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Budgetwonen

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

ber
24 okto ag
d
Koopzon r

0

0-17.00

van 11.0

uu

Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

Grubbenvorster wijn van eigen druiven

pagina

07

Drietal
huisverboden in
Horst aan
de Maas
pagina

06

Swolgenaar
bewaart
veertig
jaar zijn
afgeknipte
nagels
pagina

08

Laatste
keer
touwtrekken
met de
Lindeboys
pagina

18

KBO
Melderslo
bestaat
50 jaar
pagina

19

De ‘diggers’ van Swolgen

Samen spitten in het bos
Zes opgroeiende jongeren in Swolgen hebben een
ware dassenburcht gegraven in de bossen van Swolgen.
De vijf jongens en een meisje in de leeftijd van 12 tot
14 jaar zijn regelmatig bij hun ‘burcht’ te vinden.
Na een telefoontje ging onze HALLO-verslaggever een
kijkje nemen in Swolgen en sprak met de jongeren.

Wanneer ik vraag wat de zes later
willen worden, wordt me een en
ander duidelijk. Het zijn geen jongens
(en een meisje) die later een kantoorbaan op het oog hebben. Van de zes
‘spitters’ zitten er vijf op het Dendron

en een op het Citaverde in Horst. Het
enige meisje in dit gezelschap is Jikke
van Gerven (12) en zij wil later fotografe worden. Tom en Danny Jacobs,
beide 12 jaar oud, willen vrachtwagenchauffeur worden. Johan van

Mierlo (13) denkt agrariër te worden,
Hube Cleven (12) weet het nog niet en
Kevin Falize, met 14 jaar de oudste, wil
loonwerker worden.
Lees verder op pagina 2

Optimisme over Wereldpaviljoen
Meerlonaar René Poels blijft als voorzitter van stichting Wereldpaviljoen optimistisch over de oprichting van het Wereldpaviljoen op de Floriade. Onlangs plaatste het ministerie van VROM
vraagtekens bij de steun die Wonen Limburg levert aan het project. Hierdoor zou de komst van het paviljoen in gevaar komen.
Wonen Limburg zou zorg dragen
voor de bouw van het futuristische
pand en het gebouw verhuren aan
stichting Wereldpaviljoen. VROM trapte
echter op de rem.

Het ministerie
staat sympathiek
tegenover het project
“Het ministerie wil van Wonen
Limburg precies weten waarom deze
corporatie dit project wil realiseren
in samenwerking met de stichting
Wereldpaviljoen”, vertelt René Poels.

“Er zijn inmiddels gesprekken geweest
met het ministerie en die staan sympathiek tegenover het project.” Volgens
Poels is nog niet bekend wanneer VROM
met een definitieve uitspraak komt.
De tijd begint te dringen voor het
Wereldpaviljoen. Het stichtingsbestuur
is daarom ook bezig om te kijken of
het zelf investeerders kan vinden voor
de bouw van het pand, voor het geval
Wonen Limburg niet mee mag werken.
In de raadsvergadering van
vorige week werd een motie van de
PvdA-PK-fractie om de komst van het
Wereldpaviljoen te steunen raadsbreed
aangenomen. De raad roept het college

op om samen met de andere gemeenten
in de regio bij de ministeries van VROM
en Buitenlandse Zaken aan te dringen op
een snelle oplossing voor het probleem.
Poels is blij met deze steun. “Het geeft
aan dat Horst aan de Maas net als de
andere gemeenten van de Regio Venlo
voor honderd procent achter de plannen
staat van het Wereldpaviljoen.”
In het Wereldpaviljoen wordt
aandacht geschonken aan zaken als het
milieu, goede doelen en fairtrade. Het
centrum moet een ‘permanent educatief belevingscentrum voor mondiale
vorming’ worden dat ook na afloop van
de Floriade blijft bestaan.

Vervolg voorpagina

Samen spitten
in het bos
Kortom ze kiezen allemaal voor
een beroep waarbij ze het werken
met de handen niet schuwen.
Johan: “We zijn we al meer dan
een half jaar aan het graven en
vinden dat leuk om te doen. We gaan
altijd met z’n zessen tegelijk naar
het bos en hebben onze plek zolang
mogelijk geheim gehouden. Alleen de
laatste tijd werd dat moeilijk omdat
we steeds via dezelfde weg naar de
heuvel liepen waar we ons gangenstelsel hebben gegraven. Je kon later
een soort pad zien waar we gelopen
hadden en daardoor kwamen er ook

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

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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wel eens mensen kijken. Zo kwamen
er enige tijd geleden mensen van ‘de
gement’ voorbij, maar ze hebben niks
gezien”, aldus Van Mierlo.

Samen iets doen is
gewoon leuk
Jikke vult aan: “Het is gewoon
leuk om samen iets te doen en we
zijn dan ook een echt ‘clubke’. Ik werk
graag met mijn handen en ik vind het
helemaal niet erg dat ik het enige
meisje ben in de groep. Tijdens de
carnaval doen we ook altijd samen
mee in de optocht onder de naam
‘Weej laote os nie kenne’. Dit is veel
leuker dan alleen maar achter de pc
zitten”, zegt ze welgemeend.
Volgens de groep hebben Kevin
en Hube het meeste graafwerk verricht maar daar willen beide jongens
niets van weten. “Ach, wie het
meeste heeft gegraven maakt niks
uit. Meestal graven we toch maar
een uurtje en dan beginnen we te
‘kloëte’” zegt Kevin. De andere beamen Kevins opmerking. Omdat het
gangenstelsel vrij diep is hebben de
‘diggers’ her en der trapjes uitgegraven en boomstammen dwars over
de gangen gelegd. “Dit hebben we
gedaan voor als er een konijn of zo
invalt. Die kan er dan weer uitklimmen”, zegt Hube.

Steeds achter de pc
zitten is niks

Tijdens de graafwerkzaamheden
komt af en toe een opa of oma van
het zestal voorbij met een zakje
snoep. En het moet gezegd worden,
nergens was er een papiertje of stuk
plastic te vinden nabij de burcht.
De zes houden van de natuur en ze
willen de grootste kamer van het
gangenstelsel nog overkappen met
takken, bladeren en mos. “Voor als
het regent, maar we willen geen
plastic gebruiken”, zegt Tom.

Af en toe komt een
opa of oma van het
zestal voorbij met
een zakje snoep
Even later zegt Danny: “Het is wel
jammer dat het straks vroeg donker
wordt, want dan kunnen we niet
meer zolang graven.” De ‘diggers’
van Swolgen hebben nog plannen het
gangenstelsel uit te breiden. “Maar je
moet wel schrijven dat we geen bomen of planten verwijderen, we graven alleen daar waar het kan”, laat
een van hen weten. Het zestal heeft
het gangenstelsel op een heuvel
gegraven om zo eventuele nieuwsgierige bezoekers eerder te ontdekken.
Nu de herfst is ingezet en bomen en
struiken hun bladeren verliezen werkt
dit tegen hen. “Nu zien ze ons veel
gemakkelijker dan wij hun. Maar dat
maakt niet uit, als wij maar lol hebben”, besluit Johan het interview.

Ingezonden brief

Actie ﬁetspad gaat door
Sinds vorige week staan er op de Stokterweg in Broekhuizen speciale
actieborden waarmee aandacht wordt gevraagd voor een snelle aanleg
van een veilig fietspad tussen Broekhuizen en Horst.

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

De oproep van het actiecomite ’Fietspad nu’ aan bewoners
en verenigingen om deze actie te
ondersteunen middels het plaatsen
van een bord en/of het ontwerpen
van een poster heeft inmiddels veel
reacties opgeleverd. Naast veel scholieren en ouders hebben zich inmiddels ook reeds enkele verenigingen
gemeld.
Ook (sport)verenigingen vinden
een veilige fietsverbinding een
absolute noodzaak. In de komende
weken zullen er dus zeker een aantal
borden bijgeplaatst worden; de steun
voor deze actie is overweldigend.
Deze week zijn er een 5-tal
nieuwe borden bijgeplaatst, onder
andere door volleybalclub Brovoc.
“Het is toch te gek voor woorden dat
we nu al jaren moeten wachten op
dit fietspad, zeker nu deze weg, door

Slotconcert Rowwen
Hèze uitverkocht
De allerlaatste kaarten voor het Slotconcert van Rowwen Hèze zijn
verkocht. Dat betekent dat dit evenement op zowel vrijdag 5 als zaterdag
6 november is uitverkocht.
In april begon de voorverkoop
voor de kaarten van het Slotconcert en
hierbij raakte de server in het begin al
meteen overbelast. De kaarten voor
zaterdag waren dan ook binnen 3 uur
uitverkocht. Inmiddels zijn ook alle
kaarten voor vrijdag verkocht.
Voor De Limburgse Pleinfeesten
‘Zondag in het Zuiden’ op 7 november zijn nog wel kaarten beschikbaar.
Op deze zondag zal er een keur aan
artiesten optreden en zorgen voor

Limburgse gezelligheid. Naast Rowwen
Hèze kunnen bezoekers genieten van
Beppie Kraft, Monique Smit, Fabrizio
en Frans Duijts.
Daarnaast zijn er joekskapellen en
zaate hermeniekes die een cover hebben gemaakt van een Rowwen Hèzeliedje. Enkele van deze covers zullen
op deze dag live gespeeld worden
door de kapel of hermenie en hieruit
wordt dan de winnaar gekozen van de
Kopen Cover Competitie.

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
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10% korting
op alle jassen!

500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

de toename van het verkeer, alleen
maar onveiliger is geworden”, aldus
een bezorgde trainster/coach. “We
staan volledig achter deze actie, er
moet nu snel wat gebeuren!”
In de komende weken staat de
gemeentelijke begroting voor 2011
op het programma. Het is van groot
belang dat het fietspad de hoogste
prioriteit krijgt op de lijst van gemeentelijke projecten; er moet (nu) geld
beschikbaar gemaakt worden.
Iedereen die deze actie wil ondersteunen kan zich melden bij onderstaande leden van het actiecomite.
Een email sturen naar de dorpsraad is
natuurlijk ook prima (drbroekhuizenbroekhuizenvorst@gmail.com).
Actiecomite “Fietspad nu”
Coen Absil – Gees Timmer
- Paul Aarts – Jac Wanten

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66
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NOSTALGIE

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.

JAREN 50 America
Vanaf deze week plaatsen we iedere week een oude foto uit onze gemeente met het bijbehorende verhaal.
Deze week is de foto afkomstig van Werkgroep Oud America.
Deze opname van de Nusseleinstraat, waarschijnlijk in de vijftiger jaren. Op de opname staat rechts
Bakkerij Fuchs (nu Tapperij Station America) en links vooraan het pand van Bakker Ummenthun. In de verte
staat het voormalige Boerenbondsgebouw. Voordat de straat Nusseleinstraat heette, was het de Nieuwe
Peeldijk.

Een frisse appel
in een
krokant jasje

HORST • MAASBREE

De naam Nusseleinstraat is
afkomstig van de allereerste
onderwijzer van America, meester
Martinus Nusselein, geboren in 1861
in Roermond. Op 1 april 1888 ging de
openbare school in America van
start. Nusselein verdiende 700
gulden per jaar. Hij bleef in Horst
wonen en trouwde met Maria
Houben uit Horst.

Nusselein was een fanatiek sierkippenhouder. Met zijn hoenders trok hij
door het hele land. Hij viel regelmatig
in de prijzen. Meester Nusselein was
actief in de Horster gemeenschap als
lid van de Koninklijke Harmonie en in
1897 was hij medeoprichter en later
zelfs voorzitter van wielrijdersclub De
Turftrappers. Later werkte Nusselein nog
in Horst en daar overleed hij in 1906.

Op 24 oktober zijn alle foto’s
te bezichtigen tijdens de culturele
manifestatie ’Kom aan de Brug’ van
13.00 tot 18.00 uur in Aan de Brug in
America. Werkgroep Oud America is
nog steeds op zoek naar oude foto’s
van America. Mensen met foto’s
kunnen hiervoor contact opnemen
met Hay Mulders op 077 464 19 49
of hay.mulders@ziggo.nl

Cadeautip! Verras een ander..
met onze vis lekkernijen of een bijzondere cadeaubon.

Kinderboekenweek in
De Dobbelsteen in
Sevenum afgesloten
Op donderdag 14 oktober hebben de kinderen van basisschool
De Dobbelsteen in Sevenum de
kinderboekenweek afgesloten met
een aantal beroemde voorlezers in
hun school. Zo hebben burgemeester Van Rooij, dokter Van Weeghel,
tandarts Backus en pastoor Lauvenberg
hun voorleestalent laten horen. Zij
lazen in verschillende klassen verhalen
voor van bekende boekhelden als
Meester Jaap en Pluk van de Petteflet.
De kinderen waren erg enthousiast
en hebben met veel betrokkenheid
geluisterd. De foto’s van de activiteiten
zijn terug te zien op de website:
www.dedobbelsteen.nl

Tevens verkopen wij producten van Smaakgeheimen.

Graag tot ziens!

Openingstijden winkel: vrijdag van 13.00 - 18.00 uur,
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.

HENK AARTS
Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Beleef het buffet!

Herfst...
... buffet!
vanaf

€ 7,75 p.p.

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

04

nieuws

21
10

Horstenaar valt ex-vrouw
aan met hakbijl
Inwoners van Horst reageerden geschokt toen bleek dat een man die
in Zandvoort zijn ex-vrouw aanviel met een hakbijl uit hun buurt kwam.
De 38-jarige man woont al jaren in Horst, maar de buurtbewoners
hadden nauwelijks contact met de verdachte.
De aanval vond plaats vlakbij
het station in Zandvoort en gebeurde
in het bijzijn van andere passanten.
Omstanders wisten de Horstenaar tot
stoppen te dwingen en over te dragen
aan de politie. De vrouw is in kritieke
toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Winnaars Geplukt
op de Hiltho
Anita Jacobs en dochter Maud zijn de winnaars geworden van ‘Geplukt’. Zij winnen een sensationele vlucht
boven de gemeente Horst aan de Maas. Op de Hiltho konden de bezoekers ‘Geplukt’ worden, waarna ze bij de
stand van HALLO op de foto konden. Enkele honderden foto’s werden er geknipt.

Zelfs een cameraploeg van het
SBS6-programma Hart van Nederland
reisde af naar Horst om de reacties van
de buren van de opgepakte man te
peilen. Een link naar de bijdrage van
Hart van Nederland is te vinden op
www.hallohorstaandemaas.nl

Bewoners Grubbenvorsterweg
krijgen steun van Floriade
Volgens omwonenden van de Grubbenvorsterweg in Sevenum juicht
ook de Floriade de komst van een fietspad langs de weg toe. Bewoners
rondom de Grubbenvorsterweg pleiten al tijden voor de aanleg van een
fietspad.
In de programmabegroting 2011
heeft het college van Burgemeester
en Wethouders bepaald dat het
fietspad in 2011 wordt aangelegd
en wordt betaald uit het geld dat
binnenkomt via de exploitatie van
Klavertje 4 en Californië. Volgens

de omwonenden kwamen veel
bezoekers van Floriade Invites op de
fiets via de Grubbenvorsterweg naar
het evenement. De verwachting is
dat dat ook het geval zal zijn als de
wereldtuinbouwtentoonstelling in
2012 haar deuren opent.

Over de golven van de zee,
draagt de wind mijn lichaam mee.
Moe maar blij,
want het is eindelijk voorbij.

Tiny Thoen

Tijdens dit zesdaagse evenement
werd er elke dag een foto gekozen en
uiteindelijk waren er zes kandidaten
die kans maakten op een rondvlucht

boven de gemeente Horst aan de
Maas. Via de site van HALLO konden
de mensen stemmen op deze zes
kandidaten.

Bekijk alle foto’s van
de geplukte bezoekers van de
HALLO-stand tijdens de Hiltho op
www.hallohorstaandemaas.nl

echtgenote van

Frans Van Rensch †

ook in 2011 uw
gratis weekblad

Ôs mam overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Horst Wiel
Lea en Leon
Bettie en Sjors
Teun
Dorris en Sjaak
Horst Dinie †
Horst Frans en Diny
Brigitte en Michel
Merlin en Steef
Michelle
Den Haag Gerard en Rachel
Horst, 14 oktober 2010
Corr.adres: Wervelstraat 26, 5961 VC Horst
Wij hebben ôs mam voor het laatst in ons midden gehad
tijdens de uitvaartdienst op 20 oktober in de H. Lambertuskerk
van Horst, waarna wij haar bij ôzze pap en naast dochter Dinie
te rusten hebben gelegd op de r.-k. begraafplaats.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het personeel
van Proteion voor de liefdevolle verzorging.

HORTENSIA’S (130 srt.)
Buxus €0,50, laurier v.a. €1,50,
Coniferen v.a. €2,00, taxus v.a. €1,50
U kunt nu al bomen bestellen.
Zie website.
Div. vaste pl., grassen 50% korting
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 403 271 08/ 077 465 32 83
LONG OLIE - helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077-398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05

Kruising Labrador met Boerenfox pups
te koop. Sociale energieke hondjes,
Leuke gezinshond. Tel: 0478-691775

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

Te koop Buro + conferentiestoelen,
tafels, hoekburo´s, ladenblokken,
kantinemeubilair, kluizen, garderobe +
helmenkasten en div. draai + roldeurkasten nieuw + gebruikt
Hagro 077-3988037 ook zat open

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. Tel. 077 - 3987361.
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Hoera!

Geboren op 15 oktober 2010

Tieme

Dankbetuiging!

Werkplaats of magazijn opruimen!!
Voor al uw stalen kasten, ladenblokken
werkbanken, magazijn + palletstellingen
stapelbokken en tl-armaturen
Hagro Sevenum ook zat open
077-3988037

Zoon van Geert & Anja
Versleijen-Holtermans
Bakhuuske 33,
5963 HD Hegelsom

Wij willen u allen hartelijk danken voor alle steunbetuigingen
die wij ontvangen hebben bij het overlijden van onze
moeder, oma en oma-oma.

Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

Weerbaarheid

Bertha Spee – Peeters
Uw aanwezigheid bij de avondwake en uitvaartdienst was
hartverwarmend. We zijn ontroerd door de vele kaarten en de
persoonlijke belangstelling die overal uit sprak
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Spee
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag, 31 oktober 2010
om 10.00 uur in de Parochiekerk H. Nicolaas te Broekhuizen.

CADEAU
Bij aankoop van
lange laarzen
luxe pantoffels

cadeau!

zolang de voorraad strekt!

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Verloren zwarte mobiele telefoon
Splinternieuwe zwarte LG Cookie KP500
Mobiele telefoon. Venrayseweg 13,
verloren richting oude Landbouwschool
13-10-2010 rond 19.30 uur. Ik ben heel
verdrietig. Sportieve vinder, bel Anna
077-3987367.
NOG leverbaar BOL/POTchrysant ,
Rozen, Buxus, Pyramides, Tuinrozen ,
Heideplanten, Stamrozen ALLES TOT 01
NOVEMBER daarna weer open na de
winter, elke dag open, zelfbediening!
Veenweg 5 A America

Vrijblijvende
informatiebijeenkomst
Sociale weerbaarheidstraining
Voor kinderen (6-9 jr, 9-12 jr)

Zaterdag 6 november
van 10.00 tot 11.00 uur
Centrum l’Espoir, Almeweg 11, Horst
Meer info?
www.devreedetrainingen.nl
Michaële de Vreede 06-12560963
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Druk weekend voor
centrum Horst
Volop activiteiten afgelopen weekend in het centrum van Horst. Een groot deel van de winkelstraten in het
centrum werd zaterdag en zondag bevolkt door de rondtrekkende kunstmanifestatie Menu 2010.

voor...

na reparatie

Nieuw in Horst: Caravan- en Camper Repair
l
l
l
l

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden

Autoschade Maashorst ook voor:
l
l
l
l
l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen
industrieel spuitwerk
Focwa Eurogarant erkend
afhandeling rechtstreeks met alle verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale regeling m.b.t. eigen risico bij schade
Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Wij zijn g
gespecialiseerd in :
- Schoonheidsbehandelingen
Schoonh
- Verlammingen
V
Verlamm
- Pijnbestrijding
P bestr
Pijn
- Slap
a eloo
Slapeloosheid
- en Str
t ess
Stress
Wij behan
behandelen met :

Kunstenaars hadden zich uitgeleefd rondom het thema landbouw en probeerden bezoekers
met opstellingen, voorstellingen en
bijzondere gerechten anders te laten

kijken naar de identiteit van NoordLimburg. Daarnaast werkten de
Horster ondernemers samen tijdens
de koopzondag die volgens centrummanager Rob Geurts speciaal voor

de culturele manifestatie was verzet.
De centrummanager was blij om te
zien dat vrijwel alle winkeliers in het
centrum zondag de deuren hadden
geopend.

