er dan
helemaal geen puntjes van
kritiek? Natuurlijk wel, de route
door de ruimten was slecht
aangegeven. Het was niet te
zien welke firma wáár gevestigd
was. En de toiletruimte was
maar op één plaats te vinden.
Waarom geen toiletwagens
neergezet bij een aantal
nooduitgangen? Die gelden toch
ook voor hóge nood? In het
vervolg aan denken dus!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Essentie zoekt creatieve oplossingen voor
financiering projecten
Een actiegroep bestaande uit scholieren, leerkrachten en bezorgde
ouders heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de aanleg van een veilige
fietsverbinding tussen Broekhuizen en Horst. Nu een nieuw schooljaar
begonnen is en de dagen weer korter worden blijkt maar weer hoe
belangrijk een veilige fietsverbinding op deze route is. Het fietspad is
belangrijk voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor het toerisme zou
een goede fietsverbinding natuurlijk een aanvulling zijn.
De inhoudelijke punten voor de
aanleg van het fietspad staan voor
ons als een paal boven water, dat
hebben we in het partijprogramma
van Essentie ook duidelijk opgenomen. Essentie staat echter ook
voor een solide financieel beleid.
Ook bij de gemeente moet er flink
gesneden worden in de begroting,
maar wij willen als Essentie ook dat
de gemeente blijft investeren in
onze gemeente. Binnenkort staat
de behandeling van de begroting
voor 2011 op de agenda van de
gemeenteraad. Naast het fietspad

Broekhuizen-Horst zijn er dan nog
tal van andere belangrijke projecten
die besproken worden. De raad zal
prioriteiten moeten stellen en keuzes
maken, want niet alle projecten kunnen meteen aangepakt worden. Hier
zullen wij een weloverwogen keuze
in maken. Daarbij zullen we op zoek
moeten naar een creatieve manier om
projecten te financieren, nu en in de
toekomst. Begrijpelijk is het in ieder
geval dat de actiegroep nu weer aandacht vraagt voor het fietspad!
Fractie Essentie

Essentie-raadslid Stef van Loo bij de actievoerende scholieren

Sabine Uitslag te gast bij CDA Horst aan de Maas
Op maandagavond 18 oktober is er in Tienray een bijeenkomst van het
CDA Horst aan de Maas. In zaal ’t Pleintje is er vanaf 19.30 tot 20.15 uur
allereerst een besloten ledenvergadering, waarbij onder andere een
verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda staat. Het tweede
gedeelte van de avond, dat begint om 20.30 uur, is voor iedereen
toegankelijk.
Tijdens dit gedeelte van de avond
staat de zorg centraal. Als speciale
gast die avond is Sabine Uitslag
aanwezig.

Sabine Uitslag is namens het
CDA lid van de Tweede Kamer en
daarnaast bekend als zangeres van
een rockband. Zij zal vanuit haar

ervaring als verpleegkundige, maar
natuurlijk ook vanuit beleidsmatig
perspectief haar visie geven op de
zorg. Daarbij gebruikt ze onder andere
haar ervaringen en kennis vanuit haar
‘tour de nurse’. Ook zal zij het onlangs
gesloten regeerakkoord tussen de VVD
en het CDA hierbij betrekken.
,,Laat de passie nooit verloren
gaan’’, is haar motto. Sabine Uitslag
heeft er veel begrip voor dat

arbeidsvreugde ’wordt ondermijnd
door regelgeving en kouwe drukte
van minutenschrijverij’. Iedereen die
de zorg een warm hart toedraagt is
welkom om tijdens deze avond te
komen luisteren en met elkaar in
gesprek te gaan over de toekomst van
de gezondheidszorg in Nederland.
Maandag 18 oktober, vanaf 20.30
uur in zaal ’t Pleintje, Spoorstraat 3 in
Tienray.

Wintersport duur?

Welnee!

Waarom zijn pubers
soms zo onvoorspelbaar, ongeïnteresseerd
en komen ze moeilijk

7-Daagse luxe busreis Tsjechië:

hun bed uit? Op dins-

- Eigen persoonlijke reisleiding

dag 2 november a.s.

- Opstappen Venray/Horst/Venlo - Incl. gevarieerd avondprogramma

(20.00 uur) organiseert
het CJG een bijeenkomst over het puberbrein. Deze avond is
Huub Nelis, de tweede

- 3* Hotel met tv en gratis internet

- Skiën, Langlauf, Snowboard

- Excursies voor niet-wintersporters

- Volop wandelmogelijkheden

- 1-8 Januari 2011 (nieuwjaarsreis)

- Voordelige skipassen/lessen

- 5-12 Maart 2011 (carnavalsreis)

- Verblijf op basis Halfpension

- Ook zeer geschikt voor gezinnen!

REISSOM SLECHTS € 260,-

schrijver van het boek
‘Puberbrein binnenstebuiten’, aan het woord.
Aanmelden kan tot
29 oktober via
www.mijncjg.nl.

Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 - 477 97 77
F 077 - 477 97 50
E gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

Informatiemarkt
Voor en na de lezing kunnen de bezoekers

college in Venray) is een soortgelijke avond
gehouden. De reacties waren zeer positief.

kennis maken met het aanbod van verschillende (hulp)verlenende instellingen op het

Prijsuitreiking

gebied van pubers, zoals MEE Noord en
Midden Limburg, GGD Limburg Noord,
GGZ Noord en Midden Limburg, Synthese
en Kleur Kinder- & Jeugdzorg. Met deze
instellingen werkt het CJG nauw samen om
ouders, (mede)opvoeders en jongeren deskundige tips en adviezen te kunnen geven

Aan de start van het CJG (17 september
2010) was een prijsvraag gekoppeld. Onder
de bezoekers van de website van het CJG
(www.mijncjg.nl) werden tien boeken ‘Puberbrein binnenstebuiten’ verloot. Jongeren
maakten kans op 20 euro beltegoed.
Wethouder Loes Wijnhoven reikt op 2

als zij vragen hebben over opvoeden en
opgroeien. Al eerder (6 oktober in Raayland-

november de prijzen uit die in Horst aan de
Maas zijn gevallen.

Meer info of aanmelden bel (077) 3981101
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Tren van Enckevort

Sevenumse muzikale all star
De meeste mensen kennen hem als de accordeonist van Rowwen Hèze,
maar Tren van Enckevort heeft meer in zijn mars. Hij produceert platen en
theatershows en is deze maand de aanvoerder van de Limburg All Stars,
een voetbalteam van Limburgse popartiesten.

per dag achter de piano om dingen uit
te proberen. Het werkt niet als ik denk
’vrijdagmorgen om tien uur ga ik eraan
werken’. Ik ervaar het niet als werk.
De hele dag komen ideeën in me op.
Vooral ’s nachts als ik niet kan slapen
en als ik die ideeën me ’s morgens nog
herinner, dan is het goed.”

De hele dag komen
ideeën in me op
In het begin had Rowwen Hèze
externe producers die de karakteristieke nummers van de band verfijnden.
Nu is dat de taak van Van Enckevort.
“Ik ken de band inmiddels heel goed,
ook de beperkingen. Die beperkingen kunnen een hele grote kracht
zijn. De Heideroosjes gaven op het
Verrassingsconcert een mooi voorbeeld
van de beperking van een band. Die
band kan De Peel in Brand niet spelen
zoals Jack dat tokkelend op gitaar doet.
In hun beperking besluiten zij om er
een punknummer van te maken. Ik
vond dat een van de hoogtepunten van
de avond.”

