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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
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Bier en varkensstiften
Een feestende menigte meezingende vrouwen,
mannen met ontblote bovenlichamen, volgekliederd
met varkensstift en een bijna constante regen van bier.
Het Slotconcert van Rowwen Hèze in de feesttent in hun
eigen America was weer als vanouds.

magazijn

verkoop!
vrijdag 12 november
zaterdag 13 november

Dames
zomercollectie 2009

heren: 19 en 20 november

Zowel voor de vrijdag als de
zaterdag van het Slotconcert waren de
kaarten al ruim van tevoren uitverkocht, wat betekent dat op beide
avonden de tent goed gevuld was
met de 8.000 bezoekers. Die zagen
optredens van de bands Mooi Wark
en Dewolff, maar de meeste aandacht
ging uit naar de hoofdact Rowwen
Hèze. Die openden hun optreden met
een filmpje van filmster Steven Seagal
die in Melders dialect werd nagesynchroniseerd. In de uren daarna zorgde
de Americaanse band er met een
spetterend optreden voor dat het in de
tent een groot feest werd.

Ald Iëzer wint Koperen
Cover Competitie
Op zondag was het tijd voor de
kleinste fans van de band. Ook voor
deze Zondag in ’t Zuiden waren alle
5000 kaarten uitverkocht. In de grote
tent van het Slotconcert was dit keer
plaatsgemaakt voor luchtkussen,
draaimolens en kraampjes met allerlei
zoetwaren. Op het podium stonden
bekende artiesten als Beppie Kraft,
Monique Smit en Frans Duyts, die zelfs
met een helikopter werd ingevlogen

om een optreden te verzorgen.
Daarnaast werd er de Koperen
Cover Competitie gehouden. Zes
joekskapellen en zaate hermeniekes
brachten een nummer van Rowwen
Hèze ten gehore. Uit onze gemeente deden Zeuk ma Uut uit
Broekhuizenvorst en Ald Iëzer uit Horst
mee aan deze wedstrijd. De laatste
won de competitie met hun uitvoering
van het liedje ’Danse’. De groep krijgt
een sponsordeal van Rowwen Hèze en
mag optreden in het voorprogramma
van de band.
Op zondag stond de leden van
Rowwen Hèze nog een verrassing te
wachten. Met een symbolisch cadeau

vanwege het 25-jarige jubileum van
de band wil de gemeenschap van
America hun trots voor de leden van
de band laten blijken. In het dorp
moet met de plaatsing van een kunstwerk een blijvende herinnering komen
aan Rowwen Hèze. De eerste donatie
voor dit kunstwerk komt van Jack Poels
zelf. Die kreeg eerder op de dag de
Jo Hansenprijs voor Volkscultuur uitgereikt door gouverneur Leon Frissen.
De geldprijs die hieraan is gekoppeld
doneert Poels aan het kunstwerk.
Kijk voor meer foto’s van
het Slotconcert en Zondag in ’t Zuiden
op www.hallohorstaandemaas.nl
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Eerste dorpenavond
met alle dorpsraden
Op donderdag 11 november houden alle dorpsraden van Horst aan de
Maas gezamenlijk hun eerste dorpenavond in MFC de Zwingel in
Melderslo. Het doel van deze dorpenavond is het versterken van de
onderlinge band tussen de leden van de dorpsraden en wijkcomités plus
het stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven door uitwisseling van kennis
en ervaringen.
Het is voor het eerst dat op
gemeentelijk of regionaal niveau zo’n
uitwisseling van kennis en ervaring
plaatsvindt. Horst aan de Maas
zet hiermee een trend. Het eerste
gedeelte van de avond zal worden
ingevuld met vier workshops waarbij

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

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

ervaringen vanuit de verschillende
kernen gedeeld worden. De
workshops hebben verschillende
thema’s als ´Bouwen in Eigen Beheer
Lottum´, ´Burgerhulpverlening en
AED vanuit Sevenum/Evertsoord´,
´Realisatie MFC De Zwingel Melderslo
door initiatiefgroep Melderslo Onder
de Pannen´ en ´De praktijk van
dorpsradenbeleid Horst aan de Maas
door de gemeente´.
Na de pauze zal er een algemeen
vraagstuk aan de orde komen wat
regelmatig in alle dorpsraden speelt.
Het gaat hierbij om de vraag hoe de
dorpsraad de inwoners betrokken
kan houden en om de vraag of
de agenda van de dorpsraad ook
datgene is wat bewoners belangrijk
vinden. Dit algemene vraagstuk
zal gepresenteerd worden door
Joop Verhulst, voorzitter van
dorpsraad Itteren (gemeente
Maastricht) en medewerker van
de Veerkrachtgroep. Vanuit de
dorpsraden en wijkcomités zelf
hebben zich 80 personen voor
deze eerste Horster dorpenavond
aangemeld.

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.

Horst omstreeks 1925
Op de foto staat de postkoets van Soberjé op het Lambertusplein van Horst. Iedere dag reed de postkoets
van het centrum van Horst naar het station Horst-Sevenum en terug om mensen naar de trein te brengen of af
te halen. Daarnaast werden er dan te gelijkertijd post en pakjes meegenomen. Museum de Kantfabriek is nog
op zoek naar meer informatie of bijzonderheden over deze foto. Mensen die meer weten, kunnen dat laten
weten via info@kantfabriek.nl

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
T 06 30 71 51 14
E norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl

ACTIE:

Najaarsschotels!
vanaf e 6.95 + GRATIS
Grote ijstaart (1 ltr.)

4 snacks
+ frites
Slechts
e 5,95

Meer info: www.snackpoint.nl
Jacob Merlostraat 28, 5961 AB Horst Tel.077-3526461

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
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

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

mooi
haar

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

Waterbeddenservice

Blomen

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

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

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

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

Heftige
Najaars
Basisschool De Krullevaar
Actie
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organiseert
Grote Tekententoonstelling

jaars
n lekker veel na
Geniet mee va
ar één
de bon mee na
voordeel! Neem
direct!
ls en profiteer
van onze winke

De afgelopen zes weken zijn de kinderen van basisschool De Krullevaar druk in de weer geweest met
het project ´De Grote Tekententoonstelling´. Op zondag 14 november kan iedereen van 14.00 tot 17.00 uur de
tentoonstelling bewonderen in atelier De Stal in Sevenum
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HORST • MAASBREE

dennis
goede smaak
is een
vorm van liefde

Anders dan de naam ´De
Grote Tekententoonstelling´ doet
vermoeden, hebben de leerlingen
van De Krullevaar meer gemaakt
dan alleen tekeningen en schilderijen. Ze zijn ook aan de slag gegaan
met enkele bijzondere ruimtelijke
werkstukken. Zo ondergingen oude
meubeltjes tijdens een van de workshops een metamorfose door ze op
een aparte manier in te pakken. De
Grote Tekententoonstelling was ook
het thema van de Kinderboekenweek.
Daarom zijn alle groepen tevens aan
de slag gegaan met het maken van

(digitale) prentenboeken en het schrijven van gedichten.
Naast al deze individuele activiteiten hebben de kinderen ook gewerkt
aan het gezamenlijk kunstwerk De
Raavellurk. Elke groep heeft één
onderdeel van de Raavellurk gemaakt,
zonder te weten wat de andere groep
ging maken. Het eindresultaat van dit
bijzonder kunstwerk krijgt een plekje
in de patio van de school. Alle andere
beelden, schilderijen, tekeningen en
zelfs ‘living statues’ zijn het komend
weekeinde te bewonderen in atelier
De Stal. Dit atelier is volledig ingericht

met de expositie van De Krullevaar en
is gelegen aan de Lemmenweg 3a in
Sevenum. Voor meer informatie kijk op
www.atelier-destal.nl.
Alle ouders, opa’s en oma’s,
vrienden en vriendinnen en iedereen
die benieuwd is naar de artistieke
kwaliteiten van de kinderen van
De Krullevaar worden uitgenodigd
om op zondag een kijkje te komen
nemen. Loop dus gerust binnen en laat
je inspireren door de kunstwerken en
gedichten van de kinderen. Voor meer
informatie kijk op www.krullevaarakkoord-po.nl

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

Grubbenvorst
krijgt muzikale fietsbank
Tijdens een spannende finale op vrijdag 5 november werd basisschool De Kameleon winnaar van ’De Uitdaging
2010’, een prijsvraag van Wonen Limburg. Een deskundige jury vond de muzikale fietsbank de meest innovatieve,
kansrijke en creatieve inzending. Naast de cheque van 2.010 euro gingen de winnaressen naar huis met een fraaie
troffee, bloemen en een bioscoopbon.

ZOPO
Reünie!
www.zopo.nl
Open dag

Na het succes van de landelijke
prijsvraag ’De Uitdaging 2009’ kwam
Wonen Limburg met het initiatief van
een provinciale prijsvraag met als
thema ‘beweging in de wijk’. Ruim 42
verschillende organisaties maakten
hun idee kenbaar. Uit de inzendingen
gingen vijf ideeën door naar de finale

en werd de muzikale fietsbank unaniem tot winnaar gekozen.
Naast de cheque van 2.010 euro
heeft Wonen Limburg toegezegd, de
basisschool met raad en daad bij te
staan om ervoor te zorgen dat de
kinderen van Grubbenvorst straks
lekker kunnen fietsen en tegelijkertijd

gezellig muziek kunnen maken.
Zowel de Kamer van Koophandel
Limburg als de Provincie Limburg
zorgden beide nog voor een financiële impuls, tot grote verrassing van
de finalisten en organisatie. Naar
verwachting krijgt deze succesvolle
ideeënwedstrijd een vervolg in 2011.

Kerstworkshops
In een gezellige kerstsfeer!
Zaterdag 20 november
10.00 -12.00 uur en 13.30-17.00 uur

Janet Koot
Ruttenweg 2, Horst - 06-34652051

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl

r

r
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Oproep voor
alle stichtingen

Goede
doelen
HorstCentrum

Onlangs is door twaalf
landelijk collecterende goede
doelen een werkgroep gevormd,
die het doel heeft de bestaande
collectes in Horst-Centrum te
bundelen tot één gezamenlijke
jaarlijkse collecte.
Om een gezonde start te maken
roept ze alle andere landelijke
stichtingen op, die ook collecteren in
Horst-Centrum voor het goede doel,
deel te nemen aan deze gezamenlijke collecte in Horst-Centrum.
Uiteraard zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan deelname aan
deze collecte. U kunt zich melden bij
de voorzitter van bovengenoemde
werkgroep André Houwen door te
mailen naar: andrehou@planet.nl

Dorpsraad
America
Op woensdag 17 november
houdt de Dorpsraad America een
openbare dorpsraadvergadering. De
vergadering vindt plaats in ’Aan de
Brug’ en begint om 20.00 uur. Op de
agenda staan naast de ingekomen
stukken en lopende zaken onder
andere VVN, America in het Groen,
Kabroeksebeek, DOP, Groen onderhoud en het gezondheidscentrum.

Thijs Coppus
lijsttrekker
SP
De Limburgse leden van de
SP hebben vandaag het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen in maart vastgesteld.
Thijs Coppus werd gekozen als
lijsttrekker. Marleen van
Rijnsbergen uit Sittard en Ben
Rewinkel uit Landgraaf staan op
de tweede en derde plaats.
“Het is tijd voor een nieuw
Limburg”, aldus Thijs Coppus. “Een
Limburg zonder achterkamertjespolitiek en schandalen. Het is de
taak van de SP om te laten zien dat
het zoveel beter kan. We hebben
genoeg goede mensen, activisten
en ideeën om in maart de macht
van de gevestigde orde definitief
te breken en af te rekenen met het
verleden. De mensen moeten aan
de macht, de SP moet mee gaan
besturen.”
De Limburgse SP-leden stemden unaniem met het verkiezingsprogramma in. Thijs Coppus:
“Ons programma is ambitieus.
De SP gaat zich inzetten voor
goedkoper en beter openbaar vervoer, een Limburgs energiebedrijf,
een gezond platteland zonder megastallen en behoud van betaalbare
woningen in de hele provincie.”
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Sevenummers blijven Zaerummers,
ook na tien maanden Horst aan de Maas

Sevenummers zijn trotse mensen
De fusie tussen de voormalige gemeente Sevenum met Horst aan de Maas leidde er toe dat in januari 2009 het comité DAS (Denken Aan Sevenum)
ontstond. Deze werkgroep was verantwoordelijk voor het afscheid van de gemeente Sevenum. Toen per 1 januari de gemeente Sevenum werd opgeheven,
betekende dat ook het einde voor DAS. Maar bijna een jaar later wordt een van haar ideeën nog verwezenlijkt: een blijvend gedenkteken dat herinnert
aan de opheffing van de gemeente Sevenum. Zaterdag 4 december vindt om 15.00 uur de onthulling plaats van een gedenkzuil bij de nieuwe visvijver van
Sevenum. Maar welk gevoel hebben Sevenummers nu na een klein jaartje bij Horst aan de Maas te horen?
Het zit de HALLO-redacteur niet mee een antwoord te krijgen van Sevenummers op de vraag hoe zij denken over de fusie met Horst aan de Maas. Op een
enkeling na, wees vrijwel iedereen die om een reactie werd gevraagd af. ”Nee, laat maar, ik heb geen tijd”, of ”Liever niet en al zeker niet in krant”, waren de
reacties van de eerste 15 personen die de journalist aansprak. Vier Sevenummers waren wel bereid hun mening over de fusie te geven.

Sevenummer Peter Wijsman (54)
van het toenmalige DAS-comité over
de fusie van de voormalige gemeente
Sevenum met Horst aan de Maas:
“Gezien de huidige ontwikkelingen
was dat op termijn geen optie om
zelfstandig te blijven, je mist als
kleinere gemeente op velerlei gebied
de deskundigheid op tal van zaken die
je dan telkens weer moet inhuren wat
kostenverhogend werkt.
Als inwoner van Sevenum zullen
we nu naar Horst moeten wanneer we
een geboorte- of overlijdensaangifte
willen doen. Dat geldt ook voor je
rijbewijs en paspoort, maar misschien
biedt de digitale snelweg hier nog
mogelijkheden”, zegt Wijsman.

Ingrid (44), wil liever niet met
haar achternaam in HALLO. Maar ze
heeft wel een mening over de fusie.
“In eerste instantie was ik
tegen een fusie omdat ik bang was
onze eigen identiteit te verliezen.
Maar na een ‘jaartje Horst’ mag ik
concluderen dat ik geen wezenlijke
verschillen zie. Met het Sevenumse
Knopenlopen profileren we ons
prima naar buiten toe. Zolang we
onze eigen identiteit maar kunnen
behouden en deze gewaarborgd
blijft, is er met ons Sevenummers
niks aan de hand. Sevenummers zijn
trotse mensen, schrijf dat maar op”,
aldus de Sevenumse.

Joyce (43), wil ook niet met
achternaam genoemd worden.
“Nee, doe maar niet, dat is nergens
voor nodig. Ik was ook tegen een
fusie maar achteraf gezien merken
we daar niet zo veel van. Wat mij wel
opviel was dat na de storm van afgelopen zomer het vrij lang duurde met
alle opruimwerkzaamheden. Maar
dat kwam omdat er natuurlijk op heel
veel plaatsen stormschade was, denk
ik. Waar eerst felheid heerste tegen
een fusie, heerst nu het gemoedelijke”, aldus Joyce.

We merken niet veel
van de fusie

Ik blijf Zaerummer,
ook na de fusie
Bij Piet Snellen (61) uit Sevenum
leeft de fusie niet. “Ik heb bij de Rabobank gewerkt, waar ik veel opschalingen
heb meegemaakt. Negatieve zaken die
onder de Sevenumse bevolking leefden
voor de fusie waren vooral gebaseerd op
sentiment en niet op realiteit. Ik voel me
een echte ‘Zaerummer’ en daar heeft de
fusie niks aan veranderd. Als ik voor mijn
rijbewijs naar Horst moet, en ik word
daar goed geholpen vind ik het prima.
Voor de rest heb ik niks met Horst en of
dat ooit komt waag ik te betwijfelen.
Anders zou mijn wereldje echt klein
worden”, aldus Snellen.

Laat de ijsbaan u koud? Nee?

Stel onze kinderen niet teleur! Kijk op www.ijsbaanhorst.nl
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Werkplaats of magazijn opruimen!!
Voor al uw stalen kasten, ladenblokken
werkbanken, magazijn + palletstellingen
stapelbokken en tl-armaturen
Hagro Sevenum ook zat open
077 398 80 37
COLLEGA’S GEZOCHT!
Bent u het ook zo zat om voor een
baas te werken? Stap voor stap
trainingsprogramma. Kies voor vrijheid!
Ga naar: www.bepaalzelfjetijden.nl

Nu tijd voor bomen
Leiplataan/linde nu € 52,50
Dakplataan nu € 59,50
Liquidambar, Moerbei, Sierpeer/appel,
catalpa zuilbeuk/conifeer enz. Meer info
zie website: www.veld-tuinplanten.nl
HORTENSIA’S (130 srt.), Buxus €0,50,
Laurier v.a. €1,50, Coniferen v.a. €2,00,
Taxus v.a. €1,50. Oude Heldenseweg
Maasbree Open na tel. afspraak:
06 40 32 71 08/077 465 32 83
Te koop Buro + conferentiestoelen,
tafels, hoekburo´s, ladenblokken,
kantinemeubilair, kluizen, garderobe +
helmenkasten en div. draai + roldeurkasten nieuw + gebruikt
Hagro 077 398 80 37 ook zat open
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Janne (3) wil samen met Jesper lopen, hand in hand. maar
Jesper (1) wil niet. Lilian zegt “Janne ga maar een stukje verderop
en dan roep je Jesper en dan komt hij wel.”
“Nee”, zegt Janne “ik denk dat hij kapot is.”
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Schilder- en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06 22 67 65 05
Te koop aangeboden Mechelse
Herder pups. Geb. 11-10-2010, 7 reuen,
2 teven. Tel 06 10 88 07 57
Te koop in Horst
Design Leolux bankstel rood leer 3 zits
- 2 zits + hocker en bijpassende salontafel 4 jaar oud. Alles verkeert in prima
staat. Tel. 077 463 13 09
Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Arte Celeste nagelstyling
Een hemelse metamorfose voor uw
nagels. November en December
10% korting op alle behandelingen.
Voor info en afspraken: arte-celeste@
hotmail.com of 06 81 13 74 56
Gevraagd POETSHULP!!
Voor 3 uur per week zoeken we een
poetshulp. Wij wonen in Hegelsom.
Bel als je interesse hebt,
tel. 077 398 84 00 (na 18 uur)

Bedankt
Voor iedereen die mijn
100ste verjaardag zo
onvergetelijk heeft gemaakt.
Mevr. Theelen-Wilmer
Verzorgingshuis Sevenheym
Sevenum

nieuws 05

11
11

Cymbidium

Vaart achter fietspad
Horst-Broekhuizen
De afgelopen weken hebben
de inwoners van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst nadrukkelijk actie
gevoerd voor de komst van een
veilige fietsverbinding met Horst.
Langs de Stokterweg in Broekhuizen
staan hangen kinderfietsen aan
borden met actieposters om voorbijgangers duidelijk te maken dat het
fietspad er snel moet komen.
Ondanks dat de meeste partijen
in hun verkiezingscampagnes nadrukkelijk hadden gepleit voor de komst
van het fietspad tussen Horst en
Broekhuizen, had het college het niet
direct in de begroting opgenomen.
Eerst zouden financiële middelen

moeten worden gevonden, voordat er geld voor werd uitgetrokken.
Raadsbreed werd er echter op aangedrongen dat de gedane verkiezingsbelofte moest worden nagekomen.
De coalitiepartijen CDA, Essentie
en PvdA-PK dienden daarom een
amendement in om het fietspad op
te nemen in de ’majeure projecten’
waar het college geld voor heeft
uitgetrokken. Daarmee wordt een
bedrag van bijna een miljoen euro
uitgetrokken voor de realisatie van
de eerste fase in de aanleg van een
veilige fietsverbinding tussen de
dorpen. Zowel D66 als de SP vonden
deze aanpassing van de begroting niet

ver genoeg gaan. Zij zagen liever
dat de complete aanleg van het
fietspad in de begroting zou worden
opgenomen, maar dat voorstel werd
niet aangenomen.
De raad was het er ook over eens
dat er haast moet worden gemaakt
met de komst van Hof te Berkel.
Wethouder Leon Litjens gaf aan dat
de grondexploitatie en de stedenbouwkundige plannen van het gebied
waar nu onder andere verpleeghuis
Elzenhorst en de Hoge Horst staan
rond zijn. Voor carnaval moeten de
plannen gereed zijn zodat medio
2011 kan worden begonnen met
bouwen.

Plan Douven nadert
voltooiing

Zond

ag 1

em
4 nov

ber

11.0

0 uur

Cymbidium
Potmaat 14 cm.
Per stuk

van 14,95 voor

9,95

Geldig van 11-11
t/m 17-11. OP=OP

De gemeente Horst aan de Maas gaat toch komend jaar nog beginnen met de voorbereidingen voor het
fietspad tussen Horst en Broekhuizen. Tijdens de raadsvergadering over de gemeentelijke begroting voor 2011
waren alle politieke partijen het er over eens dat het beloofde fietspad er snel moet komen.

va n
open

17.0
0 tot

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

Hoe belangrijk vind je het
om verstandig om te gaan
met energie?

Laat je mening horen en meld je aan

op

www.bewonerspanellimburg.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonnen

Met rasse schreden nadert de nieuwbouwwijk Plan Douven in Horst haar voltooiing. De eerste woningen
worden voor de jaarwisseling opgeleverd. Het bedrijf Martens Vastgoed Horst BV heeft een opmerkelijk initiatief
genomen.

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl

Sevenummer Guille Martens is
samen met een broer eigenaar van
het onlangs opgerichte bedrijf Martens
Vastgoed BV. Het bedrijf heeft acht
woningen in de centraal in Horst
gelegen wijk gekocht en biedt die aan
voor de verhuur. Martens: “Het gaat
om een achttal seniorenwoningen. Dat
zijn woningen met alle voorzieningen
op de begane grond. Zogenaamde
levensloopbestendige woningen, die

voorzien kunnen worden van moderne
domotica. De woningen liggen centraal,
winkels en zorg zijn binnen handbereik. Het ontwerp, bijna elke woning is
anders, sprak ons erg aan.”
Martens vervolgt: “Door de woningen te kopen, proberen we een
positieve bijdrage aan het hele project
te leveren. De woningmarkt zit al een
tijdje op slot: veel mensen zijn terughoudend om een woning te kopen,

huren kan dus een optie zijn. Nu wij
de woningen gekocht hebben, kunnen
geïnteresseerden bij ons de woning
huren. Huren creëert financiële ruimte
om andere levenswensen te vervullen,
denk daarbij aan een camper kopen,
een cruise maken of een ander lang
gekoesterde wens vervullen. Wij bieden
huurwoningen aan, die passen binnen
dit concept: de woningen zijn, op het
stofferen na, klaar om te bewonen.”

Plaatsing haan Hegelsom uitgesteld
De dorpsraad van Hegelsom heeft besloten om de officiële opening van de nieuwe rotonde aan de
Stationsstraat en Pastoor Debijestraat in Hegelsom uit te stellen.
De opening zou half november gepaard gaan met de
plaatsing van de bekende haan
die lang bij de voormalige
kruising bij Hegelsom heeft
gestaan. De plaatsing is nu

verschoven naar maart 2011.
De werkwijze voor het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen is per 1 oktober aangepast, waardoor de dorpsraad niet
op tijd de benodigde vergunnin-

gen binnen had. Er is voor maart
2011 gekozen omdat er voor die
tijd geen plantsoenaanleg plaats
kan vinden. De haan brengt
daarom voor het eerst in 45 jaar
de winter binnen door.
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Open Dag Ter Peel

Een bezoek aan de vrouwengevangenis
De vrouwengevangenis in Evertsoord nam zaterdag deel aan de nationale open dag. Tijdens die dag kunnen
bezoekers voor een keer per jaar een kijkje nemen achter de normaal gesproken gesloten hekken van de penitentiaire inrichting Ter Peel. De aftrap voor de landelijke open dag van justitie werd dit jaar in Evertsoord verricht door
Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Bij deze gelegenheid was veel pers aanwezig. Voor HALLO
de uitgelezen kans om binnen in de gevangenis foto’s te maken.