Rijvaardigheidsritten voor 50-plussers
Op woensdag 10 november organiseert VVN afdeling Peel- en Maasdorpen in het MFC in Melderslo twee
rijvaardigheidsritten voor 50-plussers, ook wel bekend als broemritten. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers.
De rijvaardigheidsrit duurt drie
uur en de cursus bestaat uit diverse
onderdelen. Een van de onderdelen
betreft een praktijkgedeelte waarin
de deelnemers rijden in de eigen auto
onder toezicht van een speciaal voor
dit doel opgeleide rijinstructeur. Een
tweede onderdeel is een theoriegedeelte waarin de verkeerskennis
wordt opgefrist en de laatste wijzigingen in de verkeerswetgeving worden
behandeld. Tot slot bestaat de cursus
uit een oogmeettest door een opticien
en een bewegingsles door een erkende bewegingstherapeut.
Mensen die interesse hebben om

deel te nemen aan deze rijvaardigheidsrit kunnen zich voor 1 november opgeven bij Gerda Gielen, Achter
de Smaalbrug 25 in Horst, telefoon
398 32 68. Opgeven kan ook via
peelenmaasdorpen@vvnregio.nl
onder vermelding van naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.
Hierbij wordt de deelnemers gevraagd om hun voorkeur aan te geven
voor de ochtend of de middag.
De kosten bedragen 10 euro per
persoon. Deze dienen bij opgave te
worden voldaan op rekeningnummer
12.36.26.862 ten name van VVN
afdeling Peel- en Maasdorpen.

Gratis openbaar vervoer voor
Wmo-pashouders Regiotaxi
Met ingang van 1 november 2010 kunnen Wmo-pashouders voor de Regiotaxi in Noord- en Midden-Limburg
gratis gebruik maken van het normale openbaar vervoer zoals dat door Veolia wordt verzorgd. Dit hebben de
gezamenlijke gemeenten in Noord- en Midden-Limburg besloten, na overleg met Veolia en de Provincie Limburg.
De invoering van het gratis
openbaar vervoer betekent niet
dat de mensen een keuze moeten
maken tussen Regiotaxi of openbaar
vervoer, van beide vervoersvormen
kan gebruik worden gemaakt. Alle
huidige Wmo-pashouders voor de
Regiotaxi krijgen een nieuw pasje
dat wordt voorzien van een pasfoto.
Op vertoon van het pasje kan de
betreffende Wmo-geïndiceerde gratis
van het openbaar vervoer gebruikmaken.

Het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er op
gericht om mensen met een beperking
zoveel mogelijk deel te laten nemen
aan het normale maatschappelijke
verkeer. Daarin past het om mensen
zoveel mogelijk van het reguliere
openbaar vervoer gebruik te laten maken. Dit streven wordt zowel landelijk
als provinciaal onderstreept. Met het
besluit van de gemeenten in Noorden Midden-Limburg wordt in feite
uitvoering gegeven aan dit beleid.

Email: info@li-ren.nl
Website: www.li-ren.nl
de behandeling kan worden vergoed door de meeste
ziekenkostenverzekeraars, aanbeveling door een
huisarts is wenselijk maar niet noodzakelijk

VVN afdeling Peel- en Maasdorpen

Senioren zijn een kwetsbare
groep verkeersdeelnemers. Ouderen
zijn zelf vaak nog prima in staat om
deel te nemen aan het verkeer, mits
ze weten en zelf kunnen ervaren wat
goed en minder goed gaat tijdens
het autorijden.
Het doel van een rijvaardigheidsrit
is dat senioren, door de opgedane dan
wel opgefriste verkeerskennis, zo lang
mogelijk op een verantwoorde en veilige wijze kunnen deelnemen aan het
verkeer. Dit doel wordt mede behaald
door de adviezen en tips die zij aan
het einde van de rit krijgen van VVN
en de ingeschakelde specialisten.

Mevr. Li.Q. Shen en Dhr. T.R. Ren ( PHD )
Doolgaardstraat 42 5961 TS Horst
Tel: 077-3986895
Mob: 06 54 72 70 21

De regeling geldt alleen in het
gebied Noord- en Midden-Limburg en
betreft de trein (Maaslijn), de lijnbussen en de buurtbussen. Het NS-vervoer is uitgesloten.
De regeling geldt gedurende
de normale openingstijden van het
openbaar vervoer en op alle dagen
van de week. Voor meer informatie
over deze regeling kunt u terecht
bij het projectbureau van Regiotaxi
Noord en Midden Limburg, telefoon
0475 77 21 21.

- Acupunctuur
Acupunc
- TTuiNa massage
ma
- Moxa therapie
- Chinese kruiden

Nieuw!!
Herfst en winter zorg in de
traditionele Chinese geneeswijze
zie voor informatie op de website

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Gezinszak friet
met 2 kroketten en
2 bamischijven 
95

,
7
Kijkt u ook eens op

www.hethukske.nl
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Drietal huisverboden
in Horst aan de Maas
Binnen enkele weken heeft burgemeester Kees van Rooij drie huisverboden op moeten leggen in Horst aan de
Maas. Volgens Hans van Vulpen van de politie blijkt het huisverbod een probaat middel om huiselijk geweld terug
te dringen.

Kamerlid Sabine Uitslag in Tienray
CDA-kamerlid Sabine Uitslag gaf maandagavond een presentatie
in zaal ’t Pleintje in Tienray. De politica was aanwezig bij een
themabijeenkomst van het CDA. Onderwerp van gesprek was de
gezondheidszorg. Uitslag werkte voordat ze werd verkozen als
kamerlid onder andere als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper.

Van Vulpen stelt dat het in de
drie gevallen, die zich niet allemaal
in het dorp Horst zelf afspeelden,
‘zeker niet om levensbedreigende
situaties’ ging. Van Vulpen: “Het
middel wordt niet zomaar toegepast.
Meestal vindt er eerst een incident
plaats. Het huisverbod betekent dat
de pleger van het geweldsdelict tien
dagen zijn of haar woning niet meer
in mag en in die periode ook geen
contact mag opnemen met de partner
of de kinderen. Het is een bestuursrechtelijke uitspraak, dat betekent
dat de burgemeester de maatregel

moet goedkeuren. De tien dagen zijn
een afkoelingsperiode, waarin de
hulpinstanties hulp bieden aan alle
betrokkenen. Ik weet dat in twee van
de drie gevallen het huisverbod effectief is geweest en dat de betrokkene
weer teruggekeerd is. Van het derde
geval weet ik te weinig.”

Toename aantal
huisverboden
Van Vulpen meent dat er geen
sprake is van een toename van het
aantal huisverboden in Horst aan de

Kunstgebit Zorgcentrum

Assistent-Accountant

HORST
- Heeft u een loszittend kunstgebit?
- Wist u dat een klikgebit in de basisverzekering zit
en bijna geheel vergoed wordt?
- Wist u dat uw nieuw gebit voor 75% vergoed wordt?
- Reparaties aan uw kunstgebit terwijl u wacht.
Ook in het weekend!
- Loop binnen voor een vrijblijvend advies.

Maas: “Nee, het middel is nog niet zo
lang bekend en toepasbaar. Maar het
is als met een ongeval met dodelijke
afloop: soms heb je er een half jaar
geen, dan twee in korte tijd. Toeval
dus.”
Toeval of niet, volgens een
woordvoerder van de gemeente
is er wel degelijk sprake van een
toename: “In 2009 hadden we vanaf
mei één huisverbod. In 2010 hebben
we er tot nu toe al acht. Een oorzaak
kan inderdaad zijn dat het middel nu
bekender is en daarom eerder wordt
toegepast.”

aandacht

resultaat

Functieomschrijving
Als assistent-accountant bent u verantwoordelijk voor
het opstellen van jaarrekeningen, publicatiecijfers en
tussentijdse rapportages, alsmede het verzorgen van
financiële administraties en aangiften omzetbelasting. Verder assisteert u bij het opstellen van
prognoses, financieringsaanvragen en complexe
adviestrajecten. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om in de toekomst, na een intern opleidingstraject, zelfstandig ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf te adviseren.

Tel. (077) 398 88 45 Venrayseweg 14, 5961 AG Horst
Profiel
U bent ambitieus en leergierig en beschikt over
een afgeronde HBO-opleiding Bedrijfseconomie/
Accountancy. Werkervaring bij een accountantsof administratiekantoor is een pre. Daarnaast heeft
u kennis van automatisering, een commerciële en
klantgerichte instelling, goede communicatieve
vaardigheden en buigt u kritiek om tot persoonlijke
verbeterpunten. U start als assistent-accountant
met doorgroeimogelijkheden tot accountantadministratieconsulent.

Voor sfeer vol wonen!

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

Administratief medewerker

ADVIES

|

PLANNING

|

Functieomschrijving
Als administratief medewerker bent u verantwoordelijk voor het verzorgen van financiële administraties
en aangiften omzetbelasting, daarnaast verricht u
voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen
van jaarrekeningen, publicatiecijfers en tussentijdse
rapportages.

MONTAGE

openingstijden:
v r. 1 4 - 2 0 u
za. 10 - 16u

Aandacht, dat is waar Lenssen voor staat.

of op afspraak

Venrayseweg 6

Horst

T. 0 7 7 - 4 6 7 1 5 5 5

of

0413-212674

Workshops
bloemschikken!!

Lenssen boekt resultaat voor ondernemers in het MKB, de non-profit en
agrarische sector. De aandacht die
Lenssen aan u en uw onderneming
besteedt heeft één doel: Resultaat!

M.i.v. Woensdag 27
Oktober gaan de
workshops van start!!
We beginnen die week
met het thema:
Allerheiligen
Geef je snel op wantt
VOL=VOL !!!!!!

Wij zijn een adviesorganisatie op
het gebied van:
• Accountancy
• Fiscale en juridische dienstverlening
• Lenssen Online Personeel
• Coachen van ondernemers
• Financiële planning

Het programma en meer
informatie vind u op
www.ab-bloemenservice.nl

Langstraat 20b
5963 NW Hegelsom
Tel. (077) 398 83 27
info@lenssenadvies.nl
www.lenssenadvies.nl

Profiel
U bent ambitieus en leergierig met een HBOdenkniveau en beschikt minimaal over een afgeronde
MBO-opleiding Administrateur, niveau 4. Daarnaast
heeft u kennis van automatisering, een commerciële
en klantgerichte instelling, goede communicatieve
vaardigheden en buigt u kritiek om tot persoonlijke
verbeterpunten. U start als administratief
medewerker met doorgroeimogelijkheden tot
assistent-accountant.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een boeiende en afwisselende baan in
een jong en enthousiast team. Een hoge mate van
zelfstandigheid, een gevarieerd en uitdagend
cliëntenbestand en een aantrekkelijk toekomstperspectief met doorgroeimogelijkheden en studiefaciliteiten. Het salaris is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie.
Uw motivatie met CV kunt u binnen 10 dagen
richten aan:
De heer J.W.F. (Joris) Wijnen
Joris.Wijnen@Lenssenadvies.nl
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Grubbenvorster echtpaar maakt wijn van eigen druivenoogst

Het leven is te kort om
slechte wijn te drinken

Aan de Burgemeester Cremersstraat in Grubbenvorst woont het echtpaar Frans en Roos Engels-Kox. In hun huis
oefent Roos (65) haar grote hobby uit: wijn maken. Haar man Frans (67) teelt de druiven op een perceel in
Sevenum. Oktober is bij uitstek de maand waarin de druiven geoogst worden en onze HALLO-verslaggever ging een
kijkje nemen bij de wijngaard in Sevenum en bij Roos Engels in Grubbenvorst.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

n
n
n
n

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

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

IN VERBAND MET ONS
30-JARIG BESTAAN
Proef de hele menukaart geserveerd aan tafel!
Onbeperkt eten voor € 20,- per persoon.
van dinsdag t/m donderdag. Vrijdag, zaterdag en zondag € 23,00
excl. dessert en drank

Afhalen 10% KORTING van dinsdag t/m donderdag
Vrijdag, zaterdag en zondag 5%
Reserveren gewenst

Frans en Roos bij hun grootste hobby, druiven telen en wijn maken

Mam, mien
wienrekske is laeg
Nadat het echtpaar door reorganisatie op en rond het veilingterrein
moest verhuizen, kwam het telen van
druiven in gevaar. “We kregen van
onze oudste dochter in Sevenum een
flink stuk tuin aangeboden, waar we
nu onze hobbywijngaard ‘D’n Donck’
hebben. Er staan 240 stokken met
16 verschillende soorten druiven.
Tweederde bestaat uit rode en een
derde zijn witte druiven”, zegt de
druiventeler. Volgens Frans zijn druiven
niet moeilijk te telen. Na aanplant

Wijn maken van
berkensap
De interesse om zelf wijn te maken leeft bij Roos al vanaf 1985. Een
paar jaar later, in 1988 werd zij lid van
het Noord-Limburgse gilde Dionysos.
Frans werd enkele jaren later lid van
het gilde. “Het gilde Dionysos is opgericht in 1978, nadat hobbywijnmakers
zich vonden op de Hiltho-beurs in
Horst”, zegt Roos.
De wijnmaakster heeft zich intussen helemaal toegelegd op het maken
van druivenwijnen. Bessen-, appel- en
berkenwijn komt niet meer voor in
haar wijnmakerij. Ze maakt nu vooral
rode, witte, en rosé wijnen. Rode
wijn, afkomstig van het druivenras
‘Rondo’ maakt ze het vaakst en is haar
favoriete wijn.

Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

Het weer is bepalend
voor een goede oogst
Volgens Roos is het maken van
wijn niet moeilijk. “Na het plukken
van de druiven ga ik ze ontstelen,
kneuzen. Voor witte wijn worden de
druiven direct geperst en laat je het
sap vergisten. Bij rode wijn is het ontstelen, kneuzen en dan met de schillen
laten vergisten, want de kleur moet
uit de schil komen, daarna pas persen.
Om voldoende alcohol in de wijn te
krijgen, moet je het suikergehalte en
de zuurgraad van het sap meten.
Als je weet hoeveel suiker er
nodig is om 1% alcohol te verkrijgen,
kun je uitrekenen hoeveel suiker je
nodig hebt om een alcoholpercentage
van 12% te krijgen. De druiven in
Nederland bevatten meestal te weinig
suiker om die 12% alcohol te halen en
dus moet je nog suiker toevoegen. Na
dit proces is het ‘klaren’ van de wijn
en het rijpen aan de beurt dat tussen
een half jaar tot een jaar in beslag
neemt. Daarna kun je bottelen”, legt
de wijnmaakster geduldig uit. Roos en
Frans genieten van hun wijnen maar
dat doen ook hun drie dochters die op
tijd langskomen: “Mam, mien rekske is
laeg.” Roos kan er wel om lachen. “Wij
verkopen geen enkele fles wijn maar
gebruiken alle wijn voor onszelf en
drinken deze samen op met vrienden
en kennissen. Ons motto luidt dan ook:
‘Het leven is te kort om slechte wijn te
drinken’.

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

3D-TV

A new dimension in style

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

komen twee jaar later de eerste
trosjes aan de jonge plant en na vier
jaar een volle oogst. Druivenstruiken
moeten wel goed gesnoeid worden
want alleen op nieuw hout komen
de druiven. Het oogsten gebeurt in
september en oktober. “Druiven kun je
gemakkelijk zelf stekken, al bestellen
we nieuwe resistente rassen bij een
druiven-enter in Luxemburg”, aldus
Engels.
Wanneer het weer goed meewerkt haalt de Grubbenvorstenaar
één à twéé kilogram van een stok.
“Door de natte augustus- en septembermaand zijn de druiven dit jaar
gevoelig voor smet”, zegt Frans.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Frans Engels is geen onbekend
persoon in Grubbenvorst en omgeving
want hij was 35 jaar lang werkzaam
als portier-beveiliger op veiling ZON.
Frans: “We woonden op het veilingterrein en kweekten in ons tuintje
druiven. Ik ben begonnen met één
druivenstok tegen de gevel van ons
huis maar enkele jaren later had ik
al vijftig druivenstokken in mijn tuin
staan. Die heb ik aangeplant nadat
Roos verslingerd was aan het zelf
maken van wijn”, aldus de ex-veilingmedewerker. In de jaren daarvoor
brachten Frans en Roos hun druivenoogst naar vrienden die er wijn van
maakten in een kelder. Daar kreeg
Roos het virus van zelf wijn maken te
pakken volgens Frans. Zijn echtgenote
maakte in die beginjaren van haar
hobby wijn van morellen, appels, bessen en zelfs berkenwijn.

inclusief:

• ingebouwde 3D-transmitter
• 1 gratis 3D-bril

Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect
Gewoonweg
meer
Gewoonweg
meer
comfort.
KIES
JE comfort.
CADEAU!

naar keuze
bij een
Samsung
3D-TV
Denieuwe
nieuweArt
ArtEen
SLcadeau
met een
diepte
van
slechts
9090mm.
De
SL
met
een
diepte
van
slechts
mm.
*

Samsung 14.2MP digitale camera | Samsung Galaxy Apollo | Samsung eReader

Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte

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

Q4_Adv_220x300_7700_DEF.indd 1

home of electronics
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CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Swolgenaar bewaart al veertig jaar
zijn afgeknipte nagels

Bijzondere verzameling
in twee glazen potjes
De één spaart postzegels, de ander sigarenbandjes of munten. We zijn een volkje van verzamelaars en soms
vergaren mensen de meest vreemde voorwerpen en dingen bij elkaar. Een wel heel bijzondere verzamelaar is
Ger Leijsten uit Swolgen. De van oorsprong uit Melderslo afkomstige Swolgenaar spaart nagels. Geknipte nagels
wel te verstaan. Onze Hallo-verslaggever bracht een bezoek aan Leijsten die officieus wereldrecordhouder nagels
verzamelen is.
Veel mensen uit Ger Leijsten’s omgeving vinden het maar een vreemde
hobby, de nagelverzamelwoede. Aan
de andere kant vinden ze het ook wel
weer bijzonder. Na de tv-uitzending
besteedden diverse media aandacht aan
de verzameling van Ger. Zo stond er een
artikeltje over hem in het Dagblad voor
Noord-Limburg, de Horster Echo en de
Story. Ger Leijsten is wereldrecordhouder
met zijn aparte verzameling, maar dat
is ook niet moeilijk omdat hij de enige
persoon is, waarvan bekend is dat hij afgeknipte nagels verzamelt. Tot een vermelding in het Guinness Book of Records
kwam het echter niet, ondanks het feit
dat dit wel gemeld is aan de organisatie. “Omdat deze verzameling niet te
verbeteren is, werd het niet opgenomen
in het Guinness Book”, zegt Ger.

Nagels vertellen veel
over je gezondheidstoestand

Ger Leijsten met zijn afgeknipte nagelverzameling

Elektro Martens is met zijn dertig medewerkers één van de
toonaangevende elektrotechnische installatiebedrijven in
de regio Venray. Er is deskundigheid en ervaring in huis op
het gebied van elektrotechniek, ICT-netwerken en beveiliging.
Onze organisatie heeft relatief veel jonge mensen in dienst
en is dynamisch en sterk op resultaten gericht.
Voor onze Afdeling Beveiliging zijn wij op zoek naar:

Beveiligingsmonteurs m/v
Functie eisen
- opleiding in de beveiligingstechniek, bij voorkeur MBV
- ervaring in het aanleggen van beveiligingsinstallaties
- ervaring met brandmeldinstallaties en/of ICT-netwerken
geniet de voorkeur
- zelfstandig, professioneel en vakbekwaam
- in bezit van rijbewijs B

Voor onze Afdeling Elektrotechniek zijn wij op zoek naar:

Elektromonteurs m/v
Functie eisen
- opleiding in de elektrotechniek / in bezit van vakdiploma’s
- ervaring in het aanleggen van elektrotechnische installaties
- zelfstandig, professioneel en vakbekwaam
- VCA is een pré
- in bezit van rijbewijs B
Wij bieden
Een goede salariëring passend bij de functie en het niveau van kennis en
ervaring. Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, een goed toekomstperspectief, prima collega’s en een gemoedelijk werkklimaat.
Interesse?
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Elektro Martens,
t.a.v. Dhr. W.T.A. Martens, Postbus 195, 5800 AD Venray of
via e-mail naar info@elektromartens.nl

Ger Leijsten is 57 jaar oud en
getrouwd met Iet. Samen hebben ze
vier kinderen waarvan Ger ook de
nagels verzamelt. Hij begon een
kleine veertig jaar geleden met zijn
hobby. Ger: “In 1971 was ik op
vakantie in Trier toen ik erachter
kwam dat ik alweer mijn nagels
moest knippen. Mijn ergernis van het
nagels knippen sloeg om naar
nieuwsgierigheid. Ik was benieuwd
naar de hoeveel nagels die ik per jaar
zou knippen bij mezelf. Dus ben ik de
afgeknipte nagels gaan verzamelen
en dat doe ik nu nog steeds. Ik heb
tot op heden 162 gram nagels bij
elkaar gespaard en geknipt”, aldus de
welbespraakte Swolgenaar.