Met een trekzak kun
je mensen raken
De liedjes van Rowwen Hèze
ontstaan meestal uit een bijzondere
samenwerking tussen Tren van
Enckevort en voorman Jack Poels.
“Vaak heeft Jack een idee van een
liedje. Dan komt hij met zijn gitaar naar

mijn studio en nemen we het op. Ik
ga het vervolgens tot een echt liedje
maken met toetsen en trompet”, vertelt
Van Enckevort. Voor de accordeonist
gaat dat uitbouwen van een nummer
de hele dag door. “Ik kruip tien keer

De beperkingen en kracht van
Rowwen Hèze hebben ervoor gezorgd
dat de band een eigen geluid heeft
ontwikkeld dat je direct herkent. Van
Enckevort realiseert zich dat zijn accordeon daar een belangrijke rol in speelt.

“Met een trekzak kun je mensen raken.
Het is een handelsmerk geworden.
We hebben met Rowwen Hèze iets
unieks neergezet. We hebben ook onze
muzikale voorbeelden zoals de tex mexmuziek, Flaco Jimenez en Los Lobos,
maar daar hebben we onze eigen
saus overheen gegoten. Vijfentwintig
jaar geleden hebben we daar niet bij
nagedacht, maar we zijn een eigen weg
in gegaan.”
Steeds vaker zet de Sevenumse
toetsenist zijn muzikale kennis in buiten
Rowwen Hèze. Hij produceerde albums
van onder andere de Limburgse zangeres Stevie Ann en pianist Jan Rietman.
Samen met Jack Poels bedacht hij afgelopen winter de concertreeks Herberg
de Troost. Hij schreef de muziek bij het
afscheid van de gemeente Sevenum
en gaat komend voorjaar de muziek
bedenken voor de verbouwde hal van
attractiepark Toverland.
Op dit moment is Van Enckevort
druk in de weer met de voorbereidingen voor een bijzonder concert in het
Parkstad Limburg Theater in Heerlen.
In het kader van het vijfentwintig
jarig bestaan van Stichting Popmuziek
Limburg (SPL) werd de Sevenummer
gevraagd om een theatervoorstelling te schrijven. Ondanks dat hij geen
sportliefhebber is, haalde Van Enckevort
zijn inspiratie uit het voetbal. “Toen SPL
me benaderde was net de fusie tussen
Roda JC, Fortuna Sittard en MVV in één
Fc Limburg mislukt. Ook al lukte het niet
in de voetbalwereld, het leek me leuk

om een Fc Limburg van muzikanten te
vormen. Na een paar dagen bellen was
het al geregeld.”

Een Fc Limburg van
muzikanten
Het belrondje resulteerde in een
elftal van Limburgse muzikanten. In een
avondvullend programma spelen ze een
mix van hits en onbekende nummers.
Alles wordt gedaan op een voetbalmanier. Het team wordt gecoached
door ’mister Pinkpop’ Jan Smeets en
de vriendschappelijke wedstrijd van
twee keer 45 minuten wordt in strakke
banen geleid door scheidsrechter en
presentator Leon Verdonschot. In de
voorstelling wisselen bekende en minder bekende ’spitsen’ elkaar af. “Ik vind
het belangrijk dat jong talent meedoet.
Er zitten een aantal jonge talentjes bij
die het fantastisch vinden om mee te
doen. Door middel van deze voorstelling
krijgen zij een podium om zich te laten
zien. Dat was mijn insteek: met jonge
en oude talenten samen mooie muziek
maken.”
Al die zaken buiten Rowwen Hèze
zorgen ervoor dat Van Enckevort nauwelijks stil zit. “Ik hou van druk op de
ketel. Daar voel ik me lekker bij. Ik ben
nu in de gelegenheid om alleen leuke
dingen aan te nemen. Dat geeft een
lekker gevoel. Ik zit nu op een punt dat
ik zaken af moet houden, maar ik kan
ook heel moeilijk nee zeggen”, lacht
Tren van Enckevort.

Bekendmakingen
Provincie Limburg

schoonmaak
nieuwbouw

De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen
elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw omgeving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op
e-mailservice.

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

Spooktocht in Veulen
6 november a.s.

KWIK-REP

Het perfecte avondje uit voor
grote en kleine groepen!

Opruiming kerstcollectie

Voor meer info kijk op
www.go.to/spooktocht of per
mail: hem.bouweriks@hetnet.nl
Er is nog plaats!

Om plaats te maken voor onze nieuwe kerstcollectie,
ruimen wij alle artikelen uit ons
´Kerstmagazijn´ op tegen hoge kortingen.
Aanstaande zondag 17 oktober
koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur

Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

Te koop gevraagd

Koelkast defect?

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.

Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666

Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl
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ColvinQuarmby in de Fookhook
Op zondag 17 oktober is de aftrap van het nieuwe concertseizoen van de Fookhook in Horecacentrum De
Sevewaeg. Er vindt op deze avond een optreden plaats van de band ColvinQuarmby. Drie keer eerder waren ze in de
Fookhook te gast en iedere keer wisten ze er een geweldig feest van te maken.

Museum De Locht

Graan malen en
molenstenen scherpen
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober is in Museum De Locht te zien
hoe vroeger het graan werd gemaaid
en het koren verder verwerkt werd.
Diverse grote en kleine graanmolens,
sommigen aangedreven door oude
stationaire motoren, malen het graan
tot meel. Molenaar Toon van As laat
zien hoe molenstenen worden gescherpt (´billen´). Zo houdt De Locht

het verleden springlevend.
Voor de kinderen is er een speciale herfstactiviteit. Op de bovenverdieping is de expositie ´Textielkunst
met Metaal´ te bezichtigen.
Het museum is dagelijks
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Groepen kunnen op afspraak ook op
andere tijden terecht. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Vereniging Groei & Bloei

Bloemschikworkshop
‘Herfstfestival’
De muziek van ColvinQuarmby
is een prachtige mix van folk, pop,
country en skiffle. In de vijftien jaar
dat ze bezig zijn heeft ColvinQuarmby
een reeks hooggeprezen albums
geproduceerd en zijn ze een geliefde act op de grote folkfestivals in
Engeland geworden. Dit laatste wordt
nog eens onderstreept doordat ze net
de ´Talkawhile Hancock award for Best
Live Act 2010´ gewonnen hebben.
De groep bestaat uit topmuzikanten uit het Engelse folkcircuit en ze
brengen een show vol met spontani-

teit, hectiek, levendigheid en humor.
Singer-songwriter Gerry Colvin heeft
een veelzijdige carrière achter de rug.
Zo heeft hij gespeeld in de indie skiffle-cowpunkband Terry & Gerry en was
hij zanger in een bigband. Tussendoor
heeft hij een tijd als professioneel
songwriter in Nashville doorgebracht
en samengewerkt met onder anderen
Alison Moyet.
Medeoprichter, zanger en bassist
Nick Quarmby is begonnen in bluesbands en behalve in ColvinQuarmby is
hij al jaren een vaste kracht in de Phil

Beer Band. Ook is hij actief als producer in zijn eigen studio. Naast de twee
frontmannen bestaat ColvinQuarmby
uit drummer Martin Fitzgibbon, gitarist
Allen Maslen en Marion Fleetwood op
viool en mandoline.
De Fookhook nodigt iedereen van
harte uit op zondag 17 oktober 2010
in Horecacentrum De Sevewaeg in
Sevenum. De aanvang is 16.00 uur en
de toegangsprijs bedraagt 12,50 euro.
Kijk voor de rest van de concertagenda
2010-2011 van de Fookhook op
www.fookhook.nl

Op woensdag 27 oktober organiseert de vereniging Groei & Bloei een
bloemschikworkshop onder de titel Herfstfestival. Onder deskundige
begeleiding van de bloemschikdocenten maken deelnemers van de
workshop in en om een bolvaas een groot kleurenfeest van herfstmaterialen. Uiteraard worden er kleurrijke herfstbloemen in verwerkt.
Aan deze workshop kan iedereen
meedoen om eens vrijblijvend kennis
te maken met de opzet en werkwijze van de bloemschikcursussen
van Groei & Bloei. De kosten voor de
workshop bedragen 32,50 euro (voor
Groei & Bloei-leden 27,50 euro).
De prijs is inclusief alle materialen.
De deelnemers dienen wel zelf een
snoeischaar en een mesje mee te
brengen.