De ingang van het gesloten gedeelte van Ter Peel
Het oude gebouw van Ter Peel
deed tot de jaren zeventig dienst als
klooster. In eerste instantie zaten er
mannen gevangen in Evertsoord, maar
sinds 1988 doet de gevangenis dienst
als vrouwengevangenis. De inrichting
kent verschillende regimes. Het doet
dienst als ’gewone’ gevangenis en als
huis van bewaring, waar verdachten
vast zitten voordat de rechter uitspraak
heeft gedaan in hun zaak.
Gedetineerden kunnen in het
laatste deel van hun straf worden geselecteerd voor de beperkt beveiligde
of zeer beperkt beveiligde inrichting.
Rien van den Broek en Ruud Blommers
zijn plaatsvervangend directeur van

de vestiging P.I. Zuid-Oost, een koepel
van de gevangenissen in Overloon,
Roermond en Evertsoord. Volgens Ruud
Blommers hebben de gedetineerden in
de beperkt beveiligde inrichting meer
vrijheden en verantwoordelijkheden.
“Een keer in de vier weken kunnen
deze gedetineerden op weekendverlof en ze mogen buiten de inrichting
werken”, aldus Blommers. “Dit is in
het kader van de reïntegratie”, vult
Rien van den Broek hem aan. “Deze
dames gaan zonder begeleiding weg.
Er wordt van tevoren advies gevraagd
bij het Openbaar Ministerie en de
politie en in een aantal gevallen wordt
de gemeente ingelicht”, aldus Van den

Parkhotel Horst heeft een vacature voor

Broek. Er wordt gecontroleerd of de
gevangene ook naar de afgesproken
plek gaat en het gebruik van drank en
drugs is verboden. “Als ze wel hebben gebruikt, hebben ze ook meteen
hun laatste verlof gehad”, zegt Rien
van den Broek resoluut. “In het half
open gedeelte wordt geacht dat je de
verantwoordelijkheden aankunt. Kun je
dat niet, dan ga je vrij snel terug naar
het gesloten gedeelte.”
Een bijzonder onderdeel van het
beperkt beveiligde gedeelte is de
ruimte waar gedetineerde moeders
met hun kinderen van maximaal 4
jaar oud kunnen verblijven. Moeders
hebben er iets meer eigen verant-

woordelijkheid en eten samen met
hun kind. De kinderen gaan overdag
naar een kinderdagverblijf. Rien van
den Broek: “Het belang van het kind
staat hier centraal. Als we denken dat
een activiteit voor het kind niet goed
is, gaat deze niet door.”
Met ongeveer 248 gevangenen is
de inrichting in Evertsoord de grootste
vrouwengevangenis van Nederland.
In Ter Peel zitten vrouwen voor de
meest uiteenlopende delicten, van
fraude tot zware geweldsdelicten. Ook
komen veel vrouwen die op Schiphol
worden opgepakt voor het smokkelen
van drugs in Evertsoord terecht. In de
meeste gevallen heeft iedere gedetineerde een eigen cel, maar er zijn ook
cellen waarin vrouwen met z’n tweeën
verblijven. “Je zit dan echt op elkaars
lip”, vertelt Ruud Blommers. “En de
celgenoot kies je niet zelf uit, dat
bepalen wij. We proberen er wel voor
te zorgen dat het matcht, bijvoorbeeld
door vrouwen die de zelfde taal spreken of rokers bij elkaar te plaatsen,
maar dat lukt niet altijd. Zo’n hotel is
het dus niet.”
De cellen in Evertsoord zijn kleiner
dan de gemiddelde studentenkamer,
inclusief douche en wc. Er staat een
bed, een tafel, een waterkoker en
een kast voor persoonlijke spullen.
Een televisie op de cel kan, maar daar
moet wel huur voor worden betaald.
Ruud Blommers: “Ze kunnen hier
werken voor een weekloon dat minder
is dan wat ik mijn kinderen als zakgeld
geef. De prijs voor de huur van een tv
is een kwart van het geld dat ze in een
week kunnen verdienen. Dan willen ze
vaak nog een sigaretje roken en een
telefoonkaart kopen om naar huis te
bellen. En als je dan geen geld van het
thuisfront krijgt, dan heb je niet veel
geld over.”

WEEKENDHULP / VAKANTIEKRACHT

Voor de afdeling slagerij van onze supermarkt hebben wij een
vacature beschikbaar voor een

Voor reacties kun je contact opnemen met:
Mevrouw Artz, Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst
Telefoon 077-3976000, e-mail: info@parkhotelhorst.nl

Assistent Afdelingschef
Vers Vlees en Vis (m/v - fulltime)

vanaf 15 jaar voor in de huishoudelijke dienst

www.parkhotelhorst.nl
fʼacère Hair & Visagie
Kleurt ʻGROENʼ...
De doorbraak in ammoniakvrije kleuringen,
ESSENSITY, dankzij de kracht van de
natuur! ESSENSITY kleuringen zijn vrij
van ammoniak, kunstmatige geurstoﬀen,
siliconen, paraﬃne, parabenen, alcohol
en kunstmatige kleurstoﬀen. Ontdek
ESSENSITY bij Fʼacère Hair & Visagie

✁

Bij inlevering van deze bon krijgt u bij een knip-en kleurbehandeling een

ESSENSITY shampoo kado

Aktie is geldig van 12 november tot 31 december, zolang de voorraad strekt!

Kabroekstraat 1 America • (077) 464 21 22 • info@facerekapsalon.nl • www.facerekapsalon.nl

Inhoud van de functie is het verkopen aan klanten van vers vlees en vis met
de nadruk op specialisatie van deze productgroepen, zodanig dat wordt bijgedragen aan het gewenste niveau van dienstverlening. Een hoge productkennis
wordt verwacht.
De werkzaamheden bestaan uit; uitpakken c.q. verkoopklaar maken van producten, aanvullen van vakken en schappen, signaleren en melden van hiaten
in het assortiment, bestellen van bepaalde artikelen/artikelgroepen en werken
naar Jumbo’s 7 Zekerheden. Tevens behoort tot de werkzaamheden het verzorgen van reclame en promotiemateriaal, aandacht voor juiste beprijzing en
het schoonhouden volgens de geldende HACCP-regels.
De werkzaamheden worden verricht van maandag t/m woensdag van 06.00
tot 20.00 uur. Op donderdag en vrijdag van 06.00 tot 21.00 uur en op zaterdag
van 06.00 tot 18.00 uur.
Reacties graag schriftelijk aan: Jumbo Phicoop Shopping Center,
Horsterweg 64, 5975 NB Sevenum o.v.v. sollicitatie afdeling slagerij.

De beide plaatsvervangend directeuren hebben naast Ter Peel ook de
mannengevangenissen in Roermond
en Overloon onder hun hoede. Het verschil tussen een mannen- en vrouwengevangenis is volgens hen groot. Rien
van den Broek: “Als een man in detentie is, komt de vrouw regelmatig op
bezoek. Die brengt sigaretten en geld
mee en verzorgt in principe de man
in detentie. Omgekeerd is dat niet het
geval. De meeste vrouwen worden
aan hun lot overgelaten en krijgen
weinig bezoek. Het gezin ligt op zijn
gat omdat de vrouw niet thuis is,
kinderen worden elders ondergebracht
en manlief gaat zijn neus achterna,
en dan druk ik me nog netjes uit. Je
ziet de vrouwen hier zitten te wachten
op bezoek dat niet komt, dat is heel
schrijnend”, aldus Van den Broek.
Ook is er een wezenlijk verschil
tussen mannen en vrouwen als het
gaat om hoe ze zich binnen de gevangenis gedragen. Mannen reageren
bij problemen vooral naar buiten en
vrouwen eerder naar binnen. Daardoor
komt zelfverminking vaker voor bij
vrouwen. Toch komt er ook in mannengevangenissen niet zoveel geweld
voor als wel eens op televisie wordt
voorgespiegeld. Ruud Blommers.
“Gevangenen weten dat het gebruik
van geweld gevolgen heeft voor hun
detentie. Iemand die geweld gebruikt
naar medegedetineerden of personeel
weet dat hij of zij in ieder geval niet
wordt geselecteerd voor een beperkt
beveiligde inrichting. En de meesten
willen wel contact met het thuisfront
en op weekendverlof, dus ze hebben
er een belang bij om zich te gedragen. Daarnaast telt het gedrag van
de gedetineerde mee in de beoordeling of je vervroegd in vrijheid wordt
gesteld”, aldus Blommers.

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

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Overeenkomst
OoijenWanssum
getekend

Bij binnenkomst wordt de urine van de gevangenen gecotroleerd
op drugs. Via spiegels moet fraude worden voorkomen

Vrouwen krijgen maximaal een uur bezoek per week.
Vrouwen krijgen een stuk minder bezoekers dan mannen

Om gedetineerden tegen anderen, maar vooral zichzelf
te beschermen kunnen ze in een isoleercel worden geplaats

De vrouwen in Ter Peel verdienen nog geen
twintig euro per week met vaak eenvoudige werkzaamheden

KERSTSHOW
met

natuurlijk

Uw oude televisie
Uw
televisie
is totoude
€ 400
waard!
is tot € 400 waard!

Art is
Art
vormgegeven
is vormgegeven
doordoor
Phoenix
Phoenix
Design.
Design.

Een tweepersoons cel met minimale luxe.
Voor extra’s zoals een televisie moet worden betaald

Art isArt
vormgegeven
is vormgegeven
doordoor
Phoenix
Phoenix
Design.
Design.

De gedetineerden verblijven van 17.00 uur tot 7.30 uur de
volgende dag op hun cel. Overdag moeten ze werken of is er recreatie

De gemeentes Horst aan de
Maas en Venray en de Provincie
Limburg tekenden woensdag 3
november een samenwerkingsovereenkomst voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Het belangrijkste doel van dit
plan is om de waterstand van de
Maas met 45 centimeter te
verlagen. Hiervoor wordt de Oude
Maasarm tussen Broekhuizenvorst
en Wanssum gereactiveerd en
worden er zogenaamde hoogwatergeulen aangelegd die de Maas
meer ruimte geven. Hierdoor gaat
een groot deel van het gebied dat
ligt tussen buurtschap Ooijen en
Wanssum op de schop.
De gemeentes en provincie
stoppen zelf 50 miljoen euro in
het project. Daarnaast hopen zij
er nog op dat het rijk met 85
miljoen euro over de brug komt.
Volgens wethouder Leon
Litjens is het de bedoeling dat
niet alleen aan de veiligheid
wordt gewerkt, maar dat er ook
allerlei toeristische initiatieven in
het gebied worden ontplooid. Hij
denkt daarbij onder andere aan
kleine strandjes en de combinatie
met bestaande fietsroutes. “Het
moet een gebied worden waar
het prettig vertoeven is, naast de
Peel en de Maasduinen in de
buurt. De Maas is te lang afgescheiden geweest van de
inwoners van de dorpen er
omheen”, aldus de wethouder.

20 november
21 november

van 13:00 tot 21:00 uur
van 11:00 tot 17:00 uur

DE KOGELDISTEL
B L O E M S I E R K U N S T

Kogelstraat 62 - Hegelsom
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CADEAU-TIP

Speciale aanbieding voor de feestdagen
Geef eens een originele Workshop cadeau
Kies uit:
•Vrouw zijn is geweldig!
• Wie ben ik eigenlijk?
Reggie Mom; 06-22495435
Wil Stultjens; 06-10707426

Kerkstraat 1 - Horst • tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl

niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden.
Dedeze
stippellijntjes
mogen
niet mee
afgedrukt
worden:
ze verwijderen.
In
ruimte kunt
u uwechter
dealerlogo
plaatsen.
Uw logo
dientuinmoet
zwart/wit
te zijn, mag
Als ugroter
met meerdere
Loewe-vakhandelaars
adverteert,
geen logo‘s
gebruikt
niet
zijn dan het
Loewe-logo en dient
binnen demogen
stippellijntjes
geplaatst
te worden.
worden
én
moet
eenzelfde
lettertype
gehanteerd
worden.
De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen.
Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt
worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

home of electronics
home of electronics

CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Onvrede bij
Herinneringen aan de Peel tennissers De Riet
Schoolproject rond boek Jacques Vriens

Toos van den Beuken uit Horst is met haar project Goud van de Peel genomineerd in de Brabantse Dorpenderby. Van den Beuken maakte voor de bibliotheek in Someren een uitgebreid lespakket rondom het boek Weg
uit de Peel van kinderboekenschrijver Jacques Vriens dat gaat over het leven van de turfstekers in de Peel.
Kinderen laten genieten van een
bijzonder boek, dat was voor Toos van
den Beuken de belangrijkste reden
om aan de slag te gaan met het boek
van Jacques Vriens. “Het boek gaat
over een meisje dat honderd jaar
geleden leefde in de Peel. Janneke,
de hoofdpersoon uit het boek, zou
een grootouder kunnen zijn van de
kinderen in de dorpen rondom de
Peel. Zij hebben vaak geen idee hoe
de Peel er uit ziet en hoe er toen
werd geleefd”, aldus Van den Beuken.
Voor de bibliotheek van Someren
ging ze met het boek aan de slag
en ontwikkelde ze een compleet
lesprogramma waarin via allerlei opdrachten de kinderen meer te weten
komen over het bijzondere gebied.
Dat wordt gedaan via tientallen oude
foto’s en een dvd waarop enkele
scènes uit het boek worden nagespeeld. Daarnaast vertelt schrijver
Jacques Vriens over hoe het boek tot
stand is gekomen.
Hoewel het lespakket in eerste instantie is ontwikkeld voor de
bibliotheek in Someren hebben
inmiddels ook andere bibliotheken

het pakket aangekocht, waaronder
Biblionu in Horst. Volgens Marian
van Leth van de bibliotheek is er al
samenwerking gezocht met onder
ander het Peelmuseum in America
zodat scholen die het lespakket en de
boeken afnemen ook echt de Peel in
kunnen gaan en zelf kunnen zien wat
de Peel eigenlijk is.
Eén van de scholen die het
lespakket al heeft gebruikt, is basisschool de Doolgaard in Horst. Marian
Reutelingsperger las vorige schooljaar
samen met haar leerlingen uit groep
8 het boek en volgde een deel van
het lespakket. Volgens de leerkracht
spraken vooral de foto’s de kinderen aan. “De kinderen vinden het
moeilijk om zich te verplaatsen in de
hoofdpersoon, terwijl het zich niet zo
lang geleden afspeelt. De leerlingen
projecteren de gebeurtenissen in
het boek op het heden en vinden de
mensen uit het boek zielig omdat ze
toen weinig luxe kenden. Terwijl mensen zichzelf toen helemaal niet zielig
vonden.” Wegens tijdgebrek kon vorig
schooljaar niet het hele lesprogramma
worden gevolgd, maar dit jaar wordt
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het zelfs uitgebreid met extra opdrachten en excursies.
Weg uit de Peel is aanbeland
in de finale van de Brabantse
Dorpenderby, een wedstrijd die wordt
georganiseerd door de Provincie
Noord-Brabant. Met het bereiken
van de finale kregen de projecten al 10.000 euro om in de verdere ontwikkeling van het project te
stekken. Het winnende project wint
uiteindelijk 25.000 euro. Dat geld is
van harte welkom, want Toos van den
Beuken heeft nog volop ideeën om
het programma rond Weg uit de Peel
verder uit te werken. Zo wil ze zich
gaan richten op ouderen die nog veel
herinneringen hebben aan de tijd
van toen en hoe de Peel er vroeger
uitzag.
Op de website www.brabant.
nl/dorpenderby kunnen bezoekers
hun stem uitbrengen op één van de
acht projecten. Het project van Toos
van den Beuken is te vinden onder
de naam Goud van de Peel, dat op dit
moment vierde staat op de ranglijst. De verkiezing loopt nog tot 1
december.

Er heerst onvrede bij een groep tennissers die wekelijks een tennisbaan
huurt in party- en sportcentre De Riet. De materialen die nodig zijn voor de
wekelijkse volleywedstrijden staan in de weg.
Al sinds jaar en dag bestaat de
mogelijkheid om een tennisbaan te
huren in het overdekte sportcentrum.
Frans Klaassen maakt daar al vele
jaren gebruik van. Dit jaar is De Riet
ook in gebruik door enkele volleybalclubs uit de gemeente Horst aan de
Maas. Die teams kunnen niet meer
terecht in hun plaatselijke gymzaal
omdat die niet voldoet aan de eisen
van de Nederlandse Volleybal Bond.
De gemeente zocht en vond een
oplossing door de teams in De Riet te
laten spelen. Daar worden wekelijks
enkele tennisbanen omgebouwd tot
volleybalveld.

Hij verdraait de feiten
Frans Klaassen, en met hem
meerdere tennissers, hebben last
van de materialen die op hun baan
opgeslagen worden. Hij doet daarvan
op 30 oktober zijn beklag in een mail
aan de beheerder van De Riet, de
heer Muijs. Klaassen: “Ik heb die mail
verstuurd met de vraag de materialen
ergens anders op te slaan. Daarnaast
is het tennisnet niet meer strak te
spannen doordat er werkzaamheden
in de vloer hebben plaatsgevonden.

Het hangt nu te hoog. Ten derde heb
je geen contact meer met de tennissers op baan twee omdat de banen
nu gescheiden zijn met ondoorzichtig
plastic. Het zou fijn zijn als onze klachten serieus worden genomen, maar
tot op heden hebben we geen enkele
reactie gehad.”
Muijs desgevraagd: “De gemeente
Horst aan de Maas had capaciteitsproblemen met enkele volleybalverenigingen. Ik heb daarop de helpende
hand geboden. Het opgeslagen meubilair staat helemaal aan de achterkant, daar heeft niemand last van.
Klaassen verdraait de feiten. Ik heb
niet gereageerd op de mail omdat ik
dagelijks hier ben. Dan kan hij me toch
rechtstreeks aanspreken? Als het zijn
manier is om dit via de pers te spelen,
moet hij dat weten. Als het hem niet
zint, dan stopt hij er toch mee?”
Frans Klaassen reageert: “Ik
verdraai geen feiten. We hebben wel
zeker last van de opslag, we zijn er
al een paar keer tegenaan gerend. Ik
wil gewoon een volledig bespeelbare
baan. Ik heb ook al meerdere keren
gebeld om Muijs te spreken, maar ik
krijg hem niet aan de lijn.”

n Scherpe premie

Heeft nog enkele plaatsen vrij

n Geen medische vragen bij aanmelding
n Snelle uitbetaling van declaraties
n Zelf uw zorgverlener kiezen
n 44 gecontracteerde ziekenhuizen in België
en Duitsland
n Tandartsdekking al opgenomen in de
goedkoopste aanvullende verzekering
n Opzegservice huidige verzekering
n 24 uur per dag uw gegevens inzien op
Mijn Stad Holland

Julianastraat 2A Horst - T 0623324309 -

n U kunt kiezen voor een digitale polis

kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

ZaTErdag 13 NoV
MoNSTErS oF HEaVy
METal
aaNVaNg 22:30 uur
Vrijdag 19 NoV
dirTy Friday
culTuurbarbarEN
EargaSM
lucky doNE goNE
crudE kid
ZaTErdag 20 NoV
jilTEd gENEraTioN
Prodigy TribuTE
dEEjay iZZy
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Pyama’s Flanellen

lakens

Cadeau
bon

Badjassen

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Vrijdag 12 NoV
WEEkENd kick oFF

Graag iets ondernemen met een ander...
Maak er dan nu werk van!
l

Oppas op avond en/of weekend. Een echtpaar wenst graag er zelf eens uit te gaan.
Omdat zij kinderen hebben met een beperking is dit voor hun niet zo snel geregeld.
Zou jij iets voor hun willen betekenen? Omgeving Sevenum, bel voor verdere
informatie met Nettie Driessen 06-27656346

l

Oudere man in Horst wenst samen er eens uit te gaan, goed gesprek, zwemmen en
kan dit door beperking niet alleen.

l

Wenst u met iemand met de rolstoel te gaan wandelen? Een oudere mevrouw uit
Hegelsom zou u hiermee erg blij kunnen maken. Bent u beschikbaar op dinsdag,
woensdag of vrijdag middag?

l

Lekker naar buiten toe! Een mevrouw uit Horst zou het heerlijk vinden als u eens met
haar naar buiten wandelt of met haar een boodschap wil doen. Omdat ze alzheimer
heeft kan ze dit niet alleen. Graag op een maandag, dinsdag, woensdag of
vrijdagmiddag.

l

Een mevrouw uit Grubbenvorst zou het erg fijn vinden als u met haar een blokje om
loopt. Voor haar een goed middel als oefening. Bel met Leny Jenniskens tel
06-52669462 als u meer informatie wenst over een van de bovenstaande advertenties.

l

Gespecialiseerde dementie vrijwilligers. Hebt u interesse of wilt u informatie neem
dan contact op met Els Verhorstert 06 52669348.

Voor meer informatie kijk op www.dezorgondersteuner.nl
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Buurtcafé America van start
Op maandag 15 november vindt in activiteitencentrum Aan de Brug in America het Buurtcafé America plaats.
Er wordt op deze avond ´gebuurt´ over America in een tot café omgebouwd Aan De Brug. Dit buurten heeft tot doel
om tot nieuwe plannen te komen voor America.
In februari 2006 werd het eerste
Dorpsplan van America gepresenteerd
aan onder anderen de burgemeester en
de wethouders van Horst aan de Maas
en een gedeputeerde van de provincie
Limburg. Vervolgens werd door de
dorpsraad van America een dorpsontwikkelingsvisie (DOV) ontwikkeld en
vanuit deze visie werd een dorpsontwikkelingsplan (DOP of dorpsplan)
opgesteld. Enkele grote speerpunten in
dat plan waren het tot stand brengen
van veilige fietsverbindingen, het
meanderen van de Kabroeksebeek, de
club van de toekomst, wonen in
America, een rondweg om America en
de wens voor een zorg- en servicecentrum in America.
Met deze wensen is men aan
de slag gegaan. Marco Hesp van de
dorpsraad America is dan ook blij met

de ontwikkelingen die de laatste jaren
hebben plaatsgevonden in het kader
van het dorpsplan. “Je kunt wel wensen
hebben als dorp, maar dat wil dan nog
niet zeggen dat deze wensen ook direct
gerealiseerd kunnen worden. Veel kleine wensen van onze lijst van 2006 zijn
inmiddels al gerealiseerd, van de wat
grotere wensen kunnen we melden
dat deze allemaal in ontwikkeling zijn.
Zo zijn we bijvoorbeeld erg blij met de
ontwikkelingen met betrekking tot het
nieuw te realiseren zorgcentrum hier in
America. Ook is de werkgroep ´America
in het Groen´ bezig met het verfraaien
van de Kabroeksebeek en gaan we
op woensdag 1 december samen met
Veilig Verkeer Nederland kijken om de
verkeersveiligheid in America te verbeteren,” aldus Hesp.
America wil zich verder blijven

ontwikkelen en is benieuwd naar wat
de Americaan nu bezig houdt. Hesp:
“Er is weer nieuwe informatie nodig
om verder te kijken naar de toekomst
van America. En daarvoor hebben
we ´Buurtcafé America´ bedacht. Een
avondje buurten in kleine groepjes over
verschillende onderwerpen als wonen,
ouderenzorg, verkeer, verenigingsleven,
openbaar groen, recreatie en toerisme.
Maar men is ook vrij te spreken over
andere zaken die men bezig houdt in
America. Het moet vooral een gezellige
avond gaan worden waarin America
centraal staat en wat we samen kunnen doen om ons dorp in de toekomst
leefbaar te houden.”
Buurtcafé America vindt plaats op
maandag 15 november in Aan de Brug.
De avond begint om 19.30 uur en zal
tot ongeveer 21.30 uur duren.