Na een douche zijn
ze zachter en is het
goed nagelknippen
En met het groeien van de nagels, groeide ook zijn collectie. “De
eerste nagels zijn dus van mezelf.
Later ben ik ook de nagels van mijn
kinderen gaan bewaren. Die stopte
ik een apart potje. Nu mijn kinderen
ouder zijn, spaar ik alleen nog maar

mijn eigen nagels”, zegt Leijsten.
Nagels van andere mensen uit zijn
omgeving spaart Ger niet.

De snelst groeiende
nagel is die van de
middelvinger
Hij knipt zijn nagels meestal
direct nadat hij gedoucht heeft. “Dan
zijn ze zachter waarbij de kans op
scheuren of kapot springen een stuk
kleiner is. Dat knippen doe ik op mijn
eigen speciale manier. Ik begin eerst
in de hoeken (van links naar rechts)
en laat in de midden een klein stukje
zitten. Op het laatst trek ik dan de
nagel eraf zodat deze niet wegspringt”, legt Ger heel precies uit. De
nagelverzamelaar heeft inmiddels
twee glazen potjes vol met afgeknipte stukjes hoorn, een synoniem
voor nagel.
Met zijn bijzondere verzameling is
de Swolgenaar zelfs op tv geweest.
Op 18 november 1994 was hij te gast
bij André van Duin in het programma
‘Bij van Duin’. Beelden van die
uitzending zijn terug te vinden op
www.hallovideo.nl

Ondertussen blijft Ger zijn nagels
knippen en sparen. Ook mensen uit
zijn omgeving boden hem in het
verleden hun nagels aan maar die
wil de Swolgenaar niet. Hij houdt het
liever bij zijn de nagels van zijn eigen
handen en voeten. Volgens Ger groeien
nagels zo’n 0,1 millimeter per dag en
gaat dit bij mannen iets sneller dan bij
vrouwen. Een nagel doet er ongeveer
zes tot acht maanden over om weer
volledig opnieuw aan te groeien. De
snelst groeiende vingernagel is die van
de middelvinger terwijl de nagel van
de duim het traagst groeit. Per jaar
groeien de vingernagels zo’n vier centimeter. Nagels die vaak geknipt worden,
groeien sneller en dat geldt ook voor
nagelbijters.

Mensen uit zijn
omgeving boden
hem in het verleden
hun nagels aan
En last but not least: Nagels
weerspiegelen iemands persoonlijke
gezondheid. Met die wetenschap
sluit onze verslaggever het interview
met de Swolgense nagelverzamelaar
af. Ger heeft inmiddels twee glazen
potjes nagels verzameld waarin zijn
gezondheidstoestand van de afgelopen
veertig jaar zit opgeslagen. Nu is voor
hem maar te hopen dat hij niet aan het
nagelbijten slaat.

is èn blijft gratis
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Maashorstfonds deelt
ruim 100.000 euro uit
Rabobank Maashorst heeft op donderdagavond 14 oktober bekend gemaakt welke initiatieven dit jaar geld
ontvangen uit het Maashorstfonds. Het Maashorstfonds steunt hiermee projecten die de leef- en werkomgeving in
de gemeente verbeteren. Het gaat hier om initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie,
natuur en milieu, educatie en maatschappij.

De cheques werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de
blokhut van Jong Nederland in Horst.
Verenigingen konden van 17 mei tot
en met 17 augustus een projectaanvraag voor het fonds indienen. Het was
donderdagavond de zesde keer dat

het fonds de aanvragen honoreerde. In
2010 werden 27 aanvragen ingediend,
waarvan er 14 werden gehonoreerd
door de beoordelingscommissie. De
afgewezen aanvragen voldeden niet
aan de gestelde criteria. In totaal werd
104.500 euro uitgekeerd.

De genomineerden werden door Bart Janssen, directeur
Bedrijfsmanagement bij Rabobank
Maashorst, beurtelings uitgenodigd
om hun cheque in ontvangst te nemen. De volgende projecten ontvingen
een cheque:

Tegels, Sanitair en Tegelwerken
Rongen is leverancier van een uitgebreide
collectie topmerken.
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1. Stichting Kweekvijver Mediatalent 7.500 euro
Project: ‘De letste mik’ documentaire over de laatste weken van een bakker,
aandacht voor verdwijnen van kleine zelfstandige ondernemers
2. Drumband Jong Nederland Horst 5.000 euro
Project: opzet nieuwe muzikale opleiding voor jeugdleden
3. IVN Maasdorpen 3.000 euro
Project: aanschaf leskisten voor de scholenwerkgroep, kinderen bewust maken
van het belang van behoud en ontwikkeling van de natuur
4. Dorpsraad Tienray 5.000 euro
Project: historie van de twee steenfabrieken koppelen aan kunstwerk in nieuwbouwproject ‘Tiensteen’
5. Stichting Museum de Kantfabriek Horst 10.000 euro
Project: dynamischer maken van het museum voor jongeren door aanschaf van
hand held computers en interactieve PDA (Personal Digital Assist)
6. Stichting Ruiterbelangen Sevenum 3.500 euro
Project: renovatie buiten rijbakken om meer veiligheid en welzijn voor mens en
dier te waarborgen
7. Fanfare Vriendenkring Swolgen 2.500 euro
Project: aanschaf nieuw instrumentarium
8. Stichting OJC Knor Meterik 5.500 euro
Project: aanschaf nieuwe DJ-set
9. RKsv Wittenhorst Horst 7.500 euro
Project: aanleg kunstgrasvelden, nieuwe kleedlokalen en scheidsrechterslokalen
10. Stichting Jeugdhuis Hegelsom 18.000 euro
Project: vernieuwbouw jeugdhuis Hegelsom (peuterspeelzaal, jeugdwerk
Hegelsom en jongerensociëteit Phoenix)
11. Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg 18.000 euro
Project: inrichting Brede Maatschappelijke Voorziening Kronenberg (integreren
gemeenschapshuis de Torrekoel, basisschool de Kroevert en de gymzaal)
12. Muziekvereniging Concordia Meterik 4.000 euro
Project: inrichten instrumentenfonds
13. Stichting Jongerengilde Sevenum 10.000 euro
Project: onderhoudswerkzaamheden accommodatie en vervanging van inventaris
14. Toeristisch Platform Horst aan de Maas 5.000 euro
Project: informeren van recreanten en toeristen over de mogelijkheden in de
gemeente Horst aan de Maas via de i-punten (toeristische informatievoorziening)

Nieuwe kapsalon
in Lottum
Op dinsdag 19 oktober opende een nieuwe kapsalon in Lottum aan de
Van Wijlickshove 25 zijn deuren. José van Rens heeft hier een woning
gekocht en in de bij de woning gelegen ruimte een kapsalon ingericht.

Dit jaar bestaan
wij 25 jaar.
Kom langs voor
speciale acties!

José is al vanaf de kappersschool,
zo´n zeven jaar geleden, actief als
kapster. Eerst heeft ze enkele jaren
ervaring opgedaan in een kapsalon
in Grubbenvorst. Hierna is ze aan de
Hoofdstraat in Lottum bij haar ouders
aan huis begonnen met een eigen
zaak. Toen haar ouders de ouderlijke
woning verkochten is ze korte tijd als
ambulant kapster verder gegaan.
Nu heeft ze aan de Van
Wijlickshove een woning met aanbouw gekocht. Deze aanbouw is na
een kleine verbouwing omgetoverd
tot kapsalon. Iedereen is hier

welkom voor knippen, kleuren,
extensions, permanent, bruids- en
gelegenheidskapsels en voor haarstyling en -verzorgingsproducten. Door het volgen van cursussen, shows
en beurzen volgt José de nieuwste
trends en kan ze uw kapsel volgens
deze nieuwste trends verzorgen en/of
adviseren. Ook doet ze graag mee aan
kapperswedstrijden. José werkt met
producten van Loreal professional.
Op zaterdag 23 oktober tussen 13.30 en 15.30 uur kunt u een
kijkje komen nemen in de nieuwe
salon. U bent van harte welkom!

10
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Sevenumse onderneming scoort goed op Maastrichtse zakenbeurs

Vershuys.com kaapt prijzen weg
op BKD Zuid in Maastricht
Vershuys.com bestaat amper een jaar en wist op de Bedrijven Kontakt Dagen (BKD) in Maastricht alle prijzen in de wacht te slepen. De beurs vond
vorige week dinsdag en woensdag plaats in het Mecc.
De onderneming kreeg een award
voor ‘Beste stand & Communicatie’
en een award voor de ‘Beste
Bedrijfspitch’ (In twee minuten vertellen waar een bedrijf voor staat). Nooit
eerder wist een onderneming alle
prijzen op een BKD-beurs in Maastricht
binnen te halen. Verhuys.com moest
concurreren met zo’n driehonderd
bedrijven.

Het gemak kun je
proeven
Het relatief jonge bedrijf uit
Sevenum heeft het toch maar voor
elkaar gekregen: alle prijzen winnen
op een bedrijvenbeurs. De formule
die het bedrijf hanteert is eenvoudig
en werkt vrij simpel. Kronenberger
Marwin Dekkers, commercieel
directeur van Verhuys.com legt uit:
“Mensen kunnen via de pc, hun
dagelijkse boodschappen thuis online,
of telefonisch bestellen. Wie voor
11.00 uur ’s ochtends bestelt, krijgt
de boodschappen daags erna thuisbezorgd. Maar we geven ze ook de
mogelijkheid zelf te bepalen wanneer,
op welke dag en op welk tijdstip ze
hun boodschappen thuis willen hebben”, aldus Dekkers. De onderneming
werd ruim een jaar geleden opgestart
door Huub Heijer, Marwin Dekkers,
Theo Koning en Martin Frankort. De
thuisbezorging bestaat sinds november 2009. Welke producten men
levert? Dekkers: “Dat is te veel om op
te noemen maar je moet denken aan

brood, vlees, zuivel, groente, fruit,
complete versmenu’s maar ook gebak
en bonbons. Alle producten komen uit
onze regio, rechtstreeks van de boer
of versproducent zoals wij onze door
Vershuys erkende versleveranciers
noemen.
Zo wordt de weg van producent
naar consument sterk verkort en
dat komt de smaak van het product
ten goede. Verser en dus ook veel
gezonder. Wanneer men niet op
onze bezorger wil wachten, worden
de boodschappen afgeleverd in een
innovatieve koeltas. Men hoeft zelfs
niet eens meer thuis te zijn voor de
bezorging”, zegt de Kronenberger.

miez-D
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

miez-D
Michel Daniëls
Steenstraat 13 A
Horst
06 38 24 59 81
info@miez-d.com
www@miez-d.com
Detailhandel
17 juli 2010

Activiteiten
Miez-D richt zich op de
verkoop van cd’s, muziek-dvd’s,
dvd’s en games.
Doelgroep
Alle mensen met liefde voor
muziek, films en games. Niet
per sé voor alle drie, maar het
raakvlak is zo enorm, dat er
een nieuw woord voor is
verzonnen: MuFiGa.

Grote tv-campagne
op komst
Mensen zonder internet kunnen
eveneens gebruik maken van deze
nieuwe vorm van dienstverlening.
Zij kunnen hun bestelling doorbellen via 0900-8600. Vershuys.com
heeft ook zogenaamde ‘Verspunten’,
(boerderijwinkels) waar men een
bestelling zelf kan afhalen. Volgens
Dekkers is de manier en vooral het
gemak waarmee men boodschappen
doet een gat in de markt. Naast de
prijs speelt ook de versheid van de
producten een belangrijke rol. “De
doorlooptijd van oogsten tot levering
aan consumenten wordt door onze
werkwijze aanzienlijk verkort”, zegt
Dekkers. Alle versproducenten die
producten aan Vershuys.com leveren

Starters
in de regio

Een medewerker van de BKD Maastricht reikte bloemen en de
awards uit aan Margo Bongaerts en Marwin Dekkers van Vershuys.com
worden zorgvuldig geselecteerd ter
kwaliteitsborging.

Ook in Zuid-Limburg
actief
Tijdens de Hiltho-dagen kon
het grote publiek kennismaken met
Vershuys.com. “We hebben een geweldige respons gekregen van bezoekers aan onze stand. Dat onze formule
de mensen aanspreekt, werd nog
eens bevestigd met de twee awards
in Maastricht”, kijkt Dekkers terug.
Voor de nabije toekomst heeft het

bedrijf nog grootse plannen. “We beginnen binnenkort met een zeer ruim
assortiment vis en zelfs zogenaamde
kruidenierswaren. We verwachten
veel van onze nieuwe versmaaltijden
voor oven en magnetron die binnenkort te verkrijgen zijn. Binnen het
bedrijfsleven groeien we momenteel
sterk in werkfruit, vers-lunches en het
bezorgen van boodschappen op het
werk. Verder starten we over enkele
weken met huis aan huis leveringen
in het Heuvelland, de regio Maastricht
en Vaals, dan zijn we in heel Limburg
actief”, aldus de directeur. Uitbreiding

Onderscheidend vermogen
Muziek, films en games
roepen emoties op. Dat is
universeel. Een ieder heeft zijn
persoonlijke beleving hierbij.
Schrijf je eigen verhaal in het
geheimschrift dat de zaak van
miez-D siert. Miez zal je gids
zijn in de wonderlijke wereld
van MuFiGa.

naar het buitenland en boven de
grote rivieren wordt serieus overwogen. Intussen is Vershuys.com gestart
met een landelijke tv-campagne. Bij
de onderneming werken momenteel
tien mensen in fulltime- en zo’n 15
tot 20 personen in parttime-dienstverband.

Aqua Zumba,
nu nieuw in
zwembad
de Berkel
te Horst

vernieuwd…
trendy…
ontdek het…
Djeenz, 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!
OVERLOON

MAASBREE

Vierlingsbeekseweg 16
5825 AW Overloon
T (0478) 649166

Dorpstraat 93
5993 AM Maasbree
T (077) 4653395

Ma
Di / Do
Vr
Za

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

www.djeenz.nl

Gesloten
09:00 - 12:00 // 13:00 - 18:00
09:00 - 12:00 // 13:00 - 20:00
09:00 - 16:00

S!
GRATI

Djeenz-clip
Bij aankoop van €100,riemclip (twv €15,-) kado.

Zwembad de Berkel is er trots op om Aqua Zumba in hun
programma te hebben. Uniek en sportief. Meld je aan!
Proeﬂessen zijn in week 44, 45 en 46 - Cursussen starten in week 47 Lessen worden gegeven door Patricia Willems; licensed Aqua Zumba instructor

(Wees er snel bij, want op=op).
Kranestraat 14, Horst | 5961 GZ Horst | T 077 - 477 97 25
E zwembad@horstaandemaas.nl | www.horstaandemaas.nl
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Cuppen 75 jaar actief binnen de transportwereld

Crisis heeft ook een positieve kant gehad
In het centrum van Horst, de Thomeerstraat, is Cuppen precies 75 jaar geleden begonnen met het transporteren
van goederen. Grootvader Cuppen is er destijds begonnen met paard en wagen. Na de Tweede Wereldoorlog ging
het bedrijf verder met transportwerkzaamheden waarbij legervoertuigen, door de geallieerden achtergelaten,
werden gebruikt. Het vervoer betrof destijds vooral het transport van goederen voor de veiling en veevervoer.
Inmiddels is er veel veranderd binnen de transportwereld en heeft de naam Cuppen Transport in 2000 een naamsverandering ondergaan tot Cuppen Logistics BV. Het bedrijf is gevestigd aan de Venrayseweg in Horst.

van een laad-losklep. Geheel ontworpen naar de specifieke eisen van hun
klanten. Ook maakt het Horster bedrijf
gebruik van een aantal vaste vervoerders die met opleggers van Cuppen
allerlei transporten verzorgen.

Crisis was het eerst
merkbaar binnen
onze bedrijfssector

Marc Cuppen voor één van zijn wegreuzen
De kerntaken van het bedrijf
anno 2010 zijn gericht op het vervoer
van planten en bloemen, groente en
fruit, conserven en chemicaliën. Ook
verzorgt het bedrijf een stuk warehou-

sing voor verschillende opdrachtgevers. Volgens Marc Cuppen, sinds 2000
directeur, is geconditioneerde opslag in
moderne koelruimtes een belangrijke
tak binnen het bedrijf. “We kunnen

verschillende temperaturen creëren
en dat geeft een meerwaarde aan ons
bedrijf”, zegt Cuppen. Het bedrijf beschikt over 35 moderne en geconditioneerde voertuigen welke zijn voorzien

Door een gestage groei is het
bedrijf geëvalueerd naar de huidige
omvang. In 1985 werd een geheel
nieuw pand betrokken op de huidige
locatie aan de Venrayseweg, hier beschikt de onderneming nu over 20.000
vierkante meter moderne kantoor- en
loodsruimtes. Een substantieel deel
van die ruimtes is verhuurd aan opdrachtgevers. Cuppen Logistics BV telt
ongeveer 55 werknemers, waarvan het
merendeel werkzaam is als chauffeur.
Het bedrijf kent nauwelijks verloop,
dit kenmerkt de betrokkenheid van het
personeel bij het bedrijf.
Volgens Marc Cuppen was de economische crisis het eerst merkbaar binnen
de transportbranche. Volgens hem klimt
de sector versterkt en wel uit de crisis.
“De transportbranche is vroeg-cyclisch.
De economische veranderingen in de
markt (economische crisis) heeft de
transportbranche als eerste getroffen.

Er is momenteel sprake van economisch
herstel voor wat betreft de vervoersbehoefte. Weliswaar is het aantal transportbedrijven door crisis afgenomen,
maar dat biedt weer kansen voor financieel gezonde bedrijven. In feite heeft
er een sanering binnen de transportbranche plaatsgevonden en zullen net
als in de natuur, de sterksten overleven.
Ik spreek niet over concurrenten maar
over collega’s”, aldus Marc Cuppen.
Daar waar het bedrijf geen mogelijkheid heeft of ziet om klanten te helpen
wordt zo nodig contact gezocht met een
collega transporteur. “Zolang Nederland
een belangrijke rol blijft spelen in de
wereldwijde goederenstromen zal er
ook behoefte bestaan aan vervoer. Voor
het wegvervoer zal hierin altijd een belangrijke taak zijn weggelegd vanwege
de bereikbaarheid. Die ontbreekt nogal
eens bij vervoer per spoor of water”,
besluit hij het interview.

Wij zijn beter bereikbaar dan spoor- en
waterwegen
Het bedrijf viert op 30 oktober het
75-jarige jubileum middels een klantendag. ’s Avonds staat er aansluitend
voor het personeel, oud werknemers
en genodigden een feestavond op het
programma in besloten kring.

24 OKTOBER KOOPZONDAG
www.horstbuiten.nl

Geopend van
11.00u - 17.00u

HILTHO’10
GROOTSTE CONSUMENTEN-EN
BEDRIJVENBEURS VAN NEDERLAND

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst, T 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl

Handelstraat 13
5961 PV Horst , Tel. 077-397 90 00
www.bovee.nl

Profiteer nu nog
de allerlaatste
dagen van
de “Hiltho
aanbiedingen”!
Boxspring 180 x 210 vlak
hoofdbord
2 x boxspring vlak
2 x pocketveer matras
1 x topper groot latex
van €2398,- voor €1698,met 4 seizoenen dekbed cadeau!

Wegens het enorme succes zullen
alle HILTHO-aanbiedingen nog tot
eind oktober geldig zijn!
Hierdoor kan uw voordeel op ons
nieuwe assortiment wel oplopen
tot 20% KORTING!