De workshop wordt gegeven in
Café ´t Kruuspunt, Americaanseweg
105 in Meterik. Voor aanmelding bel
Marlies Jacobs telefoonnummer
077 382 05 71 of mail naar
groeienbloei@gmail.com Voor meer
informatie over de vereniging Groei
& Bloei en het aanmeldingsformulier
kijk op www.noord-limburg.groei.nl
Uw aanmelding dient vóór 18 oktober
binnen te zijn.

Speelgoedbeurs in Hegelsom
Op zaterdag 16 oktober wordt in gemeenschapshuis Debije te Hegelsom een speelgoedbeurs georganiseerd door
Toneelvereniging Poespas. De verkoop van speelgoed vindt plaats van 11.00 tot 12.30 uur en de entree is gratis.
Speelgoed kan aangeboden
worden voor een zelf te bepalen
prijs (70% van de verkoopprijs is
voor de aanbieder en 30% voor
de organisatie). Bij Mieke Keizers,

Bakhuuske 2 te Hegelsom, kunnen
deelnemers zich aanmelden en
prijsetiketten afhalen en ook uitleg en
informatie krijgen, bij voorkeur tussen
18.30 en 19.30 uur.

Voor meer informatie zie
www.toneelverenigingpoespas.
nl of neem tussen 18.30 en 19.30
uur contact op met Mieke Keizers,
Bakhuuske 2, telefoon 077 398 44 29.

Speelgoedbeurs in Grubbenvorst
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 23 oktober een speelgoedbeurs in café zaal de Vonkel,
Venloseweg 11 te Grubbenvorst.
Deelnemers kunnen een afspraak
maken om op vrijdag 22 oktober van
19.30 tot 20.30 uur de te verkopen
spullen aan te bieden. De spullen
dienen compleet en in goede staat
te zijn. Het gaat hierbij om speelgoed, fietsjes, driewielers, skelters,
kinderboeken en kindercarnavals-

n
n
n
n

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

gesteld aan een goed doel. De verkleding. Voor een afspraak kunt u
contact opnemen met Roos in ‘t Zandt, koop vindt plaats op zaterdag
telefoon 077 366 22 52. De verrekening 23 oktober van 10.00 tot 11.30 uur en
de entree is gratis. De speelgoedbeurs
van het verkochte speelgoed vindt
plaats op zaterdagmiddag van 12.30 tot is niet toegankelijk voor kinderen
13.00 uur. De organisatie streeft er niet beneden 12 jaar.
naar om winst te maken, als dit wel
Voor meer informatie kijk op www.
het geval is dan wordt dit beschikbaar
kledingbeursgrubbenvorst.web-log.nl

dennis
goede smaak

Tony Vega en Margriet Eshuijs
Zondag 17 oktober is Tony Vega uit Texas te gast bij Cambrinus in Horst. Hij heeft al eerder op het podium in
Cambrinus gestaan en oogstte toen veel bewondering. Vega laat zich het best omschrijven als een mix van de
Fabulous Thunderbirds en Stevie Ray Vaughan. Tony Vega wordt op zijn Nederlandse tour begeleid door Anne
Maarten van Heuvelen (bas) en Theo Thumper (drums). Het concert begint om 16.00 uur.
Op woensdag 20 oktober staat
Margriet Eshuijs op de planken van
Cambrinus. Margriet Eshuijs zit al
35 jaar in het vak en is in die tijd
uitgegroeid tot een van de meest
veelzijdige Nederlandse zangeressen. Woensdag wordt ze begeleid

door een trio met onder anderen
Maarten Peters. Eshuijs zingt naast
haar eigen repertoire ook liedjes van
Liesbeth List, Rob de Nijs, Syb van der
Ploeg en Ruth Jacott. De kracht van
Eshuijs is haar stem en haar repertoire.
Bijzonder is dit keer dat de voormalige

Lucifer-zangeres voor het eerst in het
theater in het Nederlands zingt. Het
semi-akoestisch concert begint om
20.30 uur.
Voor meer informatie over deze
concerten bel 077 398 30 09 of kijk
op www.cambrinusconcerten.nl

is een
vorm van liefde

Wij bieden u nu een
fantastisch à la carte
4-gangenmenu
voor E 25,00
Vooraf reserveren gewenst.

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl
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48 uur gamen
in de Mèrthal
In het weekend van 15, 16 en 17 oktober organiseert Computer
Netwerk Vereniging Meldersnet een LAN-Party in de Mèrthal te Horst.
Het gaat om de zesde editie van de MasterLAN.
Een LAN-Party is een bijeenkomst van jongeren die gek zijn van
computergames. Iedere bezoeker
neemt hierbij zijn eigen computer
mee. Centraal bij een LAN-Party staat
het netwerk dat alle computers met
elkaar verbind waardoor het mogelijk
wordt tegen elkaar te gamen.
MasterLAN is zeven jaar geleden
als verjaardagsfeestje voor het 5-jarig
bestaan van Meldersnet begonnen en
inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerend evenement met plaats
voor 168 deelnemers. Gedurende
het weekend worden meerdere
competities voor verschillende spellen
gehouden. Deze wedstrijden worden

alleen of in teamverband gespeeld
tegen de andere bezoekers. Voor de
winnaar zijn er behalve de eer ook
nog enkele prijzen te winnen.
Iedereen kan een kijkje gaan
nemen bij de LAN-Party in de Mèrthal.
Vrijdag 15 oktober gaan de deuren
om 16.00 uur open. De fanatieke
gamers zullen dan direct de zaal
binnenstormen, zodat ze maximaal
gebruik kunnen maken van het
computernetwerk, want zondagmiddag om 16.00 uur wordt iedereen
weer vriendelijk verzocht de locatie te
verlaten.
Kijk op www.masterlan.nl voor
meer informatie.

Betoverend verhaal
voor jonge kijkers
Woensdag 20 oktober is viervoudig Nederlands Kampioen Goochelen
Hilbert Geerling te gast in het Gasthoes in Horst. Hij vertelt en speelt in
een betoverende kindervoorstelling vol geheimen, magie en humor.
Er wordt al generaties lang
gefluisterd dat in het dagboek van
Houdini het grootste en geheimste
goochelgeheim ter wereld verstopt zit. Maar bestaat dat dagboek
eigenlijk wel? De meeste goochelaars
twijfelen eraan en handelaren in oude
boeken doen er liever het zwijgen
toe.
Toch is er altijd wel iemand, tegen beter weten in, fanatiek op zoek
naar het dagboek. In de hoop roem,
glorie en de allerhoogste kennis van

de goochelkunst en misschien zelfs
van toverkunst te vergaren. Maar is
dat wel verstandig? Wat doe je als
de krachten uit het boek je boven de
pet groeien? Kunnen de allergeheimste geheimen niet beter voorgoed
geheim blijven?
Deze voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar. De foyer gaat
om 14.00 uur open en de voorstelling
begint om 15.00 uur.
Meer informatie en kaarten reserveren kan via www.kukeleku.com

Foto-expositie
Jan Janssen in Meerlo

Kunstmanifestatie op Lambertusplein

Noord-Limburgse smoel
tijdens Menu 2010
Deze maand reist een bijzondere karavaan door Noord-Limburg. De culturele manifestatie Menu 2010 moet
onze regio op de kaart zetten. Na eerst Gennep en Venray te hebben aangedaan, is op zaterdag 16 en zondag
17 oktober het centrum van Horst aan de beurt.