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

Kerkstraat 20a , Horst

3

BIJ

AANKOOP

producten

VAN

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 31-12-2010 Zie voorwaarden in de winkel.

Anita Jacobs en haar dochter Maud stapten zaterdag in het vliegtuig voor een rondvlucht boven
Horst aan de Maas. De twee kwamen als winnaar uit de bus tijdens onze actie Geplukt op de Hiltho.
Bezoekers van de paviljoenbeurs werden ’geplukt’ en op de foto gezet. Uit de mooiste foto’s van de dag
konden bezoekers van www.hallohorstaandemaas.nl de mooiste foto kiezen, waarbij die van Anita en
Maud de meeste stemmen kreeg.

Nieuwjaarsduikers naar
Oekraïne
Vijfentwintig personen uit Horst en omgeving vertrekken komende vrijdagmorgen om 7.00 uur naar de Oekraïense
hoofdstad Kiev. Ze zullen daar de winterse omstandigheden trotseren en een duik nemen in de rivier de Dnjepr.
Ton Peeters, voorzitter van de
Stichting Cold Turkey die de Nieuwjaarsduik in Horst al tien jaar organiseert:
“Eigenlijk moet je het zien als een
uitwisseling. Sinds vijf jaar neemt er
een groepje van vier of vijf Oekraïners
deel aan onze Nieuwjaarsduik. Zij zijn
elk jaar te gast bij Henk Donners uit
Nuth, die veel in de Oekraïne gewerkt
heeft. De ijsduikvereniging Neptun uit
Kiev heeft ons uitgenodigd.”

De barre winter
treedt in
Peeters vervolgt: “Het is de bedoeling dat alle 25 mensen ook echt de
rivier in gaan. Voor de vrouwen is het
een soort folklore; zij rennen tot hun

middel in het water en gaan dan snel
terug. Van de mannen wordt verwacht
dat ze daadwerkelijk kopje onder
gaan. Op dit moment valt zowel de
buitentemperatuur als de watertemperatuur erg mee. Normaal treedt op
dit moment de barre winter in. Dan
daalt de temperatuur flink en wordt
het water snel kouder dan de graad of
zeven die het nu heeft. “
De duik staat op zondagmiddag gepland. Op vrijdag en zaterdag
krijgen de deelnemers de kans Kiev
te bezichtigen. Peeters: “We zijn van
plan een boottocht op de Dnjepr te
maken. Misschien gaan we naar de
opera. Voor drie euro kun je naar de
Nationale Opera van Kiev, waar een
stuk van Verdi speelt. Helaas speelt de

TE HUUR AANGEBODEN
IN HORST-CENTRUM:
Ruim appartement op begane grond met tuin,
parkeerplaats en eigen ingang. Halletje + wc,
ruime zit-, eetkamer, grote keuken, 2 slaapkamers en
badkamer met douche, 2 wastafels en wc.
Totale oppervlakte ongeveer 100 m2.
Voor meer informatie: 06-53224100

KWIK-REP

voetbalclub Dynamo Kiev niet thuis,
maar wellicht wil iemand naar een iets
kleinere club.”

Duik gepaard met
wodka
De terugreis stond eigenlijk in de
nacht van zondag op maandag gepland.
Peeters: “Daar hebben we wijselijk
van afgezien. De duik gaat traditioneel
gepaard met wodka. Als we toch daar
zijn, moeten we natuurlijk deelgenoot
van die traditie zijn. En om dan midden
in de nacht weer terug te gaan…”
Peeters en zijn reisgenoten zullen
naar verwachting op maandagavond
rond zeven uur ’s avonds terug keren
op het Wilhelminaplein.

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

www.kwik-rep.nl
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Vergadering Dorpsraad
Grubbenvorst
Op woensdag 17 november vergadert de dorpsraad van
Grubbenvorst. Op de agenda staat het meetpunt fijnstof. Het punt
staat op de agenda vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s met de
komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf, de zandverwerkingsinstallatie
CVI en de A73.
Maurice Hermans zal aanwezig zijn om vragen over fijnstof en
het meetpunt te beantwoorden.
Hij werkt als onderzoeker bij het
bureau Advies en Onderzoek van de
Provincie Limburg en faciliteert de

Bewoners De Smidse
krijgen sleutel
De nieuwe bewoners van het complex De Smidse aan het Wilhelminaplein in Horst ontvingen vrijdag de sleutel
van hun appartement. Wethouder Leon Litjens verrichtte de officiële opening samen met twee nieuwe bewoners.

gemeente. Andere onderwerpen zijn
de podiumdelen en de marktkramen
in Grubbenvorst.
De vergadering vindt plaats in
gemeenschapshuis ’t Haeren en
begint om 20.00 uur.

Ook in 2011 uw
GRATIS nieuwsblad

Definitieve sluiting
Norbertuskerk
Begin november heeft Bisschop Wiertz het decreet uitgevaardigd
waarmee de Norbertuskerk aan de eredienst mag worden onttrokken.
Wanneer in de Norbertuskerk de laatste viering plaatsvindt, is nog niet
bekend. Het kerkbestuur wacht met het plannen van een definitieve datum
op een uitspraak van Dynamiek Scholengroep.
Voordat het besluit genomen kan
worden om een kerk te sluiten, dient er
een heel traject doorlopen te worden.
Allereerst wordt geïnventariseerd hoe
de parochie (liturgie, vrijwilligers,
financiën, etc.) er voor staat. Daarnaast
wordt veel aandacht besteedt aan de
manier waarop pastorale zorg gewaarborgd kan blijven. Kijkend naar al deze
zaken heeft het kerkbestuur in juni
het besluit genomen aan het bisdom
Roermond toestemming te vragen voor
de sluiting van de Norbertuskerk. Na
het akkoord van het bisdom zijn de
vrijwilligers ingelicht over het voorgenomen besluit. Op 21 september is er
een hoorzitting gehouden. Tijdens deze
hoorzitting heeft vicaris Schnackers een
inleiding gegeven. Hij heeft vragen van
parochianen beantwoord en zorgen
gehoord. Het verslag van de hoorzitting en de conclusies uit het onderzoek
zijn op 21 oktober behandeld door de
priesterraad. De priesterraad bracht een
positief advies uit met betrekking tot
de onttrekking aan de eredienst. De
Bisschop heeft dit advies overgenomen
en zal het decreet uitgevaardigen.
Het decreet van de Bisschop maakt
dat er een datum gepland kan worden
om de Norbertuskerk aan de eredienst
te onttrekken. Dit wil echter niet zeggen dat het gebouw uit de wijk zal verdwijnen. Momenteel is het kerkbestuur
in gesprek met Dynamiek Scholengroep
omtrent hergebruik van het schoolgebouw. Wanneer de plannen van
Dynamiek Scholengroep concreet worden, blijft het gebouw als kindcentrum
het centrum van de Norbertuswijk.
Voor de verkoop van het gebouw
is het van belang dat het in zo goed
mogelijke staat verkeerd. Dit is het best
gewaarborgd wanneer het kerkgebouw
in gebruik is. Voor de definitieve datum
bekend wordt, wordt in eerste instantie
dus gekeken of en wanneer de plannen van Dynamiek Scholengroep in de
praktijk gebracht kunnen worden.
Parochianen zijn en blijven van harte welkom in de Lambertuskerk in het
centrum. Diverse vrijwilligersgroepen
werken reeds samen met hun collega’s

uit deze kerk en zullen hun werk hier
voortzetten. Ook het Meuleveldkoor zal
in de Lambertuskerk regelmatig van
zich laten horen.

De wethouder is blij dat het
bouwproject nu bijna is afgerond. “Het
is onderdeel van cruciale ontwikkelingen in Horst-centrum. Er moest iets
gebeuren op deze plek”, aldus Leon
Litjens. De ontwikkeling van De Smidse
ging niet zoals gepland. Vanwege de
economische crisis haakte de oorspron-

kelijke projectontwikkelaar af. Daardoor
nam de gemeente Horst aan de Maas
zelf de ontwikkeling van het project op
zich. Later nam Wonen Horst de appartementen voor haar rekening en in juli
werd de winkelruimte onderin verkocht
aan een investeerder.
Voor Hassan Najja van Wonen Horst

Warm
de winter in?

Maandag
15 november

Profiteer nog
dit jaar van de
hoge subsidie op
isolatie glas!

Paardenmarkt
Lottum
De grootste van Limburg!

Tevens jaarmarkt met 150 kramen!
Gesponsord door:
Coenders Lottum b.v., Rabobank Maashorst, Cafe-zaal Harmonie Lottum,
Cafe-zaal Den Hook Lottum, Eethuis ´t Pumpke Lottum,
Versleijen Transport Lottum, Clabbers aannemer Grubbenvorst,
Garage Hendriks Lottum, Poels Meubelen Horst, ABC Hekwerk Lottum,
Lozeman Tuinmachines Lottum, Giesen Cleaning Service Lottum,
Smits Bakkerij Lottum, Hoeijmakers sanitair Oostrum,
Paul Truijen Electro Horst, Mica´s b.v. Lottum

Te koop gevraagd

is de combinatie van jonge en oudere
huurders belangrijk. Er is bij het toewijzen van de woningen bewust gezorgd
voor een goede mix van bewoners. Op
de 21 appartementen kwamen in totaal
180 reacties. “Zelfs nu wordt er nog
wekelijks een paar keer gevraagd naar
de appartementen”, voegt Najja toe.

Alle soorten enkel glas op voorraad o.a.
veiligheidsglas, gelaagd glas en gefigureerd glas.

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

Bijzonder veel (kerst)sfeer
op 11 - 12 en 13 november

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

Steenstraat 20
5961 EV Horst
Tel. 077-3985072
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Heropening Okki Sevenum Het Wijsneusje
bij Bakker Derix
Op zondagmiddag 14 november heropent kinderdagverblijf Okki Sevenum feestelijk haar deuren. Na een
pauzeperiode waait er een nieuwe, frisse wind door het kinderdagverblijf.

Okki is ontstaan als antwoord
op al die grote en massale kinderdagverblijven. Okki is klein, persoonlijk
en flexibel met aandacht voor het
individuele kind in een kleine groep.
Belangrijk voor het kinderdagverblijf is
beleving en ervaring van het kind en
daarom staat dat bovenaan tijdens het
dagprogramma. Vanuit beleven, voelen
en proeven krijgen de kinderen zelfver-

trouwen en respect voor elkaar en voor
de natuur.
De locatie van Okki ligt aan
de Steeg en is een door de GGD
goedgekeurde en huiselijke locatie met
een kleinschalige sfeer. Tevens is er een
mooie, veilige buitenplaats met kleine
en aaibare dieren en vooral veel ruimte.
Eigenaresse Reggie Verhagen
is dan ook erg trots op het kinder-

dagverblijf. “Mijn man en ik zijn
destijds gestart met Okki en gaan
dit nu, kortgeleden teruggekeerd
uit Papoea Nieuw Guinea, met veel
enthousiasme voortzetten want de
behoefte aan een flexibele opvang als Okki is alleen maar groter
geworden. In Papoea hebben we
een schooltje geopend met 300
leerlingen met de naam Okki en dat
is gedeeltelijk betaald vanuit goede
gaven vanuit Sevenum en omstreken en daar ben ik iedereen nog
steeds heel dankbaar voor.” Er wordt
zondag voor geïnteresseerden een
speciaal hoekje ingericht met foto’s
en filmbeelden van de school in
Papoea Nieuw Guinea, zodat mensen
kunnen zien wat er met het geld is
gerealiseerd.
Iedereen is zondag van harte
welkom op de openingsmiddag van
14.00 tot 18.00 uur op Steeg 33 in
Sevenum. Natuurlijk de kinderen
die de kleurplaat willen brengen
die is verspreid en de ouders die
alles willen weten over de flexibele
kinderdagopvang, opa’s en oma’s
etcetera. Okki wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een herfstbos.
Er is muziek , er is een bijzondere
verhalenverteller, een goochelaar en
nog veel meer. Voor meer informatie
zie www.okkisevenum.nl

Echte Bakker Derix in Horst presenteerde zaterdag een speciaal taartje:
het Wijsneusje. Het gebakje is vernoemd naar de hoofdpersoon uit het
sprookje van de Peelkabouters. De opbrengst van de verkoop van het taartje
ging op zaterdag in zijn geheel naar

stichting De Peelkabouters. Daarna
gaat per verkocht Wijsneusje één euro
naar het goede doel. Het sprookje over
de Peelkabouters is geschreven door
oud-burgemeester Romé Fasol. De
stichting zet zich al jaren in voor het
zieke kind.

Bijeenkomst in Parkhotel en Blitterswijck

Open Coffee in
Horst aan de Maas

De netwerkbijeenkomsten Open Coffee worden de komende maand
ook voor ondernemers in onze gemeente gehouden. Op vrijdag 19
november start in restaurant Tante Jet te Blitterswijck de eerste van een
serie speciale Open Coffee bijeenkomsten. Een korte en krachtige
ochtendkoffiemeeting voor professionals en ondernemers in en rond
Meerlo-Wanssum. Het Parkhotel in Horst is op 30 november gastheer van
de Open Coffee Horst aan de Maas.
Open Coffee is een regelmatig
gehouden, informele bijeenkomst
waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, ideeën bespreken,
kennis delen, brainstormen,
meetings houden of samenwerken.
Ontspannen netwerken dus, onder
het genot van een kopje koffie.
Het idee van Open Coffee is door
de oprichter van Skype in Engeland
gestart en kreeg al snel opvolging in
Nederland.
In Meerlo-Wanssum is het idee
ontstaan binnen de werkgroep
communicatie en netwerken
van SOS Meerlo-Wanssum. De
organisatie is in handen van Myrke
Stalman en Chiel van der Linden.
“We hebben het idee gelanceerd
tijdens de Hiltho en de ondernemers
uit de regio reageerden
enthousiast”, aldus Chiel van der
Linden. De Open Coffee MeerloWanssum en omstreken heeft als
thema mondiaal bewustzijn. Dat is
ook de reden dat tijdens de Open

Coffee bij Tante Jet fair-trade koffie
en thee wordt geschonken.
Tijdens de Open Coffee is er
geen programma en er worden
geen verkooppraatjes gehouden.
Wel is er een drie minuten durende
inspirerende inleiding rond de
thema’s mondiaal bewustzijn en
maatschappelijk ondernemen
vanuit SOS Meerlo-Wanssum. De
bijeenkomst vindt plaats van 8.30
tot 10.00 uur en is vrij toegankelijk.
De locatie voor de Open Coffee
Horst aan de Maas is Parkhotel
Horst aan de Tienrayseweg 2 in
Horst. Elke laatste dinsdag van
de maand van 8.45 tot 10.00
uur zal dit evenement worden
georganiseerd. Bezoekers kunnen
zich aanmelden via netwerksite
LinkedIn of spontaan binnenlopen.
Voor vragen of aanmeldingen
kunnen geïnteresseerden bellen
met 077 397 60 00 of mailen
naar ed@sosseo.nl of j.hendriks@
parkhotelhorst.nl
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Koninklijke Onderscheiding
voor Theo Clevers uit Grubbenvorst
Afgelopen zaterdag heeft Theo Clevers uit Grubbenvorst uit handen van burgemeester Kees van Rooij een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25jarig bestaan van IJssalon Clevers. De heer Clevers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Theo Clevers nam in 1985 van zijn
vader de zaak in frituur en softijsverkoop vanuit een raam over. Al heel
snel na de overname kwam hij op het
idee om alleen verder te gaan met
de verkoop van ijs. Hij stapte naar de
bank voor een lening om de zaak te
verbouwen tot een kleine ijssalon.
Hoewel de bank het plan aanvankelijk
niet zag zitten, zette hij door. Na de
start van de ijssalon is hij zich verder
gaan bekwamen in het ijsvak met als
gevolg dat hij vanaf 1996 tot op heden
een reeks prijzen en awards won, zoals
in 1996, 1997 en 2004 de 1e prijs bij
de AD Nationale ijstest, in 2000 en
2007 de 1e prijs bij de IJssalon van
het jaar, in 2004 de 1e prijs bij de
Gouden ijscoupe en in 2005 de 1e prijs
voor Markante horecaondernemer.
Door het behalen van de titel Meester
IJsbereider heeft hij het hoogst haalbare in de branche bereikt.
Ook op maatschappelijk gebied heeft Theo Clevers zijn sporen
verdiend. Zo zorgt hij jaarlijks voor
een traktatie voor de bewoners van
‘Dagcentrum de Baersdonck’, een
begrip in Grubbenvorst en omgeving.
Het karakteristieke gebouw biedt huisvesting aan drie ateliers en de theatergroep van het theater Kleinkunst. Hier
laten mensen met een verstandelijke

beperking iedere dag hun creatieve
talenten zien. Tevens organiseert hij
jaarlijks een actie waarbij een deel
van de opbrengst besteedt word aan
een goed doel. Zo heeft hij in 2010
een ‘Hart IJsje’ ontwikkelt voor de
Hartstichting. Ook is hij jaarlijks sponsor van een groot aantal verenigingen
in Grubbenvorst en de regio.
Naast de hierboven vermelde
activiteiten was en is de heer Clevers
vanaf 1989 tot op heden op diverse
terreinen actief. Van 1989 tot heden
is hij actief geweest voor carnavalsvereniging ‘De Plaggenhouwers’ uit
Grubbenvorst. Vanaf 2003 is Theo
stimulator bij de opzet en opbouw
van een kinderdorp in India en vanaf
2007 van een kinderdorp in Mexico.
Ook is hij lid van de werkgroep
Rozenfeesten Lottum (2003-heden)
en van het Toeristisch Platform Horst
aan de Maas (2006-heden). Vanaf
2007 tot nu is hij betrokken bij de
oprichting van en lid van de werkgroep Wereldtentoonstelling Floriade
2012. Daarnaast is Theo lid van de
klankbordgroep centrumplannen
Grubbenvorst (2007-2010) en van de
Businessclub Caldenbroich (2008-heden). Tot slot is Theo Clevers vrijwilliger bij en sponsor van het OLS 2010 in
Grubbenvorst.

14 NOVEMBER KOOPZONDAG
www.horstbuiten.nl

Geopend van
11.00u - 17.00u

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

Boxspring 180 x 210 vlak
hoofdbord
2 x boxspring vlak
2 x pocketveer matras
1 x topper groot latex
van €2398,- voor €1698,-

Wegens het enorme succes zullen enkele
HILTHO-aanbiedingen nog tot eind
november 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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Starters in de regio
The Travel Club Roer en Maas
Bedrijf:

The Travel Club
Roer en Maas
Eigenaar Maria Linskens
Adres
Langstraat 69
Plaats
Hegelsom
Telefoon 06 51 19 85 35 of
077 398 25 79
E-mail
maria.linskens@
thetravelclub.nl
Website www.thetravelclub.nl/
marialinskens
Sector
reizen en toerisme
Start
01 november 2010
Activiteiten
Maria Linskens is als zelfstandig reisadviseur gespecialiseerd in reizen. Door haar
jarenlange ervaring en opgebouwde deskundigheid bij grote
internationale reisorganisaties,
kan ze het passende antwoord
geven op de vragen die de klant
heeft en de mogelijkheden
aanreiken die internet niet heeft.
Vergaande service in de voor de
klant vertrouwde omgeving,
zonder drukte om hen heen en op
een door de klant gekozen
tijdstip, zelfs in de avonduren en
de weekenden. Door de enorme
hoeveelheid informatie zie je
vaak door de bomen het bos niet

meer. Reizen genoeg, bestemmingen in overvloed maar wie
geeft mij advies? Ook wanneer
iemand graag een naar zijn wens
aangepaste reis heeft kan Maria
Linskens deze op maat maken.
Alle door de ANVR en Stichting
Garantiefonds erkende reisorganisaties worden door haar verzorgd,
en daarnaast ook buitenlandse
touroperators, IATA-tickets en
treinbiljetten. Alles op reisgebied
is mogelijk.
Doelgroep
The Travel Club Roer en Maas
richt zich op vakantie- en
zakenreizen.
Onderscheidend vermogen
Deze vorm van reisadvies
biedt meer dan een traditioneel
reisbureau: geen wachttijden,
geen geworstel met reisgidsen.
The Travel Club komt bij de klant
thuis op het tijdstip dat dit hen
uitkomt. Geen negen tot zesmentaliteit, zelfs in de avonduren
en weekeinden. Maria Linskens
staat als mobiele consultant voor
meer dan honderd procent borg
voor een geslaagde reis. Kortom,
persoonlijke service, deskundigheid, tijdbesparing en een
aanspreekpunt voor alle vragen.

Unieke wijnproeverij
in Horst
Op woensdag 24 november organisereert Terlago bar restaurant en Ben
Erdhuizen Wijnadvies een voor Nederland unieke wijnproeverij met zestien
topwijnen van het vermaarde Chileense wijhuis Viña Errázuriz.
Uniek aan de wijnproeverij is
dat dit een proeverij van een van de
meest toonaangevende tophuizen
ter wereld, namelijk het 140 jaar
oude Chileense Viña Errázuriz, betreft.
Tevens uniek omdat Rodrigo Plass,
directeur van Errázuriz Europa, deze
avond ook aanwezig zal zijn.
Dit wijnhuis heeft wereldwijd
een grote reputatie opgebouwd met
hun zeer speciale en fantastische
wijnen. Viña Errázuriz is het meest
vooraanstaande wijnhuis van Chili.
Don Maximiano, de overgrootvader

van de huidige eigenaar Eduardo
Chadwick stichtte in 1871 de eerste
wijngaard van Chili in Panquehue. Van
deze wijngaarden, de Don Maximiano
Estate, komen de absolute topwijnen
van Chili, zoals de ´Founder’s Reserve´
en de onlangs gepresenteerde ´Sena´.
Viña Errázuriz heeft tegenwoordig
wijngaarden in drie verschillende
gebieden rondom Santiago.
Tijdens de proeverij zullen zestien
wijnen uit het topsegment gepresenteerd worden. Zelfs de ´Don Maximiano
Founder’s Reserve´ (bij diverse

Ondernemers: loonstrook
werknemer kan goedkoper!

E 5,-

Dagelijks keuken geopend
11.00 tot 21.00 uur
Donderdag tot 18.00 uur
Zondag van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 24 november organiseren wij een voor Nederland
unieke wijnproeverij met een 16tal topwijnen van het vermaarde
Viña Errázuriz.
Dhr Rodrigo Plass, directeur Errázuriz Europa, zal op deze avond
zijn wijnen presenteren. Het wordt een avondvullend programma
waarbij onze keuken passende kleine gerechten zal serveren.

Volgens Marc Lenssen, partner bij
Lenssen aandacht x resultaat,
kunnen ondernemers kosten
besparen bij hun salaris- en
personeelsadministratie én
tegelijk hun efficiency
* Per ma
and,
per werk
verhogen. “Een loonstrook
nemer. V
raa
naar de
v
oorwaard g
voor 5 euro per werknemer per
en.
maand is nu al mogelijk. Veel
ondernemers betalen nu nog steeds
te veel.”, aldus Lenssen, die een toelichting geeft op dit tarief: “We hebben de afgelopen
jaren geïnvesteerd in een modern en digitaal
platform: Lenssen Online Personeel. We kunnen
daardoor onze werkzaamheden voor de klant veel
sneller en dus goedkoper uitvoeren.”