Gratis advies bij u thuis door onze
binnenhuisarchitectes!
Prachtige houtmotief vinyl vanaf
€ 13,65 per mtr.² incl. leggen!

Op deze dag gelden voor de laatste
maal onze HILTHO aanbiedingen:
- Alle Boretti accessoires met 25% korting!
- Nog 2 Boretti fornuizen 120cm voor zeer
speciale prijzen!
- Ligbad 180cm met whirlpool € 795,00
Verder nog diverse restanten van de Hiltho.
Enkele keukens voor opruimprijzen.
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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.

Martijn van de Voort
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

In Broekhuizenvorst nabij basisschool De Schakel woont Martijn van de
Voort. Een jongeman van 34 jaar oud die onze HALLO-verslaggever onlangs
ontmoette tijdens een wandeling langs de Maas. Na een kort gesprekje
wilde hij wel ‘Geplukt’ worden. Enkele dagen later begaf ik me op weg
naar Broekhuizenvorst.

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.

Stil zitten kan
Martijn niet
Televisie kijken doet hij meestal
samen met Judith en dan staan toch
vaak ‘vrouwenseries’ op het program.
Hij kijkt zeker niet naar Hart van
Nederland, Shownieuws, Boulevard of
Powned. Martijn zou graag zien dat er
een toeristisch fietspad langs de Maas
kwam van Well tot Grubbenvorst. “Dat
zou geweldig zijn want een zonsopkomst of ondergang nabij de Maas
maakt het gebied waar we in wonen
heel bijzonder”, aldus de natuurlief-

Chocolade
brownie
Benodigdheden:
450 gram pure chocolade
450 gram boter
7 eieren
1 eierdooier
110 gram suiker
180 gram bloem
Bereiding:
· Smelt de boter samen met de
chocolade
· de eieren samen met de eierdooier en suiker luchtig opkloppen
· meng de eier massa samen met
de chocolade
· meng de totale massa samen met
de bloem
· schenk het in gewenste vorm en
bak het 10 minuten af op 160°C.

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

dag een rondje door de tuin. Verder
ben ik veel bezig met allerlei activiteiten voor kinderen. Zo ben ik bestuurslid
en lid van de activiteitencommissie van
JVBV en schrijf ik elk jaar het toneelstuk voor de kinderboerenbruiloft in
Broekhuizen. Ook voor de organisatie
van de Sint Maartenviering zet ik me
in”, aldus de superactieve Martijn. Hij
heeft er graag veel energie voor over
want van vrolijke kindergezichten krijgt
hij weer energie terug.
Martijn vindt het jammer dat
ondanks de samenwerking tussen
Broekhuizen en Broekhuizenvorst op
velerlei gebied, men het in de twee
dorpen niet eens kan worden over het
getouwtrek om een multifunctioneel
centrum. “Het is duidelijk dat er voor
onze twee dorpen nog een lange weg
te gaan is”, zegt hij zonder nadenken.
Wanneer Martijn niet hoeft te werken
helpt hij met de kinderen en het
huishouden. Met vier zo’n kleine ‘batters’ in huis is er altijd wel iets aan te
pakken volgens Van de Voort.

hebber. De jonge vader heeft een
hekel aan intolerantie. “Dat mensen
er niet bij mogen horen omdat ze
zogenaamd ‘anders’ zijn. Daar moeten
ze bij mij niet mee aankomen”, zegt
hij met verheffende stem.

Fietspad naar Horst
gewenst
En wie Martijn midden in de nacht
wil wakker maken mag dat doen.
“Maar alleen voor een coupe ijs van
Tedje”, lacht hij spontaan. Van de Voort
mist een fietspad naar Horst. “Daar
is de afgelopen jaren al veel over gezegd. De weg van Broekhuizen(-vorst)
naar Horst is gewoon keigevaarlijk.
Ik moet er niet aan denken dat mijn
kinderen straks over die weg naar
school moeten fietsen. Toen ik op het
voortgezet onderwijs zat is daar een
jongen door een auto geschept en in
coma geraakt. Het is gewoon wachten
op een volgend ernstig ongeval
voordat de gemeente eindelijk eens
prioriteiten stelt”, meent de bezorgde
vader. Op de vraag wie hij ooit eens
zou willen ontmoeten is zijn antwoord
duidelijk: Nelson Mandela. Martijn is
lid van vriendenclub KOE, (Kameröj
Onder Elkaar). “Als er iets is, of ik heb
hulp nodig, staat meteen iedereen
klaar. Dat zijn echte vrienden van
mij”, aldus het KOE-lid. Het interview
zit er bijna op, toch nog even vragen
aan wie hij een bloemetje zou willen
schenken. “Aan Tila Peters, zij maakte
in mijn jeugd aspergesoep tijdens de
aspergefeesten in Broekhuizen. Die
was zó lekker, dat ik die nu nog proef”,
is zijn antwoord.

RIX LIMERICK
Martijn is getrouwd met Judith
Breukers die 32 jaar oud is en samen
hebben ze vier kinderen. Flip is 6, Pim
is bijna 5 jaar oud, Cato is 3 en Bente is
2 jaar oud. Martijn werkt als artdirector
bij een onderneming in Ottersum.
Wanneer ik bij Martijn informeer
naar zijn hobby’s, krijg ik een waterval
van al zijn vrijetijdsbestedingen over

me heen. “Tuinieren, klussen, wandelen in de natuur, Jong Volk Broekhuizen
& Vorst (JVBV) en C.V. De Krey. Weet
je, ik ben graag buiten, daar voel ik
me het best op m’n plek. Je ziet alles
veranderen met de seizoenen of liever
gezegd met de minuut. Vooral de lente
vind ik prachtig. Als de eerste sprietjes
boven de grond komen, loop ik elke
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Rix as twintiger, nag enne richtige blaag,
Zoëpfietste zich af en toe en stuk in de kraag.
“Kiek doa leet ie,
Wie zuuj dát zie?”,
Daan is ’t Aaltied Noeït te Laat, vur enne Asperientjesdaag!

TARWEBROODJES

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.
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HALLO van afgelopen week:
‘Asperientjesdaag’ van Aaltied Noeït Te Laat wint liedjesavond
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Toeslag voor inwoners met
laag inkomen
Langdurigheidstoeslag geeft mensen extra armslag
Algemeen:
Als u gedurende een lange tijd een laag
inkomen ontvangt, komt u misschien in
aanmerking voor de langdurigheidstoeslag.
Dit is een extra uitkering die op grond van de
Wet werk en bijstand mogelijk is gemaakt. De
langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt
eens per jaar uitbetaald. Het is mogelijk om elk
jaar de toeslag te ontvangen, zolang u aan de
voorwaarden blijft voldoen.
Voorwaarden:
Hebt u drie jaar of langer een laag (gezins)
inkomen en bent u 21 jaar of ouder en jonger

dan 65 jaar? Dan komt u mogelijk ieder jaar in
aanmerking voor een extra geldbedrag in de
vorm van een langdurigheidstoeslag. Verder
mag uw vermogen (o.a. spaargeld) van zeer
bescheiden omvang zijn.
Aanvragen:
Wilt u weten of u ook recht heeft op een langdurigheidstoeslag dan kunt u dit aanvragen
via postbuswiz@horstaandemaas of bij de gemeente via de afdeling WIZ (werk, inkomen en
zorg) tel. nr. 077-4779777. We zijn bereikbaar
tussen 8 uur ‘s morgen en 12 ’s middags.
Doe dit voor 1 november 2010!

Raadsvergadering: technische
behandeling begroting 2010
Op dinsdag 26 oktober 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda
Op de agenda staat de technische behandeling van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013.

derwerpen die op de agenda staan en worden
de politieke verhoudingen duidelijk. Bij enkele
onderwerpen is echter meer voorbereiding
en vergadertijd noodzakelijk. Zo ook bij de
behandeling van de begroting 2010 en de
meerjarenraming 2011-2013. Daarom wordt op
dinsdag 26 oktober 2010 de begroting ‘technisch’ behandeld. Op deze avond beantwoordt
het college van burgemeester en wethouders
de technische vragen van de gemeenteraad.
Ook geeft het college van B&W een algemene
toelichting op het splitsingsvoorstel MeerloWanssum. Een gelegenheid dus voor de
gemeenteraad om dieper op dit onderwerp in
te gaan en uitgebreid vragen te stellen. Het
is tijdens een ‘technische’ behandeling niet
de bedoeling dat er politieke vragen worden
gesteld.

Technische behandeling begroting
Tijdens een ‘normale’ raadsvergadering neemt
de gemeenteraad besluiten over allerlei on-

Wilt u weten hoe de begroting tot stand komt?
Kom dan luisteren op dinsdag 26 oktober 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

IS HORST AAN DE MAAS
VOORBEREID OP EEN
ONGELUK MET
GEVAARLIJKE STOFFEN?
Een ramp gebeurt altijd onverwacht. In Nederland kunnen
11 soorten rampen gebeuren. In Limburg is de kans het
grootst op een ramp door extreem weer, overstromingen
of een ongeluk waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
Voor elk type ramp geldt: denk vooruit en zorg dat je
elk moment goed bent voorbereid.

Weet jij eigenlijk wat je moet doen als er
gevaarlijke stoffen vrijkomen?
Kijk op www.denkvooruit.nl en download de instructiekaart.

Welk afval
wordt de komende
tijd opgehaald?
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)

Werkzaamheden
spoor Grubbenvorst
Van maandag 25 oktober t/m vrijdag 29
oktober wordt iedere nacht van 22.00-06.00
uur gewerkt aan de spoorwegovergang
Witveldweg/Broekeindweg in Grubbenvorst.
Voor info kunt u contact opnemen met
ProRail, tel. 0900 - 776 72 45.

Wegwerkzaamheden

Maandag 25 oktober
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord

Dinsdag 26 oktober wordt de Westsingel
tussen de Kranestraat en de
Americaanseweg te Horst i.v.m. werkzaamheden afgesloten. Het verkeer zal door
middel van bebording worden omgeleid.

Dinsdag 26 oktober
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid

Zwembad de Berkel

Woensdag 27 oktober
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 28 oktober
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 29 oktober
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 30 oktober
• Inzameling oud papier Lottum, Meerlo, Swolgen
Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het milieustation in Venlo, respectievelijk Venray. Zie
hiervoor de informatie in de gemeentegids op
blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Recreatief zwemrooster
Vanaf deze week verschijnt het recreatief
zwemrooster niet meer iedere week dit
weekblad. Wel houden wij u via deze krant		
op de hoogte van alles wat er in ons zwembad te gebeuren staat.
Voor alle informatie over ons zwembad kunt
u natuurlijk ook terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom
op www.horstaandemaas.nl voor al het
nieuws.
Aqua Zumba
Vanaf 1 november starten wij met de
proeflessen Aqua Zumba, mensen die zich
hiervoor willen opgeven kunnen contact
opnemen met zwembad de Berkel. Vanaf
week 47 gaan wij van start met deze nieuwe
activiteit.
Discozwemmen
Vrijdag 29 oktober is er weer
Discozwemmen van 18:30 uur tot 21:30 uur.
Baby-peuter zwemmen
Maandag 22 november worden er tijdens
het baby-peuterzwemmen onderwaterfoto’s
gemaakt van de baby’s en peuters.
Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren?
Voor € 6,00- kunt u bij ons zwemmen en
krijgen de kinderen een lekker smulpakket.
Voor verdere informatie:
Zwembad de Berkel
Kranestraat 14 Horst.
Tel: (077) 477 97 25
www.horstaandemaas.nl

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

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het oprichten van een houten garage op
het perceel gelegen aan De Beuk 10 te
Kronenberg, ingekomen 4 oktober 2010.
• Het oprichten van een woon/tuinkamer
en carport op het perceel gelegen aan de
Hoofdstraat 81 te Meerlo, ingekomen 5
oktober 2010.
• Het oprichten van een carport en een
tuinmuur bij een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Hoofdstraat 44 te Meerlo,
ingekomen 6 oktober 2010.
• Het plaatsen van een pipowagen op het
perceel gelegen aan de Megelsum 31 te
Meerlo, ingekomen d.d. 12 oktober 2010.
• Het plaatsen van een schutting/erf-perceelafscheiding op het perceel gelegen aan de
Broekhuizerdijk 57 te Melderslo, ingekomen 7 oktober 2010.
• Het splitsen van een langgevelboerderij op
het perceel gelegen aan de De Vorst 2 te
Sevenum, ingekomen 13 oktober 2010.
•Het vernieuwen van een bestaande loods
op het perceel gelegen aan de Hulsweg 6 te
Swolgen, ingekomen 7 oktober 2010.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase I
• Het oprichten van een bedrijfswoning
met bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de Blitterswijckseweg 22 te
Broekhuizenvorst.
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 1e fase
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de St. Jorisweg ongen. te
Hegelsom.
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van een bestaande vleesvarkensstal op het perceel gelegen aan de
Wertemerweg 4 te Evertsoord.
• Het oprichten van een woning met garage
op het perceel gelegen aan de Heideweg 10
te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een woning met garage
op het perceel gelegen aan de Lottumseweg
(ong.) te Grubbenvorst
• Het vernieuwen van dakplaten/dakpannen
op het perceel gelegen aan de St. Jorisweg
40 te Hegelsom.
• Het oprichten van een buitenzwembad op
het perceel gelegen aan de Venrayseweg 29
te Horst .
• Het herbouwen van een bedrijfspand op
het perceel gelegen aan de Songertweg 1 te
Horst.
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Tienrayseweg te Horst.
• Het oprichten van een tuinhuis met overkapping op het perceel gelegen aan de Toon
Hendriksstraat 6 te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Houthuizerweg 17 te
Lottum.
• Het veranderen van een langgevelboerderij
(splitsen woning in 2 panden) op het perceel
gelegen aan de Spoorstraat 68 te Tienray.

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 sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van een jongveestal en werktuigenberging op het perceel gelegen aan de
Laagheideweg 20 te America.
• Het slopen van stallen op het perceel gelegen
aan de St. Jorisweg 24 te Hegelsom.
• Het slopen van een bedrijfsruimte op het
perceel gelegen aan de Boomsweg 2 te
Melderslo.
• Het slopen van asbesthoudende daken op het
perceel gelegen aan de Broekhuizerdijk 26 te
Melderslo.
• Het slopen van het dakbeschot en dakpannen op het perceel gelegen aan de
Groenewoudstraat 5, 7 en 9 te Horst.
• Het slopen van twee loodsen op het perceel
gelegen aan de Steeg 65 te Sevenum.
• Het slopen van een rundveestal en veldschuur
op het perceel gelegen aan de Ulfterhoek 14 te
Sevenum.
Deze vergunningen zijn verstuurd op 21
oktober 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College van
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes
weken na de dag van verzending van de betreffende sloopvergunning. 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.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 21 oktober 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Mevr. M. Kerkman voor het organiseren
van een Geocache op de Tienrayse Heide te
Tienray.

Lichte bouwvergunning
• Het uitbreiden van een aanbouw tot woonkamer en keuken op het perceel gelegen aan
de Middellijk 23 te Horst.
• Het plaatsen van een dakkapel en een erker
op het perceel gelegen aan de Steegstraat
12A te Melderslo.

U kunt de betreffende stukken inzien van 22
oktober tot en met 29 oktober 2010 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij de
Afdeling Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.

Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 21 oktober 2010.

Verkeer

Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij

• Besluit onttrekking aan het openbaar verkeer van voetpad achter de
Doolgaardschool te Horst

De gemeenteraad van de gemeente Horst
aan de Maas maakt bekend dat zij 14 september 2010 heeft besloten de volgende weg
aan het openbaar verkeer te onttrekken:
het voetpad achter basisschool de
Doolgaard dat ’t Veldje verbindt
met Slooyerbroek te Horst, kadastraal bekend als HOR-R-01033 en
HOR-R-00867.
• Besluit onttrekking aan het openbaar
verkeer van bospad Meerlosebaan te
Grubbenvorst
De gemeenteraad van de gemeente Horst
aan de Maas maakt bekend dat zij 12 oktober 2010 heeft besloten de volgende weg aan
het openbaar verkeer te onttrekken:
het bospad langs de woning
Meerlosebaan 10 te Grubbenvorst,
kadastraal bekend onder
Grubbenvorst, L 694.
Gedurende de termijn binnen welke de ontwerpbesluiten ter inzage hebben gelegen zijn
geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad
heeft de ontwerpbesluiten ongewijzigd definitief vastgesteld.
Horst, 21 oktober 2010.

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Pluimveehouderij
Aanvrager:
C.J.W.A. van de Hurk
Adres inrichting:
Kannegietweg 6
Betreft:
WM 8.4
Revisievergunning
Datum aanvraag: 28 juni 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 22
oktober 2010 tot en met 2 december
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 team
Vergunningen bereikbaar onder nummer
077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. Het instellen van beroep is
slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.

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: Vleesvarkenshouderij,
slachtkuikenshouderij
Aanvrager:
C. van Lijssel
Adres inrichting:
Over de Beek 1a
Tienray
Datum aanvraag: 10 maart 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 22 oktober
2010 tot en met 2 december 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) 4264251,
www.raadvanstate.nl.
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:
19 februari 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Service station
Bart Seuren
Adres Inrichting: Hoofdstraat 47 Lottum
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 22 oktober 2010 tot en
met 18 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.
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:
23 augustus 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
TenneT TSO BV
Adres Inrichting: Horsterweg 29a te
Grubbenvorst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 22 oktober 2010 tot en
met 18 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.
Horst, 21 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
Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplan ‘bouw woning
Kranestraat ong. te Horst’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas geven op grond van artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, kennis van haar voornemen om een bestemmingsplan ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) voor te bereiden voor het oprichten van
een woning aan de Kranestraat ongenummerd
te Horst.

Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.
Wij zijn voornemens dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht		voor te bereiden. Dan zal een
nieuwe publicatie plaatsvinden, waarin ook
bekend wordt gemaakt wanneer en waar het
ontwerp-projectbesluit ter inzage ligt (eventueel tezamen met de ontwerp-bouwvergunning), wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn dat
dient te geschieden.
Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website ( www.horstaandemaas.nl ) bekend
gemaakt
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan “Buitengebied,
deelgebied III”, voor het oprichten van
een loods op het adres Witveldweg 9,
5971 NS Grubbenvorst, kadastraal bekend
Grubbenvorst, sectie L, nummer 305.

Ondernemers Horst aan de
Maas steunen goede doelen
tijdens “Week van het pinnen”
Van 1 tot en met 7 november vind in heel Nederland de “WEEK VAN HET PINNEN” plaats.
Ondernemers krijgen tijdens deze week van de banken de transactiekosten voor het pinnen vergoed en kunnen dit geven aan een goed doel. De projectgroep “Horst aan de Maas
Cashless”, die eerder dit jaar de PIN EN WIN actie organiseerde, heeft nu aan de dorpsraden
verzocht goede doelen aan te dragen en vraagt aan alle ondernemers met een pinbetaalautomaat deze te ondersteunen. Horst aan de Maas is hiermee de eerste gemeente in Nederland
met een centrale aanpak tijdens de Week van het pinnen.
Ondernemers		kunnen zich aanmelden		via de
website van MKB Limburg www.mkblimburg.
nl/afdelingen of via mkblimburghorstaandemaas@home.nl. Op de site wordt een volledig
overzicht van alle deelnemers gepubliceerd en
staat ook het bankrekeningnummer waarop
het geld na afloop van de Week van het pinnen
kan worden gestort. De ondernemer kan met
de reeds geleverde posters zelf aan klanten
aangeven dat hij de goede doelen steunt.
Aanmelden kan tot uiterlijk 30 oktober 2010.
€ 100,- korting
Ondernemers die nog geen pinbetaalautomaat hebben kunnen gebruik maken van een
speciale subsidieregeling. Met de actiecode
PinneninHorsta/dM.2010 kunnen zij op de
website www.slimmepinpakketten.nl een
subsidienummer aanvragen en ontvangen zij
€ 100,- korting op de aanschaf van een Slim
Pinpakket. De actie is alleen geldig voor ondernemingen die gevestigd zijn in Horst aan de

Maas en beginnen met pinnen. Meer informatie
en voorwaarden zijn te vinden op de website
van slimmepinpakketten.nl. Let op, de € 100,korting is geldig tot 31.12.2010.
Pinnen is snel, makkelijk en veilig. Maar er
wordt nog veel met contant geld betaald. Om
dit snel te veranderen wordt de Week van het
pinnen georganiseerd. Want pinnen is niet
alleen goed voor de ondernemer, maar ook
voor de klanten. Van 1 tot en met 7 november
maakt de klant kans op het winnen van € 250,-.
Het enige dat hij/zij moet doen is betalen met
de pinpas.
Meer info:
www.weekvanhetpinnen.nl

De aanvraag om bouwvergunning voldoet
aan de criteria vermeld in artikel 29 van het
bestemmingsplan om met toepassing van
artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te kunnen verlenen.
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 21 oktober
2010 tot en met 1 december 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, 21 oktober 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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.