Menu 2010 in het centrum van Gennep
Volgens projectleider van Menu 2010
Loek Sijbers is het initiatief ontstaan omdat kunstinstellingen de komst van de
Floriade als vliegwiel willen gebruiken
om kunst en cultuur in de regio op de
kaart te zetten. Sijbers: “Noord-Limburg
heeft niet echt een smoel. Daarom
gingen we op zoek naar het ’unique
selling point’ van Noord-Limburg. We zijn
boeren. We zijn sterk in de landbouw,
veeteelt en het ontginnen van de grond
rondom de Peel en de Maas. Nederland
is na de Verenigde Staten het tweede
exportland als het gaat om de land- en
tuinbouw en ruim een derde van de
omzet uit Nederland komt uit NoordLimburg. Dat is ongelooflijk.”
Sijbers vroeg 25 kunstenaars uit
alle disciplines om mee te werken aan

ZONDAG 17 OKT

Komende week start de laatste foto-expositie in de serie van vier
over de zestien kernen van Horst aan de Maas. De expositie is te zien van
14 oktober tot en met 11 november in ’t Brugeind te Meerlo.
Geïnteresseerden kunnen op de
foto´s bieden die door fotograaf Jan
Janssen zijn gemaakt. Er kan tot
1 december per mail of post
geboden worden. Het gaat hierbij om
de foto in passe-partout in een lijst
en glasplaat. De foto gaat uiteraard
naar de hoogste bieder en wordt
in de gemeente Horst aan de Maas
thuisbezorgd. Alles boven 80 euro

het project. Ter inspiratie gingen ze op
bezoek bij zestien bedrijven uit de regio
die in de agrarische sector werkzaam
zijn. “We willen een genuanceerd beeld
neerzetten en niet alleen focussen op de
problemen in de sector. De kunstenaar is
onafhankelijk, maar de kunstuiting moet
wel intelligent zijn. Niet goedkoop of
gemakkelijk”, aldus Sijbers.
Loek Sijbers wil dat de deelnemende kunstwerken mensen aan het
denken zetten over het voedsel dat in
onze regio wordt geproduceerd. Een van
de bijzondere kunstwerken van Menu
2010 is volgens de projectleider een
reusachtige Trojaanse Kip. “Bezoekers
kunnen die kip binnengaan, en wat ze
daar te zien krijgen is echt heftig.”
De manifestatie Menu 2010 is op-

gebouwd uit drie reizende paviljoenen
die bestaan uit kassen, zeecontainers en
een loods. Rondom en binnenin kunnen
bezoekers deelnemen aan workshops,
een voorstelling bezoeken of zich laten
shockeren, inspireren of informeren door
kunstwerken.
De rondreizende karavaan moet
tijdens en na de Floriade in 2012 een
blijvend karakter krijgen door er een
tweejaarlijks festival van te maken. Alle
voorstellingen van Menu 2010 zijn gratis.
Achteraf kunnen bezoekers bepalen wat
het hen waard was. Menu 2010 is op
zaterdag 16 oktober geopend van 13.00
tot 23.00 uur en op zondag 17 oktober
van 13.00 tot 21.00 uur. Voor meer informatie en het schema van de voorstellingen kijk op www.menu2010.nl

WOENSDAG 20 OKT

TONY VEGA’S TEXASBLUES

MARGRIET ESHUIJS

gaat direct naar een hulpaktie voor
slachtoffers van de modderstroom in
Leh ladakh, Noord-India in augustus
2010.
Voor meer informatie of een bod
op een van de foto´s mail naar
info@djeedjee.eu of stuur een
bericht ter attentie van Foto-aktie
naar Pastoor Debijestraat 18b, 5963
AG Hegelsom.

ONCERTEN.N
SCONC
RINUSC
L
CAMB
17 Oktober
Koopzondag bij

“De Schoester”
schoenmode.

Spooktocht in Veulen
6 november a.s.

Het perfecte avondje uit voor
grote en kleine groepen!
Voor meer info kijk op
www.go.to/spooktocht of per
mail: hem.bouweriks@hetnet.nl
Er is nog plaats!

Het juiste adres
voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14
5961 EV Horst
Tel: 077 3970131
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49ste Liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel

‘Asperientjesdaag’ van Aaltied Noeït Te Laat
wint liedjesavond
Afgelopen zaterdagavond stond cultureel centrum ’t Gasthoes in Horst geheel in het teken van de Horster
Liedjesavond. De liedjesavond werd voor de 49e keer door carnavalsvereniging D’n Dreumel georganiseerd. Winnaar
werd het nummer ‘Asperientjesdaag’ van het trio Aaltied Noeït Te Laat. De tekst en muziek van het winnende lied
komt van Erik van Rengs. Asperientjesdaag wordt gezongen door Erik van Rengs, Ber van Issum en Leon Geurts. Met
hun eerste plaats mocht Aaltied Noeït Te Laat, de ‘Toën te Baerts Wisseltrofee’ in ontvangst nemen.

Van alle vijftien liedjes die deelnamen aan de liedjesavond eindigde
‘Zugabe’ van Trio Kwartet (Bart van der
Sterren, Maikel van Helden, Wouter

Cox, Guus Kuijpers) op de tweede
plaats. ‘D’n Hemelse Vâstenaovond’,
gezongen door Marion Peeters, Peter
Minkenberg, Ellen Jeurissen, en Jack

Cuijpers werd derde. De vierde plaats
was voor ‘Woa hebbe weej dát án te
dânke’, gezongen door Joske Peeters
en Jori Beeren. De nummers één tot en

met vier komen op de nieuwe carnavals-cd te staan van CV D’n Dreumel.

Gasthoes uitverkocht
In een uitverkocht Gasthoes waren
zo’n 330 liefhebbers van carnavalsmuziek getuigen van een geslaagde
avond. Volgens Jac Jeurissen, hoofd van
de liedjescommissie, was de kwaliteit
en het niveau van de deelnemende
liedjes goed. “Er zaten naar mijn idee
geen echte zwakke broeders tussen.
Je ziet ook dat er door een verjonging
onder de deelnemers de traditionele
carnavalsmuziek aan het veranderen is.
Het doet me goed dat er ook interesse
is vanuit de jeugd”, aldus Jeurissen. Ook
Eric van den Munckhof, voorzitter van
CV D’n Dreumel is tevreden. “We hebben een fantastische avond gehad met
kwalitatief goede liedjes en ’t Gasthoes
was helemaal uitverkocht. Dan kun
je als voorzitter niet ontevreden zijn”,
aldus Van den Munckhof.