Al vanaf

Nieuwe openingstijden
restaurant:

Unieke wijnproeverij Viña Errázuriz!

Berlin Tastings nummer 1, hoger
gewaardeerd dan Chateau Latour,
Lafite –Rotschild, Chateau Margaux,
Sassicaia en Solaia) staat deze avond
op de proeftafel. Rodrigo Plass zal op
deze avond in een korte presentatie
over het wijnhuis geven, de wijnen
toelichten en de gasten te woord
staan. Tijdens de proeverij zal Terlago’s
keukenbrigade een aantal speciaal
voor deze wijnen geselecteerde, kleine
gerechten serveren. Deze avond is
tevens de premiere van de Errázuriz
wijn -spijs maand bij Terlago.
De proeverij begint om 19.00
en de entree bedraagt 35 euro per
persoon, inclusief aperitief, gerechten
en koffie.

Marc Lenssen: Ondernemers,
daag mij uit en ik laat u zien
hoe uw salaris- en personeelsadministratie goedkoper én
efficiënter kan.
Bel mij voor een afspraak
(077) 398 83 27.

Het platform is eenvoudig en snel via internet te
bereiken en is volledig webbased. Onafhankelijk van
plaats en tijd heeft de ondernemer toegang tot zijn
complete salaris- en personeelsadministratie. Naast
een perfecte loonstrook krijgt de ondernemer tegen
de laagste kosten controle en inzicht.

De prijs voor deze avond is € 35,- p.p. (incl. aperitief, gerechten en koffie).
Aanvang 19.00 uur
Reserveringen worden tot 22 november in volgorde van binnenkomst behandeld.
Vanaf 26 november Errázuriz wijn –spijsmaand!
E

espresso . lunch
wijn . tapas . diner

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

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

Autoreparatie vertaald in vakwerk
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

online

salaris

dossier

HRM

toegang

regelbaar

“Met één druk op de knop heb je een overzichtelijk management-rapport. De ondernemer krijgt direct inzicht in alle actuele kosten.”, vervolgt Lenssen. Werknemers kunnen
ook toegang krijgen. “Desgewenst kunnen ze dan zelf hun loonstrook uitprinten. Ook
dat bespaart kosten. En gegevens bekijken zoals dienstverband, werktijd, functie en
jaaropgave. De medewerker kan online verlofuren en saldo inzien.”
In de HRM-module worden verstrekkingen en opleidingen vastgelegd en kunnen
werknemers in een flexibel systeem periodiek worden beoordeeld. “Uw mensen zijn het
kapitaal van uw onderneming. Dat roept iedereen. Maar met Lenssen Online Personeel
krijgt de ondernemer een instrument in handen om dat ook echt vorm te geven. Met als
doel dat mensen beter gaan presteren en het rendement van het bedrijf stijgt.”
Het meest enthousiast is Lenssen over de regelbaarheid van het platform. “Ondernemers hebben de keuze wat ze zelf doen of uitbesteden. Van alle werkzaamheden
door Lenssen, tot zelf gegevens invoeren en muteren. Wij kunnen
ook, tijdelijk, het werk overnemen. Of wij kijken mee bij vragen
of problemen. Dat is echt uniek: de flexibiliteit.
Dat vinden ondernemers prachtig.”

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

*
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GEPLUKT

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

Anita Jakobs
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Deze week wordt de 48-jarige Anita Jakobs uit Meterik geplukt. Anita is
ongehuwd en heeft twee kinderen, Niels van 17 en Jelle die 15 jaar oud is.

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.

Rundertartaar
met Limburgse
mosterd
Benodigdheden: (2 personen)
1 stuk runderbiefstuk van de haas
circa 170 gram
2 eetlepels mayonaise
1,5 eetlepel Limburgse mosterd
Peper en zout
Gemengde sla (Rucola sla)
Kappertjes
dressing
1 dl witte wijn azijn
1 dl zonnebloem olie
1 dl noten olie
1 dl olijfolie
1 st sjalotten
Peterselie
Peper en zout
1 theelepel honig
1 theelepel mosterd
Bereiding:
· snij het vlees in kleine blokjes;
· meng het in een kommetje met
mayonaise en de Limburgse
mosterd;
· snij de kappertjes zeer fijn en
meng deze erdoor (1 eetlepel is
meer dan genoeg);
· maak het goed op smaak met
zout en peper (let op: goed op
smaak en lekker smeuïg);
· maak nu de dressing;
· snij de sjalotten en de peterselie
fijn;
· doe de sjalotten, peterselie, witte
wijn azijn en mosterd in een
mengkommetje;
· doe de oliën bij elkaar en voeg
deze onder voortdurend roeren
met een garde druppelsgewijs bij
de rest toe;
· maak op smaak met peper, zout
en honing;
· maak met de dressing de sla
lekker aan;
· dresseer op het midden van het
bord;
· doe hier naar eigen inzicht de
tartaar op;
· als laatste de rest van de dressing
speels over het bord dresseren.

Anita is werkzaam in de gezondheidszorg in Horst als coördinerend
begeleider bij Kleur, een onderdeel van
Dichterbij. Zij begeleidt een woongroep
met kinderen/jongeren met een licht
verstandelijke beperking. Haar werk
bestaat uit het bieden van duidelijkheid en structuur die deze groep van
tien mensen nodig heeft. “Je kunt het
vergelijken met een groot gezin. Ik geef
samen met mijn collega’s ondersteuning aan de jongeren bij het huiswerk
en vrijetijdsinvulling. Ze leren om te
gaan met verantwoordelijkheid in de

dingen die ze doen”, zegt de begeleidster. Zij vindt haar job uitdagend en
afwisselend en gaat met plezier naar
haar werk.

Mijn kinderen zijn
mijn alles
Onregelmatige diensten hebben
echter ook invloed op haar hobby’s.
Anita: “Ik wil graag zoveel mogelijk
thuis zijn als mijn kinderen ook thuis
zijn. Als ik tijd over heb, lees ik graag
een boek. Ontspannen doe ik het liefst

Sudoku

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Anita is een ‘mensen-mens’ en
onderneemt graag activiteiten met
anderen, variërend van een koffieafspraak in Horst, tot het maken van een
stedentrip met vrienden of kennissen.
Ook een tentoonstelling of expositie
bezoeken slaat ze niet af. Maar vooral
ook genieten van allerlei activiteiten
die ‘s zomers georganiseerd worden
zoals de Nijmeegse Vierdaagse of de
Gentse feesten. Anita woont graag in
Meterik. “Men helpt elkaar daar waar
dat mogelijk is. Als er een feest is in
het dorp dan hoor je erbij, het is één
grote familie. De Meterikse gemeenschap is sociaal ingesteld. Doordat men
elkaar kent, vindt er op een prettige
en gezonde manier controle plaats.
Men draagt zorg voor elkaar”, zegt ze
spontaan. De Schadijker bossen en de
zandberg zijn haar favoriete plekken
in Meterik. Anita heeft een hekel aan
negatief ingestelde mensen. En haar
’s nachts wakker maken is weggelegd
voor haar kinderen om haar te vertellen
dat ze thuis zijn. “Maar ook vrienden
mogen dat als problemen hebben of
hulp van mij nodig hebben”, voegt ze
er aan toe. Tv kijken doet ze niet zo
vaak maar muziekprogramma’s vindt ze

RIX LIMERICK
Langen tiëd haet men d’r zich ovver geboage,
De Lottumse Paerdemèrt, ’t is ni geloage.
Oêt zestien-honderd-tien,
Da hajje we messchien,
Dit weekend Sinterklos gewoën kunnen vroage!

In the picture deze week:

HET WIJSNEUSJE

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.

3

Meterik is een fijn
dorp om in te wonen

wel aardig evenals een goede (huil)film
op z’n tijd. Ook naar het nieuws kijkt ze
elke dag maar nooit uit eigen vrije wil
naar een voetbalwedstrijd.
Op vakantie gaat Anita niet meer
zo vaak maar ze heeft dan ook best
al veel landen gezien in haar leven.
Begin 2011 gaat ze enkele dagen naar
Rome. Uitgaan doet ze niet meer zo
vaak vroeger. Als ze al gaat dan het
liefst naar een concert van bijvoorbeeld
Marco Borsato, Rowwen Hèze’s slotconcert, Zondag in het Zuiden, het LVK, of
Stef Bos. Ook theatervoorstellingen in
De Maaspoort of de Oranjerie en soms
naar theater Kleinkunst hebben haar
aandacht. “Afgelopen zomer ben ik een
aantal keren in Central Park te Meterik
geweest. Een schitterende plek met
afwisselende, verrassende activiteiten”,
voegt ze aan het lijstje uitgaansactiviteiten toe.
De bezuinigingen binnen de
gezondheidszorg zijn Anita een doorn
in ’t oog, die vooral de meest kwetsbare groep mensen treft. ‘Meer doen
met minder’, zou volgens haar ook
toepasbaar zijn op het huidige kabinet.
Bezuinigen moet het kabinet volgens
haar doen op instellingen of groepen
mensen die het kunnen missen en niet
op de meest kwetsbaren. Graag wil ze
burgemeester Kees van Rooij en Mark
Rutte ontmoeten. Ze heeft voor beide
heren vragen te over naar het in haar
ogen asociale beleid binnen de zorgsector op lokaal en nationaal niveau. “Wie
weet, leest de burgemeester dit ook
en mag ik eens langskomen”, besluit
ze het interview. Anita Jakobs, kan niet
zonder mensen maar vooral niet zonder
haar twee oogappels Niels en Jelle.

HALLO van afgelopen week: Lottumse paardenmarkt ouder dan verwacht

PUZZEL
8

in een warm bad. En ik wandel regelmatig in een bos of natuurgebied, daar
kan ik uitwaaien en nieuwe energie
opdoen. Verder een keer per week
badmintonnen en daarnaast ga ik graag
naar het theater of bezoek een concert.
En als er tijd over blijft, winkel ik heel
graag.”
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Hét kindertaartje van
Horst aan de Maas,
waarmee u de
Peelkabouters steunt!

TRAKTEERTIP:
hele kleine wijsneusjes

 1,45

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 november 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Agenda raadsvergadering
16 november 2010
Op dinsdag 16 november 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende
punten staan op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de
vergadering contact op met de grifﬁer, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het
woord voeren over onderwerpen die niet op de
agenda staan.
a) Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen / ter inzage liggende stukken
Het presidium stelt de raad voor de ingekomen
en de ter inzage liggende stukken af te werken
zoals per ingekomen stuk afzonderlijk wordt
voorgesteld.
Notulen raadsvergaderingen 12 oktober
2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag
vast te stellen conform het toegezonden
concept.
Harmonisatie subsidies
De “Hoofdlijnennota Harmonisatie Subsidies”
beschrijft het kader voor de harmonisatie van
subsidies. De gemeenteraad kan daarin de
eerste stap maken, door het vaststellen van de
nieuwe Algemene Subsidieverordening. Voor
alle subsidieaanvragen voor 2012 gelden dan
dezelfde procedureregels.
Nieuw voorbereidingsbesluit centrum Horst
Om mee te kunnen werken aan plannen die
afwijken van het geldende bestemmingsplan,
maar wel passen binnen de structuurvisie, is
het nodig dat er door de raad een voorbereidingsbesluit wordt genomen. Hiermee kunnen
ook ongewenste ontwikkelingen worden
voorkomen.
Ontwerpbestemmingsplan Kamplaan e.o.,
Hegelsom
De gemeenteraad kan het ontwerpbestemmingsplan Kamplaan (ten zuiden van
Hegelsom) vaststellen. Hier kunnen 22 woningen worden gebouwd: 4 seniorenwoningen
(huur), 13 woningen vanuit Collectief particulier
opdrachtgeverschap en 5 vrije sector kavels.
Bouw ruimte voor ruimte woningen
Swolgenseweg, Tienray
Net buiten de kern Tienray zijn twee woningen gepland in het kader van de Ruimte voor
Ruimteregeling 2e tranche. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen.
Woningbouwlocatie Roathweg,
Broekhuizenvorst
Aan de Broekhuizerweg 20 stond voorheen een
glastuinbouwbedrijf. De gemeente heeft in 2007
de gronden gekocht. Het bedrijf is afgebroken
en de locatie wordt nu herontwikkeld voor
woningbouw. De voormalige bedrijfswoning
wordt herbestemd als burgerwoning en één vrij-

staande woning wordt direct bestemd. Voor het
overige is een uit te werken woonbestemming
opgenomen (maximaal 19 woningen). De raad
kan het bestemmingsplan vaststellen.
Grondexploitatie De Afhang fase 2 e.v.
De grondexploitatie geeft inzicht in de ﬁnanciële gevolgen voor de gemeente HadM van het
uitvoeren van de vervolgfasen van het project
De Afhang. Ook geeft deze exploitatie inzicht
in de ﬁnanciële haalbaarheid van het project.
De gemeenteraad kan de grondexploitatie
vaststellen.
Ontwikkeling voorzijde voormalig gemeentehuis Sevenum tot kindcentrum
Naast de vestiging van een basisschool in de
achterzijde van het voormalige gemeentehuis
bestaat het plan om de voorzijde om te bouwen
tot een kindcentrum. Het vestigen van een
school en kindcentrum op deze locatie is van
groot belang voor het onderwijs, de locale
samenleving en de leefbaarheid in Sevenum.
Aan de raad wordt voorgesteld om een krediet
beschikbaar te stellen voor het verbouwen van
de voorzijde.
Brandbeveiligingsverordening
Vanaf 1 oktober 2010 geldt de Wet veiligheidsregio’s. Door deze wet wordt de Brandweerwet
1985 ingetrokken en vervalt de daarop gebaseerde brandbeveiligingsverordening. De raad
kan de nieuwe brandbeveiligingsverordening
vaststellen.
Naamgeving en nummering (adressen)
Sinds 1 juli 2009 is de Wet BAG van kracht.
Daarin staat dat elke gemeente een basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) moet
beheren. Ook moet aangesloten worden op
een landelijke BAG, waarin de gegevens van
heel Nederland worden samengevoegd. Met
het vaststellen door de raad van deze nota
komen er regels die nodig zijn om aan de eisen
van de BAG te voldoen.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad
beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 16
november 2010 vanaf 20.00 uur. U bent van
harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Welk afval
wordt de komende
tijd opgehaald?

Commissie Bezwaar

Vrijdag 12 november
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 13 november
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 15 november
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 16 november
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 17 november
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 18 november
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 19 november
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 20 november
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Op dinsdag 16 november 2010 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.

Gladheidbestrijding
De winter staat weer voor de deur. Dit betekent
dat er weer kans op gladheid is. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de gladheidbestrijding, is er een plan van aanpak.Dit plan
van aanpak ligt ter inzage bij gemeentewerken,
Americaanseweg 43 te Horst.
Wat mag u bij gladheid van de gemeente verwachten?
Bij voorspelbare en of optredende gladheid wordt
zo snel mogelijk begonnen met het preventief
strooien van zout.
Prioriteit in het strooien van wegen.
In het gladheidbestrijdingsplan is een prioriteit
aangegeven in het strooien van wegen.
Wat mag de gemeenschap van u verwachten?
U dient er met het parkeren van uw auto rekening
mee te houden dat er een redelijke rijweg voor de
strooiwagen overblijft. In de Algemene Plaatselijke
Verordening is geregeld dat u verplicht bent het
trottoir voor uw huis zelf sneeuwvrij te maken en
te houden. Misschien is het overbodig, maar denkt
u hierbij ook eens aan de mensen die zelf niet in
staat zijn om het trottoir te vegen of te strooien.
Inzet openbare gebouwen.
De uitvoering van de gladheidbestrijding van
de toegangspaden naar de openbare gemeentelijke gebouwen berust bij de beheerders c.q.
gebruikers van de gebouwen. Daarom staat bij
alle gemeentelijke accommodaties een bak met
strooizout.
Inzet t.b.v. de Dorpsraden.
Op verzoek van de dorpsraden is het mogelijk
om in ieder kerkdorp een zoutkist te plaatsen
waaruit de bewoners strooizout voor eigen gebruik
kunnen betrekken. Deze zoutkisten worden door
de buitendienst geplaatst en op verzoek van de
beheerder (dorpsraad) aangevuld. De dorpsraden zijn verantwoordelijk voor het beheer van
de zoutkist.

Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten

Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de weigering om
handhaving toe te passen inzake het zonder
vergunning in werking zijn van het bedrijf aan de
Osterbos te Swolgen.
Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verlening van een
bouwvergunning voor het oprichten van een
nieuw entreegebouw van het museum De Locht
te Melderslo.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 93 79.

Zwembad de Berkel
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over ons zwembad kunt u terecht op de website van de gemeente Horst aan
de Maas, kijk daarom op www.horstaandemaas.
nl voor al het nieuws.
Proeﬂessen: Aqua Zumba
Vanaf 1 november zijn wij gestart met proeﬂessen Aqua Zumba, mensen die zich hiervoor nog
op willen geven kunnen contact opnemen met
zwembad de Berkel. Vanaf week 47 gaan wij
van start met deze nieuwe activiteit.
Let op: Discozwemmen 19 november
In de maand november is er weer
Discozwemmen van 18:30 uur tot 21:30 uur.
Dit is dan op vrijdag 19 november
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. En de jarige
mag grabbelen in de grabbelton.
Voor verdere informatie:
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14 Horst
Tel: (077) 477 97 25
www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
• Het veranderen van een boerderijwoning
met bijgebouw ten behoeve van dagopvang
en vakantiewoningen voor gehandicapten op
het perceel gelegen aan de Sevenumseweg 10
te Grubbenvorst, ingekomen 4 november
2010.
• Het verwijderen van asbest uit loods en
garage op het perceel gelegen aan de
Stationsstraat 127 te Hegelsom, ingekomen
28 oktober 2010.
• Het plaatsen van een kunstwerk op het perceel gelegen aan de rotonde Past. Debijestraat
/ Stationsstraat te Hegelsom, ingekomen 22
oktober 2010.
• Het slopen van een rookgasafvoer schoorsteen op het perceel gelegen aan de
Hoofdstraat 17 te Horst.
• Het uitbreiden van de woning d.m.v. een
aanbouw op het perceel gelegen aan de
Bernhardstraat 5 te Meerlo, ingekomen 26
oktober 2010.
• Het uitbreiden van de woning en het plaatsen
van 2 dakkapellen aan de Dorpbroekstraat 9
te Meerlo, ingekomen 29 oktober 2010.
• Het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning op het perceel gelegen
aan de Bosschekampstraat 75 te Sevenum,
ingekomen 9 november 2010.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan op
het perceel gelegen aan de Midden Peelweg 8
te America.
• Het oprichten van een bedrijfsruimte op het
perceel gelegen aan de Vossenheuvel 10 te
America.
• Het oprichten van een ligboxenstal koeien op
het perceel gelegen aan de Drie Kooienweg 15
te Evertsoord.
• Het plaatsen van buitenreclame op het perceel gelegen aan de Veemarkt 8 te Horst.
• Het vernieuwen van een stalling op het perceel gelegen aan de Grubbenvorsterweg 21 te
Lottum.
• Het oprichten van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Herenbosweg 38 te
Melderslo.
• Het plaatsen van een tijdelijke woonunit op
het perceel gelegen aan de Dwarsweg 12 te
Meterik, met een instandhoudingstermijn
van 1 jaar.
• Het uitbreiden van de woning op het perceel
gelegen aan de Bosschekampstraat 77 te
Sevenum.
• Het plaatsen van een stacaravan op het
perceel gelegen aan de Schoolstraat 8 te
Swolgen met een instandhoudingstermijn
van 5 jaar.
• Het plaatsen van een garage hobby/stallingsruimte op het perceel gelegen aan de
Spoorstraat 61 te Tienray.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 11 november 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het gedeeltelijk slopen van bijgebouwen
op het perceel gelegen aan de De Vorst 2 te
Sevenum.
Deze vergunning is verstuurd op 11 november 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, 11 november 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
• DutchPaw voor het organiseren van Furs on
Fire op donderdag 30 december 2010, vrijdag
31 december 2010 en zaterdag 1 januari 2011
bij de Patrijs, Paterstraat 15 te Evertsoord.
Kapvergunning
• Mevr. Peelen voor het kappen van een aantal
bomen op het perceel De Donckstraat 28 te
Sevenum.
U kunt de betreffende stukken inzien van 12
november 2010 t/m 26 november 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.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Paardenmarkt Lottum.
Op maandag 15 november 2010 is in verband
met de jaarlijkse paardenmarkt het centrum van
Lottum afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid via Zandterweg,
Horsterdijk, Hombergerweg, Hoogveldweg,
Hilkensbergweg en Stokterweg.
Op diverse locaties wordt een parkeerverbod
ingesteld.
De Paardenmarkt is bereikbaar via lijndienst
Veólia: De lijndienst van Veólia is voor deze
dag aangepast. De bushaltes in het centrum van
Lottum komen te vervallen. De bussen van de
Maaslijn vanuit Grubbenvorst en Broekhuizen
stoppen bij de Kerk / Smetenhof in Lottum.
BCL Treffen
In verband met het VLG congres en het BCL
Treffen in de Mèrthal is een gedeelte van de
Gasthuisstraat gelegen tussen de Kranestraat
en de Linnenstraat van donderdag 11 november
2010 tot en met dinsdag 23 november 2010
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt
ter plekke omgeleid.

Milieu
Bekendmaking melding in het kader van de wet
milieubeheer (8.40 Wet Milieubeheer)
Voor een aantal inrichtingen of activiteiten is
een milieuvergunning niet (meer) vereist. Voor
deze inrichtingen of activiteiten gelden algemene regels, die nodig zijn ter bescherming van
het milieu. Het is wel verplicht deze 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 Besluit Mobiel
breken bouw- en sloopafval. Deze melding is;
Ingediend op;
29 oktober 2010
Betreft;
mobiel breken van bouwpuin
Aanvrager;
Thijssen Emans & co b.v.
Beesel
Adres inrichting; Heuvelstraat 14 te
Kronenberg
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 12 november 2010 tot en
met 9 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
9.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 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
de afdeling Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Beroepmogelijkheden
Burgemeester en wethouders hoeven geen
besluit te nemen over deze melding. Zodoende
gelden hiervoor dus ook geen beroepsmogelijkheden.
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: Veehouderij
Aanvrager:
A.M.H. Klomp
Adres inrichting:
Nieuwe Peeldijk 35
America
Datum aanvraag: 30 augustus 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 12 november
2011 tot en met 23 december 2011. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen tel. 077 – 477
97 77.
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 ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde in het kader van de
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij het
voornemen hebben om een hogere grenswaarde
ingevolge de Wet geluidhinder te verlenen
voor een tweetal nieuwbouwwoningen aan de
Kloosterstraat te Grubbenvorst sectie C nummer 3665.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 12 november 2010 tot en met 24 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 de afdeling
Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn mondeling of schriftelijk zienswijzen
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 de afdeling
Vergunningen.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Tegen het definitieve besluit kan beroep
worden ingediend. Het instellen van beroep, bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, tegen de beschikking op beroep is
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen het
ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, kan
geen beroep instellen.
Horst, 11 november 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening hebben genomen ten behoeve van
het wijzigen en uitbreiden van het gebruik
van gronden en opstallen met de volgende
activiteiten: Wijnwinkel, magazijn ten behoeve
van de wijnwinkel en de wijnproeverij, omvang
van het terras, en het verstrekken van spijzen
welke ter plaatse worden geconsumeerd op het
perceel De Hees 32 te Sevenum. Het perceel
is kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie R, nr. 31.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het besluit met de bijbehorende stukken met
ingang van 12 november 2010 (tot en met 23
december 2010), tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn
tevens vanaf 12 november 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Binnen 6 weken na verzending van dit besluit
kunt u beroep instellen bij de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Indienen van bezwaar schorst de werking van
dit besluit niet op. Als er onverwijlde spoed is,
kunt u naast het indienen van een beroepschrift
tevens om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond.
Wijzigingsplan ex. artikel 3.6, lid 1 sub a
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas hebben een wijzigingsplan
ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening vastgesteld met betrekking tot het vestigen
van een rozenkwekerij en schapenhouderij op
het perceel aan de Heesweg ongenummerd
in Meerlo, kadastraal bekend als gemeente
Meerlo, sectie H, nummer 566.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het besluit met de bijbehorende stukken met
ingang van 12 november 2010 (tot en met 23
december 2010), tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn
tevens vanaf 12 november 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Binnen 6 weken na verzending van dit besluit
kunt u beroep instellen bij de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Indienen van bezwaar schorst de werking van
dit besluit niet op. Als er onverwijlde spoed is,
kunt u naast het indienen van een beroepschrift
tevens om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond.
Ontwerp- projectbesluit ex. artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening tevens
Ontwerpbesluit tot verlening van
reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat er een
verzoek om medewerking te verlenen aan
een projectbesluit is ontvangen van Boers
Bouwbedrijf B.V., en de heer M.G.E. Smeets,
voor het oprichten van twee woonhuizen op het
perceel Kloosterstraat 90, Grubbenvorst, kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie C,
nr 3.665 ged., 3.350 ged, 3.349 ged..