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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Kees van Rooij op stap
met raadsleden
Tijdens zijn installatie als burgemeester
van de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas heeft Kees van Rooij aan raadsleden
de toezegging gedaan om een dagdeel met
hen ‘mee te lopen’. Zo kan hij achterhalen
met welke drijfveer de leden in de raad
zitten. Hieronder volgt een impressie
van enkele ‘meeloopdagen’ van onze
burgemeester.
Donderdagmiddag 5 augustus ging Van
Rooij op stap met raadslid Eric Brouwers
(CDA) uit Lottum. Met dit Lottums raadslid
werden op diverse plaatsen in het centrum de
opbouwwerkzaamheden van het Rozenfestival
bezocht. Ook hielpen zij mee met het leggen
van een paar grasmatten en het ‘steken’ van
rozen. Verder spraken zij een groot aantal
helpers uit Lottum en daarbuiten. Wat opviel
was dat een aantal toeristen/helpers er bewust

voor kiest om een deel van de vakantie te
besteden aan de opbouwwerkzaamheden
samen met de inwoners van Lottum.
Vrijdagmiddag 3 september ﬁetste de burgemeester met D66-raadslid Henk Kemperman
uit Horst naar enkele verkeerssituaties in onze
gemeente om te laten zien dat de ﬁetsers bij
de aanleg van verkeersvoorzieningen niet die
aandacht krijgen die zij volgens hem verdienen.
Onderweg spraken zij over tal van politieke- en
maatschappelijke ontwikkelingen. De ﬁetstocht
sloten zij af met een ijsje op het terras van
Passi.
Burgemeester Kees van Rooij spreekt op zijn
weblog (www.keesvanrooij.web-log.nl) over
deze bezoeken van een mooie verdieping
van de kennismaking met de dorpen in onze
gemeente én met de raadsleden.

Burgemeester Kees van Rooij en raadslid Eric Brouwers ‘aan het werk’ in Lottum.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 12 oktober 2010
Op dinsdag 12 oktober 2010 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad
plaats. De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
De heer Selen gaf namens het bestuur van
de Stichting Gemeenschapsvoorziening
Kronenberg een toelichting op hun verzoek om
het woz-gebruikersaandeel om te zetten naar
een wmo-stimuleringsbijdrage.
De voorzitter van ‘Wittenhorst’, de heer Hagens,
informeerde de gemeenteraad over de noodzakelijke uitbreiding van sportpark Ter Horst.
Namens alle leerlingen van Basisschool De
Schakel maakten Ruud Fleurkens en Sjoerd
Spee duidelijk dat zij het niet eens zijn met
de mogelijke sluiting van de Bibliotheek
in Broekhuizenvorst. Met Elle Fleurkens
overhandigden Ruud en Sjoerd aan wethouder
Van Rensch 200 handtekeningen.

Duurzaamheidsovereenkomst getekend tussen
RWE en Essent (doel: Essent blijft, na overname door RWE, een volwaardige en duurzame onderneming). De raad heeft unaniem
ingestemd met deelname van HadM in de
Stichting Essent Sustainability Development (in
oprichting), die toezicht houdt op de naleving
van voornoemde overeenkomst.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Op de vraag van de PvdA/PK over aankoop
van gronden voor bouwen in eigen beheer gaf
wethouder Litjens de stand van zaken in de
verschillende kernen door.
Naar aanleiding van vragen van de SP over de
CVI in Grubbenvorst gaf wethouder Litjens een
toelichting.

Auditcommissie
In een gemeente van > 40.000 inwoners is
bij het toezicht en controle van belang dat er
coördinatie is tussen raad, B&W, ambtelijk
management en betrokken derden. Daarom
heeft de raad besloten om een auditcommissie
in te stellen.

Actieve informatieplicht B&W
Wethouder Van Rensch informeerde de
gemeenteraad over de aangepaste plannen
van de BMV Kronenberg en het persbericht
daarover.
Wethouder Selen zei dat het mogelijk is dat de
raad besluiten over het onttrekken van wegen
en bospaden voortaan kan delegeren aan het
college van B&W (B&W).

Column
De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column.
Deze keer is aan het woord: PvdA-PK.

Symboolpolitiek
Eindelijk is het dan zover, het regeerakkoord ligt
er en het nieuwe, rechtse kabinet is gepresenteerd. Een regeerakkoord dat bevestigt waar ik
al bang voor was. Inzetten op tweedeling, zowel
op inkomen als op cultuur/ideologie. Waar we
in Horst aan de Maas als PvdA-PK ‘keihard’
werken om vooruit te komen, zetten we als land
een stap terug. Een liberale partij die vrijheden
van mensen beperkt en weigert aandacht te
vragen voor ethische zaken, een confessionele
partij die onderscheid maakt tussen godsdiensten en een partij die de islam als totalitaire
ideologie wegzet, terwijl ze zelf 0,0 partijdemocratie kent. De stelling lijkt op te gaan: "Liever
een slechte ambtenaar zonder hoofddoek, dan
een goede mét". Ik houd dan ook m'n hart vast
voor de komende vier jaren en zal geen moment
onbenut laten om de discussie over menselijke
waarden aan te gaan. We moeten nu opkomen

voor gelijkheid in onze samenleving.
Het CDA heeft op het partijcongres gekozen
voor de rechtsere lijn. De KVP heeft het gewonnen van de ARP. Kijkend naar de ‘tweets’ van
Horster CDA-prominenten en het stemgedrag
op het congres, dan lijkt het Horster smaldeel
van de Christen Democraten het roerend eens
te zijn met deze lijn. Ik hoop echter dat dit niets
afdoet aan de lijn die we in Horst aan de Maas
samen in hebben gezet. Gelukkig gaat het in
onze raad om het gebruik van gezond boeren
verstand en beoordelen we elk dossier op die
manier. Zo hebben wij als PvdA-PK op het
gebied van openbaar vervoer een iets afwijkend
standpunt van de landelijke partij. Een andere
situatie kan een andere oplossing betekenen.
Ik hoop dat ook het CDA zo blijft werken.
Inzetten op ons coalitieakkoord en kiezen voor
mensen in plaats van symbolen. Ik wil dan ook
afsluiten met een open vraag: "Kiezen we voor
een goede ambtenaar met hoofddoek, of voor
een slechte ambtenaar zonder...?"
Roy Bouten
Raadslid PvdA-PK

Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld
die door collegeleden beantwoord werden.
Op de vraag van de Essentie-fractie over
Gemeenschapshuis Kronenberg gaf wethouder
Van Rensch een toelichting op de accommodatie
als voorziening. Wethouder Op de Laak maakte
duidelijk dat er raakvlakken zijn op verschillende
terreinen binnen de gemeente. Zij zei toe de
ideeën van Stichting Gemeenschapsvoorziening
Kronenberg te onderzoeken op haalbaarheid.
De CDA-fractie bracht het belang van een goed
gekozen naam voor het op te richten ‘sociale
meldpunt ondernemers’ onder de aandacht.
Verslag raadsvergadering 14 september 2010
Het verslag van 14 september 2010 werd
vastgesteld.
Onverharde weg tussen Daniëlweg 50 en
Nachtegaallaan 4, Melderslo
De gemeenteraad heeft besloten om de
onverharde weg te onttrekken aan het openbare
verkeer.
Bospad langs woning Meerlosebaan 10,
Grubbenvorst
De gemeenteraad heeft besloten om het bospad
te onttrekken aan het openbare verkeer.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
De raad heeft unaniem ingestemd met de
samenwerkingsovereenkomst (realisatie van
de hoogwaterbeveiliging in HadM) tussen de
provincie Limburg, de gemeente Venray en
HadM.
Stichting Essent Sustainability Development
Bij de verkoop van de aandelen Essent is een

Controleprotocol 2010
In het Controleprotocol en het normenkader
staan regels waarmee de accountant rekening
moet houden bij de controle van de jaarrekening 2010. De gemeenteraad heeft het
controleprotocol en het normenkader unaniem
vastgesteld.

Accountantscontrole
De raad heeft unaniem ingestemd met het
gunningsadvies voor het aanwijzen van een
nieuwe accountant (vanwege de herindeling)
die de jaarrekeningen 2010 t/m 2013 gaat
controleren.
Gemeentelijke eretekenen HadM
Door de herindeling vervallen de gemeentelijke
eretekenen van de voormalige gemeenten.
Het amendement van D66 met als doel geen
voorkeursbehandeling voor politici werd
unaniem aangenomen. Daarmee heeft de raad
een nieuwe geharmoniseerde verordening
gemeentelijk eretekenen HadM gewijzigd
vastgesteld.
‘Leidende brillen’ voor ‘Innovatie als
katalysator’
De raad heeft de ‘leidende brillen’ unaniem
vastgesteld. Dit zijn de uitgangspunten voor
een moderne, toekomstvaste gemeente.
Benoemen medewerkers grifﬁe
De raad heeft de grifﬁemedewerkers deﬁnitief
benoemd en het functieboek, de functiewaardering en de formatie van de grifﬁe
vastgesteld.
Motie ontwikkelingssamenwerking
De raad heeft unaniem de raadsbrede
motie aangenomen om binnen 6 maanden
te komen tot harmonisatie van beleid over
ontwikkelingssamenwerking.
Motie beantwoording raadsvragen
De SP-motie over de beantwoording van
raadsvragen werd niet aangenomen.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is
tijdens de raadsvergadering: op
www.horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden van de raadsvergadering bekijken.
Dat kan al daags na de betreffende
vergadering. Nadat het verslag van de
vergadering is vastgesteld (in de volgende
vergadering), kunt u de vergadering in het
digitale archief raadplegen als videobestand en
ook als schriftelijk verslag.
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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.

CDA kijkt terug op succesvolle Hiltho
Voor het eerst in haar bestaan had het CDA Horst aan de Maas dit jaar
een stand op de Hiltho. In onze stand konden mensen mee doen aan een
fotowedstrijd en werd er volop popcorn uitgedeeld. Verder was er een
wensput aanwezig, waarin vele tientallen bezoekers een wens hebben
gedaan.
Als enige politieke partij is het
CDA tijdens de Hiltho actief het
gesprek met de burgers aangegaan.
Velen van de in totaal 55.000
bezoekers hebben de CDA-stand
bezocht. Het gesprek van de dag was
het partijcongres dat op zaterdag
2 oktober plaatsvond. Bezoekers
toonden oprechte belangstelling
en ééns te meer werd duidelijk dat
politiek leeft onder de mensen. Of
het nu gaat om het regeerakkoord
van CDA en VVD of om lokale
thema’s zoals afvalinzameling
en onderhoud van wegen, alles
kon worden besproken met onze
volksvertegenwoordigers. Naast de
leden van Horst aan de Maas hebben
ook diverse leden van de Provinciale
Staten hun steentje bijgedragen.
De mensen die allemaal

meegedaan hebben aan de
fotowedstrijd en het formulier juist
hebben ingevuld, dingen mee naar de
prijzen. Op korte termijn wordt bekend
gemaakt wie er een dag mee mag
lopen met minister De Jager en met
gedeputeerde Noël Lebens. De derde
gelukkige ontvangt een uitnodiging
voor een meeloopdag met wethouder
Loes Wijnhoven. Via onze website
www.cdahorstaandemaas.nl wordt
bekendgemaakt wie de uiteindelijke
prijswinnaars zijn. Ook onze reacties
op de wensen kunt u via de site
volgen.
Uit de vele positieve en
enthousiaste reacties blijkt dat u het
bijzonder gewaardeerd heeft dat het
CDA op de Hiltho aanwezig was. Het
was voor de mensen van het CDA
weer een prima mogelijkheid om te

Cactus
Column

Wesp

Mensen konden in de CDA-stand ook op de foto met prominenten
horen wat er leeft onder de burgers.
Daarnaast zijn we blij dat er zich
weer een aantal nieuwe leden heeft
aangemeld bij het CDA.

Als brede volkspartij kijkt het CDA
dan ook heel tevreden terug op de
beurs. Mede door uw reacties is het
een enorm succes geweest.

Gemeenteraad zet SP-bril op
Gemeenteraad zet SP-bril op. Dat is de strekking van het betoog dat
SP-raadslid Frank Spreeuwenberg hield bij het vaststellen van de
leidende brillen voor het proces “innovatie als katalysator”. Hoe kijken
we tegen de toekomst aan? Door welke bril kijken we? Dat is de kernvraag die achter deze notitie ligt.
Met deze leidende brillen wil de
gemeenteraad komen tot vernieuwende en samenhangende voorstellen. “De SP-fractie kan instemmen
met een stuk waarin de principes
van de SP terug komen. We zijn
verheugd om te merken dat andere
partijen ook door de SP-bril kijken,”
aldus Spreeuwenberg.
Er is een fundamenteel andere
kijk op de samenleving en op de rol

van de lokale overheid nodig. Ten eerste wordt er gesproken over de kracht
van de samenleving, het activeren van
burgers en organisaties door onder
andere te stimuleren. De SP-methode
ten top. Niet zaken voor, maar juist
samen met de burgers doen.
Ten tweede wordt er gesproken
over vertrouwen en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid kan pas
genomen worden als er vertrouwen

is. De overheid heeft veel verantwoordelijkheden naar zich toe getrokken.
Men zou het wel regelen voor de inwoners. De partijen die jarenlang het
college van B&W gevormd hebben,
zijn ook tot het inzicht gekomen dat
het anders moet. Meer vertrouwen
geven aan de inwoners, maar je eigen
verantwoordelijkheid blijven nemen.
Ten derde differentiatie en maatwerk. Zaken die al jaren door de SP
uitgedragen worden en tegemoet dienen te komen aan de “Horster Maat” .
Ten vierde kennis delen en samenwerken. Typische SP-items. Niet
alles zelf willen ontdekken en doen.
Niet door alsmaar grotere organisaties

te creëren, maar juist samen te werken en gebruik te maken van elkaars
kennis en kunde.
De SP-fractie komt dan ook tot de
conclusie dat fundamentele uitgangspunten als menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid van mensen en
solidariteit tussen mensen terug te
vinden zijn in dit vernieuwend kijken
naar de samenleving in het algemeen en in Horst aan de Maas in het
bijzonder.
Prettig om te merken dat steeds
meer mensen de SP-bril als leidende
bril nemen.
SP Horst aan de Maas

Bespreking Poll week 40

De Hiltho moet een jaarlijks evenement worden
Ieder jaar een Hiltho? Geen goed idee volgens een ruime meerderheid van
de stemmers op de poll. Van de 218 stemmers gaf 82 procent aan het oneens
te zijn met de stelling. Dat is een duidelijk standpunt. Waarschijnlijk is de
Hiltho voor de meeste mensen goed zoals hij nu is. En aan een goed concept
moet je niet te veel veranderen. Ondanks het feit dat de grootste paviljoen-

beurs voor particulieren en bedrijven voor velen een weerzien van bekenden
betekent, houdt de Hiltho dat speciale karakter als de beurs niet ieder jaar
plaatsvindt.
Naast dit alles is het natuurlijk ook de vraag of het überhaupt lukt om
ieder jaar al die bedrijven en organisaties te porren om een stand te huren.

Op alle plaatsnaamborden moeten de dorpen
ook in het dialect worden aangegeven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Dialect is voor veel mensen belangrijk. Het is onderdeel van je identiteit en
geeft prijs waar je vandaan komt. In een eerdere poll gaf een ruime meerderheid al aan dat het belangrijk is dat de jeugd in onze gemeente tweetalig wordt
opgevoed. Dus dat er naast het algemeen beschaafd Nederlands ook aandacht is
voor bijvoorbeeld het Horster, Sevenums of Tienrays dialect. In sommige regio’s
wordt die tweetaligheid nog meer benadrukt door ook in de openbare ruimte

bepaalde plaatsen aan te duiden in het dialect. De Raod veur ’t Limburgs, onderdeel van het Huis van de Kunsten in Limburg, roept gemeenten zelfs op om alle
plaatsnaamborden te voorzien van de plaatsnaam in het lokale dialect. Dus dat
er onder Sevenum ook Zaerum komt te staan. Wat vindt u ervan? Moeten bezoekers bij het binnenrijden van de kernen van de gemeente ook de plaatsnaam in
het dialect meekrijgen?

Als door een wesp gestoken
reageerde hij, wethouder Freek
Seelen van Horst aan de Maas.
Eén van de onder zijn verantwoordelijkheid werkende
ambtenaren had immers een
intern stukje geschreven over de
notoire vragensteller meneer
Cordewener. Deze had last van
een horde wespen in zijn stoep
en wilde de gemeente die stoep
laten veranderen. Maar de
ambtenaren dachten: leg die
paar tegels maar zelf, we
kennen je zo langzamerhand als
een irritante goser. Nu mag je
dat natuurlijk wel denken en
eventueel aan je collega’s
melden maar nooit naar buiten
brengen. Dat is principieel fout.
Maar als dan blijkt dat de
bewuste wespen van een
vriendelijk ras schijnen te zijn,
dus in principe niet steken, is de
vraag of dit weer een onderzoek
is geweest van de bekende
milieufreaks? Van de lieden die
van elke mug een olifant
maken? En als die olifant er
eenmaal is mag het dier niet
meer naar een dierentuin. Over
milieufreaks gesproken, de
gemeente gaat binnenkort
beslissen of er in 2012 begonnen moet worden met het
gescheiden ophalen van
etensresten en aardappelschillen. Nu hebben we al zakken
voor plastic en tonnen voor
restafval en dan moet je ook
nog een aparte zak voor deze
aardappelschillen en broodkorstjes aan de weg gaan zetten.
Voor we er erg in hebben luidt
de ophaalkalender als volgt:
maandag: grof vuil; dinsdag:
plastic; woensdag: etensresten;
donderdag: blikken; vrijdag:
drankenverpakkingen; zaterdag:
oud papier. Bejaarden en
bewoners van appartementen
verzuchten dan: zuuk et mar
uut, ik mieter alles gewoën in
einen bak! Het is te hopen dat
het nieuwe Kabinet ook aan de
veel te ver doorgeslagen
milieuregelgeving een eind gaat
maken. De aktiegroep Behoud
de Parel kan zich dan weer gaan
bezighouden met de natuur in
en om Grubbenvorst in plaats
van met de varkens en kippenkiloknallers!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 41) > Ik vind het prima om de gemeente te helpen met het onderhoud in mijn buurt > eens 61% oneens 39%
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Komend weekend in de Mèrthal

Voor de laatste keer touwtrekken met de Lindeboys
De in 1979 opgerichte Horster vriendenclub De Lindeboys organiseren komende weekend voor de laatste keer
de touwtrekkampioenschappen in de Mèrthal van Horst. Na 25 jaar dit sportieve evenement te hebben georganiseerd, komt er een einde aan een traditie. De Lindeboys willen het organisatorische gedeelte overdragen aan een
andere club of vereniging. Onze HALLO-verslaggever sprak met de voorzitter van de Lindeboys, Geert Geurts.

De Lindeboys organiseren voor de laatste keer de indoor touwtrekkampioenschappen
De naam ‘Lindeboys’ is afgeleid
van het voormalige café ‘De Nieuwe
Lind’. Het café diende als ontmoetingsplek voor de vriendenclub die in
1979 het levenslicht zag. De Lindeboys
(en girls) is een hechte club die zich
in de beginjaren voornamelijk bezig
hield met samen uitgaan en lekker
eten. Enige tijd later organiseerde de

vriendenclub de ‘Bultehoeve-feesten’.
Dit was een tentenfeest dat toentertijd
erg in trek was. De Lindeboys hebben
jarenlang meegedaan aan carnavalsoptochten met grote wagens en
groepen. Vaak werd nog een beroep
op de club gedaan om hand- en spandiensten te verlenen bij verschillende
organisaties.