Papier en pen liggen
op het nachtkastje
Tekst- en muziekschrijver Erik van
Rengs had het winnende lied van nu
al twee jaar op de planken liggen. “We

hebben in 2008-2009 gekozen voor een
ander lied, namelijk ‘Jao dao leet ie’
dat toen op een eerste plek eindigde.
Heel democratisch werd besloten om
Asperientjesdaag niet te zingen op de
liedjesavond toentertijd. Voor dit jaar
hebben we wel voor Asperientjesdaag
gekozen waarbij ik wel nog enkele
aanpassingen heb doorgevoerd. En met
succes want op zes punten na, gingen
alle punten naar ons liedje”, lacht de
teksschrijver, zanger en arrangeur. De
teksten voor zijn liedjes vallen hem
meestal tijdens werkzaamheden op zijn
eigen bedrijf in. “Dan schrijf ik de tekst
meteen op om deze niet te vergeten.
Zelfs wanneer ik in bed lig en er valt
me iets in. Zo heb ik de laatste regel
van ‘De Zoepfiets’ ’s nachts om 02.30
uur op een envelopje geschreven omdat ik bang was dat ik me ’s morgens
de tekst niet meer zou herinneren”,
laat Erik weten. De liedjesavond van
afgelopen zaterdag kreeg voor Van
Rengs extra glans omdat zijn dochter
Anne, samen met Danique Keijsers
als dansmarietje van de prins waren
uitverkoren vanuit de dansgarde. Het
is gebruikelijk dat de prins bij de liedjesavond vergezeld wordt door twee
dansmarietjes.

Jubileumconcert muziekvereniging Concordia

‘Feel the Music’ in Horster
Mèrthal daverend succes
De Mèrthal in Horst vormde afgelopen zaterdag het decor voor Muziekvereniging Concordia uit Meterik.
De fanfare van de muziekvereniging bestaat dit jaar 90 jaar. Om zoveel mogelijk muziekliefhebbers te kunnen
ontvangen, vond het proms-achtige jubileumconcert plaats in de Mèrthal. Meer dan 1.000 bezoekers kregen een
mix van muziekwerelden te horen waarbij soul, jazz, pop, dance en rockmuziek op indrukwekkende wijze werd
weergegeven. Er werden dan ook menig traantje weggepinkt tijdens het concert.
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Feel the Music was een daverend succes
‘Feel the Music’ onder leiding
van dirigent Geert Jacobs was een
gigantisch succes. Marcel Hermans,
secretaris van de Meterikse muziekvereniging: “Het was echt een concert om
kippenvel van te krijgen. Vooral op het
eind van de avond toen alle artiesten
gezamenlijk ‘Hey Jude’ van The Beatles
en ‘Limburg’ van Rowwen Hèze
zongen, kwamen er links en rechts
traantjes tevoorschijn. Echt waar,
dat zijn onvergetelijke momenten”,

aldus Hermans. Hoeveel betalende
bezoekers er precies geweest zijn, kon
Hermans nog niet zeggen. “Dat weet
ik pas over enkele dagen”, zegt hij al
terugkijkend naar afgelopen zaterdag.
René Achten van Concordia laat
weten dat de reacties zeer positief
en lovend waren over Feel the Music.
“Met dansgroep Impulz, Marjolein
Kuenen, Roy Verbeek, Gé Titulaer,
Lisette Vervoort en Selm Nelissen werd
dan ook een indrukwekkend vocaal

en muzikaal programma neergezet. En
vergeet DJ Ron van den Beuken niet.
Hij bracht een wervelende show met
het door hem bewerkte Pulstar van
Vangelis. De lichtshow in combinatie
met muziek was een pracht om te
zien, maar vooral ook om te horen.
Twee totaal verschillende muzikale
werelden die werden samengesmolten”, aldus Achten. Of zoals een van
de jongere muzikanten van Concordia
opmerkte: “Het was een kei-vet stuk.”
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Voor Poels Meubelen, Vita by Poels en Budget Wonen XXL Store in Horst zoeken wij op korte termijn:

2 Logistiek
Medewerkers

Kansje resteert voor
Dominique Janssen
Voetbalster Dominique Janssen is er nog niet in geslaagd zich met
Oranje onder 17 te plaatsen voor het Europees Kampioenschap 2011 in
Zwitserland. De kans dat Oranje zich alsnog kwalificeert, is levensgroot.

Wie zoeken wij
Je bent iemand vanaf 18 jaar, representatief,
goede teamgeest en geen 9 tot 5 mentaliteit.
Technisch inzicht is een pré.
Wat bieden wij
Een goed salaris, werken met leuke collega’s
en na bewezen geschiktheid een vaste
aanstelling.
Sollicitaties
Kunnen ingezonden worden binnen 14 dagen
naar: Poels Meubelen, Industriestraat 13,
5961 PG Horst. Of per E-mail: poels@poels.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

in
Woonw

kel

Verkoper

Budget XXL Wonen
Witveldweg 100
Aan de A73 afslag 11
5961 ND Horst
Tel. 077 - 398 02 43
info@budgetwonenxxl.nl

in de functie van verkoper adviseer je de klanten
over onze producten en zorg je er voor dat klanten
optimaal worden geïnspireerd en over te gaan tot
aankoop.
De ideale kandidaat:
· is in het bezit van mbo diploma
· is meubelretailer in hart en nieren
· heeft commerciële daadkracht
· heeft drive, passie, discipline en is
resultaatgericht
· vindt het geen probleem om op zaterdagen,
koopzondagen te werken
· minimaal 34 uur beschikbaar

www.budgetwonenxxl.nl

Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

Na overtuigende overwinningen
tegen Wit-Rusland (3-0) en Georgië
(14-0) volstond een gelijkspel
afgelopen vrijdag tegen regerend
Europees kampioen Spanje. Helaas
verloor Oranje met 1-0. Oranje, waarin
Dominique basisspeelster is, werd
daardoor tweede in de poule achter
Spanje. Dat land kwalificeert zich
rechtstreeks voor het EK.
Oranje maakt nog steeds een
goede kans zich te kwalificeren. Het
moet daarvoor bij de vijf beste num-

mers twee van de negen poules behoren. Dominique Janssen (speelster van
Wittenhorst B1) weet op 21 oktober,
als de laatste kwalificatiewedstrijden
op de rol staan, of haar team zich
gekwalificeerd heeft. Op dit moment
zijn er definitief twee betere nummers
twee, terwijl er nog in maximaal drie
andere poules een betere nummer
twee kan komen. Ook Wittenhorstspeelster Myrthe Moorrees uit Venray
zit in de selectie van het Nederlands
dameselftal onder 17.

Mountainbike/
cyclocrosswedstrijden
Op zondag 17 oktober vinden op de Reulsberg in Horst MTB en veldritwedstrijden plaats om de Mulleners Vastgoed Cup. De wedstrijden worden
georganiseerd door Limburg Express Cycling Team.