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 12 november 2010 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het
nemen van een projectbesluit en tot verlening
van reguliere bouwvergunning mondeling of
schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Wet ruimtelijke ordening verleende
bouwvergunning met projectbesluit ex
artikel 3.10 Wro voor de herbouw van
IJssalon Passi te Horst
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat zij een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening hebben genomen en bouwvergunning
hebben verleend voor:
De herbouw van de IJssalon Passi, op de
percelen kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie D, nummer 5383, gelegen aan het St.
Lambertusplein 10a in Horst.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen
zijn de volgende wijzigingen aangebracht in het
projectbesluit:
- In de ruimtelijke onderbouwing wordt duidelijker opgenomen dat SAB in opdracht van de
gemeente stedenbouwkundige randvoorwaarden heeft opgesteld en heeft geconcludeerd
dat als aan deze voorwaarden wordt voldaan,
herbouw op de huidige locatie stedenbouwkundig een goede optie is. (2.2 nota van
zienswijzen)
- In de ruimtelijke onderbouwing stond opgenomen dat er een anterieure overeenkomst is
gesloten. Dit is n niet juist en de ruimtelijke
onderbouwing wordt hierop aangepast. (2.7
nota van zienswijzen)
- De ruimtelijke onderbouwing wordt op het
punt van parkeren aangepast. Opgenomen zal
worden dat in de directie omgeving van het
paviljoen (ijssalon) voldoende parkeergelegenheid in het openbaar gebied beschikbaar is
om de geringe toename van de parkeerbehoefte op te vangen. (3.7 nota van zienswijzen).

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

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen
is de volgende voorwaarde verbonden aan het
besluit:
- Aan dit besluit wordt de voorwaarde verbonden worden dat na sloop van de bebouwing
en verhardingen van het terrein, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd dient te worden
conform het programma van eisen. (2.6 en 3.6
van de nota van zienswijzen).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 12 november 2010, tijdens
kantooruren, gedurende een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.

Belanghebbenden, die het met bovenstaande
besluiten niet eens zijn, kunnen binnen zes
weken na de dag waarop de besluiten ter inzage
zijn gelegd beroep instellen bij de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Deze mogelijkheid staat alleen open voor belanghebbenden:

• die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
• die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest;
• die het niet eens zijn met de voormelde
ambtshalve doorgevoerde wijzigingen.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
Voorzieningenrechter van deze rechtbank.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
De besluiten en alle daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 november 2010 gedurende zes weken ter inzage
op het gemeentehuis te Horst en kunnen op
afspraak worden ingezien.
De bekendmaking van het besluit vindt
tevens plaats in het huis-aan-huisblad De Hallo, op onze website én in de
Staatscourant. Het digitale plan kan tevens
worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer:
NL.IMRO.1507.PBHOLAMBERTUSPL
10A-VA01
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit uitbreiden kerkgebouw
met Mariakapel aan de Kerkstraat te
Sevenum
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken op grond van artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening bekend
voornemens te zijn om een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden voor:
Uitbreiden van een kerkgebouw met een
Mariakapel kadastraal bekend gemeente
Sevenum sectie L, nr. 2287, plaatselijk bekend aan de Kerkstraat in Sevenum
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen nog niet ter inzage. Er kunnen nog
geen zienswijzen worden ingediend.

Kennisdag voor
vrijwilligers die
werken met mensen
met een beperking
Op zaterdag 20 november vindt er in Venray
een kennisdag plaats voor kaderleden (vrijwilligers) en andere geïnteresseerden die werken
met mensen met een beperking. De deelnemers
aan de kennisdag worden door deskundigen
in workshops geïnformeerd over verschillende
vormen van beperkingen en gedragsproblemen.
Programma:
10.00 uur ontvangst bezoekers
10.30 uur presentatie IKS
10.45 uur workshops ronde 1
11.45 uur workshops ronde 2
12.45 uur informeel samenzijn
De locatie van de kennisdag is De Witte Hoeve,
Gasstraat 5, 5801 CT in Venray.
De kennisdag wordt georganiseerd door
Iedereen Kan Sport (IKS). IKS is een project van
het samenwerkingsverband Aangepast Sporten
van de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas,
Venray, Peel en Maas, Beesel en Gennep.
Aanmelden:
Als u wilt deelnemen aan de kennisdag, dan
kunt u zich aanmelden bij Jos Arnoldussen,
tel. 077-3596613 / 06-41411075 of via mail
j.arnoldussen@venlo.nl
Kijk voor meer informatie over Iedereen kan
Sporten op www.iedereenkansporten.nl

Besluit
straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij op 2 november 2010 hebben besloten
aan de nieuwe weg in het plangebied tussen
Roathweg en Broekhuizerweg in Broekhuizen
de naam ‘Aan Genzaard’ toe te kennen.

Horst, 11 november 2010.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 10 november
2010 ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis. In gevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht kan tegen dit besluit door iedere
belanghebbende binnen 6 weken na de dag
waarop het is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift
moet, gemotiveerd en ondertekend, worden
ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders. Indien een bezwaarschrift
is ingediend kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.

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

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

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.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).

We zijn voornemens om een projectbesluit
volgens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke
ordening voor te bereiden.
Er zal een nieuwe publicatie plaatsvinden
waarin bekend wordt gemaakt wanneer en
waar het ontwerp-projectbesluit ter inzage
ligt, wie daartegen op welke wijze zienswijzen
kan indienen en binnen welke termijn die
zienswijzen ingediend moeten worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).

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

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.

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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Ingezonden brief

Fietspad Lottum
In Lottum was geen fietspad
Jarenlange ´strijd´ met de gemeente
Haar naam was Monique
En toen kreeg Lottum een fietspad
Haar naam is Rebecca; mijn dochter

Ze fietste 5 jaar naar Horst
Zonder fietspad
Haar naam is Veerle; mijn dochter
Ze fietst nu ´t 4e jaar naar Horst
Zonder fietspad

TE KOOP
GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD
GLASTUINBOUWBEDRIJF

Zijn naam is Ties; mijn zoon
Hij gaat ´t volgend jaar naar Horst
Zonder fietspad
Zijn naam is Giel; mijn zoon
Hij gaat over 4 jaar naar Horst

Zonder fietspad?
Of zou er dan ook een goede reden
zijn voor tóch een fietspad?
Deborah Absil-van Oyen

SINTERKLAAS CHOCOLADE
Strooigoed, speculaastruffels etc.

CHOCOLADE LETTERS
A tm Z, ook suikervrij (bestel tijdig)

MET 1,0 – 1,5 HA GLAS
EN BEDRIJFSWONING
REGIO HORST-SEVENUM
Voor vragen, informatie en aanbiedingen kunt u contact opnemen met
Arvalis Makelaars, dhr. H. Hendrix, tel. 0478 - 57 82 57

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl
Traditiegetrouw

“De warme
café avonden”
Noteer in uw agenda:
Do 18 november v.a. 21.00 uur

Beaujolaisavond

Genieten van de eerste wijn van
2010 met hiernaast lekkere hapjes

dit najaar en komende voorjaar de

DiWoDo
cadeau – pas
Op vertoon van deze pas krijgt u in de
periode van: 1 december 2010 tot 1 april 2011

10% cadeau

wanneer u op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur gebruikt maakt
van de grote kaart van ons streekrestaurant.
Kom deze pas binnenkort afhalen.

Za 20 november v.a. 22.00 uur

Mosselavond

Naast u glaasje, als versnapering
heerlijke mosselen
Za 11 december v.a. 22.00 uur

Hete Billenavond

Pittig bereid, en smakelijk langs
een goed glas.
de hapjes tijdens deze avonden zijn
voor onze rekening.
vol=vol, daarom is reserveren zeer gewenst!

St Barbarastraat 35 Griendtsveen telefoon 0493-529251
info@herbergdemorgenstond.nl www.herbergdemorgenstond.nl

•

•

Sint Lambertusplein 10a 5961 EW Horst T 077 - 398 07 08
www.passi.nu info@passi.nu

•

Museum de Kantfabriek

presenteert op zondag 14 november:

KLINKEND CHANGEMENT
Verrassende muziek van 17
Limburgse componisten op
tekst van 4 Limburgse dichters.
Een mixage van gedichten,
muziek, beelden en film.
Orkest o.l.v. Arno Dieteren.
17.00 uur: Lezing over het
project. (gratis)
18.00 uur: Buffet en twee
drankjes. (20 euro)
20.00 uur: Concert/
Voorstelling. (15 euro)
Reserveren noodzakelijk.
Informatie: Museum de Kantfabriek; Americaanseweg 8,
T 077-3981650. E info@kantfabriek.nl

Bespreking Poll week 43

Om onze veiligheid te garanderen moeten er meer brandweerkazernes
komen
Veiligheid is een belangrijk goed. Daarom worden er ook strenge eisen
gesteld aan de tijden waarbinnen de brandweer na een melding bij de brand
moet zijn. De eisen zijn landelijk, maar het is afhankelijk van de regio of deze
tijden makkelijk gehaald kunnen worden. Daarom stellen de commandanten
van de korpsen in Horst aan de Maas en Peel en Maas voor om de opkomsttijden in deze gemeentes op te rekken naar vijftien minuten. Dat is boven de

norm, maar die kan niet worden gehaald zonder vergaande investeringen. Het
zou onverstandig zijn om extra te investeren volgens tweederde van de stemmers op onze poll. Zij zien de hoge investeringen voor extra kazernes niet zitten. Ook Hans Peters, brandweercommandant van Horst aan de Maas, ziet daar
niets in. Volgens hem kunnen we er beter alles aan doen om te voorkomen dat
een brand ontstaat of dat deze vroeg wordt ontdekt.

De gemeentelijke herindeling was een goede keuze
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat Horst aan de Maas,
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen zijn samengevoegd tot één nieuwe
gemeente. In het begin leverde dit bij sommigen nogal wat weerstand op. Zij
waren bang dat het dorp waarin ze woonden de eigen identiteit zou verliezen
als ze ‘één van de zestien’ zouden worden. Ongetwijfeld wordt er ook nu nog af
en toe met weemoed gedacht aan de tijd voor de gemeentelijke herindeling. In

Sevenum wordt op dit moment door het comité Denken aan Sevenum gewerkt
aan een blijvende herinnering aan de voormalige gemeente. Toch laten enkele
Sevenummers desgevraagd weten dat er het afgelopen jaar voor hen in feite
niet veel is veranderd, zie ook het artikel ‘Sevenummers zijn trotse mensen’ op
pagina 4. Geldt dat voor iedereen? Is het goed dat de dorpen zijn samengevoegd
tot een nieuwe gemeente?

Cactus
Column

Gedupeerd

Voor de verkiezing van de
Provinciale Staten begint het
lobby-circuit al druk op gang te
komen. Met name wie kandidaat
Gedeputeerde moest worden
was de vraag die door de rijen
van het CDA sidderde. In elk
geval kan de Noord-Limburgse
Gerrit Driessen het gaan
schudden en kan hij rustig
postzegels gaan verzamelen,
bijvoorbeeld. Of is er toch weer
een oude-jongens-krentenbrood
tracé dat hem een plaats op het
pluche gunt. Zoals het overal in
de politiek klinkt: het doel
waarna wij streven is de stoel
waaraan wij kleven. Ook gaan er
geruchten dat de old-timers van
mening zijn dat jongeren te
carrière bewust zijn en dus weer
snel vertrekken als ze eenmaal
Gedeputeerde zijn. Dat laatste is
natuurlijk een enorme onderschatting van deze idealisten die
iets in de politiek willen
bereiken. Bijvoorbeeld Thijs
Coppus van de SP, Mark
Verheijen van de VVD en Leon
Litjens van het CDA zijn aanstormende talenten die rustig
ouderen kunnen en moeten
gaan vervangen. Geslaagde
voorbeelden van deze jongeren
zijn er overigens toch heel
duidelijk Camiel Eurlings, Ger
Koopmans en Frans Weekers die
het al een heel eind hebben
geschopt in de landelijke
politiek. En of je het nu met deze
aanvankelijke woelwaters eens
of niet eens bent, ze brengen en
brachten duidelijk leven op het
gezapige Binnenhof.
De ´mastodonten´ uit het
verleden hebben veel voor land
en volk gedaan maar eenmaal
komt de tijd dat de jeugd de
kans grijpt. Gerrit Driessen en
andere ´prominenten´ moeten
zich daar maar bij neerleggen en
zich geen gedupeerde
Gedeputeerden gaan voelen!
Gegarandeerd dat vrijwilligers
organisaties de inbreng van deze
mensen goed kunnen gebruiken,
uiteraard zonder betaling anders
krijg je dat gelazer weer. Bij VVV
bijvoorbeeld, kunnen ze meehelpen om paniekvoetbal te
bezweren. De jarenlange
opgedane ervaring in het
Gouvernement komt de ED’s (exDeputés) daarbij uitstekend van
pas!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 44) > De herfst en winter kunnen mij niet snel genoeg voorbij zijn > eens 47% oneens 53%
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Golden retrievers in De Riet
In partycentrum De Riet in Horst wordt op zondag 14 november een
hondenshow van golden retrievers gehouden. Het is voor de eerste keer
dat Golden Retriever Club Nederland in het Zuiden een dergelijke
hondenshow organiseert. Uit heel Nederland komen baasjes met hun golden retrievers naar Horst voor de afsluitende show van het jaar.
De zaal gaat open om 8.30 uur,
de eerste keuringen vinden om 10.00
uur plaats. Daarnaast zijn er de finales
van de Junior Handler 2010 en Club
Veteraan 2010 en de prijsuitreiking

Concert Meriko en Animato
Zangvereniging Meriko uit Meterik houdt op zondag 21 november show met de bekendste stukken uit diverse
opera-, operette- en musicaluitvoeringen. Meriko werkt hierin samen met zangkoor Animato. Het geheel staat
onder leiding van dirigent Ron Hanssen verder werken pianist Ton Toirkens en soliste Veerle Henkens mee om er
een spectaculaire middag van te maken.

van de ’Openshow Winnaar 2010’.
In de hal etaleren verder diverse
standhouders hun spullen. Voor inschrijving en informatie kijk op
www.grcn.nl

Vogeltentoonstelling
in Sevenum
De Verenigingen van vogelliefhebbers De Volière uit Sevenum en
Ons Genoegen uit Horst houden op 13 en 14 november hun jaarlijkse
onderlinge vogeltentoonstelling. Het is de tiende keer dat deze
samenwerking plaatsvindt.
Voor dit jaar wordt deze gehouden in de Blokhut van Jongere Gilde
Sevenum gelegen aan ’t Vongdere 1
in Sevenum.
Er zijn door 36 inzenders ruim 300
vogels ingezet, waaronder Europese
cultuurvogels, kleurkanaries, postuurkanaries, gouldamadines, tropische
vogels, grasparkieten, agaporniden,

grote parkieten en overige prachtvinken. Tijdens deze tentoonstelling
is er een verkoopklasse waar diverse
vogels te koop worden aangeboden,
tevens is er een tombola.
De tentoonstelling is geopend op
zaterdag 13 november van 10.00 tot
22.00 uur en op zondag 14 november
van 10.00 tot 16.00 uur.

Liedjesmatinee D’n Tuutekop
Op zondag 14 november 2010 zal weer het Liedjesmatinee van
carnavalsvereniging D’n Tuutekop plaatsvinden in het Tuuteriek. Dit jaar
zullen elf liedjes ten gehore gebracht worden, waarvan vier liedjes in de
jeugdcategorie.
De muzikale ondersteuning wordt
door Jos Hoebers verzorgd. Als de
jury zich terugtrekt om te overleggen
wie de winnaar wordt van zowel de
volwassencategorie als van de jeugdcategorie zal er voor de jeugdigste

tuuten een speciaal optreden zijn.
Aanvang is om 15.00 uur in zaal
Debije. De zaal gaat open vanaf 14.45
uur. De entree is 3,50 euro vanaf 16
jaar. Leden hebben vrije entree en de
garderobe is voor iedereen gratis.

Cadeaumarkt Grubbenvorst
Zondag 14 november staat Grubbenvorst in het teken van een grote
cadeaumarkt. Naast de markt is er ook straattheater en vermaakt een
clown de allerkleinsten. De markt is van 12.00 tot 17.00 uur.

Het programma loopt uiteen van
ingetogen operastukken tot spetterende musicalnummers. Naast muziek
en zang is er ook ruim aandacht
voor beeld, show en dans. Er worden
diverse sferen gecreëerd, passend bij
de uitvoering van dat moment. Het ene

en zijn kinderattracties aanwezig.
Tevens is er een roofvogelpresentatie. Bezoekers aan de markt kunnen
gebruik maken van diverse eet- en
drinkgelegenheden. De stichting
Grubbenvorst Promotie organiseert
de cadeaumarkt met ondersteuning
van verschillende winkeliers en
verenigingen.

Sinterklaas in Meterik
Zondag 14 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Meterik.
De goedheiligman en zijn Pieten worden samen met kinderen tot en met
groep 6 en de fanfare afgehaald bij de molen. Het vertrek naar de molen
staat voor 11.00 uur gepland vanuit mfc De Meulewiek.
Nadat de fanfare en de groep
Sinterklaas hebben afgehaald, wordt
de ontvangst voortgezet in de grote
zaal van mfc De Meulewiek. Na een
welkomstwoord van Sinterklaas, zet
hij meteen de kinderen van groep
4 tot en met groep 6 aan het werk.
Daarna neemt hij even tijd voor
de kinderen tot en met groep 3 in
de foyer. Rond 12.15 uur vertrekt
Sinterklaas weer.
Kinderen die een kleurplaat voor

de Sint hebben gekleurd kunnen deze
op school of peuterspeelzaal inleveren
maar wel vóór vrijdagmiddag. Mocht
men dat vergeten zijn dan kunnen
de tekeningen na vrijdagmiddag nog
in de brievenbus gestopt worden op
Sint Jansstraat 6. Dit kan tot en met
zaterdag.
Mochten er kinderen zijn met een
voedselallergie, laat het even weten.
Bellen kan na 18.00 uur met Mirjam
Beelen 077 398 77 58.

slavenkoor van Verdi worden allemaal
samengebracht in dit concert.
De voorstelling begint om 14.00 uur
en vindt plaats in zaal de Meulewiek.
Kaarten kosten slechts 5 euro en zijn
verkrijgbaar via de leden van Meriko.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Laat de ijsbaan u koud? Nee?

Stel onze kinderen niet teleur! Kijk op www.ijsbaanhorst.nl

ERA-MAKELAARS VERKÓPEN HUIZEN
GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

AMERICA
ERICAPLEIN 7

CASTENRAY
CASTELOSTRAAT 13

HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

Onderhoudsvriendelijke tussenwoning met vrije achterom. 3
slaapkamers met handige muurkasten, keurige badkamer. 4e
slaapkamer op 2e verdieping. Geheel omsloten achtertuin.

Halfvrijstaande woning met garage en carport. Gehele woning v.v. rolluiken. Tuin op het zuidoosten.
Ruim overdekt terras.

Perceeloppervlakte 145 m2.
Inhoud ca. 320 m3.

Perceeloppervlakte 270 m2.
Inhoud ca. 450 m3.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  225.000,- De maandelijkse canon
bedraagt ca.  350,00. Vraagprijs bij aankoop
met eigen grond  324.000,- k.k.

NIEUW!!!
Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  164.500,- k.k. De maandelijkse
canon bedraagt ca.  266,67. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond  239.000,- k.k.

KOOPSOM  164.500,- k.k.

Tijdens de cadeaumarkt zijn
ook diverse winkels geopend.
Met ruim 110 standhouders wordt
het centrum omgetoverd tot een
sfeervolle braderie. Met Sinterklaas
en Kerstmis in het vooruitzicht, kan
men alvast ideeën opdoen voor de
feestdagen. Naast de cadeaumarkt,
is er ook aan de kleintjes gedacht

moment zullen bezoekers ontroerd zitten luisteren, bij andere stukken zullen
ze moeilijk stil kunnen blijven zitten. De
gekleurde jas van Joseph, de soldaten
van Miss Saigon, de minder bedeelden
van Les Miserables, de glitter en glamour van Cabaret en het ontroerende

VRAAGPRIJS  179.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  219.000,- k.k.

KOOPSOM:  225.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

HORST
BROEKWEG 15

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

HEGELSOM
PASTOOR DEBIJESTRAAT 60

Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine ingreep weer te
realiseren). 4 slaapkamers en complete badkamer.

Vrijstaande levensloopbestendige woning gelegen op
korte afstand van het centrum. Vaste trap naar bovenverdieping met slaapkamer en grote zolderruimte.

Zoekt u alles op één woonlaag? Kijk dan naar dit
ruime woonhuis gelegen op grote kavel van 1.271
m². Garage en carport.

Vrijstaande levensloopbestendige bungalow met ruime
vrijstaande garage. Maar liefst 5 slaapkamers en 2
badkamers! Een woning met veel mogelijkheden!

Perceeloppervlakte 355 m2.
Inhoud ca. 494 m3.

Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud ca. 692 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

Perceeloppervlakte 1834 m2.
Inhoud ca. 485 m3.

VRAAGPRIJS  275.000,- k.k.

MEERLO
PESCHWEG 10

VRAAGPRIJS  279.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  369.000,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

VRAAGPRIJS  385.000,- k.k.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Landelijk geheel vrij gelegen vrijstaande woning op
zeer royale kavel. Vrijstaande dubbele garage. Geheel omsloten tuin v.v. zwembad volledige privacy.

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met
inp. garage. 5 slaapkamers. Ruime tuin met veel
privacy. Instapklaar!

Perceeloppervlakte 2820 m2.
Inhoud ca. 500 m3.

Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS  392.000,- K.K.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  495.000,- K.K.
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Gelijkspel jongens Seta, winst meisjes
Het jongensteam van tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum reisden zaterdag af naar Breda voor de
ontmoeting met Wanzl Belcrum uit Breda. Het was alweer de zevende wedstrijd van de jongens op het hoogste
niveau. Seta en Wanzl Belcrum waren aan elkaar gewaagd, wat leidde tot een 5-5 einduitslag.