Wij zijn een hechte
vriendenclub
Inmiddels zijn de Lindeboys alom
bekend als zijnde de organisatoren
van de touwtrekwedstrijden in de
Mèrthal. Maar wanneer zijn de boys
en girls hiermee begonnen? Geert
Geurts: “In 1985 zijn we begonnen

met touwtrekken. Eigenlijk was dat
een voortvloeisel van het touwtrekken
bij de ‘Graaf van Wittenhorstfeesten’
rondom Kasteel Ter Horst. De toenmalige organisatoren stopten ermee
waarop wij dit hebben opgepakt. De
eerste touwtrekkampioenschappen
werden in de Hegelsomse manege
gehouden, later werd dat de Horster
Mèrthal. De Lindeboys konden met
het organiseren van de wedstrijden wat geld verdienen dat werd
ingezet om hun carnavalswagens te
bekostigen. Als er dan nog wat geld
overbleef, konden we er ook nog
een weekendje op uit”, zegt Geurts.
Vandaag de dag wordt een groot deel
van de opbrengsten uit de touwtrekkampioenschappen geschonken aan
stichtingen of verenigingen die belangeloos mensen met een beperking
helpen of ondersteunen. Zo kreeg
de Wendel een snoezelbak en werd
een prieeltje geplaatst voor mensen
die aan een rolstoel gekluisterd zijn.
Nu kunnen de ‘rolstoelers’ bij minder
weer ook lekker buiten zijn. Scouting
Venray, die een afdeling voor mensen
met een beperking heeft, kreeg een
complete kampeeruitrusting.
Net nu de touwtrekkampioenschappen als een tierelier draaien,
stoppen de Lindeboys met de organi-

satie daarvan, waarom? “We stoppen
misschien wel op ons hoogtepunt
van het touwtrekken. We worden een
dagje ouder en het is een heel georganiseer om alles elk jaar weer rond
te krijgen. In onderling goed overleg
hebben we besloten het stokje over
te willen dragen aan een andere club
of vereniging. Er zijn inmiddels al een
paar gegadigden”, zegt Geurts.

Wie neemt het stokje
(touwtje) over?
Aanstaande zaterdag is het dan
zover. De vergunningen zijn binnen,
de sponsorgelden en natuurlijk zand,
veel zand. Honderd kuub gele zand
waarop samengestelde teams van
vriendenclubs en bedrijven de touwen
strak trekken. Zaterdag binden twintig
teams de strijd met elkaar aan en op
zondag strijden vijftien groepen (mensen met een beperking) om de eer.
Tijdens de pauze op zaterdag treedt
Immerklem op. Zondag richt de organisatie zich naast het touwtrekken ook
op de kids. Er is een luchtkussen en er
wordt geschminkt. Verder zijn er nog
enkele verrassingen. Zaterdag beginnen de wedstrijden om 18.00 uur en
zondag om 11.00 uur en de toegang is
op beide dagen gratis.

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed Jeugdharmonie Horst komt met spectaculair concert

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

Afsluiting jubileumjaar
in ’t Gasthoês
Het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie van Horst bestaat 25 jaar. Op zaterdag 6 november vindt de
afsluiting plaats van dit jubileumjaar met een concert in ’t Gasthoês. Het concert begint om 18.30 uur. Naast het
jeugdorkest maakt ook het Meuleveld Kinderkoor onderdeel uit van dit concert.
De 50-jarige dirigent van het
Horster jeugdorkest, Mannie Beckers,
is al 12 jaar actief als leider van het
orkest.

Jeugdorkest
springlevend in Horst
Hij woont weliswaar in Belfeld
maar voelt zich thuis in Horst. Hij heeft
veel jonge muzikanten in het jeugdorkest zien doorstromen naar het groot
orkest. Hij merkt op dat de stukken
die gespeeld worden per jeugdorkest
verschillen in niveau en interesse. “We
hebben in Horst een jeugd-muziekcommissie die de stukken uitzoekt. Dat
vind ik heel belangrijk. We moeten

muziek spelen die de jeugd boeit”,
zegt Beckers.

Spectaculair concert
in ‘t Gasthoês
Dat is ook de reden waarom
Mannie Beckers veel verwacht van
het concert op zaterdag 6 november.
“Het Meuleveld Kinderkoor is een
geweldig koor onder leiding van Piet
van Kempen. Wij hebben een schitterend jeugdorkest. Deze combinatie
staat garant voor een uniek, geweldig
en enthousiast spektakel. Het wordt
een bijzonder concert”, zegt Beckers.
Het kinderkoor van Piet van Kempen
brengt samen met de jeugdharmo-

Het jeugdorkest tijdens de repetitie met het Meuleveld Kinderkoor

nie twee keer een ABBA-medley ten
gehore met de bekendste ABBAsongs. Verder onder begeleiding
van de Jeugdharmonie ‘Waanzinnig
Gedroomd’, ‘Heal the world’ en ‘It’s
Raining man’. Daarnaast zingt het
koor nog een drietal liedjes uit eigen
repertoire. Van Kempen: “Vooral de
ABBA-liedjes zijn heel pittig. Dit komt
omdat die Engelstalig zijn en dat is
voor kinderen van 9 tot en met 11 jaar
best wel moeilijk. De songs zijn eigenlijk geschreven voor een harmonie en
fanfare en qua toonsoort niet altijd
geschikt voor een kinderkoor”, aldus
de koorleider.

Samenwerking met
Meuleveld Kinderkoor
Naast een grote belangstelling
vanuit de jeugd om bij het Meuleveld
Kinderkoor te mogen zingen, heeft ook
het jeugdorkest de interesse gewekt
bij de jeugd. Mannie Beckers: “Dat
heeft alles te maken met het feit dat
je met je repertoire de jeugd moet
aanspreken. Gelukkig heeft Horst
een goede opleidingscommissie met
een duidelijke visie die gericht is op
de jeugd. We laten de jeugd werken
spelen die ze zelf leuk vinden. Dan
komen ze graag naar de repetities, zijn
enthousiast en gemotiveerd. Dat is het
recept voor een gezond jeugdorkest en
Horst heeft dat”, aldus de dirigent.
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KBO Melderslo bestaat 50 jaar

Cursus
Eerste Hulp
bij EHBO
vereniging
Horst

Jubileumfeest op 22 oktober
Vijftig jaar geleden, op de verjaardag van Sinterklaas, is de KBO-afdeling Melderslo opgericht. Bij de oprichting
op deze zesde december in 1960 van de vereniging, telde men al 28 leden. Op dit moment telt de vereniging maar
liefst 219 leden. Op vrijdag 22 oktober viert de KBO Melderslo haar gouden jubileum.

Het bestuur van KBO Melderslo (foto: Pieternel Clabbers)
Bestuurslid Ger Sanders, commissielid van het jubileumfeest, verheugt
zich op het feest dat komen gaat. “Het
is gewoonweg geweldig om dit te mogen organiseren. Samen met andere
commissieleden zijn we al maanden
bezig met de voorbereiding van ons
jubileum. Alleen al het plezier vooraf
brengt velen van ons in de juiste
stemming. Het ophalen van herinneringen, het spitten in het verleden en
de verhalen die bij de foto’s horen zijn
hartverwarmend”, aldus het KBO-lid.

KBO Melderslo is een
actieve vereniging
Op vrijdag 22 oktober begint de
feestdag om 13.30 uur met een heilige
mis in de Oda kerk van Melderslo. Na
de dienst verzamelen zich alle leden
bij MFC De Zwingel waar ze die middag
gebruik maken van een diner. Van
19.00 tot 20.00 uur volgt een receptie.
De avond krijgt extra glans door een
optreden van de Melderslose KBOleden ‘Belege Tieners’ en ‘Truuj en

Word bezorger van

Bet’. De avond wordt rond 22.00 uur
afgesloten.
Het bestuur van de Melderslose
KBO-vereniging bestaat uit negen
personen, waarvan Theo Rutten voorzitter is. Het jongste lid is mevrouw
Wijnen-Fermont, zij is 58 jaar oud.
Het oudste KBO-lid is de 96-jarige
mevrouw Van Helden-Vervoort. Als
laatste lid heeft Gerda Angenent zich
aangemeld. Werd in voeger jaren niet
veel meer dan een kaartje gelegd door
de ouderen, vandaag de dag zijn de
activiteiten die worden georganiseerd
heel wat uitgebreider. “Zo spelen de
leden regelmatig Rummikub, staat
kienen op het programma, wordt er
gefietst, gymnastieklessen gegeven en
gewandeld. Ook koersballen en yoga
doen we. En zo kan ik nog wel even
doorgaan”, zegt Sanders. Daarnaast
organiseert de vereniging ook halve en
hele dagtochten en is er een kerstmiddag.

Ik had vroeger nooit
een agenda, nu wel
Volgens Ger Sanders worden alle
activiteiten die de KBO organiseert,
zeer goed bezocht. “Wel merken we

(per 4 weken)

Tijdens de cursus leer je
de basisbeginselen Eerste Hulp
volgens het Oranje Kruis-boekje.
Vaardigheden die worden geleerd
zijn onder andere reanimatie en
het bedienen van een AED. De
cursus wordt afgesloten met een
officieel examen en de cursisten die voor dit examen slagen,
ontvangen het diploma Eerste Hulp
met aantekening AED bediener en
aantekening Verbandleer en Kleine
Ongevallen.
De cursus zal bij voldoende
belangstelling in januari 2011
worden gegeven. Voor meer
informatie bel naar Lizet van den
Munckhof, telefoon 077 398 73 76
of mail naar ehbohorst@gmail.com

van 34,95
voor

27,95

van 22,95
voor

€ 170,-

17,95

van 29,95
voor

24,95

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

van 36,95
voor

u Gratis krant, regenpak en fietstas

van 29,95
voor

29,95

24,95

u Leeftijd vanaf 15 jaar
u Senioren ook van harte welkom

Over enkele maanden zal door
EHBO vereniging Horst een
nieuwe cursus EHBO gestart
worden. Deze cursus wordt
gegeven op de zaterdagen
in januari 2011 van 9.00 tot
15.00 uur en vindt plaats in het
Gasthoes in Horst.

Alles Kids!

Dagblad De Limburger &
De Telegraaf
Zéér hoge verdiensten

dat de animo voor halve en hele
dagtochten afneemt. De jongere leden
van onze vereniging reizen liever
zelf per auto en dat kan op den duur
voor de oudere leden een probleem
opleveren. Als minder leden met
de bus meegaan, wordt de prijs per
persoon te hoog om nog met een
bus te reizen”, aldus het KBO-lid.
De leden van de Melderslose KBO
zetten zich ook in op sociaal vlak en
houden het kerkhof vrij van onkruid
door te schoffelen. Naast leden uit
Melderslo zelf, zijn er ook zestien
personen lid van de KBO Melderslo
maar woonachtig in Horst. Zelfs één
persoon uit Sevenum is lid van de
KBO-vereniging uit het vlasvendorp.
Was vroeger een KBO vaak bedoeld
om de vrije tijd van ouderen in te
vullen, vandaag de dag lijkt ook deze
doelgroep hoe langer hoe minder vrije
tijd te hebben. “Vroeger dacht ik dat
ik het rustiger aan zou gaan doen als
ik meer tijd zou hebben en niet meer
hoefde te werken. Maar het tegendeel
is waar. Ik, en met mij vele ouderen,
hebben het nu juist nog veel drukker.
Ik heb nooit een agenda gehad, maar
nu ik gestopt ben met werken heb ik
er wel eentje om alle afspraken vast
te leggen. Meer vrije tijd heb ik niet
dan vroeger, maar dat zal wel bij de
tijd horen waarin we leven”, besluit
Sanders het interview.

van 34,95
voor

van 27,95
voor

27,95

van 34,95
voor

22,95

27,95

Meer info of direct aanmelden?

www.hetgeldligtopstraat.nl
of bel gratis 0800-3478747

van 12,95
voor

9,95

van 29,95
voor

van 22,95
voor

17,95

24,95

van 24,95
voor

19,95

van 29,95
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24,95

van 27,95
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22,95
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MasterLAN geslaagd
Afgelopen weekend hadden 146 liefhebbers van computerspellen zich teruggetrokken in de Mèrthal. Daar werd
de zesde editie van MasterLAN gehouden. Volgens mede-organisator Grad van Horck was het ook dit jaar weer een
succes.

Prilpop festival
zoekt bands en dj’s
De organisatie van het Prilpop festival is op zoek naar bands, singersongwriters en dj´s die het leuk vinden om in het paasweekend van
2011 in OJC Walhalla in Sevenum op te treden.
Prilpop is een vierdaags entreevrij
festival dat jaarlijks tijdens het
paasweekend in OJC Walhalla wordt
georganiseerd. Volgend jaar zal de
29e editie plaats vinden op 22, 23, 24
en 25 april.
Prilpop wil graag een podium
bieden aan nationaal en lokaal talent.
Ook beginnende bands wordt een
kans gegeven om zich voor een
breder publiek te presenteren.
Voor Prilpop 2011 is de organisatie

De gamers kwamen uit het hele
land naar Horst om daar een weekend
lang spellen met elkaar te spelen tijdens een zogeheten LAN-party. “Maar
een klein percentage van de gamers
kwam uit Horst aan de Maas. Er was
zelfs iemand uit het Friese Joure en
een groepje uit Amsterdam”, legt Van
Horck uit. “Het is een apart wereldje.
Wij gaan ook met een delegatie naar

lanparty’s die zij organiseren en zo
kennen we elkaar.”
De deelnemers aan het evenement
zijn niet 24 uur per dag bezig met hun
computers. Van Horck: “Het sociale
aspect is erg belangrijk. De gemiddelde leeftijd van deelnemers wordt
steeds hoger en ligt nu tussen de 20
en 30 jaar. Bij hen gaat het gamen
er langzaam vanaf. Zaterdagavond is

bijvoorbeeld een hele groep naar De
Lange gegaan om te gaan stappen.”
MasterLAN wordt georganiseerd
door Meldersnet, dat naast het
evenement in de Mèrthal nog andere
LAN-party’s houdt. Het is vooral een
vereniging van computerliefhebbers.
Meldersnet is ook verantwoordelijk
voor onder andere Dreksbak.nl, de
jongerensite in Horst aan de Maas.

OKTOBER ACTIE

WOONMAAND
3 + 2 zits
van 2195,voor

1799,-

J

Aanbieding geldig van 1 oktober t/m 31 oktober 2010,
zoals afgebeeld in leder soft line PG C in de kleuren
zwart, mocca en karminrood.

nog op zoek naar bands, singersongwriters en dj’s die een optreden
willen verzorgen. Bands moeten
een eigen set kunnen spelen van 45
minuten en dj’s moeten het publiek
90 minuten kunnen vermaken.
Opgeven kan tot kerst door een
demo in te sturen naar Prilpop 2011,
Den Eigen 48, 5975 CC Sevenum.
Voor meer informatie kijk op
www.prilpop.nl of stuur een mail
naar programmering@prilpop.nl

Weekend Nachos in
Café Babouche
Op zaterdag 23 oktober speelt de Amerikaanse band Weekend Nachos
in Café Babouche in Horst. Deze hardcore/metal band is bezig aan hun
eerste Europese tour en doet daarbij Horst aan voor een spetterend
optreden in Café Babouche.
Het laatste album van Weekend
Nachos heet Unforgiveable is
uitgebracht door het label Relapse
Records. De band maakt een explosieve mix van snelle hardcore,
grindcore en lompe metal.
Het optreden van Weekend
Nachos wordt vooraf gegaan door
twee voorprogramma’s. Als eerste
opent de hardcore band F.U.B.A.R.
uit Weert de avond, met hun snelle
energieke hardcore. Daarna is het
de beurt aan de bandleden van het

Duitse Cyness, die met Weekend
Nachos op tour zijn. Deze Duitse
heren uit Berlijn spelen uiterst
brute, snelle grindcore, zoals dat
ook in de late jaren tachtig gedaan
werd door Napalm Death en
Extreme Noise Terror.
Aanvang van de avond is 20.00
uur en de entree is gratis. Café
Babouche is gelegen in het centrum
van Horst aan de Schoolstraat 9. Voor
meer info en regionale concerten kijk
op www.myspace.com/slappehap

30 past 7 in OJC
Cartouche in America
Op zondag 24 oktober staat de band 30 past 7 op de planken van OJC
Cartouche in America. De gemeenschapsaccomodatie Aan de Brug heeft op
deze dag van 13.00 tot en met 18.00 uur een open dag. Hierbij is ook
Cartouche te bezichtigen en het jongerencentrum zal dan vanaf 13.00 uur
geopend zijn.
De band 30 Past 7 is een bandje
waarvan de leden allemaal uit Horst
aan de Maas komen. Ze zijn druk
bezig met het produceren van eigen
werk. Eén single hebben ze al gepresenteerd, genaamd Tuesday. Het
repertoire van de band bestaat uit
bekende nummers van popbands als

Snow Patrol, The Killers, Green Day
en Muse, maar ook klassiekers van
Metallica en Golden Earring komen
aan bod.
De deuren gaan open om 13.00 uur
en het optreden start om 17.00 uur.
De entree is gratis. Voor meer informatie kijk op www.ojccartouche.nl
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15 VRAGEN aan Wout Nelissen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Wout Nelissen
17
America
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Jezus, daar moet ik even over denken,

dat is moeilijk. Ik denk in mijn werk,
als ik afgestudeerd ben. Ik wil dan
iets van teeltbegeleider van groentegewassen worden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is biologie. Dit vak

past bij mijn interesses en sluit aan bij
mijn werk wat ik later wil gaan doen,
dus dat vind ik leuk. Nederlands vind
ik echt een nutteloos vak en vind ik
dus ook echt verschrikkelijk.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?

Ik heb niet echt een beste vriend. We
zijn wel vaak met een aantal vaste
vrienden als we ergens heen gaan of
iets gaan doen of zo. Op zondag gaan
we dan meestal wat leuks doen.
In het weekend ben jij te vinden
in?
Dan gaan we naar de keet of soms
naar De Lange in Horst. Of we gaan
naar De Koets in Deurne. Dat vind ik
altijd het leukst omdat het weer eens
wat anders is.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Chips, bier en cola!
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou het op mijn spaarrekening
zetten, zodat ik er dadelijk een mooie
auto van kan kopen. Dan wil ik een
Mercedes W123.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik ben vorig jaar blijven zitten. Als
ik dit jaar voor ’n tweede keer blijf
zitten, zou ik wel door de grond kunnen zakken. Dat zou gewoon lullig
zijn, dan heb ik dadelijk zes jaar VWO
gedaan en dan eindig ik nog met een
Havo-diploma.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Geld en een camera, zodat ik later
nog alle leuke dingen ’n keer kan
bekijken.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Zuurkoolschotel, daar kun je me ’s
nachts nog wel voor wakker maken.
Of.. dat heet toch zuurkoolschotel?
Dat met gehakt, zuurkoolstamp, een
krokant laagje en het komt uit de
oven.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Met lekkerst bedoel je het fijnst?
Haha! Ehm.. in een warme trui, omdat
ik het graag lekker warm heb.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik denk ik aan
computeren. Het liefst aan toeren met
de Unimog, ik vind het gewoon leuk
om daarin te rijden. Het is een kruising tussen een tractor en een vrachtwagen. Je kunt hem als vrachtwagen,
maar ook als tractor verzekeren en wij
hebben het tweede gedaan. Dus dan
mag je vanaf je 16e er al in rijden.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Een nachtbuslijn opzetten die gratis
is. Dan hoef ik niet zo ver te fietsen
als ik ’s nachts ergens van terug naar
huis toe moet.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
The Green Mile. In deze film voel je
echt de ellende van de hoofdrolspelers en begrijp je de ideeën.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Poeh. Ik zou het niet weten, ik ben
volgens mij overal wel al ’n keer
geweest waar ik naartoe wilde, met
mijn Unimog.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar Australië. Hier wil ik ook heen
als ik ben geslaagd. Dan ga ik daar
een paar maanden werken.