Sollicitatie richten aan:
Budget Wonen XXL Store
Industriestraat 13
5961 PG Horst
E-mail: poels@poels.nl
t.a.v. P. Bongaerts

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

Het programma ziet er als volgt
uit. Om 10.30 uur start de jeugd, om
10.50 uur starten de nieuwelingen,
de junioren en de dames cyclocross/
MTB. Daarna starten om 12.00 uur de

amateurs/masters cyclocross en tot
slot staan om 13.20 uur de amateurs/
masters MTB aan de start.
De entree is gratis en voor een
hapje en een drankje wordt gezorgd.
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Zumbaweekend in
de Schatberg
Dit weekend staat Partycentrum De Schatberg te Sevenum in het teken
van Zumba. Een aantal gecertificeerde Zumba-instructeurs komt bij de
Schatberg samen om spectaculaire workouts te geven. De bekendste
instructeur is Jaromir Cremers, Europees Zumba Education Specialist. Hij
komt het Zumbaweekend openen met een spectaculaire party op vrijdagavond.
Zumba is een fitnessprogramma
dat in Nederland zeer populair is. Het
is een sport die zich blijft ontwikkelen.
Door de jaren heen zijn er verschillende variaties bijgekomen. Tijdens het
weekend in de Schatberg zullen een
aantal van deze variaties aan bod komen zoals Zumba Toning, Aqua Zumba,
Zumba Gold en Zumbatomic. Een deel
van de opbrengst van de party op
vrijdagavond wordt geïnvesteerd in

sport 21

MCC de Streekrijders
organiseert nationale motorcrosswedstrijd
Op zaterdag 16 oktober en zondag 17 oktober organiseert MCC de Streekrijders een nationale motorcrosswedstrijd op circuit de Reulsberg aan de Witveldweg in Horst. Het einde van een zwaar seizoen is in zicht, de laatste
kampioenschappunten worden verdeeld en de nieuwe kampioenen voor 2010 worden binnenkort bekend.

het project ´Zumbatomic met rolstoel´.
Dit project zet zich in om kinderen in
een rolstoel kennis te laten maken met
Zumba. Soms kunnen deze kinderen
mee doen met reguliere lessen, maar
daar zijn niet altijd mogelijkheden
voor.
Voor meer informatie hierover
of over het programma van het
Zumbaweekend kunt u contact opnemen via zumbalimburg@gmail.com

HZPC: zestien medailles
Op zondag 10 oktober heeft de HZPC-ploeg in totaal zestien medailles behaald tijdens het eerste deel van de speedowedstrijden in Echt.
Bij zwemvereniging Patrick ging HZPC de strijd aan met de Roersoppers
uit Melick, RZ uit Roermond, RZL uit Haelen en Startgemeenschap
Noord-Limburg uit Bergen.
Van de zestien gewonnen
medailles waren er zeven van goud,
vijf van zilver en vier van brons. De
gouden plakken waren voor Koen
Koster (3 maal op 100 rug, 100 vrij
en 100 school), Imke van den Hoef
(2 maal op 50 vlinder en 100 school),
Anne van Megen (100 school) en
Celine Buijsen (200 school). Zilver
was er voor Anne van Megen (50
vlinder), Giel van Megen (2 maal op
100 vrij en 100 rug), Noa de Vries
(100 school) en Milou Peeters (200
school). Met brons gingen Celine
Buijsen (200 vrij), Sander Aerts
(100 vrij), Noa de Vries (50 vlinder)
en nieuwkomer Ilse Swinkels (100
school) naar huis.

Alex van der Zanden, Dennis
Zanders, Jelle Slots, Lotte Verhaegh,
Noud Broos, Marloes Janssen, Ilse
Janssen, Ilse Huijs en Lotte Roefs maakten afgelopen weekend voor het eerst
kennis met deze speedowedstrijden.
Voor hen waren de wedstrijden daarom
ook bijzonder spannend, maar ze
brachten het er allemaal goed vanaf.
Een aantal zwemmers heeft
grote verbeteringen laten zien. Celine
Zanders zwom op de 100 school 9
seconden sneller dan haar persoonlijk beste tijd, Pascha Weken zelfs
15 seconden op de 100 vrij, Lieke
Meulenkamp 8 seconden op de 100
school en tenslotte Alette Litjens 13
seconden op de 200 school.

Op zaterdag 16 oktober staan om
11.00 uur de jeugdrijders aan de start.
Als clubrijders zullen Jimmy Peeters
en Davy Gooren uit Broekhuizen, Jim
Nijssen uit Broekhuizenvorst, Jarno
Zelis uit Sevenum en Kevin Falize uit
Swolgen aan de start verschijnen in
de klasse 85cc. Voor Jim Nijssen is
nog een mooie derde plaats haalbaar
in de eindstand van het Nederland
kampioenschap 85cc. Deze dag komen
ook de liefhebbers en de veteranenklasse aan de start.
De wedstrijden voor de dames
staan op zondag 17 oktober op het
programma. In deze klasse nemen
ook twee streekrijders deel: Ilse
Hoeijmakers uit Horst en Chérel

Spooktocht in Veulen
6 november a.s.

Het perfecte avondje uit voor
grote en kleine groepen!
Voor meer info kijk op
www.go.to/spooktocht of per
mail: hem.bouweriks@hetnet.nl
Er is nog plaats!

Vrijdag 15 OkT
WEEkEnd kick OFF
cOckTail SpEcialS!
ZaTErdag 16 OkT
liVE On STagE
”FijnBESnaardE MannEn”
EnTrEE Vrij

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
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Bezorger
Lottum m/v
GCH media is op zoek
naar een bezorger in Lottum
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Keijsers uit Tienray. Voor Ilse is het
haar tweede seizoen in de damesklasse en voor Chérel is het de tweede
wedstrijd bij de dames.
De meeste streekrijders staan
achter het starthek in de klasse MX1
junioren: Rick Boekestijn en Marc
Kleeven uit Horst, Jesper Wijnhoven
uit Sevenum en Rob Jacobs uit Oirlo.
In deze klasse is het voor twee
clubrijders mogelijk om hun eerste
beker te winnen. Remy Kamp uit
Kronenberg komt uit in de klasse
MX1 senioren en Koen Heldens uit
Castenray staat aan de start in de
klasse MX2 nationalen.
Voor Luc Boekestijn uit Horst
is het al zijn 22e wedstrijdjaar als

motorcrosser, hopelijk is Luc op tijd
fit voor de wedstrijd op zijn eigen
circuit de Reulsberg. Als klap op de
vuurpijl staan de inters MX open op
het progamma. Door een blessure van
Koen Hoeijmakers zal hij niet kunnen
deelnemen. Helaas zal ook Emile Cox
uit Wanssum niet deelnemen. En omdat de klasse van Roy Hoeijmakers,
MX 2 inters niet is ingedeeld in Horst,
zal Roy deelnemen met de KTM 450
van Koen Hoeijmakers.
Beide dagen start de training om
09.00 uur, de eerste manche om 10.30
uur en de tweede manche om 15.00
uur. Circuit de Reulsberg is te vinden
aan de Witveldweg in Horst, parallel
aan de A73, bij afrit 11.

Golfcomplex de Golfhorst BV
in America heeft een
18 holes baan, een 9 holes
par 3 baan en een een short
course baan. Daarnaast
beschikken we over diverse
oefenfaciliteiten, een golfshop
en een uniek clubhuis met
restaurant. Ter versterking van ons team zijn er
vacatures ontstaan voor de
onderstaande functies:

Zelfstandig werkend kok (FT)
De functie:
Als zelfstandig werkend kok ben je medeverantwoordelijk voor het totale keukenproduct. Je zorgt samen met jouw collega’s in de keuken voor een hoge kwaliteit
van gerechten van lunch, diner, BBQ tot walking dinner.
Jouw profiel:
Je hebt een afgeronde koksopleiding en werkervaring als zelfstandig werkend kok.
Verder vragen wij van jou:
- culinaire creativiteit,
- een collegiale, instelling en goede communicatieve vaardigheden.
- flexibele inzetbaarheid op zowel doordeweekse dagen als in het weekend,
overdag en ‘s avonds.