Coach Ying-Fu Li, Jelle Bodelier, Lennart Smets en Gijs Appeldoorn van Seta
Gijs Appeldoorn begon de eerste
partij tegen de kopman van Belcrum.
In een heel spannende en mooie partij
verloor Gijs nipt in de vijfde game.
Daarna wisten Lennart Smets en Jelle
Bodelier heel knap en overtuigend hun
eerste enkelpartij te winnen. Het dubbel
van Gijs en Jelle leek op een kansloze
nederlaag af te stevenen, maar de mannen wisten zich terug te vechten tot een
vijfde game. Daarin was helaas de koek
op. Na het dubbel kon het alle kanten
op. Ying-Fu Li, coach van de jongens:

“Van de zes resterende wedstrijden
gingen er vier over de volle vijf games,
waarvan wij er drie pakten (Gijs tweemaal, Lennart eenmaal). Jelle verloor
een heel spannende wedstrijd met 9-11
in de vijfde game. Uiteindelijk stond er
een terechte 5-5 op het scorebord.”
Voor de jongens van Seta is landelijk A een lastige, maar ook heel leerzame klasse. Ying-Fu Li: “Gijs wint zijn
potjes wel, maar presteert dit seizoen
toch iets onder zijn kunnen. Wellicht
is het feit dat hij nu ieder weekeinde

vol aan de bak moet hier debet aan.
Lennart komt soms wat ‘power’ tekort,
maar weet desondanks goed van zich af
te bijten. Hij zou in zijn hoofd wel iets
stabieler kunnen worden: hij heeft dit
seizoen onverklaarbare inzinkingen tijdens een wedstrijd. Jelle tenslotte vecht
voor wat hij waard is, maar wil vaak te
graag. Daardoor schiet hij vaak zijn doel
voorbij. Tegen Breda speelde hij twee
puike wedstrijden, waarin hij zijn spel
goed onder controle hield. Wellicht kunnen de jongens hun percentage in het
voorjaar echt gaan opkrikken.”
De meisjes 1 van Seta spelen in
de landelijke A-competitie waarin
nog vier teams zijn overgebleven. Dit
betreffen de teams uit: Niewegein,
Wessem, Heerlen en Sevenum. Al deze
teams spelen nog een wedstrijd tegen
elkaar om uit te maken wie nummer
één tot en met vier worden. De eerste

wedstrijd van de meiden van SETA was
afgelopen zaterdag tegen Nieuwegein.
De tegenstander was toch lastiger
dan ingeschat. Tijdens de vorige
ontmoeting met Nieuwegein hadden
de meiden totaal geen moeite met
dit team en wonnen eenvoudig met
8-2. Ditmaal moest er veel harder
gewerkt worden om de overwinning
binnen te slepen. Paul Willems, coach
van het team: “Vooral Lisa had het erg
moeilijk en verloor haar drie enkelpartijen. De andere meiden (Steffie en
Jody) wisten op de juiste momenten
toch toe te slaan en de punten te
pakken. Uiteindelijk werd het een 7-3
overwinning.” Het volgende competitieduel staat gepland op 20 november
aanstaande in Stapvast (Sevenum).
Dan kunnen de meiden revanche
nemen op de verloren partij tegen
Wessem.

Frankort & Koning bv
Venrayseweg 126 • 5928 RH Venlo
Fresh Park
Venlo nr.
3822
Frankort
&Venlo
Koning
bv
T
+31
(0)77
389
72
72
•
F
+31
(0)77
382
61
7FOSBZTFXFHr3)7FOMP 34

Fresh Park Venlo Venlo nr. 3822
5   r'   

Wij bieden jou de carrière aan!!

Wij bieden jou de carrière aan!!

Frankort & Koning BV zoekt een

proactieve meewerkend voorman fust & retouren

Frankort & Koning BV zoekt een

Frankort & Koning is een groeiend AGF bedrijf dat houdt van focus en continuïteit. Door onze aderen

proactieve
meewerkend
voorman
fust &metretouren
stroomt het commerciële,
logistieke en tuindersbloed
dat onlosmakelijk
de regio Venlo verbonden is.
Het is onze missie, om met de wereld als bron en Europa als klant, groenten en fruit te verhandelen met

Frankort & Koning is een groeiend AGF bedrijf dat houdt van focus en continuïteit. Door onze aderen stroomt het
een goed rendement.
commerciële, logistieke
en tuindersbloed dat onlosmakelijk met de regio Venlo verbonden is. Het is onze missie,
om met de wereld als bron en Europa als klant, groenten en fruit te verhandelen met een goed rendement.
De functie

Als meewerkend voorman fust & retouren ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de
De functie
Als meewerkendwerkzaamheden
voorman fust &binnen
retouren
ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de werkzaamheden binde fustafdeling.
nen de fustafdeling.
De hoofdtaken zijn:

De hoofdtaken zijn:
• Het in ontvangst nemen van alle voorkomende goederen met uitzondering van versproducten.
r Het in ontvangst
nemen van alle voorkomende goederen met uitzondering van versproducten.
• Het voorraadbeheer van diverse fustsoorten.
r Het voorraadbeheer van diverse fustsoorten.
• Het
van de personeelsplanning
voor de
afdeling
fust & retouren.
r Het maken van
demaken
personeelsplanning
voor de afdeling
fust
& retouren.
Het profiel
Het profiel
Je hebt een LBO+
/ MBO
denkniveau
door
opleiding
en/of
ervaring.
Je hebt
eenwerkLBO+en
/ MBO
werk- enverkregen
denkniveau
verkregen
door
opleiding
en/of ervaring.
Je bent geen ‘9-to-5
type’
maar
je zet
een
extra
omextra
te winnen!
Je bent
geen
‘9-to-5
type’
maar
je stap
zet een
stap om te winnen!
Je bent proactief.
Je bent proactief.
Je bent bereid om in twee ploegen te werken en roulerend op zaterdagen.
bent bereid om in twee ploegen te werken en roulerend op zaterdagen.
Affiniteit met de Je
AGF
sector is een pre.
Affiniteit met de AGF sector is een pre.

Wij bieden
Wijbepaalde
bieden tijd. Bij goed functioneren zal dit omgezet worden in contract voor onbepaalde tijd
r Contract voor
r Opleidingsmogelijkheden;
• Contract voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren zal dit omgezet worden in contract voor onbepaalde tijd
r Een baan met
veel afwisseling
• Opleidingsmogelijkheden;
• Een baan met veel afwisseling

Interesse?
Stuur dan je CV vóór 29 november a.s. naar k.hendrikx@frankort.nl. Voor meer informatie over de functie kun je
Interesse?
contact opnemen
met Rene Heijer 077 389 73 66.

Groot judotoernooi in Horst

Stuur dan je CV vóór 29 november a.s. naar k.hendrikx@frankort.nl. Voor meer informatie over de functie

Acquisitie n.a.v. kun
deze
is nietmet
gewenst
je advertentie
contact opnemen
Rene Heijer 077 389 73 66.
De Mèrthal in Horst stond zaterdag en zondag in het teken van de
judosport. Budoclub Horst organiseerde er het eerste Gemeentelijke
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst
Judotoernooi. Alle judoverenigingen uit de gemeente Horst aan de
Maas deden mee aan het evenement. De opening op zaterdag werd
verzorgd door Wethouder Freek Selen. Op de zondag hield Budoclub
Horst er de eigen clubkampioenschappen. Alle leden van jong tot oud
konden deelnemen aan dit toernooi. Op die dag werd ook een
demonstratie Jiu-Jitsu gegeven.

1990 | 2010

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

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl
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Nipte overwinning voor
Sporting ST
Sporting ST heeft in een meer spannende dan goede wedstrijd de drie
punten in eigen huis weten te houden. Op Sportpark ’t Hoogveld wonnen
de gastheren met 3-2 van MVC uit Maasbree.
Vanaf het eerste fluitsignaal werd
duidelijk met welke intenties MVC
naar Tienray was afgereisd. MVC wilde
de gevoelige nederlaag van vorige
week tegen de hekkensluiter snel
doen vergeten. Met veel strijd en druk
naar voren werd Sporting ST vastgezet
op eigen helft. Dit leidde in de tiende
minuut tot de eerste mogelijkheid
waarbij doelman Bram Willems goed
redding bracht. In de vierentwintigste minuut volgde er een voorzet
die Jeroen van Bers over doelman
Willems in het doel klopte (0-1). Deze
voorsprong was zeer terecht, alle
persoonlijke duels werden verloren
door de mannen van Sporting ST. Uit
het niets maakte Martijn Christians
de gelijkmaker. Een vrije trap werd
goed ingespeeld op John Thijssen, die
op zijn beurt Martijn in stelling bracht
(1-1).
Sporting ST begon heel anders aan
de tweede helft. In de vijfenvijftigste minuut werd een goede voorzet
van Sander Thijssen door broer John
tegen de paal gekopt. De wedstrijd
werd hierna wat onvriendelijker, dit

leidde tot een aantal gele kaarten. In
de zevenenzestigste minuut zette de
mee opgekomen libero, Robin Thissen,
Ralph van Essen vrij voor de keeper.
Helaas schoot hij te gehaast de bal
over het doel. Drie minuten later
besloot Robin Thissen het zelf maar
eens te proberen. Vanaf 40 meter
schoot hij de bal op schitterende wijze
over de keeper van MVC, een wereldgoal (2-1). MVC speelde net zoals in
de eerste helft fel en strijdvaardig,
hierdoor bleven ze constant dreigend.
In de vijfenzeventigste minuut schoot
Ron Van de Kerkhof de 2-2 tegen de
touwen. In de zesentachtigste minuut
bleek uiteindelijk het geluk aan de
zijde van Sporting ST. Robin Thissen
legde de bal terug op Sander Thijssen,
die besloot te schieten. Tot ieders
verbazing dwarrelde de bal via een
voet van een MVC verdediger over de
keeper in het doel (3-2).
Door deze overwinning sluiten de
mannen van Sporting ST aan bij de
middenmoot en kunnen ze weer naar
boven kijken. Volgende week wacht
de uitwedstrijd bij Sparta ’18.

Majoretten naar Limburgs
Kampioenschap
De majoretten van Madrukro uit
Kronenberg en Truando Marjopies
uit Tienray doen op zondag 14
november mee met het Limburgs
Kampioenschap in sporthal De Adelaar
in Maasbree. Dames uit heel Limburg
komen tijdens deze dag in actie,

Finish Party Kevin van Leuven
Op vrijdag 12 november houdt de Swolgense motorcoureur Kevin van Leuven zijn slotavond van het seizoen
2010-11. Op deze Finish Party wil hij door middel van een foto- en videoshow terugkijken op een voor hem
bewogen seizoen.
Door zijn crash in Hengelo, waar
Kevin een dubbele enkelfractuur
aan overhield, is het seizoen anders
verlopen dan gepland. Gelukkig heeft
Kevin de laatste paar wedstrijden van
het jaar laten zien weer op de goede
weg terug te zijn. Met name de IDM
wedstrijd in Hockenheim en de EK
wedstrijd in het Franse Magny Cours,
waar Kevin als 10e eindigde, bevestigen dat hij weer helemaal terug is.
Verder zal op deze avond de ´Fan
van het jaar´ bekend worden gemaakt
zal er vast een tipje van de sluier
opgelicht worden over het volgend
seizoen. Iedereen die benieuwd is
naar wat Kevin volgend seizoen gaat
doen, is van harte welkom op vrijdag
12 november om 20.30 in Café Zaal
Wilhelmina in Swolgen.

l

l

Feesten, partijen en
koffietafels, van eenvoudig tot uitgebreid.
Volledig verzorgd in
MFC De Zwingel.

Richard Kellenaers, Balkenklasse
Paradijs: Leon Driessen, Balkenklasse
Tömpkes: Marc Spreuwenberg, Instap
jeugd: Maikel Linders, Instap volwassenen: Eric van de Pas en Dames:
Yvonne Douven.
Ook is er in Melderslo de
Melderse balkenklasse. Hierin
mogen alleen coureurs rijden die in
Melderslo wonen of lid zijn van de
club. Er wordt drie keer per jaar een
autocross georganiseerd waarin de
Melderse balkenklasse als gastklasse
rijders meedoen. Zij strijden dan
om de Rinus Henraath wissel trofee.
In de finale stonden alle 36 rijders
aan de start. Wie eerste stond in
het tussenklassement, startte als
laatste. Uiteindelijk won Johan van
de Lisdonk de Rinus Henraath wissel
trofee. En Richard Kellenaers won
in de Melderse balkenklasse de
clubcross.
De volgende autocross is op
zondag 20 maart 2011 in Horst.
Voor verdere informatie kijk op
www.paradijsracers.nl

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

DEDERT ICESTICKS BV Horst is
een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 130
miljoen vrieslollies produceert. Een klein team van
medewerkers is verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot opslag. Een prettige
werksfeer en collegiale samenwerking zijn kenmerkend voor
ons bedrijf. Voor meer informatie:
www.dedert.nl

Clubkampioenschap
De Paradijsracers Melderslo

Bij rolkooi werd er gereden in de
klassen rodeo, zelfbouw, fun, Paradijs
en Tömpkes en bij balkenklasse in de
klassen rodeo, Paradijs en Tömpkes
klasse. Verder werd gestart in de
klassen instap jeugd en instap volwassenen. Hierin mogen alleen maar
vrienden of familie van de leden van
De Paradijsracers rijden. Ook werd dit
jaar weer gereden in de damesklasse
waarvoor elf dames zich hadden
ingeschreven. Zij streden allen in drie
manches om het clubkampioenschap.
Er was wel een handicap ingebouwd.
Wie de de eerste manche won,
startte in de tweede manche als laatste en wie in de tweede manche als
eerste over de finish kwam, startte in
de finale als laatste. Op deze manier
was het spannend en wisten de coureurs niet wie de winnaar was.
De volgende coureurs hebben
gewonnen: Rolkooi rodeo: Peter Henraath jr, Rolkooi zelfbouw: Jim Derkx,
Rolkooi fun: Bart Seegers, Rolkooi
Paradijs: Jim Derkx, Rolkooi Tömpkes:
Rogér Sanders, Balkenklasse rodeo:

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Wilt u meer weten? Café ‘t Tunneke - St. Odastraat 9a, 5962 AV Melderslo
Tel: 077-3988225 - Mob: 06-15005433 - www.cafetunneke.nl

waaronder majoretten uit Tienray,
Sevenum, Kronenberg, Hegelsom
en America. Solisten, duo’s, small
teams of groepen gaan door naar de
Nederlandse Kampioenschappen. De
dag start om 10.00 uur en zal duren
tot ongeveer 15.00 uur.

Er stonden 120 auto’s aan de start die in totaal 30 manches reden in
verschillende klasses. De klasses waren onderverdeeld in rolkooiklasse en
balkenklasse. Rolkooi wil zeggen licentiehouders van de ASUZ en
balkenklasse geldt voor de rest.

complete boekhouding limburg

DEDERT ICESTICKS BV te Horst zoekt twee slimme vakmensen, voor de technische afdeling en de productieafdeling, die
graag praktisch bezig willen zijn en de handen uit de mouwen willen steken.

Monteur- vormenmaker
De monteur-vormenmaker heeft een mbo-opleiding werktuigbouwkunde/elektrotechniek. Hij/zij werkt zelfstandig
aan reparatie, revisie en onderhoud van machines en randapparatuur. Constructiewerkzaamheden en beheer van de
materiaalvoorraad behoort tot de werkzaamheden. Daarnaast wordt een gedeelte van de werkzaamheden ingevuld met
onderhoud aan vormen.

Operator- vormenmaker
De operator-vormenmaker heeft een mbo-opleiding, bijvoorbeeld VAPRO-B. Hij/zij voert zelfstandig werkzaamheden
uit ten behoeve van de opstart en voortgang van het productieproces, het bedienen van onderdelen van de machine en
randapparatuur en de daarbij behorende kwaliteitszorg. Daarnaast wordt een gedeelte van de werkzaamheden ingevuld
met onderhoud aan vormen.
Funtie-eisen:
- kennis en ervaring op mbo-niveau of daarmee vergelijkbaar;
- zelfstandig en oplossingsgericht;
- collegiaal.

Geboden wordt:
- een prettige werkomgeving;
- goede arbeidsomstandigheden;
- een prima salaris.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met mevr. J. van der Meij-Dedert of dhr. A. van der Meij,
tel. (077)398 17 94 of mobiel: 06-20414500
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen, ter attentie van:
Directie Dedert Icesticks B.V., t.a.v. mevr. J. van der Meij-Dedert, Industriestraat 15, 5961 PG Horst.
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Echte Bakker Derix

Liever een arme en goeie bakker dan
een rijke en middelmatige
Op donderdag 25 november 2010 worden de Ondernemersprijzen
Horst aan de Maas uitgereikt. Deze en volgende week laten we alle
kandidaten aan het woord. Één van de genomineerden is Marc Derix,
eigenaar van bakkerij Echt Bakker Derix in Horst.

moment een uitnodiging voor het
Nederlands amateurteam wielrennen en vroeg op academie of dat te
combineren was. ‘Nee’, luidde het
antwoord. Toen heb ik me volledig
op het wielrennen gericht. Schilderen
kon daarna nog, dacht ik.”
De schildersezel ging de kast
in en Derix werd een meer dan
verdienstelijk amateur, die duelleerde
met Eric Breukink en vijfvoudig
Tourwinnaar Indurain: “Op mijn 22e
moest ik prof zijn, dat was mijn
doelstelling. Ik deed er alles voor, ik
had nog nooit een kroeg van binnen
gezien. Ik won Luik-Bastenaken-Luik
bij de amateurs. Maar mijn definitieve doorbraak bleef uit en toen heb
ik besloten de fiets aan de wilgen
te hangen. Einde wielrennerij. Mijn
vaste trainingspartner Frans Maassen
brak wel door bij de profs.”

Ik vond dat ik geen
bakkerstalent had

Marc Derix woont in Horst, is
getrouwd met Astrid en heeft drie
kinderen: Kiona, Romée en Indy. De
grootste hobby van Marc is tekenen
en schilderen: “Maar daarnaast heb
ik nog tal van andere interesses.
Morgen ga ik met de klas van mijn
dochter Romée naar een prehistorisch
dorpje bij Eindhoven. Daar verheug ik
me ook op!”

Ik wilde kunstschilder worden
Het leek voorbestemd dat Marc
zijn vader op zou volgen als eigenaar

van de bakkerij. Zijn vader had de
zaak immers ook overgenomen
van de opa van Marc: “Nou nee,
voorbestemd zou ik het niet willen
noemen. Ik wist namelijk al vroeg
dat ik kunstschilder wilde worden.
Vanaf mijn vroegste jeugd was ik
bijna elke vrije minuut bezig met
tekenen en schilderen. Fantastisch
vond ik dat. Ik heb lessen gevolgd bij
Coppus-Sef, de Horster kunstenaar.
Dat combineerde ik met mijn andere
passie: wielrennen. Ik was een belofte en wilde graag naar de profs.
Na het atheneum ging ik naar de
Kunstacademie. Ik kreeg op hetzelfde

Het spreekwoordelijke zwarte
gat dreigde: ”Ik had het geluk dat ik
gewend was thuis te helpen in de
bakkerij. Ik was natuurlijk met deeg
en brood opgegroeid, het was (en is)
de rode draad in het gezin Derix. Ik
ben toen de bakkerij in gegaan met
als doel mij te oriënteren op mijn
toekomst. Ik spiegelde mij aan de
kwaliteiten van mijn vader en vond
dat ik geen talent voor het bakkersvak had. Maar anderzijds waren
mijn karaktereigenschappen wel
gevormd door de wielrennerij. Ik had
doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en de enorme
drang om te presteren. Ik wilde dus
per se slagen. Door omstandigheden
groeide ik snel binnen het bedrijf. In
1995 nam ik de zaak over van mijn
vader, op voorwaarde dat ik het met
mijn broer Rob kon gaan doen. Rob
was een enorm talent in het vak, ik
was blij dat hij erbij kwam. We waren

een bakkerij met zo’n tien personeelsleden.”
De broers Derix slaagden erin de
bakkerij een flinke boost te geven.
Maar intussen kwamen de broers ook
op een verschillende manier in het
bedrijf te staan. “Rob kreeg in 2006
de kans om zijn droom te realiseren:
professioneel tenniscoach. In goed
overleg gingen we uit elkaar. In
eerste instantie zag ik er tegen op
om het zonder het vakmanschap van
mijn broer te moeten doen, maar
al snel kwam mijn karakter weer
boven drijven. Ik ging de kansen
zien en besloot er volledig voor te
gaan. Eigenlijk ben ik pas vanaf dat
moment een echte ondernemer
geworden. In 2008 heb ik een aantal
doelstellingen geformuleerd. Ik wilde
met het hele team tot de absolute
top in Nederland gaan behoren. Dat
betekende investeren in scholing,
workshops en bedrijfsbezoeken.
Daarnaast wilde ik een horizontale
organisatie krijgen waarin iedereen
beslissingen mag nemen. Iedereen
moet zijn eigen persoonlijkheid in het
bedrijf kwijt kunnen.”
Een en ander vereiste een omslag
in het denken van Derix, die altijd erg
productgericht was. “Man, ik baalde
verschrikkelijk als er één bakplaat
met broodjes niet de juiste kwaliteit
had.” Derix ging zich meer richten
op het proces: “Ik wilde, samen
met mijn mensen, veel meer gaan
genieten van het vak zelf. Plezier
onderweg leidt uiteindelijk tot betere
resultaten. Soms moet je zaaien
en kun je niet meteen resultaat
verwachten; de tijd die dat vergt
heb ik leren accepteren. Sterker nog:
die tijd waardeer ik nu veel meer.
We hebben ontzettend veel plezier
tijdens het bakken. Het oogsten na
verloop van tijd is geweldig. En ik
baal nog steeds van die ene mindere
bakplaat, maar ik kan het nu beter
relativeren.”

Derix is het meest trots op zijn
personeelsbeleid: “Wat we met een
relatief klein bedrijf van zo’n twintig
personen allemaal samen oplossen,
dat grenst aan het ongelofelijke. Er
heerst een prima sfeer, de mensen
zijn zo gemotiveerd en enthousiast,
zelfs op hun vrije dag komen ze
nog binnenlopen. Ik voel me vaak
een coach van een topsportteam:
ik motiveer mijn team en samen
staan we voor het beste brood. In de
familietraditie van mijn opa en vader
zijn we vorig jaar Limburgs Kampioen
geworden. Ik bakte zelf niet mee, dat
deed mijn team.”

We bestaan
bij de gratie van
Horst
Maatschappelijke betrokkenheid staat al sinds decennia hoog
in het vaandel bij het bedrijf: “Mijn
ouders leerden mij dankbaar te zijn.
We bestaan bij de gratie van Horst.
Dus doen we ook veel terug voor de
gemeenschap. Daarnaast steunen we
een aantal goede doelen.”
De nominatie voor de
Ondernemersprijs kwam voor Marc
Derix als een totale verrassing: “Als
er één ding is dat ik nooit verwacht
had, dan is het deze nominatie. Ik
was stomverbaasd! Wij zijn nog volop
onderweg, we bezoeken andere bakkers om er beter van te worden, we
blijven leren. En dan zo’n nominatie!
Wat als we niet winnen? Dan hoop
ik dat ik van de winnaar veel kan
leren!”
De bekendmaking van de
winnaars en de prijsuitreiking van
de Ondernemersprijzen en de Jo
Janssen-prijs vinden plaats tijdens de
ondernemersavond op donderdag 25
november in Evenementencomplex
De Merthal te Horst. Aanvang van de
avond is 20.00 uur.

Wij feliciteren:

Marc en Bakkerij Derix
ze verdienen het om genomineerd te zijn
voor de ondernemersprijs

De Florian doet het perfect, als nieuw streekproduct en onderdeel van
ons paradepaardje; de Toon Kortooms – lunch. Een lunch samengesteld
met alleen maar topproducten uit de eigen streek.
Samenwerken is een kunstje dat Marc begrijpt.