Column

Rare vogels in
het Vondelpark
Terrasjes of drukke winkelstraten zijn er niks bij, het
Vondelpark is de perfecte plek om
de meest verschillende mensen
te spotten en te bekijken.
In de al best wel donkere
schemering durfde ik het toch aan
om nog ’n rondje Vondelpark te
doen. De echt enge mensen
komen toch pas als het helemaal
donker is en de weg zou ik ook
vast nog wel terugvinden.
Ik dank mijn stoere-ik-benniet-snel-bang-karakter want het
was net een levend museum waar
ik doorheen liep. De meest rare
types kwamen voorbij. De bekende
zwerver met mutsje die met zo’n
veel te grote, blauwe Albert Heijntas loopt te zeulen. Iedere keer
vraag ik me weer af wat daar in
godsnaam allemaal in zit. De
fanatieke sportievelingen die dan
in een veel te strakke legging je
ongeveer tien keer voorbij vliegen,
omdat ze in zo’n vijf minuten het
hele vondelpark weer rond zijn. Of
van die mensen die denken dat
het 365 dagen per jaar, 7 dagen
per week en 24 uur per dag
carnaval in Nederland is. Dit zijn
natuurlijk een beetje de standaard
Amsterdamse gekken van het
Vondelpark, maar wat ik gister nog
meer tegenkwam was verre van
standaard. Een echte dierenvriend,
dat was ze volgens mij wel. Ze liep
met vijf blije hondjes, die er nog
verzorgder uitzagen dan zijzelf, en
een enorme bak met van die
snoepspekjes rond. Een gigantische walm van suikerspekjes hing
om haar heen. Het is me nog
steeds niet helemaal duidelijk of
zij nou aan deze spekverslaving
leed, of dat ze van plan was haar
hondjes een bijna overdosis aan
spekjes te geven. Enniewee, het
was in ieder geval wel duidelijk
dat ze met veel liefde voor haar
hondjes leeft. Speciaal voor haar
hondjes met een enorme bak spek
sjouwen zegt toch al genoeg? En
ook al was die spek toch voor
haarzelf bedoeld, dan had ze deze
denk ik toch met haar hondjes
gedeeld. Die enorme bak zelf
opeten overleeft ze namelijk nooit.
Eigenlijk zijn de Vondelparkgekken helemaal zo gek nog niet.
De zwervers bewaken met veel
hart en ziel hun Albert Heijn-tas en
spreiden zorgvuldig iedere avond
opnieuw hun bedje, de carnavalfreaks showen 24/7 hun passie en
liefde voor carnaval aan de rest
van de wereld en de mevrouw met
de honden en de spekjes heeft
alles over voor haar vijf schatjes.
Hartstikke liefdevolle mensen dus.
Love is in the air, op zomaar
een woensdagavond in het
Vondelpark!
Mies
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Museum De Kantfabriek toont
vernieuwend werk

Griezelen met Paljas op Halloween

Moord op de Bergerhof

Een project over kant in de toekomst werd uitgevoerd door tien studenten van de Technische Universiteit
afdeling Design in Eindhoven en tien studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.
Een week lang hebben ze
nagedacht en vervolgens geëxperimenteerd met het materiaal. Met als
resultaat een verrassend werkstuk.
Het ontwerp ontstond in Rotterdam
waar de studenten in kleine groepjes
aan het werk gingen. Daarna gingen
ze in Museum De Kantfabriek aan het
werk. Het voornaamste doel: vernieuwend bezig zijn met kant.
Twee studenten lichten hun werkstuk toe voor de talrijke aanwezigen
die tijdens de presentatie aanwezig
zijn. “Door uitgekiende, zelf bedachte,
knooptechnieken hebben we een
hangmat gemaakt. Deze hangmat is
tegelijkertijd ook een kledingstuk. Met
dit kledingstuk hebben we de hechte
connectie tussen lichaam en kant willen uitdrukken. Het kledingstuk laat afdrukken achter op het lichaam en het
lichaam laat weer afdrukken achter op
de kant”. Het resultaat mag er zijn. De
talrijke toehoorders tijdens de presentatie steken hun waardering niet onder
stoelen of banken en applaudisseren
voor zoveel vindingrijkheid.
Ook de andere werkstukken van
de studenten vertonen veel creativiteit. Heel verrassend is het werkstuk in
de kelder. Daar staat een model met
kleding dat vervaardigd is van kant en

Lang geleden was de oude
boerderij Bergerhof in Sevenum
het middelpunt van een brute
moordpartij. Op Halloween,
zondagavond 31 oktober, wordt de
klok 115 jaar teruggezet en laat
jeugdtoneelvereniging Paljas uit
Horst bezoekers het drama
nogmaals beleven.
Dus mensen die lef hebben en
Halloween op gepaste wijze door
willen brengen, worden op zondagavond 31 oktober uitgenodigd in

de Bergerhof. Een verteller neemt
kleine groepen mee op een spannende tocht door de donkere tuinen.
De eerste tocht vertrekt om 19.30
uur en de laatste om 20.30 uur. Na
afloop kan met een kopje koffie of
een glaasje fris worden bijgekomen
in de boerderij.
Het adres van boerderij
Bergerhof is Op den Bergen 10 in
Sevenum. De deelname aan de
tocht bedraagt 2 euro per persoon.
Vooraf graag reserveren via
info@paljashorst.nl

Jubilarissen in America
Op zondag 24 oktober worden acht mensen uit America onderscheiden
omdat ze al 25 of 40 jaar lid zijn van het gemengd kerkkoor.

lichtdraad. Als het licht uitgaat geeft
dat een verrassend resultaat. Enkele
lichtlijnen geven het karakter van het
werkstuk feilloos weer.
Ietje en Jan Janssen van Museum
De Kantfabriek kwamen in contact
met de Rotterdams academie door
Annet Couwenberg die al dertig jaar
les geeft in Amerika. Zij voerde al een
project uit met Horster kant en bracht
het echtpaar Janssen in contact met

Marina Toeters, docent aan de Willem
de Kooning Academie. Aangezien het
museum ook vernieuwend bezig wil
zijn, was het idee voor een gezamenlijk project gauw geboren en wellicht
zal het ook niet het laatste gezamenlijke project zijn.
De werkstukken zijn nog geruime
tijd te zien in het museum.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Geïnteresseerd?
Kom naar het
inloopuurtje op
27 oktober van
16.00 - 17.00 uur.
Ingang bouwterrein
aan de Westsingel.

85% verkocht

Plan Douven Horst

In de hoogmis om 10.00 uur
wordt hier bijzondere aandacht aan
besteed, onder andere door een
uitvoering van het gemengd kerkkoor.
Na de mis wordt aan de acht jubilarissen een onderscheiding uitgereikt
van de Gregoriusvereniging, waarna
er in de kerk gelegenheid is om de
jubilarissen te feliciteren.
De personen die op zondag hun
40-jarig jubileum vieren zijn Truus
Arts-Schoeber, Maria Derks-Saris,
Annie v.d. Munckhof-Kleuskens, Nel

v.d. Munckhof-Korstjaans en Nel
Tielen-Geurts. Het 25-jarig jubileum
wordt gevierd door Jo Derks-v.d.
Beuken, Lies Meulendijks-Brummans
en Frits Gielen.
Het kerkkoor verzorgt elke zondag
de mis in America. Verder verzorgt
het koor ook de rouw- en trouwdiensten en jubileummissen. Ook worden
de missen in de verpleeghuizen in de
omgeving door het gemend kerkkoor
verzorgd. Nieuwe leden zijn in het
kerkkoor altijd welkom.

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
Patio

De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

www.presetprint.nl

Feel Attractive*Nagelstyling
€ 10.000,- subsidie beschikbaar
voor diverse woningen*
•
•
•
•
•
•

www.plandouven.nl
Verkoop:

Oplevering begin 2011
Loopafstand centrum Horst
Rustieke wijk
100% in aanbouw
30km zone
Extra zorgvoorzieningen mogelijk*

*vraag naar de mogelijkheden

Jacob Merlostraat 11a
5961 AA Horst
Tel 077 - 398 90 90

Floresstraat 6
5631 DD Eindhoven
Tel 040 - 281 17 11

Openingsaanbieding :
Set Acrylnagels
van €50,- Voor €25,tel.: 06-11865353
Je vindt mij bij Happy Hair.
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Ierse powerfolk in
Cambrinus
Op zondag 24 oktober staat de viermansformatie Harmony Glen met
traditionele en eigentijdse Ierse, Engelse en Schotse folk op het podium
van Cambrinus in Horst.

Harmony Glen schuwt niet om
de folkmuziek die ze spelen, uit te
breiden met een vleugje jazz en af
en toe van een Texaanse country- of
cajunmelodie te voorzien. Mede door
de energieke podiumpresentatie ontstaat zo een aanstekelijke powerfolk.
Het kleurrijke gezelschap van
Harmony Glen heeft vijf cd’s uitgebracht die internationaal lovende
recensies hebben ontvangen. De
band creëert een nieuwe Ierse sound,
waarin diverse traditionele en hedendaagse muziekstijlen het begrip Ierse
muziek een nieuwe dimensie geven.
Harmony Glen heeft diverse grote

internationale festivals op haar naam
staan, waaronder Elf Fantasy Fair,
Castlefest, Tønder (Denemarken),
Milwaukee (USA) en Feakle (Ierland).
De muzikale achtergrond van alle
muzikanten voert terug naar de klassieke muziek, old style jazz & dixieland en de folk uiteraard. De band
wordt gecoacht door Mariam Kavana,
die als violiste met onder anderen
Shane MacGowan & the Popes, Terry
Woods van The Pogues en Paddy
Keenan speelde.
Het concert begint om 16.00 uur.
Meer informatie bel 077 398 30 09 of
kijk op www.cambrinusconcerten.nl
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Bietenstroop maken en
appeltjes rijgen in De Locht
In Museum De Locht is op zaterdag 23 en zondag 24 oktober te zien hoe van suikerbieten en appels stroop wordt
gemaakt.

Kinderen kunnen appeltjes rijgen in De Locht
In de eigen stroopmakerij van
De Locht worden authentieke pannen
met hout warm gestookt en met
een oude pers wordt het sap uit
de gekookte bietenpulp geperst.
Kinderen kunnen appelschijfjes rijgen

en thuis laten drogen. Dit is een
ouderwetse manier om een deel van
de appeloogst te bewaren voor de
winter. Ook de smederij is op zaterdag
en zondag in bedrijf.
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. Voor nadere informatie
kijk op www.museumdelocht.nl of bel
Piet Lenssen: 077 366 13 51.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda

www.ikzoektuingrind.nl

en nog veel meer...
Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

Aanbieding

Cyclamen

voor binnen en buiten
12cm pot, mooie volle!

Per stuk € 1,99 2

voor € 3,00

tel. (077) 320 97 00

Wegens groei en versterking van ons bedrijf zoeken wij:

Service-monteur CV &
Zelfstandige installatiemonteur W
Wat bieden wij:
l een vaste klantenkring met uitdagende installaties
l een fijne werksfeer met veel collegialiteit
l opleidingsmogelijkheden
l secundaire arbeidsvoorwaarden
Wat vragen wij:
l voldoende vakmanschap, passie en plezier in het werk
l collegialiteit en samenwerkingszin
Ben jij de persoon met de ervaring
en interesse die we zoeken? Mail dan naar:
Keijsers•Manders Installatietechniek BV
t.a.v. Edwin Keijsers, info@keijsersmanders.nl

Kijk ook eens op: www.keijsersmanders.nl
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Sylvesterparty in de Mèrthal

Happy Sound in concert

Er wordt dit jaar op oudjaarsavond weer een Sylvesterparty in
de Mèrthal georganiseerd. Met live muziek van de band PPM
(www.ppmband.nl) zal het nieuwe jaar worden ingeluid.

Op zaterdagavond 30 oktober geeft Vocal Group Happy Sound een concert in zaal Debije in Hegelsom. De avond
staat in het thema van de Top 2000 en er zal een mix te horen zijn van hoog- en lagergenoteerde nummers uit de
Top 2000 aller tijden. Naast Vocal Group Happy Sound treden deze avond twee gastkoren op.

Deze band behoort al enige
tijd tot de top van coverbands in
Nederland en zorgt met een aanstekelijke performance en een dosis
humor iedere keer weer voor een

geweldig feest. De avond begint om
22.00 uur en eindigt om 04.00 uur en
de minimale leeftijd is 20 jaar. Kaarten
zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Café de
Beurs en Liesbeth’s Grand Café.

Manifestatie ´Kom aan de
Brug´ in America
Op zondag 24 oktober van 13.00 tot 18.00 uur organiseert de
stichting Werkgroep Oud America en de stichting Aan de Brug de
tweejaarlijkse culturele manifestatie ´Kom aan de Brug´. Een flink aantal
gebruikers van de gemeenschapsaccommodatie Aan de Brug in America
zullen aan deze manifestatie deelnemen en optredens verzorgen.
Het koor Cantaremos treedt op,
koersballers en biljarters zijn actief,
een groep volksdansers geeft een
optreden en er zijn informatiestands
over het Eetpunt, de KBO en over
het nieuwe Gezondheidscentrum.
De Bieb, OJC Cartouche en
Oudheidkamer de Moeëk zijn de hele
middag open.
Verder is er een uitgebreide fotoexpositie van ´nieuwe, oude´ foto’s
en documenten van de Werkgroep

Oud America. Een interessante
verzameling oude krantenknipsels
is onlangs ontdekt. Ook wordt er de
film ´America anno 2000´ vertoond.
Tot slot zijn ook de Welfare, de dorpsraad en de Dagopvang van de partij
en laten ouderen zien wat ze leren in
de computercursus voor ouderen.
Loop gerust binnen op 24 oktober in Aan de Brug aan de Pastoor
Jeukenstraat in America. De entree is
vrij en de koffie staat klaar.

Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes

´Weg vaan d´n Aanrech´
uit Lottum naar Dieteren

De twee gastkoren die op deze
avond optreden, staan allebei garant
voor een aanstekelijke vertolking
van popmuziek en musicalsongs.
Het koor Musical Voices uit Neerkant
heeft meegedaan in de audities van
Korenslag en wist door te dringen tot
de tweede ronde. Op 30 oktober zullen
zij onder andere het nummer Avond
van Boudewijn de Groot uitvoeren.
Het andere gastkoor is Koor Harmony uit Oostrum dat onlangs nog een
zeer succesvol optreden in de schouwburg in Venray met als gastpianist Cor
Bakker heeft gegeven. Koor Harmony
laat op 30 oktober de beste nummers
van de Zweedse popgroep ABBA weerklinken. Ook haalt het koor uit Oostrum
herinneringen op door het publiek een
aantal sixties te laten horen.
In de Top 2000 staat oud en nieuw
door elkaar. Zo brengt Happy Sound
naast Robbie Williams ook een medley
van de beste nummers van Simon &
Garfunkel ten gehore. Tot slot zingt het
koor Bohemian Rhapsody van Queen.
Happy Sound is het zusterkoor
van Gemengde Zangvereniging
Egelsheim en bestaat uit 35 leden die
onder andere uit Hegelsom, Horst,
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizenvorst, Sevenum en Kronenberg komen.
Het koor staat net als Egelsheim onder
leiding van dirigent John Wauben uit
Beesel en heeft als pianiste Ludmila
Seroo-Ferroni uit Horst.
Het concert van 30 oktober is een

Vocal Group Happy Sound uit Hegelsom
voorproefje voor het grote jubileumconcert dat volgend jaar gepland is als
Vocal Group Happy Sound vijftien jaar

bestaat. Het Top 2000-concert is gratis
toegankelijk en duurt van 20.00 tot
ongeveer 22.30 uur.

Na maanden van voorbereiding vertrekt damesjoekskapel ´Weg vaan
d’n Aanrech´ uit Lottum op zaterdag 30 oktober naar Dieteren om deel te
nemen aan het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes (LKZH).
Het LKZH is een festijn waar
zaate hermeniekes, joekskapellen, blaoskapellen en dweilorkesten strijden om het Limburgs
Kampioenschap. De winnende
vereniging mag zich één jaar
lang Limburgs Kampioen Zaate
Hermeniekes noemen en heeft de
eer in het daaropvolgende jaar het
LKZH te organiseren.
Het kampioenschap begint op
zaterdag om 17.00 uur met de loting

waarin de volgorde van optreden
van de dertien joekskapellen wordt
bepaald. Het eerste optreden start
om 18.00 uur. Liefhebbers van
joekskapellen in het algemeen en
van ´Weg vaan d´n Aanrech´ in het
bijzonder worden uitgenodigd om op
30 oktober naar Dieteren te komen.
Het belooft een spetterende happening te worden en de entree is
gratis. Voor meer informatie kijk op
www.lkzh2010.nl of www.wvda.nl

Bloem & zo
Voor al uw bloemwerk!
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

Voor Allerheiligen:
grafstukjes vanaf € 7, 50

Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Ochtendconcert muziekvereniging Eendracht

In 2009 namen de kinderen van
groep 5 deel aan dit concert. Dit jaar
keren acht van die leerlingen terug
op het podium in het MFC. Zij zullen
laten horen hoe ze in een jaar tijd
een blaasinstrument hebben leren
bespelen. Natuurlijk zijn ook de
fanfare en drumband van de partij
met een selectie uit het huidige
repertoire dat bestaat uit zowel populaire als ook meer klassiek getinte
werken.
Deze ochtend zullen ook enkele
jubilarissen van Muziekvereniging
Eendracht worden gehuldigd. Dit jaar
zijn dit Maria Christiaens, die 10 jaar
actief is als muzikant, Wiel Peeters,
die in de afgelopen 50 jaar diverse

functies binnen de vereniging heeft
vervuld en Wim Poels, die al 60 jaar
actief is voor de vereniging, waaronder vele jaren als bestuurslid.
Natuurlijk ontbreekt ook de
jaarlijkse trekking van de loterij niet
op het ochtendconcert. Heeft u nog
geen loten gekocht? Geen probleem.
Op zondagochtend heeft u nog een
laatste kans om mee te dingen naar
de prijzen.
Het gratis concert begint om
11.00 uur en duurt tot 13.00 uur.
Koffie, frisdrank en natuurlijk een
koud biertje staan klaar vanaf 10.30
uur. Muziekvereniging Eendracht
nodigt iedereen van harte uit op
zondag 24 oktober in het MFC.
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G rat is Fiets
Wilt u meer informatie over fietsvakanties?
Meld u dan nu via www.munckhof.nl aan voor de
Fietsbeurs van Munckhof Reiswereld. Fietst u met ons
de wijde wereld in?
Waar? Café de Lange – Horst (entree gratis)
Wanneer? 15 november 2010, 19.00 – 22.00 uur
I.s.m. De Jong Intra & Profile Bartels

De Lange Horst
www.delangehorst.nl

43972 © Clabbers Communicatie

Op zondag 24 oktober om 11.00 uur vindt voor de tweede keer een
ochtendconcert van Muziekvereniging Eendracht plaats in MFC De
Zwingel in Melderslo.
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Annie van Rengs winnaar
Blind bierproeverij

Nederland Leest
2010 bij BiblioNu
Van 22 oktober tot en met 19 november ontvangen volwassen leden
van BiblioNu (zolang de voorraad strekt) gratis het boek ´De grote zaal´
van Jacoba van Velde. De roman gaat over de laatste dagen van een oude
vrouw in een verpleeghuis. Bij verschijnen werd het boek nationaal en
internationaal als meesterwerk bestempeld.
Tijdens de landelijke campagne
Nederland Leest worden lezers
uitgenodigd met elkaar in discussie
te gaan over één bepaald boek. Dit
jaar is dat ´De grote zaal´ van Jacoba
van Velde. Biblionu organiseert in
Horst op 16 november en in Venray
op 18 november een avond waarop
dit boek besproken wordt. Beide
avonden worden gehouden van 19.45
tot 22.00 uur.
Het programma bestaat uit
een korte inleiding, waarna Cis van
Deurssen (zorgcoördinator van hospice
Zenit in Venray) vertelt over de
stervensbegeleiding in het hospice.
Na de pauze wordt in kleine groepjes
samen met een gespreksleider en aan
de hand van discussievragen het boek
´De grote zaal´ besproken. Als afsluiting zullen de voornaamste opmerkingen uit de verschillende groepen

Braderie in
centrum Horst
Op zaterdag 23 oktober
wordt van 10.00 tot 17.00 uur
een braderie in het centrum
van Horst gehouden.
Er staan diverse kramen met
onder andere hobbyisten, oude
ambachten, kunstnijverheid en
cadeauartikelen. Ook staan er
diverse stands met heerlijke
versnaperingen, kinderattracties,
clowns enzovoort. Iedereen is van
harte welkom op deze gezellige
dag voor het hele gezin.

cultuur 25

teruggekoppeld worden.
Aanmelden voor deze gratis
discussieavonden kan via aanmeldingen@biblionu.nl Geef duidelijk
aan welke avond de voorkeur heeft.
Wie interesse heeft om zich aan te
sluiten bij een leeskring kan tijdens
beide avonden terecht bij verschillende leeskringen voor meer informatie. Ook het onderwijs leest mee.
Net als vorig jaar konden scholen
het onderwijspakket van Nederland
Leest bestellen bij BiblioNu. Dit jaar
doen er vier VWO5 klassen van het
Dendron College mee. Zij krijgen ter
afsluiting een 90 minuten durend
programma aangeboden bij BiblioNu
Horst. Stichting Lezen en het CPNB
(stichting Collectieve Propaganda
voor het Nederlandse Boek) hebben
een speciale scholierensite gemaakt:
scholieren.nederlandleest.nl

Maandag 11 oktober is de jaarlijks terugkerende Blind bierproeverij gehouden in café het Centrum, het
kleinste café van Horst. Annie van Rengs wist met het herkennen van vijf van de acht bieren de proeverijwedstrijd te winnen.
Bij de Blind bierproeverij krijgen
kandidaten een lijst met daar op acht
biersoorten. Elke biersoort is weer
onderverdeeld in zes verschillende
merken. Van elke biersoort kregen
de proevers één bier te proeven. De
bedoeling is dat de deelnemer het bier
herkent en vervolgens het juiste bier
aanvinkt op de lijst.
Dit jaar werd volgens de lijst
gestart met Nederlands witbier en
eindigde met 10%+ bier. Een moeilijke
lijst bleek op deze avond. Verschillende
deelnemers kwamen niet verder dan
een of twee goede antwoorden, waaruit blijkt dat het blind herkennen van
bier erg lastig is.
Annie van Rengs herkende vijf
van de acht bieren die haar voorgezet werden en won daarmee deze
proeverij. Met vier goede antwoorden
wist Ward Kleeven een verdienstelijke
tweede plaats te behalen. Beiden
mogen ze op 14 november naar de
landelijke finale Blind bierproeverij

Monique Joosten van café het Centrum feliciteert winnaar Annie van Rengs
2010 die georganiseerd wordt door
de Alliantie van Biertapperijen. Deze
finale zal in Utrecht gehouden worden.
De winnaar van deze finale krijgt een
prachtige prijs. Hij of zij mag met een
Nederlandse brouwmeester een eigen
bier gaan ontwikkelen, wat dan vervolgens als bier van de maand uit de tapkranen van alle ABT-cafés zal stromen.