1e Medewerker bediening (FT)
De functie:
Bedienen van de gasten, opnemen van bestelling, afrekenen van de bestellingen,
diverse opruim- en schoonmaak werkzaamheden.
Jouw profiel:
- een collegiale, instelling en goede communicatieve vaardigheden.
- flexibele inzetbaarheid op zowel doordeweekse dagen als in het weekend,
overdag en ‘s avonds.
- Gedegen vakgerichte opleiding of aantoonbare relevante werkervaring.
Wij bieden:
Een zeer uitdagende baan op een unieke locatie, samen met een gedreven team
gaan we voor Golf met een gastvrije G.
CV met motivatie kun je richten aan: djolles@degolfhorst.nl
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15 VRAGEN aan Wim Raedts

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.

Wim Raedts
18
Sevenum
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Muziek maken vind ik leuk om te
doen. Hier kan ik me helemaal in laten
gaan. Ik ben er iedere dag mee bezig,
en leer ook nog steeds bij. Daar hoop
ik later wel ’n talent in te worden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is wiskunde.
Vreselijk vind ik het vak Engels.
Allemaal die ingewikkelde tijden, rare
woorden. Nee, dat is niets voor mij.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nee, een beste vriend heb ik niet. Ik
heb vrienden genoeg, niemand staat
er bij mij echt boven aan het lijstje.
In het weekend ben jij te vinden in?
Ik ben roadie bij de band Immerklem.
De band moet vaak spelen in de
weekenden, dus eigenlijk heb ik geen
standaard weekend. Maar, als dit niet
het geval is, dan ben ik of in Sevenum,
of in Horst, of bij een gezellig feestje
te vinden.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een lekker koud biertje, natuurlijk ook
iets te drinken voor de vrienden en
ook nog wat te knabbelen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Falen voor een grote groep mensen,
dat zou wel gênant zijn. Dan kan de
bodem niet laag genoeg zijn.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een spijkerbroek met een blouse of
een vest.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ik heb eigenlijk geen voorkeur.
Hollandse kost gaat er altijd in.
Een frietje met een snack eet ik ook
op z’n tijd. Maar als ik dan echt mag
kiezen, dan kies ik toch nog altijd de
aardappelen met een flink stuk vlees
en een lepel groenten.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Dan ga ik een keer flink stappen, en

wat daar dan van over blijft gebruik ik
om gitaarspullen van te kopen.
Ik ga op vakantie en neem
mee?
Mijn gitaar, mijn vrienden en m’n
zonnebril. Want de vakantie zal door

mij niet snel meer in eigen land
gevierd worden.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Muziek maken. Ik maak sinds de
kleuterschool al muziek. Van een auto-
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Actie start zondag 17 oktober en loopt tot en met zaterdag 23 oktober.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

matische saxofoon tot de gitaar van nu.
Hier besteed ik naast school toch zeker
wel de meeste en het liefste tijd aan.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik weet niet wat ik zou veranderen,
geen idee. Ik ben eigenlijk wel tevreden over mijn woonplaats zo. O ja! Ik
zou het oude pand aan de markt opknappen. Het staat er al jaren vervallen
bij, het zou mooi zijn als dit pand weer
in oude staat werd opgebouwd.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een goede actiefilm, of een leuke komedie. Ik ben voor beide wel in. Maar
ik ben eigenlijk niet echt in to de films.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ja, dat is een goede. Ligt aan de
datum, wanneer ik hem op mag halen.
Natuurlijk zal een van de eerste ritjes
naar de Mac zijn, maar ik zal ook snel
naar een repetitiehok rijden.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar een warm land, met zon en
strand. Dus toch wel naar een land wat
eventjes vliegen is. Naar Brazilië of
Australië of zo.

Mies
Column
OV-chipkaart
Geen kaartjes of rittenkaarten meer, maar een ingewikkeld
systeem van computers en
elektronica. Het openbaar
vervoer is sinds de komst van de
plastic pasjes die lijken op een
id-kaart drastisch veranderd.
In de grote steden kun je al
lange tijd geen bus of tram meer
betreden zonder een ov-chipkaart.
Die stempels om je rittenkaart af
te stempelen, daar doen ze niet
meer aan. Ook de Horst-aan-deMaasenaren moeten er nu echt
aan geloven, de kartonnen
rittenkaartjes mogen de prullenbak in. Die kon je nog wel eens
kwijtraken in je tas vol met
lippenstiftjes, telefoon, bonnetjes
en weet ik veel wat nog meer, dat
was geen ramp. Nu moet je je ovkaart met hart en ziel bewaken,
anders kom je nergens meer met
het openbaar vervoer.
Enniewee, de ov-chipkaart
heeft z’n intrede nu eindelijk in
het hele land gedaan. De naam
zegt het eigenlijk al, Openbaar
Vervoer-Chipkaart. Je kunt hem dus
voor de bus, tram, trein en metro
gebruiken. Heel handig, dat dacht
ik ook. Maar blijkbaar betekent dat
niet dat je overal zomaar je pasje
voor kunt zwaaien en dat het dan
goed is. Ik vond het altijd al zo gek
dat als je over het station van een
grote stad loopt, je moet slalommen om de duizenden ovchipkaart-scanners. Om de meter
kom je er eentje tegen. Een paar is
toch ook wel genoeg?
Dus om de trein legaal te
betreden hield ik mijn pasje voor
het eerste de beste paaltje wat ik
tegen kwam. Ik sprong meteen
twee meter de lucht in door het
lawaai wat het paaltje produceerde. Een alarm en rode knipperlichtjes vertelden mij dat er toch
ergens iets niet goed zat. Ook de
tweede poging mislukte. Al in de
eerste week dat ik de eer had het
pasje te mogen gebruiken,
vervloekte ik het al. Het moest
toch gewoon werken, wat ’n
onzin was dit! Wat bleek nou, je
slalomt op het perron dus tussen
NS-scanners, BRV-scanners (die
van de metro, tram en bus) en
dan heb je ook nog de zogenaamde Overstap-scanners, voor als je
besluit van BRV naar de NS te
gaan, of andersom. Je kunt dus
niet inchecken op een Overstapscanner, eigenlijk heel logisch,
maar totaal niet duidelijk.
Dat ene kleine pasje vereist
dus toch nog wat nadenk- en
opletwerk. Maar als je eenmaal
uit je hoofd geknald hebt waar
welke scanner staat en welke je
voor wat moet hebben, dan is het
heel erg handig en komt het
allemaal goed.
Mies
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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
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
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

Sevenum

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Grubbenvorst

Big Bucks & Easy Money
za 16 oktober
Locatie: Cafe ’t Stammineke

Hegelsom

wo 20 oktober 15.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locaie: Gasthoes

Kerkdiensten

Margriet Eshuijs

zondag

wo 20 oktober 20.30 uur
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Broekhuizen

Hilbert Geerling

Meerlo

Foto-expositie 16 kernen

Speelgoedbeurs

do 14 okt. t/m do 11 november
Locatie: ’t Brugeind

za 16 oktober 11.00 uur
Org: Toneelvereniging Poespas
Locatie: gemeenschapshuis Debije

Melderslo

Graan malen en verwerken

America

zondag

zaterdag

zaterdag

za 16 oktober
Locatie: OJC Walhalla

ColvinQuarmby
Tony Vega
zo 17 oktober 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 17 oktober 16.00 uur
Organisatie: Fookhook
Locatie: De Sevewaeg

zondag

zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

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

Venray

Swolgen
zondag
dinsdag

Sterk in elk merk!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

09.30

Lottum

(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

T

Heilige mis

09.45

Horst (Norbertus)

zaterdag

Venlo

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

Kronenberg

Huisartsenpost

112

19.00

Horst (Lambertus)

zondag

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

19.15

Griendtsveen

zaterdag
donderdag

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

Verloskundige zorg

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zo 17 oktober 15.00 uur
Locatie: OJC Canix