St Barbarastraat 35 Griendtsveen telefoon 0493-529251
info@herbergdemorgenstond.nl www.herbergdemorgenstond.nl

Parkhotel Horst wil via deze weg echte bakker Marc Derix in Horst
feliciteren met de nominatie voor de ondernemersprijs!
Tienrayseweg 2 . 5961 NL Horst (NL) T. +31 (0)77 - 397 60 00
F. +31 (0)77 - 397 60 09 . E. info@parkhotelhorst.nl . www.parkhotelhorst.nl

Een groot compliment voor Marc Derix en zijn medewerkers!
Elke dag met zorg gemaakt ambachtelijk vers gebakken brood en banket. Kan dat nog? Zij doen het!
Het is een optelsom van gedrevenheid, inspiratie en passie en daarom verdient Marc Derix van
Echte Bakker Derix te Horst de ondernemersprijs Horst aan de Maas 2010 te winnen!

Namens het hele
team van harte
gefeliciteerd met de
nominatie!
Wij kennen jullie uitzonderlijke
kwaliteit al lang....

Wij feliciteren Mark Derix en zijn team
met de nominatie voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
Feest, diner, koffietafel en zalenverhuur.
Voor informatie: www.delestegeulde.nl of bel 077-3984190.
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Klopman Vleeskalveren

Nu ik zo ver ben, wil ik ook winnen
Arjan Klopman is samen met zijn vader eigenaar van Klopman Vleeskalveren. Ondanks de problemen in de
agrarische sector en het feit dat hij een incomplete dwarslesie overhield aan een auto-ongeluk wist Klopman toch
een succesvol bedrijf op poten te zetten.

Arjan Klopman woont in Lottum, is
getrouwd met Anoeska (werkzaam bij
het Citaverde College en de dierenartspraktijk in Horst) en heeft met Sven, Bas
en Guus drie zoontjes. In zijn vrije tijd
blijft hij bij de dieren: siervogels hebben
zijn warme interesse. Daarnaast gaat

hij graag lekker uit eten (als de tijd het
toelaat).
De stal van Arjan Klopman aan de
Losbaan in Grubbenvorst staat er nu
bijna één jaar. Het leek logisch dat Arjan
zijn vader Jan opvolgde als vleeskalverhouder. Klopman: “Nou, dat was niet

zo logisch. Het bedrijf van mijn vader
stond in Hegelsom en grensde bijna
aan de bebouwde kom. Er waren geen
uitbreidingsmogelijkheden en eigenlijk
was er geen droog brood meer aan
te verdienen. Het leek einde verhaal.
Daarnaast was ik in eerste instantie

niet geïnteresseerd. Ik had weliswaar
de Lagere en Middelbare Agrarische
School gedaan en werkte daarna in de
agrarische sector, toen een auto-ongeluk
in 2001 mijn hele planning danig in de
war stuurde. Ik brak mijn rug en liep een
incomplete dwarslaesie op. Ik kon niet
meer lopen. Ik besloot, in mijn rolstoel,
verder te gaan studeren aan de HAS.
Eigenlijk vielen er toen twee dingen
samen: toen er een serieuze gegadigde
voor het bedrijf van mijn vader was,
begon het toch te kriebelen. Daarnaast
kreeg ik een unieke kans op de HAS. In
mijn laatste jaar werd ik gevraagd deel
te nemen aan de Topklasse ondernemers. In dat project krijg je een jaar de
tijd om zelf een bedrijf op te zetten. De
school ondersteunt je daarbij.”
Toen Klopman ook nog de steun
kreeg van Anoeska en van zijn vader besloot hij ervoor te gaan. Inmiddels was
hij zover gerevalideerd dat hij opnieuw
leerde lopen en de rolstoel terzijde kon
schuiven. Onder het motto ‘waar een
wil is, is een weg’ ging hij aan de slag:
“Omdat er in Hegelsom geen toekomst
voor het bedrijf was, kochten we het
stuk grond hier in Grubbenvorst. Ik heb
meteen alle betrokkenen meegenomen
in het proces: ik heb de buurt en de

www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Dierenartsenpraktijk
Horst e.o.
T 077-398 21 69

www.vooralledierenhetbeste.nl

Firma Klopman gefeliciteerd en
veel succes gewenst namens
Wij feliciteren topondernemer

Arjan Klopman

van harte met zijn nominatie
voor de ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2010

Ysselsteyn - Venray

tel. (0478) 544 200

Arvalis Oirlo feliciteert Jan en Arjan Klopman
met hun nominatie voor de ondernemersprijs!
Wij zijn trots dat we een belangrijke bijdrage hebben mogen
leveren aan de verplaatsing en oprichting van de modernste
kalverhouderij van Nederland.

Wenst
Jan & Arjan
succes!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

actiegroep Behoud de Parel uitgenodigd
om te laten zien wat ik van plan was.
Veel mensen waren op voorhand tegen,
maar wisten veel te weinig van de
bedrijfsvoering af. Door ze deelgenoot
te maken en zo open en transparant
mogelijk te communiceren heb ik veel
wantrouwen weg kunnen nemen.”
Duurzaamheid en dierenwelzijn
zijn belangrijke aspecten bij Klopman
Vleeskalveren: “Op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we meer dan het minimum.
Ik ben ervan overtuigd als je het
minimale doet, je de eerste bent die in
zware tijden omvalt. Voorbeelden van
die duurzaamheid zijn de energiezuinige
technieken (denk aan de verlichting,
de pompen, de ventilatoren en de
warmtevoorziening), het groenplan dat
in overleg met de buren is vastgesteld
en het dierenwelzijn. Ieder kalf heeft
hier meer ruimte dan wat wettelijk
voorgeschreven is. Nu ben ik bezig met
zonnepanelen.”
Typerend voor Klopman is de uitspraak ‘Ondernemen doe je niet alleen’:
“je hebt met marktpartijen te maken,
met de omgeving, de dierenarts en de
overheid. Er is hier altijd activiteit, wat
door sommigen als overlast kan worden
ervaren. Ik probeer die overlast tot en
minimum te beperken. We organiseren
open dagen zodat iedereen kan zien
wat we hier doen. Zo proberen we de
onwetendheid op te heffen en begrip te
kweken voor onze activiteiten.”
Klopman is een echte dierenliefhebber: “Ik vind het een schitterend
moment als we de hekken tussen de
kalveren, als ze een week of zes tot acht
oud zijn, weghalen. De dieren zijn dan
zo ongelofelijk blij en je ziet ze dansen
en rondspringen. De temperatuur in
de stal loopt meteen enkele graden
op.” Anderzijds zijn er ook moeilijke
momenten: “Ja, als de kalveren net weg
zijn naar de slacht en ik daags erna in
de stal kom: die leegte, nee, dat is niet
fijn.”

Het glas
is nooit half leeg
Klopman runt zijn bedrijf samen
met zijn vader: “Af en toe huur ik
tijdelijke arbeidskrachten in, maar
met twee man is het te doen. Ik maak
weliswaar weken van gemiddeld vijftig
tot zestig uur, maar ik kan anderzijds
mijn tijd gedeeltelijk zelf invullen.
Tussen de middag kan ik thuis eten met
de kindjes. De liefde en bezieling voor
het vak heb ik overgenomen van mijn
vader. Denk niet dat je er rijk van wordt.
Vroeger misschien, maar nu niet meer.
Is ook niet erg, ik heb het vreselijk naar
mijn zin. Misschien heeft mijn ongeluk
invloed gehad op mijn levensvisie,
maar ik ben altijd optimistisch gestemd.
Een glas is nooit half leeg bij mij. Niet
zeuren, niet zeiken, aanpakken. Niet te
lang nadenken over zaken, maar snel
beslissen. Ik zie overal een uitdaging in.
Als je iets perse wilt bereiken, dan lukt
dat ook!”

Ik wil altijd
de beste zijn
Arjan Klopman vindt het verrassend
dat hij genomineerd is: “Ja, een leuke
verrassing. Maar nu ik zover ben, wil ik
ook winnen. Ik wil altijd de beste zijn!”
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15 VRAGEN aan Wilke Arts

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

Wilke Arts
18 jaar
Horst
Hogeschool Utrecht
(Journalistiek)

Waar word jij later een talent in?
Ik ben nog volop aan het ontwikkelen,
maar ik hoop later een baan te vinden
in het journalistieke beroepsveld.
Misschien columnist en anders verslaggeefster of documentairemaakster
ofzo.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik vind projectbegeleiding het leukste,
omdat je daar samen met de rest
van je klasgenoten een website
maakt die je dan vult met eigen
gemaakte nieuwsberichten. Bij dit vak
ga je zelf op zoek naar het nieuws.
Minder, maar niet vreselijk vind ik

de hoorcolleges over verschillende
onderwerpen in de maatschappij.
Hierbij ben je maar één nummertje in
de zaal en dus vrij anoniem. Terwijl je
bij andere vakken echt aan je leraar
of lerares kunt laten zien wat je in
huis hebt.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriendin.
We hebben gewoon een gezellige
groep meiden waarmee we vaak
gezellige dingen gaan doen.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Altijd wat mixdrankjes en dan nog wat
chips erbij.
In het weekend ben jij te vinden in?
Meestal ga ik naar De Lange of Blok
10. Hier hoop ik ieder weekend weer
alle mensen tegen te komen, die ik in
Utrecht niet meer zie, om weer eens

gezellig bij te praten onder het genot
van een drankje.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou eerst een avond uitgaan met de
vriendinnen en iedereen trakteren. Als
er dan nog wat over blijft zou ik nog
een vliegreisje boeken met de vriendinnen naar Barcelona om daar de rest van
het geld uit te geven op de Ramblas.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een toespraak zou moeten
geven voor een groot publiek en ik
m’n tekst kwijt ben.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Er gaat niets boven een overheerlijke
Italiaanse pizza.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Alle vriendinnen die zorgen voor de
nodige humor en gezelligheid en

een pinpas met geld erop om zo de
uitgaansgelegenheden op vakantie
onveilig te maken.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Thuis draag ik het liefst gewoon een
joggingbroek, maar zodra ik de straat
op moet, doe ik een broek met een
shirtje aan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Op het moment besteed ik toch wel
de meeste tijd aan m’n school en het
zoeken van een kamer in Utrecht,
maar het liefste zou ik meer tijd willen besteden aan feesten met mijn
vriendinnen. En als ik in het weekend
niet kan uitgaan in Horst, wat ik erg
jammer zou vinden, kan ik nog altijd
een pilsje op school bestellen, want
zelfs in Utrecht weten ze wat ‘een
pilsje’ is, haha.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Er zouden nog meer uitgaansgelegenheden komen voor alle leeftijden
zodat er geen jongeren meer op straat
hoeven te hangen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een goede horror of thriller. Daar hou
ik echt van!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou meteen naar Eindhoven rijden
om daar lekker te gaan shoppen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Kenia, daar wil ik al zolang naar toe.
Lekker op safari en mensen met
andere culturen ontmoeten. Dit zou ik
het liefst na mijn studie journalistiek
willen doen met een vriendin.

Mies
Column
Bommen en
vlammen
Een bijzonder en uniek
moment: lampen, televisie en
computers zijn al voor twaalf
uur uitgeschakeld en iedereen
ligt uitgeput in bed in het
gezelligste studentenhuis van
Amsterdam. Met het idee met
z’n allen vroeg te gaan
slapen, zodat we morgen
weer fris en fruitig aan de
ontbijttafel zitten, kruipen we
vroeg onder de wol.
Als we bijna in dromenland
beland zijn, worden onze
dromen bruut verstoord door
een enorme knal, gevolgd door
oorverdovende sirenes.
Geluiden van rennende mensen
over onze gezamenlijke trap en
knallende deuren maken ons
enigszins paniekerig. “Grijp je
mooiste kleren bij elkaar en
rennen!” was mijn eerste
reactie. Gelukkig was dat niet
nodig. Bij ons was niets aan de
hand, godzijdank. Voor op straat
was het te doen. Gehuld in
pyjama, coupe-ik-hou-vanslapen en met open mond
stonden we dan met z’n vieren
voor het raam enorme vlammen
en rookwolken te bewonderen.
Natuurlijk hielden we het nog
geen twee seconden vol.
Schoenen aan en naar buiten!
Nog steeds gehuld in die
allermooiste pyjama en gewapend met een fototoestel
renden we als echte ramptoeristen naar het plaats delict. Vanaf
een klein afstandje aanschouwden we een wit busje omringd
door vlammen, rook en blussende brandweermannen. Na
wat nieuwsgierig rondvragen
hoorden we dat in dat witte
busje een bom tot ontploffing
was gebracht. En dan te
bedenken dat wij twee uur
geleden nog nietsvermoedend
langs datzelfde busje liepen,
wat een heerlijk fijn idee.
Nog steeds geschokt gingen
we weer terug naar binnen.
Natuurlijk werden alle spectaculaire foto’s meteen bekeken en
op Twitter, Facebook, Hyves en
YouTube geplaatst. Onder het
genot van een lekker warme
kop thee en heel veel koekjes
bespraken we de bomontploffing nog ’n keertje uitgebreid.
Onze poging ’n keer vroeg naar
dromenland te vertrekken
mislukte dus totaal. Nouja,
vanavond, morgenavond of
volgende week nog maar een
poging doen.
Mies
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Friends-for-Music goes Hollywood
Op vrijdag 19 november 2010 presenteert Friends-for-Music weer een unieke theatershow in de Maaspoort te
Venlo, dit jaar geheel in het teken van Hollywood films. Friends-for-Music betekent niet alleen een mooie theateravond, maar ook een steuntje in de rug voor aanstormende talenten en de regionale blaasmuziek.

fanfare 95,75 punten. Dit is een
geweldig resultaat. Op 19 november
zal de fanfare laten horen dat zij een
populair, avondvullend programma kan
verzorgen. Sinds 2003 staat fanfare
Monte Corona onder leiding van dirigent Geert Jacobs.
Tijdens Friends-for-Music goes
Hollywood ziet u fragmenten uit de
bekendste Hollywood films en hoort
u de bijbehorende muziek. Tijdens
de theatershow van dit jaar zullen
ook een aantal solisten van fanfare
Monte Corona hun beste beentje voor
zetten. Zo zingt Karlijn van Dinther het
prachtige ´Gabriella’s Song´ uit de film
´As it is in heaven´. Henk Sturme speelt
op bugel de bekende solo ´Sorry´ zoals

eerder uitgevoerd door Kyteman. De
vaste Friends-for-Music begeleidingsband is ook dit jaar weer Fermate. Het
creatief concept is net als vorig jaar
in handen van Bart Reinders. Na deze
theatershow is het tijd voor een gezellige after-party.
Friends-for-Music 2010 begint
vrijdagavond 19 november om 20.00
uur in de Maaspoort te Venlo. Kaarten
kosten 25 euro en zijn te bestellen via:
info@friendsformusic.nl Voor ondernemers en bedrijven zijn er ook zeer
aantrekkelijke Business-to-Business en
Business-to-Consumer mogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de organisatie via
06 20 60 52 68.

Vrolijke Jordanezen
in B2 in Horst
Na de succesvolle uitreiking van
de eerste FFM-award vorig jaar aan
Marjolein Vermeeren zal ook in 2010
een aanstormend talent deze award
winnen. Vorig jaar stonden drie instrumentale talenten in de schijnwerpers.
Dit jaar is het tijd voor de vocale
talenten. De drie genomineerden voor
de FFM-Award 2010 zijn de 17-jarige

Alina Küres uit het land van Maas en
Waal, de 17-jarige Ankie Wijnands uit
Horst en de 22-jarige Rob de Ruyter
uit Sliedrecht. Met de FFM-award wil
Friends-for-Music het muzikale talent
dat elk jaar een prominente rol heeft
in de theatervoorstellingen extra
ondersteunen. De winnaar ontvangt de
FFM-Award en een mooi geldbedrag.

Dit jaar wordt de FFM-award uitgereikt
door de burgemeester van Horst aan
de Maas Kees van Rooij.
Er is dit jaar tijdens de Friends-forMusic theathershow een belangrijke
rol weggelegd voor fanfare Monte
Corona uit Kronenberg en Evertsoord.
Tijdens het Wereld Muziek Concours
(WMC) van vorig jaar behaalde de

Op vrijdag 12 november vindt in B2 in Horst (voorheen De Vlies) een
optreden plaats van De Vrolijke Jordanezen.
De meest bekende smartlappen worden op deze avond door
de Horster muzikanten ten gehore
gebracht. Er worden grote vlaggen
door verklede mensen door de zaal
gedragen, er vliegen papiersnippers
in de lucht en er worden toeters

uitgedeeld onder het publiek zodat
iedereen mee kan doen. Het belooft
weer een gezellige avond te worden.
Het optreden vindt plaats tussen
19.00 en 22.00 uur en de entree
bedraagt 2,50 euro. Voor meer informatie kijk op www.discotrefpunt.nl

Fay Lovsky en Arthur
Ebeling in Cambrinus
Zondag 14 november staan Fay Lovsky en Arthur Ebeling op het podium
van Cambrinus in Horst. Fay Lovsky staat bekend als een van de meest
markante en creatieve muziekmakers van Nederland van de afgelopen
twee decennia. Arthur Ebeling is een niet minder eigenzinnige muzikant en
Nederlands meest uitbundige gitarist op de Gretsch-gitaar.

(Foto: Brendan van den Beuken)

Arthur Ebeling staat bekend als
een onnavolgbaar gitarist met een
geheel eigen stijl. Van zwoele
late-night-jazz tot rhythm & blues
en rauwe pure blues, van neo-rockabilly tot skiffle. Ebeling beheerst
de rockabilly en country-fingerstyle
als geen ander. In zijn muziek zijn
onmiskenbaar invloeden aanwezig van
Ray Charles, Tom Waits, Eddie Cochran,
Hank Williams en zelfs Kurt Weil.
Ebeling’s teksten zijn weliswaar uit het
leven gegrepen, maar blijven vooral
luchtig door de ontwapenende humor
en zienswijze van Ebeling.
Fay Lovsky’s sound is moeilijk
te vergelijken met die van anderen
uit de serieuze (pop)muziek. Zeer
eigenzinnig schildert ze steeds weer

nieuwe muziekstukjes, gebruik makend van een aantal ongebruikelijke
instrumenten, vaak op ongebruikelijke
wijze. Haar herkenbaarheid zit ‘m in
deze eigenzinnige benadering van
‘liedjes maken’, gekoppeld aan haar
mooie heldere stemgeluid. Ze schrijft
in het Engels, Nederlands en Frans en
in verschillende stijlen: jazz, country,
folk en pop. Fay Lovsky speelt piano
en gitaar, maar ook ukelele, zingende
zaag en de theremin, een instrument
waarop op toverachtige wijze elektronische geluiden gemaakt worden
door slechts met de hand bezwerende
bewegingen te maken.
Het concert begint om 16.00 uur.
Voor info en reserveringen kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Optreden Armand in Meterik

Opening carnavalsseizoen
Op zaterdag 13 november treedt de Brabantse protestzanger Armand
op in café Kleuskens in Meterik.
De zanger van Nederlandstalige
protestliederen is bekend in heel
Nederland, mede door zijn markante
verschijning. Zijn karakteristieke voorkomen bestaat uit een volle bos lang
rood haar en een joint.
De aanvang van zijn optreden
staat voor 20.30 uur gepland en de
toegang is gratis.
Armand werd bekend door
zijn protestliederen. Het nummer
waar de meesten hem van zullen
kennen is ‘Ben ik te min’, een liedje

dat hoog scoorde op de hitlijsten
van destijds. In de jaren ‘60 werd
hij gezien als de Nederlandse Bob
Dylan. Het optreden van Armand in
café Kleuskens staat in het teken
van de opening van het carnavalsseizoen van de Meulewiekers.
Waarom gekozen is voor een
optreden van Armand en welke
speciale betekenis dit heeft, wordt
die avond duidelijk. Ook is er een
optreden van de winnaars van de
Meterikse liedjesavond.

Nieuw seizoen
Puur Cultuur Filmhuis
Het Filmhuis van stichting Puur Cultuur vertoont bijzondere producties die om verschillende redenen in de
picture zijn. Dit kan een klassieker zijn, een documentaire of een film die veel publiciteit heeft gekregen. Het zijn
films die doorgaans niet uit het commerciële circuit komen maar zeer de moeite waard zijn om bekeken te worden.
Films waar je stil van wordt, die ontroeren of aan het denken zetten.

Veel live optredens bij
Blok10 in Horst
De komende maanden treden veel nationale en internationale bands
op bij Blok10 in Horst. De programmering is aangepast nu de avonden
langer worden en terrasjesweer er voorlopig niet meer inzit.
Zaterdag 13 november vindt
in Blok10 de derde editie van
‘Monsters of Heavy Metal’ plaats
met als line up: Cowboys from
Hell (Pantera tribute), Sanitarium
(Metallica tribute) en de Ozzy
Osborne Tribute Sensatie.
Vrijdag 19 november is ‘Dirty
Friday’, een maandelijks terugkerend concept met diverse dj-acts
met als line up: Lucky Done
Gone, Crude Kid, Eargasme en

Cultuurbarbaren. Een dag later, op
zaterdag 20 november staat de act
Jilted Generation in combinatie met
House/Dance dj Izzy op het podium.
Zaterdag 27 november treden de
De Sparks op, zaterdag 11 december
U2 NL en op zaterdag 18 december
is er een optreden van ‘Parris’.
Alle optredens beginnen om
22.30 uur. Meer info en de volledige
programmering zie
www.blok10horst.nl

Ruilbeurs modelauto’s
in Sevenum
Op zondag 14 november vindt in de Schatberg in Sevenum voor de
veertiende keer een ruilbeurs voor modelauto’s plaats. Aan de beurs
nemen standhouders uit Nederland, Duitsland en België deel. De
ruilbeurs voor modelauto’s is van 10.00 tot 15.00 uur. Een bezoek aan de
beurs is gratis evenals het parkeren.
Er staan modellen op schaal
uitgestald op tafels met een totale
lengte van zo’n 150 meter. Op de
beurs is verder bijna alles rondom
modelauto’s te vinden. De schaalgrootte van de auto’s loopt uiteen van
1:87 tot 1:15. Naast personenauto’s
en vrachtwagens zijn er op deze beurs

ook landbouwvoertuigen en grondverzetmodellen aanwezig. Ook voor
zelfbouwers van modelauto’s zijn
onderdelen op de beurs te vinden.
Voor meer informatie en
tafelreserveringen: telefoon
0478 69 23 14 of zie www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Herberg de Troost op L1
te zien
In de tweede helft van november worden de concerten van Herberg
de Troost vertoont op L1. In een zestal programma’s worden beelden
uitgezonden van concerten van Herberg de Troost. De optredens vonden
in maart van dit jaar plaats in de boerderij Lignum Antiquum in
Broekhuizenvorst.
Herberg de Troost bracht tijdens
de concerten gedichten van Jack
Poels op muziek ten gehore. Die
muziek kwam tot stand met hulp
van Skinnie, Mo’Jones, Sjoerd Rutten,
Tren van Enckevort en Jack Poels.
In de zes weekenduitzendingen
van elk vijfentwintig minuten wordt
ook ruim aandacht besteed aan
de mensen die op welke manier
dan ook bij de concerten betrokken waren. Hiertoe behoren alle
muzikanten van Herberg de Troost,

de gastmuzikanten en de herbergier.
Ook mensen die tijdens de concerten
met streekproducten uit de omgeving van Horst aan de Maas aanwezig waren zijn in filmische portretten
vastgelegd. De uitzendingen zijn
elke zaterdag en zondag te zien om
11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur.
De uitzendingen worden uitgezonden in het weekend van 13-14,
20-21 en op 27-28 november en op
4-5, 18-19 en op 25-26 december en
op 1 en 2 januari.