Het zou geweldig zijn als dit jaar deze
prijs naar Horst zou gaan. Iedereen die
zin heeft om de finale bij te wonen, is
op 14 november welkom in Het Oude
Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15,
3584 AD te Utrecht.
Aanvang is 14.00 uur en de
entree is gratis.
Kijk ook op www.abtfinalebier.nl

Nieuwe exposities Galerie Judy Straten
In Galerie Judy Straten vinden van 24 oktober tot en met 5 december 2010 twee nieuwe exposities plaats. De opening van de exposities van Iris Frerichs
en van Dagmar de Kok is op zondag 24 oktober om 15.00 uur.
Iris Frerichs (1980) maakt montagetekeningen van gebouwen. Deze
ontstaan snijdend, scheurend, tekenend
en plakkend, deel voor deel. De verschillende gedaanten van de stedelijke
omgeving fascineren haar. Het is tegelijkertijd een groot anoniem gebied en
het leefgebied van vele individuen. Iris

Frerichs onderzoekt in haar gebouwen
het spanningsveld tussen het opgaan in
de massa en het zijn van een individu,
de machtsverhouding tussen een binnen- en buitenwereld en de grenzen
van fragiel en robuust.
Dagmar de Kok (1977) geeft met
haar keramische ´Spaghettiebeesten´

voor het eerst een presentatie in Galerie
Judy Straten. Dagmar werkt regelmatig
in thema’s en voor deze show heeft zij
een nieuwe serie Spaghettiebeesten
vervaardigd. Voor haar is het erg
belangrijk dat er een portie humor in
haar werken verweven zit. Veel van
haar thematiek haalt zij uit media en

de dagelijkse beslommeringen om haar
heen. Haar werken zijn een humoristische reflectie van deze wereld, een mix
van illusies, verhalen en emoties.
De openingstijden van Galerie Judy
Straten zijn van woensdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Vol verrassing!

Vollemaanswandeling
Evertsoord

Violen

de allerbeste!
uit eigen kweek

Op zaterdag 23 oktober is er
weer een vollemaanswandeling
door de Mariapeel.

Bolchrysant

12 st.

Ø 50 cm, in 6 kleuren

Coniferen en Taxus

De wandeling wordt begeleid
door IVN-gidsen. Bij maanlicht zijn
de weidse vergezichten van de
Peel te bezichtigen. De wandeling
van 7 kilometer start bij de
Smelentôs, aan de Paterstraat 22
te Evertsoord. Deelname is gratis.
Voor informatie: Frank van Lamoen
077 464 12 17.

met kluit, 40-200 cm

Laurier

met kluit, 100-180 cm

Liguster

voor hagen, 100-120 cm

Bloembollen,

keuze uit 10 soorten, 25 st. per zak

Voor een
optimale/
professionele
voetverzorging
Pedicurepraktijk Wilmie
Gebr. van Doornelaan 68A
5961 BD Horst
Telefoon: 06-28839878
www.pedicurepraktijkwilmie.nl

Altijd

Zondagds!
geope1n7 uur
van 9 tot

Aanbieding t/m 26 okt., zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.

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

4,95
3,50
-20%
-20%
0,79
3,99

26
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Kronenberg klaar
voor bekerduel met
Wittenhorst
Zondag 24 oktober wordt de tweede ronde in de KNVB-beker
gespeeld. Een flink aantal clubs uit onze gemeente is nog actief in deze
bekercompetitie.
Het eerste team van SV
Kronenberg neemt het thuis op tegen
Wittenhorst. Het is de eerste keer dat
de teams elkaar treffen voor de beker.
Ondanks dat het team uit Horst (derde
klasse) drie klasses hoger speelt zijn
de voetballers uit Kronenberg (zesde
klasse) naar eigen zegge daarvan niet
onder de indruk. Op de website van SV
Kronenberg valt te lezen dat de spelers

BVB Substrates nieuwe
hoofdsponsor S.V. Lottum
De spelers van S.V. Lottum 1 zijn geheel in het nieuw gestoken. De nieuwe oranje-wit-blauwe tenues zijn
geschonken door het bedrijf BVB Substrates uit Grubbenvorst. BVB Substrates is één van de belangrijkste substraatleveranciers van Nederland.

van Wittenhorst hun borst nat kunnen maken. “Mannen uit Horst: kom
maar op.”
Ook SVEB heeft de eerste ronde
van de bekercompetitie overleefd.
De ploeg uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst neemt het zondag
thuis op tegen SV Blerick. RKSV
Griendtsveen speelt uit bij RKMSV
uit Meijel.

Tweede plaats in
MTB wedstrijd voor
Wilco Verwegen
Afgelopen zondag hebben op de Reulsberg in Horst MTB en veldritwedstrijden plaatsgevonden om de Mulleners Vastgoed Cup. In de
categorie MTB elite/amateurs greep Wilco Verwegen uit Melderslo net
naast de overwinning.

De spelers, geflankeerd door de technische staf, de leiding en
de sponsor, presenteren zich voor het eerst in de nieuwe tenues
Lottum heeft als ´kwekersdorp´
binding met BVB Substrates, een
bedrijf dat zowel in West-Nederland
(korfbalvereniging ODO in Maasland)

als in Zuidoost-Nederland (S.V. Lottum)
teamsport en jeugdactiviteiten
ondersteunt. Op zondag 10 oktober
overhandigde commercieel directeur

Guido Linders van BVB Substrates de
nieuwe tenues, tassen en coachjassen
aan spelers en technische staf van S.V.
Lottum.

Madruko succesvol op
concours in Beek
Afgelopen zondag 10 oktober ging Madrukro uit Kronenberg met zes deelnemers basic strut, vijf solisten, een
duo en drie small teams op concours in Beek. Er werden mooie resultaten behaald.

Wilco Verwegen, Leon Crienen en
Sjef klerken op het podium
Ondanks dat hij achteraan moest
starten fietste Wilco al snel bij de kop
van de wedstrijd. Op de helft van de
koers zat hij met Leon Crienen uit
Baarlo in de beslissende kopgroep. In
de laatste ronde moest Wilco echter

zijn meerdere erkennen in zijn rivaal
uit Baarlo. De uitslag van de MTB
elite/amateurs is als volgt: 1. Leon
Crienen uit Baarlo, 2. Wilco Verwegen
uit Melderslo en 3. Sjef Klerken uit
Panningen.

Als eerste namen de dames
Janne Schuurmans, Lynn Schurink, Jill
Appeldoorn, Inge Bovee, Liza Janssen en
Eva Schuurmans deel aan Basicstrut. Bij
Basicstrut moeten de deelnemers netjes
in de maat met een goede houding
op marsmuziek in een vierkant lopen.
Daarbij moeten ze de knieën goed
omhoog laten komen en in een zelfde
cadans de baton mee laten gaan. Dit
lukte de dames prima, wat direct na
afloop door een jurylid beloond werd
met een roos en een oorkonde.
Vervolgens mocht Tessa Pekx haar
show over Belle en het Beest ten tonele

brengen, wat resulteerde in een mooi
puntentotaal van 81,8. Tessa Houwen
volgde haar op en behaalde met haar
show 74,3. Als derde van Madrukro
mochten Anita Keizers en Maartje
Hermkens hun verkeersshow laten zien
waarmee ze een puntenaantal van 74,4
haalden.
Kelly Smits behaalde het mooie
puntentotaal van 81,45. Vervolgens
was het de beurt aan Karin Beelen en
zij behaalde in de senior basis 80,55
punten. Monique Wijnen volgde haar
en zij scoorde eveneens in senior basis
78,75 punten.

DE 3VROUWEN

Veel deelname aan
dressuurwedstrijd
Sevenum

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

Aankomend weekend op 23 en 24 oktober organiseert Landelijke
Rijvereniging Bucephalus uit Sevenum een dressuurwedstrijd voor
paarden. Deze wedstrijd is de eerste selectiewedstrijd in de aanloop
naar de Limburgse Kampioenschappen die volgend jaar van 11 tot en
met 13 februari in Beek worden verreden.
De wedstrijden in de beginnersklasse en in de klasse L1 worden
vanwege het grote aantal deelnemers op beide dagen verreden. Op
zaterdag vinden ook de wedstrijden
in de klasse L2 plaats en op zondag is
het achtereenvolgens de beurt aan de
ruiters en amazones in de klasse L1,
B, M1 en M2.
Op beide dagen verschijnt de
eerste combinatie om 9.30 uur in de
ring. De verwachting is dat zowel op
zaterdag als op zondag rond de klok
van 17.00 uur de laatste deelnemer

in de ring verschijnt. Voor meer informatie, waaronder de startlijsten,
kijk op www.ruitersportsevenum.nl
In totaal hebben zich maar
liefst 140 ruiters en amazones
aangemeld voor deze selectiewedstrijd. Ook diverse leden van de
organiserende vereniging hebben
zich aangemeld. Iedereen is op
beide dagen van harte welkom om
in manege D’n Umswing aan de
Schorfvenweg in Kronenberg de
prestaties van de dressuurruiters te
komen volgen.

Tot slot van de middag kwamen
de drie small teams nog op de vloer.
Als eerste de D-groep met de Mindy
dans, zij behaalden een puntentotaal
van 76,3. Hierna was de C-groep aan de
beurt met hun tijdmachine en zij brachten het tot het puntentotaal van 76,9.
Tot slot kwam de A-groep met een dans
op Ierse muziek en zij gingen met 78,85
weer terug naar Kronenberg.
Op zondag 14 november wordt in
Maasbree het Limburgs Kampioenschap
Majoretten gehouden. Ook hier zullen
veel leden van Madrukro aanwezig zijn
en meedingen naar de prijzen.

VV Hegelsom maakt vanaf dit seizoen gebruik van een nieuw
scorebord. Het bord is gesponsord door de Hotraco Group uit
Hegelsom. Voorzitter van VV Hegelsom Ger Stappers: “We wilden
graag een scorebord realiseren, maar daar bleek een behoorlijk
prijskaartje aan te hangen. Toen moesten we op zoek naar een
sponsor die we gelukkig hebben gevonden in de Hotraco Group.”
Op de foto de directie van Hotraco Group, Anny en Chris Beelen,
en voorzitter van VV Hegelsom Ger Stappers.

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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AGENDA

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo

Kerkdiensten

Harmony Glen

zondag

Open dag Cartouche:
30 past 7

zo 24 oktober, 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Broekhuizen

zo 24 oktober
Locatie: OJC Cartouche

Murphy’s Quiz Night

Broekhuizenvorst
zaterdag

´Kom aan de Brug´

zo 24 oktober, 18.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand café

Expositie Iris Frerichs en
Dagmar de Kok

zaterdag

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

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

America

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

zo 24 oktober
Organisatie: stichting
Werkgroep Oud America en
stichting Aan de Brug
Locatie: Aan de Brug

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

Evertsoord

Vollemaanswandeling
za 23 oktober
Organisatie: Mariapeel
Locatie: de Peel

America

zondag

Heilige mis

Heilige mis

Melderslo

zondag

Appelstroop maken

Horst (Lambertus)

za 23 en zo 24 oktober, 13.00 uur
Locatie: De Locht

zondag

Heilige mis

Heilige mis

Ochtendconcert Eendracht

vr 22 oktober
Locatie: Blok 10

zo 24 oktober, 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

woensdag
donderdag
vrijdag

Sevenum

Horst (Norbertus)

za 23 oktober
Organisatie: Linde Boys
Locatie: de Mèrthal

We love 90’s party

zaterdag
donderdag

za 23 oktober, 20.30 uur
Locatie: café Metieske

Braderie
za 23 oktober, 10.00 uur t/m
17.00 uur
Organisatie: EERI V.o.f
Locatie: centrum van Horst

10.00

19.15

19.00

09.45

Hegelsom

Dirty Friday

Horst

10.00

Grubbenvorst
Griendtsveen

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

Heilige mis
Heilige mis

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
08.30

Kronenberg

Tienray

zaterdag

Open Podium

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum

za 24 oktober
Locatie: OJC Gaellus

zondag

Meerlo

Venlo

(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

zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

SPORT- EN FEESTZALEN COMPLEX MEERLO

(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

Crazy diner
Boerengolf
Frisbeegolf
Cursus ruimte
Café
Zelfwerkend feest
Feestzalen
Vergaderruimtes
Buffeten aan huis
Voor elk feestje groot of klein
moet je in ‘t brugeind zijn!

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 28 oktober
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

De Leeuwerik 33
5864 BZ Meerlo

t- enten
h
c
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zelt toch
Griectoren
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m
e
l
f
m
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er t/
b
p
o
t
k
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o
t
a
n
n
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n
e
i
g
r
Meeww.bru
w

T 0478 691 283
F 0478 691 543

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

E info@brugeind.nl
W www.brugeind.nl

vrijdag

Tienray

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

T

Heilige mis

za 24 oktober t/m zo 5
december
Organisatie: Judy Straten
Locatie: Galerie Judy Straten

Huisartsenpost

de

beejekurf
r e s t a u r a n t

112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Paterslaan 15 Venray t 0478 581869 e info@debeejekurf.nl i www.debeejekurf.nl

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

een aVondje tafelen
in de beejekurf is Veel meer
dan alleen de moeite waard...

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Indoor
Touwtrekkampioenschap

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

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

za 23 oktober, 20.30 uur
Organisatie: Slappe Hap
Locatie: café Babouche

Weekend Nachos

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

05-07-10 09:36
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Voorbereidingen ijsbaan in volle gang
Niet alleen in Friesland begint het met het donker worden van de dagen weer langzaam te kriebelen. Ook in het centrum van Horst wordt uitgekeken naar de komst van een ijsbaan. Die is
gelukkig niet afhankelijk van het weer. Het bestuur van stichting IJsbaan Horst is al volop bezig dat er ook dit jaar weer drie weken lang kan worden geschaatst op het Wilhelminaplein in Horst.
Lemmen hoopt erop dat bedrijven
die opnemen in hun kerstpakket of
uitdelen als relatiegeschenk bij een
kerstkaart. Deze kaarten kosten vijf
euro per stuk, drie euro voor toegang
tot de schaatsbaan en twee euro voor
de huur van schaatsen.

Samenwerking met
Ut Glaze Hoes in
Sevenum
Zoals steeds vaker bij evenementen wordt het echte werk tijdens
de dagen dat de ijsbaan geopend

De ijsbaan was vorig jaar een groot succes
Voorzitter Lemmen van stichting
IJsbaan Horst is druk bezig met het
binnenhalen van sponsoren. Die
kunnen een vierkante meter van de
schaatsbaan ’kopen’ voor honderd
euro. Bijna de helft van de baan is
inmiddels verkocht, waarbij Lemmen
zich tot nu toe met name heeft
gericht op kleine bedrijven. Dat is een
tactische keuze. “Als het oppervlak
van de ijsbaan direct wordt ingenomen door een paar grotere bedrijven
kan dat de kleinere ondernemers
afschrikken, terwijl die vaak erg
betrokken zijn.”

Zonder vrijwilligers
kunnen we de ijsbaan niet runnen
Die aanpak lijkt te werken.
“Afgelopen zaterdag hadden al meer
dan 120 bedrijven minstens een
vierkante meter gekocht en bedrijven
kopen gemiddeld twee vierkante
meter. Dat geeft wel aan dat het

Orchiade
Arcen 2010
Verlengd t/m
24 oktober
Dagprogramma:

www.kasteeltuinen.nl

initiatief wordt gedragen door de gemeenschap”, aldus Lemmen. Vooral
de stand op de Hiltho heeft ervoor
gezorgd dat de verkoop van vierkante
meters ijs een vlucht nam. Zelfs enkele particulieren hebben inmiddels
een stukje ijs gekocht.
Het bestuur van Stichting IJsbaan
Horst bestaat uit vijf personen, waaronder enkele horeca-ondernemers.
Het is dan ook de bedoeling dat
er rondom de schaatsbaan allerlei
initiatieven worden ontplooid die
aansluiten op de ijspret. Zo wordt er
gedacht aan arrangementen met de
omliggende horeca of vakantieparken als De Schatberg, Het Meerdal of
Sunpark Limburgse Peel.

Huizenbezitters die hun woning te koop aanbieden, moeten tegenwoordig origineel uit de hoek komen.
Dat dacht Alex Disveld, keeper van SV United 5, ook. Hij gebruikt zijn keeperstenue als advertentie.

Kaartjes opnemen in
kerstpakket
De kaartverkoop wordt intussen
ook langzaam opgestart. Naast de
’gewone’ toegangskaartjes aan de
deur kunnen bedrijven en instellingen nu al kaarten reserveren.

Och, baat het
niet, dan schaadt
het niet
Nee, de actie heeft nog geen
resultaat opgeleverd. Ik heb het shirt
nu twee keer aan gehad. Och, baat het
niet, dan schaadt het niet.” Tot overmaat van ramp lukte het Disveld ook
nog niet om als keeper in zijn fraaie
tenue ‘de nul’ te houden.
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Lid Organisatie van
Nederlandse Tandprothetici

Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Disveld: “Tja, het was zomaar
een spontaan idee. We hebben hier
in Meerlo een stuk grond gekocht en
hebben ons huis nu drie jaar te koop
staan. Het is een fraaie tweekapper,
een fijn huis. We zoeken naar originele
mogelijkheden om reclame te maken.
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Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN

hiermee gaat samenwerken. Volgens
Lemmen wordt er gedacht om via
een scherm contact te leggen met de
dj’s in Sevenum en zo het goede doel
te ondersteunen. De samenwerking
wordt vergemakkelijkt omdat zowel
Ut Glaze Hoes als de IJsbaan
Horst nauw samenwerken met
Dreksbak.nl, de jongerensite van de
gemeente Horst aan de Maas.
De ijsbaan ligt van 10 december tot en met 2 januari op het
Wilhelminaplein in Horst. Meer informatie over de ijsbaan is te vinden op
www.ijsbaanhorst.nl

Adverteren via voetbalshirt

aan te vragen of te declareren.

voor concurrerende prijzen!

is verricht door leden van diverse
verenigingen. “Zonder zijn we niet
in staat om de ijsbaan te runnen.
Ze helpen met het schoonhouden
van de schaatsbaan, de verhuur van
schaatsen, de horeca en ga zo maar
door. Gelukkig hebben diverse verenigingen al gevraagd of ze mee kunnen
doen”, aldus Lemmen. In ruil voor
de inzet van de vrijwilligers krijgt de
vereniging een vergoeding.
Net als vorig jaar staat Ut Glaze
Hoes in de kerstvakantie weer in
Sevenum. Met dit initiatief wordt
geld opgehaald voor het goede doel.
Het is de bedoeling dat IJsbaan Horst
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