10.00

Grubbenvorst

Sevenum

Dansvloer Halloween

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 oktober
Kiesmondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

Heilige mis

vr 15 t/m zo 17 oktober
Organisatie: Meldersnet
Locatie: Mèrthal

Film: Zombieland

10.00

Broekhuizenvorst

MasterLAN 6

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

Tandarts

Heilige mis

Hegelsom

Horst

(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

Heilige mis

za 16 en zo 17 oktober
Organisatie: De Locht
Locatie: Museum De Locht

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

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

AGENDA
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Bezorger
Tienray m/v
GCH media is op zoek
naar een bezorger in Tienray
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

Een dag oorlog Beleefd door een jongen van 9 jaar
Op 12 en 13 oktober was het 66 jaar geleden dat America en Horst
werden gebombardeerd door Canadese bommenwerpers. De toen 9-jarige
Ton Haegens heeft zijn ervaringen van die dagen op papier gezet en wil
zijn verhaal graag delen met de jongere generatie. Hier een verkorte
versie van zijn verhaal.
12 Oktober 1944 - Het was een
prachtige najaarsdag, een heldere
hemel en een zonnetje wat nog
alles wilde geven wat het nog aan
warmte had. […]
Die middag waren Jan van
de Smid en ik achter de schuur
in de boomgaard aan het spelen.
Verstoppertje spelen achter de dikke
fruitbomen, ik weet dat niet meer
zo precies. Zonder veel aandacht te
schenken aan de vliegtuigen, dat
was voor ons zo’n vertrouwd geluid,
begon ineens de aarde te beven, een
fladderend geluid en dan die doffe
knallen. Twee bommen sloegen op
geen 75 meter van ons vandaan in.
Ik moet een moment weg zijn
geweest, want ik was alleen, Jan
was weg. Dakpannen vlogen door
de lucht en het werd donker, dikke
zand- en stofwolken verduisterden
de zon. Een echte zandstorm.
Ik rende de wei uit. Op de binnenplaats stond een Duitse vrachtwagen. Beschutting zoekend voor de
rondvliegende dakpannen dook ik

onder die vrachtwagen. Een Duitse soldaat die dekking zocht, kruipend langs
de gevel van de koeienstal, gebaarde
mij direct onder de auto uit te komen.
Het was namelijk een zeer opvallend
militair object, met een grote kans om
beschoten te worden.
Een moment lang bleef ik achter
die Duitse soldaat liggen, totdat ik
Tacken Siska hoorde bidden. Zij was in
de keuken. Haar gebed hoorde ik door
al het geweld heen. De weggeslagen
ramen deden het smeken om bescherming direct naar de Hemel stijgen.
Die stem, die boven al het geweld uit
kwam, deed mij achter die Duitser
weg springen en naar binnen rennen.
Een moment bleef ik staan in de
deuropening van de eetkeuken, niet
wetend of ik wel binnen mocht komen, zag ik Jan van de Smid met nog
anderen onder de keukentafel zitten.
Tacken Siska op haar knieën biddend
’Heer red ons wij vergaan’, en nog
enkele andere grote mensen die haar
prevelend volgden.
Stilletjes ging ik op de grond

liggen, mij zo klein mogelijk makend
kroop ik onder het fornuis dat direct
om de hoek bij de deur stond. Ik van
onder het fornuis en Jan van onder de
tafel staarden wij ons nietszeggend
aan. […]
Voorzichtig liepen wij naar de
brouwerij, die zich ineens voor ons
opende. Een stroom mensen kwam
naar binnen, niets zeggend totaal
verdwaasd. Voorop liep Tacken Grada,
ondersteund door twee mannen en
met bebloed gezicht. Onder aan de
trap stond mijn vader. Hij stak zijn
hand naar mij uit. Ik pakte deze gretig
vast. Ze zijn allemaal thuis, dat was
het enige wat hij zei, en renden toen
samen naar huis.

of alles goed was, en waar nodig hulp
te bieden. Het was net een grote familie, zo bezorgd en blij ze waren dat
in de buurt geen slachtoffers waren
gevallen.
Al snel kwamen de berichten
binnen van de mensen die in het
centrum van Horst waren omgekomen. Lemmen Sef de zadelmaker, dat
die was omgekomen heeft bij mij en
ik denk bij veel van de jongens van
mijn leeftijd een diepe indruk achter
gelaten. Hij was een man waar wij als
kinderen regelmatig mee te doen hadden. […] Het is niet te begrijpen dat zo
iemand er niet meer is.
In onze buurt waren vier bommen
gevallen, twee in Fleuren Toon zijn
wei, een op het kippenhok bij Flipsen
en een achter de politiekazerne zo’n
50 meter voor en achter ons huis.

Het is niet te begrijpen dat zo iemand er
Plots een scherpe
niet meer is
knal, vlakbij sloeg
Thuis stond mijn moeder in de
deuropening van de keuken. Ze huilde
een bom in
stilletjes, drukte mij tegen zich aan en
streelde mij door het haar. Woorden
niet gebruikt. Er hing een nevelachtige
waas in de lucht en het rook nog naar
de kruitdamp, toen de mensen weer
uit hun schuilkelders kwamen. Ze
zochten elkander op om te informeren

Een paar dagen later 15 oktober
was ik in de tuin achter ons huis. Ik
hoorde een vliegtuig en zocht de lucht
af om het te ontdekken. Ik zag het
niet. Plots een scherpe knal, vlakbij
sloeg een bom in. Als in een reflex

zocht ik dekking. Het bleef bij die
ene klap.

Het hele huis
lag in puin
Toen ik binnen kwam was mijn
vader al naar de plaats van de inslag.
Het was bij de buren, Korver Ties,
een voltreffer. Het hele huis lag in
puin. Het duurde een hele tijd voor
dat mijn vader weer thuis was, ze
zijn allemaal dood, dat was het
enige wat wij te horen kregen. Hij
had geholpen met het uitgraven van
de slachtoffers en ze in witte lakens
gewikkeld.
Ik stond aan de straat en zag hoe
onze buren voor het laatst voorbij kwamen, gewikkeld in spierwitte lakens, gelegen op een platte
handkar met houten wielen. Korver
Ties overleed s’avonds, een meisje
dat toevallig niet thuis was, was de
enige overlevende. Door het opschrijven, stapte ik 50 jaar terug in de tijd,
en beleefde die dag als negenjarige
samen met mijn vriendje Jan van de
Smid.
Ton van Mette Lod
Horst, 22 november 1994
Het hele verhaal is terug te lezen
op www.hallohorstaandemaas.nl

Bewonerspanel Limburg
internet
Doet u mee? Korte vragenlijsten via
aan het Bewonerspanel Limburg.
e
lnam
Graag nodigen wij u uit voor dee
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
rnetpanel vorm te geven. Meedoen kost
Internet Research gevraagd het inte
Door mee te doen spaart u punten,
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
huurders en inwoners van
visie en wensen van zoveel mogelijk
Bewonerspanel Limburg.
Limburg. Om die reden starten wij het
over een breed scala aan
Via internet kunt u uw mening geven
wonen en leven in de
onderwerpen die te maken hebben met
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
aanmelden voor het Bewonerspanel
www.wonenlimburg.nl kunt u zich
registratie, worden uiteraard
Limburg. Gegevens die u invult voor
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