De vrijwilligers van Puur Cultuur
zetten zich in om uit het grote aanbod een selectie te maken waarin
actualiteit en diversiteit een grote
rol spelen. De aandacht gaat uit naar
cineasten die vanuit politiek, emotioneel of geschiedkundig standpunt

hun kritische visie op het leven geven
of mogelijk verrassen met betoverende beelden die op het netvlies
blijven branden. Films die raken en
aanraken.
De voorstellingen beginnen om
20.00 uur in de Kasteelboerderij aan

de Kasteellaan 1 in Horst. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. De filmvertoningen zijn altijd op de 1e en 3e donderdag van de maand. Op donderdag
18 november wordt de film The
Matrix vertoond. Voor meer informatie kijk op www.puurcultuur.nl

Uitnodiging voor open gesprek
met Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap Peel en Maasvallei nodigt
alle inwoners in Noord- en MiddenLimburg uit om met hem in gesprek
te gaan over zijn taken en werkzaamheden. Hiervoor houdt Waterschap
Peel en Maasvallei twee watercafés.
Met deze watercafés wil het waterschap de kwaliteit van zijn werk
verbeteren. De watercafés zijn
dinsdag 16 november in Baexem en
dinsdag 23 november in Meerlo.
Waterschap Peel en Maasvallei is
benieuwd naar de mening van zijn klanten
over zijn functioneren: wat zou anders
moeten; wat kan beter; wat willen de
klanten. In een open, informeel gesprek
tijdens de watercafés wil het waterschap
deze vragen beantwoord krijgen.
Alle onderwerpen mogen aan bod komen:
maaien, snoeien, herinrichten, peilbeheer,
dijkbeheer, dijkaanleg, recreatief medegebruik, handhaving en vergunning.
De meningen, ideeën en suggesties van
de bezoekers van deze bijeenkomsten,
dragen bij tot het verbeteren van taken en
werkzaamheden van het waterschap.

Terugkoppeling
De opmerkingen, ideeën en suggesties die
de bezoekers tijdens de watercafés geven,
komen in een verslag. Hiermee gaat het
waterschap aan de slag; acties die directe
aandacht vragen voert het waterschap
direct uit, nieuwe ideeën neemt het waterschap mee in nieuw beleid en bestaand
beleid past het waterschap zo mogelijk en
gewenst aan. Alle bezoekers ontvangen
een brief met de belangrijkste, gestelde
klantvragen en de acties die het waterschap hierop onderneemt. Verder houdt
het waterschap bezoekers via berichtgeving op de website en in andere media op
de hoogte van de voortgang van de acties.
Data en locaties
De watercafés vinden plaats:
• dinsdag 16 november om 20.00 uur in
Café-zaal De Oude Smidse Baexem,
Stationstraat 26 in Baexem
• dinsdag 23 november om 20.00 uur in
Sport- en feestzalen Complex ‘t Brugeind,
De Leeuwerik 33 in Meerlo
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Munckhof
organiseert
gratis
Fietsbeurs
Op 15 en 16 november
organiseert Munckhof
Reiswereld een gratis
Fietsbeurs in samenwerking
met touroperator De Jong Intra
en fietsspecialisten Profile
Bartels en Jan Reijnen. Deze
beurs vind ´s avonds plaats op
15 november in Café de Lange
te Horst en op 16 november
2010 in Grand Café Gallery te
Panningen.
Geïnteresseerden in fietsvakanties kunnen tijdens deze
avond informatie krijgen over
dergelijke vakanties. In navolging
op de zeer goed bezochte
Fietsbeurs in 2006 is dit jaar
besloten om de Fietsbeurs in
twee plaatsen te houden, Horst
en Panningen. Op die manier
wordt tegemoet gekomen aan de
wensen van de bezoekers om
dichtbij huis een dergelijke avond
bij te wonen.
Op beide avonden zal de zaal
vanaf 19.00 uur geopend zijn,
waarna het programma rond
19.15 uur zal starten. Gerrit
Wolbers zal de avond leiden en
inzicht geven in fietsvakanties.
Gerrit heeft zelf jarenlang
fietsvakanties begeleid voor De
Jong intra en zal vanuit zijn
ervaring de bezoekers meer
informatie kunnen geven over
fietsvakanties en alles wat daarbij
komt kijken. Tevens wordt er één
speciale reis uitgebreid toegelicht.
Het programma is rond 21.30 uur
afgelopen. Hierna is het nog
mogelijk om vragen te stellen.
De ervaren reisadviseurs van
Munckhof Reiswereld staan de
gehele avond klaar om reisinformatie te geven over fietsvakanties. Daarnaast zullen er medewerkers van Profile Bartels en Jan
Reijnen aanwezig zijn die uitleg
kunnen geven over fietsaccessoires voor fietsvakanties. Deelname
aan de Fietsbeurs is geheel gratis
en inschrijven is tot 15 november
mogelijk via www.munckhof.nl

Favoriete
boeken
bij BiblioNu
Vanaf 7 november tot en
met 7 december presenteert
BiblioNu Horst de favoriete
boeken van de medewerkers
van BiblioNu.
Van iedere titel is er een korte
omschrijving waarom juist dat
boek zo’n indruk heeft gemaakt.
De boeken zijn zoveel mogelijk
uitleenbaar, zodat ook anderen
kunnen genieten van de leestips.
Het aanbod aan titels bestaat
onder andere uit de Millenniumtrilogie, Kruistocht in spijkerbroek, Zadelpijn en ander
damesleed, De aardkinderen en
Ronja de roversdochter.

Silvester Zwaneveld Boekpresentatie
in ’t Gasthoes
Custers Gebonden
In café Cambrinus in Horst wordt donderdag 18 november het boek
Custers Gebonden gepresenteerd. Het is een verzameling van de columns
van de van oorsprong uit Horst afkomstige Johan Custers.

Silvester Zwaneveld, bekend van het cabaretduo Arie en Silvester, is op
zondag 14 november te gast in Horst. Het publiek in ’t Gasthoes mag
hiermee als eerste een blik werpen op zijn nieuwe voorstelling ‘Het Recht
Van De Sterktste’. Dat Silvester een zaal plat kan spelen, bewees hij
jarenlang met zijn duo Arie en Silvester. Als solocabaretier kwam hij hierna
overdonderend op dreef.
Twee seizoenen liet Silvester
het Kukeleku-publiek al gieren van
de lach, zonder daarbij de inhoud te
schuwen, in de voorstelling ‘Silvester
Alone’. De grote vraag van de avond
is: zijn wij evolutionair gezien niet
allang voorbij onze uiterste houdbaarheiddatum? En als wij inmiddels
evolutionair afval zijn, wat doen we
dan nog met onze tijd op aarde?
Deze tweede soloshow is grappig,

NI

Op onnavolgbare wijze maakt hij
ogenschijnlijk bizarre vraagstukken
tot onderwerp van zijn zoektochten.
Vraagstukken kunnen wat Custers
betreft niet curieus genoeg zijn of
een filosofische onderwerping is wel
op zijn plaats. Dat Custers niet vies is
van een nodige portie humor wordt
duidelijk zodra zijn onderwerpen het
daglicht zien en in vraagvorm het papier bereiken. Wat gaat er om in een
sportvisser? Hebben wij Pythagoras
nodig? Hoe is het succes van de lees-

portefeuille in de provincie Limburg
te verklaren? Zijn alleen Duitsers corpulent? en Wat is de rol van de vader
tijdens de bevalling?
Johan Custers zal op zijn
Custeriaans dit werk voor het eerst
aan het publiek voorstellen. En wat
het publiek daarbij mag verwachten laat Custers het liefst nog in het
midden. “Laat je verrassen”, aldus de
schrijver. De boekpresentatie begint
om 20.00 uur en is vrij toegankelijk in
Cambrinus, Venrayseweg 94 in Horst.

indrukwekkend en meeslepend. Het
Recht Van De Sterkste biedt hilarische
visuele scènes, interactieve sketches,
bloedstollende verhalen, filosofische
overpeinzingen en sterke, harde
grappen. Een indringende show met
een gezonde dosis humor.
De foyer gaat om 19.00 open en
de voorstelling begint om 20.00 uur.
Meer informatie en kaarten reserveren
kan via www.kukeleku.com

Wil je iets betekenen
voor jouw wijk of buurt?
EU

Schoolstraat 1, 5961 EE Horst T (077) 39 85 66
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Expositie
Alice Eenhoorn

Grote rommelmarkt Voor de tiende keer
in het Peelmuseum Horst aan
Op zondag 14 november wordt de jaarlijkse grote rommelmarkt van het
Peelmuseum in America gehouden. Het museum wordt voor deze dag
volledig verbouwd om alle waar uit te kunnen stallen.
Traditioneel biedt de rommelmarkt
in het Peelmuseum een ruim aanbod
aan serviesgoed en glaswerk, lampen,
elektra, huishoudelijke apparatuur, puzzels en kinderspeelgoed. Maar ook liefhebbers van antiek, curiosa en andere
tweedehands goederen worden op hun
wenken bediend. De markt vindt net
als vorig jaar plaats in ‘de Kamphut’

en in een grote tent, die achter het
museumgebouw wordt opgesteld. De
rommelmarkt is op 14 november van
13.00 tot 16.30 uur in het Peelmuseum
aan de Griendtsveenseweg 69 in
America. De toegang bedraagt 1 euro
(kinderen tot 12 jaar gratis). Voor meer
informatie bel voorzitter Frans Steeghs
077 464 13 36.

Bij galerie Derikx in Horst is een nieuwe expositie van Alice Eenhoorn te
zien. Alice is geboren op het mooie Texel en woont tegenwoordig in Noord
Limburg. Ze beoefent de schilderskunst op haar geheel eigen wijze en
maakt onder andere gebruik van olie en acryl en gemengde technieken.
De schilderijen van Alice Eenhoorn
zijn een vertoon van passie en
levensdrift. Soms fel, soms ingetogen
legt ze haar innerlijke belevingswereld
bloot. Haar werk is soms figuratief, dan
weer abstract, expressionistisch, maar
altijd gepassioneerd.
Voor meer informatie bel

077 398 42 39 of kijk op
www.galeriederikx.nl De expositie is
te bekijken tijdens de openingstijden
van galerie Derikx van dinsdag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag van 09.00 tot 16.00
uur. Middagpauze van 12.30 tot 13.30.
Vrijdag koopavond tot 20.00 uur.

de Maas
zingt

Gemengde zangvereniging Con
Brio organiseert op 13 november
in het Gasthoes in Horst al voor de
tiende keer het jaarlijkse zangevenement ´Horst aan de Maas zingt´.
In 2001 ontstond door samenvoeging van de gemeenten Horst,
Grubbenvorst en Broekhuizen de
gemeente Horst aan de Maas.
Con Brio zag hierin aanleiding om
een gelegenheidskoor samen te
stellen met zangers en zangeressen
uit alle dorpen van de nieuwe gemeente. De naam lag voor de hand:
´Horst aan de Maas zingt´. Het werd
een groot succes en het koor is dit
evenement elk jaar blijven organiseren. Het gelegenheidskoor heeft
inmiddels landelijke bekendheid
gekregen en deelnemers komen van
overal om samen te zingen met ´ôs
Limburgers´.
Vanzelfsprekend krijgt de
jubileumavond op 13 november
een feestelijk tintje. Er is een extra
groot gelegenheidskoor, dat met een
spectaculair repertoire een reis rond
de wereld maakt. Exotische klanken
onder begeleiding van Con Brio’s
vaste pianiste Oksana Baljva, fluitiste
Marianne Groenewegen en leden van
de slagwerkgroep van de Harmonie
van Horst. De muzikale leiding is in
handen van Con Brio-dirigent Marcel
Kuepers. Het wordt een bijzondere
avond, met in het voorprogramma
Con Brio, Mannenkoor Grubbenvorst,
Huur ôs uit Grubbenvorst en
gemengd koor Vocante uit Neer.
Het gelegenheidskoor met ruim
130 deelnemers zorgt voor een
spetterende finale. De aanvang is om
19.30 uur en de toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom.

Fotoexpositie
KnopenLopen
Kulinair
ZZZIUDQFLVKDLUGHVLJQQO
ZZZIUDQFLVVFKURHPEJHVFRP
7HO  
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Foto’s van het evenement
KnopenLopen Kulinair worden
vanaf 10 november geëxposeerd
in de Openbare Bibliotheek in
Sevenum.
Op 1 september werd een
feestwandeling georganiseerd ter
ere van het feit dat de voormalige
gemeente Sevenum in 2010 was
uitgeroepen tot Wandelgemeente
van het jaar. Ruim 800 wandelaars
deden me aan de 12 kilometer lange
wandeling met stopplaatsen voor
een hapje, een drankje en muziek.
Tijdens KnopenLopen Kulinair werd
een fotowedstrijd gehouden. De prijsuitreiking daarvan vindt plaats op
vrijdag 12 november in de Openbare
Bibliotheek Sevenum tussen 19.00
en 20.00 uur.
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De Vrije Spelers
gaan ‘Hersenspinnen’

Folkband Timbershop
bij Boëms Jeu

Toneelvereniging De Vrije Spelers in America staan in november weer op de planken. Dit keer met de voorstelling Hersenspinnen. Weerloze schepsels, de nadelen van een verkoudheid, de vreugde van een rotte kies, een live
verdrinkingsshow, tien pond bananen en een halve haan en de kunst van het verleiden van getrouwde vrouwen.
Alles komt aan bod.

Op zaterdagavond 13 november treedt folkband Timbershop uit
Sevenum op bij Boëms Jeu in America.
Timbershop is een coverband van
Ierse folkmuziek die haar inspiratie
hoofdzakelijk vindt in het repertoire van
de Dubliners. Met prachtige ballads en

De Vrije Spelers tijdens een repetitie van Hersenspinnen
Wat gebeurt er allemaal in het
hoofd van een schrijver. Men krijgt het
in deze voorstelling te zien. De Vrije
Spelers brengen de hersenspinnen van
een drankbehoeftige schrijver tot leven.
Negen verhalen die zich in Rusland
afspelen maar die net zo goed in het
dorp America plaats hadden kunnen
vinden. In alle verhalen staat de mens
centraal, de mens met al zijn vreemde
gedrag, zijn bizarre dromen en zijn
onvervulde verlangens.
De Vrije Spelers doen hun naam
eer aan en zij zullen u meenemen in
deze rijke schrijversfantasie. Net zo
vrij als de geest van deze schrijver, zo
vrij wordt er door iedereen gespeeld.
Deze voorstelling is niet in een hokje
te plaatsen, het zou een romantische
komedie kunnen zijn maar ook een
tragische klucht. Desalniettemin is voor
iedereen alles wat er op de toneelvloer
gebeurt uiterst herkenbaar. Je ziet je
broer of zus, je buurman en je baas,
meneer pastoor en misschien jezelf.

Wat hersenspinnen zijn en wat
een tragieklucht is zullen de bezoekers
tijdens deze verrassende theatervoorstelling gaan ervaren. Onder leiding
van regisseur Marnix Mulder gaan
maar liefst twintig leden de bühne op,
variërend in de leeftijd van 17 tot 67
jaar. Marnix is zeer gedreven en actief
en haalt het beste uit zijn spelers, wat
resulteert in prachtig toneelspel. Het
decor is abstract zodat het publiek er
niet door wordt afgeleid en het spel
nog beter tot zijn recht komt.
De koninklijk erkende toneelvereniging De Vrije Spelers staan van
oudsher in de regio bekend om hun
kwalitatief goede toneelspel. Elk
jaar weten vele toeschouwers weer
de weg naar hun voorstellingen te
vinden. Afgelopen toneelseizoen
werden twee leden uitgeroepen tot
beste mannelijke hoofdrolspelers
van Limburg. De vereniging werd
opgericht in 1914 en is daarmee een
van de oudste toneelverenigingen

van Limburg. Het is een zeer actieve,
bruisende vereniging die elk jaar een
stuk op het toneel brengt. Daarnaast
worden er regelmatig megaproducties
ten tonele gebracht, waarvan de volgende gepland staat voor 2014 tijdens
het honderdjarig bestaan van De Vrije
Spelers.
Iedereen is van harte welkom bij een van de voostellingen
Hersenspinnen in de Bondszaal aan
de Pastoor Jeukenstraat in America.
Zaterdag 13 november is de feestelijke
première. Zondag 14, zaterdag 20 en
zondag 21 november zijn er ook nog
voorstellingen en de aanvang is op
alle avonden om 20.15 uur. Ook is er
zondagmiddag 21 november een voorstelling, aanvang 14.30 uur. De entree
bedraagt 8 euro. Kaarten zijn telefonisch te bestellen bij Leonie Keijsers
via telefoonnummer 077 464 90 29.
Door het beperkte aantal zitplaatsen is
het raadzaam tijdig te reserveren. De
première is al uitverkocht.
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G rat is Fiet
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

Musicaldagen
Dendron College

Leerlingen van Havo 3, VWO 3
en VMBO 2 deden afgelopen weken
mee aan de Musicaldagen van het
Dendron College. Elke klas werkte
twee dagen aan een musical. De leerlingen volgden dansles en zangles.
Deze lessen werden gegeven door

docenten van het Kunstencentrum
Jerusalem. Uiteindelijk werden alle
musicalstukken samengevoegd
tot één act. De shows op 1, 2 en
9 november werden druk bezocht
door ouders, personeel en andere
genodigden.

Acu-Balance
Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
43972 © Clabbers Communicatie

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?

opzwepende polka’s belooft het een
puike Ierse avond te worden.
Het optreden begint om 21.00 uur.
Meer info: www.timbershopband.nl.

Energie-balans, Hormonale balans
Pijn en Ontstekingen, Blessures, Migraine

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

tel: 077- 374 4305
tel: 077- 473 3145
acu_balance@hotmail.com
Vergoed door o.a. VGZ en CZ!
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Vollemaanwandeling IVN De Maasdorpen

Beelden van de duisternis,
geluiden van de stilte

(Foto: Kees Keizer)

Op vrijdag 19 november organiseren de natuurgidsen van IVN De
Maasdorpen een avondwandeling bij volle maan door het Schuitwater. Het
vertrek is om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Schuitwater aan de
Horsterweg (tussen Melderslo en Broekhuizen). De wandeling duurt
ongeveer 2 uur. Stevig schoeisel wordt aanbevolen.

Wanneer de mens tot rust is
gekomen en de zon is verdwenen,
komt in bos en veld een nieuwe
natuur tot leven. Bevers verlaten hun
burcht om voedsel te verzamelen,
dassen beginnen aan hun nachtelijke
zwerftocht en vele kleine dieren en
insecten worden in de beschutting
van de duisternis actief. Bosuilen
bakenen met hun sprookjesachtige
roep hun territorium af en proberen
vrouwtjes te verleiden.
Het is spannend en fascinerend
om juist in deze uren naar buiten
te gaan. Als dan ook nog de maan
volop schijnt, kan men genieten van
een zilverwit landschap waarin bomen en struiken magische verschijningen vormen.
De wandeling vindt plaats van
20.00 tot 22.00 uur en is gratis voor
alle belangstellenden.

Uw hond aan
een
trimbeurt toe?
Horsterweg 23
5811 AA Castenray
06-27651709
www.trimsalonuniek.nl

ZONDAG 14 NOVEMBER 16.00 UUR

FAY LOVSKI
ARTHUR EBELING
ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
L
CAMBR
(Foto: Kees Keizer)

Tapzingen in de Sevewaeg
De Balkers gaan op zondagmiddag 14 november in de Sevewaeg in
Sevenum weer een gezellige middag verzorgen met bekende liedjes
uit binnen- en buitenland. Als ’special guest’ treden in de pauze Jac en
Annie van de Heldense groep Triangel op. De meezingmiddag begint
om 14.30 uur en de entree is vrij.

Slachtdag in Museum
De Locht

Op zondag 14 november wordt in Museum De Locht een slachtdag
gehouden. Er worden op deze dag natuurlijk geen dieren geslacht maar er
zijn wel allerlei activiteiten rondom dit traditionele gebeuren.
November is vanouds de slachtmaand. Dat slachten en de verwerking
van het vlees gebeurde vroeger thuis.
Om de herinnering aan het thuis slachten levend te houden wordt zondag
een slachtdag gehouden. Slagers geven
informatie over het uitbenen en ze
laten die vaardigheid ook zien. Er wordt
balkenbrij gebakken en zult gemaakt.
Bezoekers kunnen slachtproducten
kopen en er worden vleespakketten
verloot. Elders op het terrein stoken de
smeden het vuur weer op en laten zij
zien hoe zij siersmeedwerk maken.

Op de zolder van het museum
is een tentoonstelling ingericht over
de emigratie vanuit de regio naar
Noord-Amerika in de periode van 1870
tot 1935. In die periode vertrokken
tenminste 600 mensen uit onze regio
en de tentoonstelling geeft een beeld
van deze emigratie.
Museum De Locht is geopend op
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Groepen kunnen op afspraak
ook op andere tijden terecht. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Verrassend project in Museum de Kantfabriek

Concert ´Klinkend
Changement´
De Stichting Limburgse Componisten organiseert met ondersteuning van
de Provincie Limburg, het Huis voor de Kunsten en Intro in situ een project
onder de naam Klinkend Changement, een avondvullende voorstelling met
muziek op teksten van jonge dichters over veranderingen in Limburg. Op
zondag 14 november vindt een editie van het project in Museum de kantfabriek in Horst plaats.
In het programma worden oude
verhalen in een hedendaagse setting
opnieuw bezongen en verteld, maar
ook worden veranderingen in het
leefklimaat van de provincie en zijn
bewoners onder de loep genomen.
Gepaard aan de voorstellingen loopt
een kleine expositie, voorafgaand is er
een inleidende lezing en er wordt een
culinair arrangement van streekgerechten geboden.
Vier jonge dichters gingen met het
thema ´veranderingen in Limburg´ aan de
slag. Zij pikten uit de veranderingen datgene wat ze zelf als belangrijk ervaren.
De gedichten werden op muziek gezet
door zeventien Limburgse componisten.
Het resultaat is zonder meer verrassend
te noemen. Het 9-koppig-orkest met een
bezetting van violen, altviool, cello, fluit,

sopraan- en altsax en slagwerk staat
onder leiding van Arno Dieteren.
Het programma van zondagavond
14 november begint om 17.00 uur met
een lezing over het project, deze lezing
is gratis te bezoeken. Om 18.00 volgt
het buffet, deelname kost 20 euro, inclusief twee drankjes. Tot slot vindt om
20.00 het concert plaats. De entree voor
dit concert bedraagt 15 euro. Mensen
die willen deelnemen aan het buffet
wordt gevraagd zich van te voren bij het
museum op te geven.
Museum de Kantfabriek ligt aan
de Americaanseweg 8 in Horst en is
geopend van dinsdag tot en met zondag
van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen dagelijks op afspraak terecht. Voor
verdere informatie bel 077 398 16 50 of
kijk op www.museumdekantfabriek.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum
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
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

Huisartsenpost
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

Venray
(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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 november
Tandarts Beurskens
Gebr. v. Doornelaan 3 Horst
T 077 398 62 27

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

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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

America

Hersenspinnen
za 13 t/m zo 21 november
Organisatie: De Vrije Spelers
Locatie: de Bondszaal

service 31

Hondenshow golden
retrievers
zo 14 november 8.30 uur
Organisatie: Golden Retriever
Club Nederland
Locatie: De Riet

za 13 november 21.00 uur
Locatie: Boëms Jeu

Grubbenvorst
Zittingsavond

vr 12 en za 13 november
19.49 uur
Organisatie: De Plaggehouwers
Locatie: ’t Haeren

Cadeaumarkt
zo 14 november 12.00 uur
Organisatie: Stichting
Grubbenvorst Promotion
Locatie: Past. Vullinghsplein

Hollandse avond
zo 14 november 17.00 uur
Locatie: Café ’t Stammineke

Hegelsom
Liedjesmatinee

zo 14 november 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

zondag

Broekhuizen
zondag

zaterdag

ma 15 en di 16 november
19.15 uur
Org: Munckhof Reiswereld
Locatie: Café de Lange

do 18 november 20.00 uur
Locatie: Cambrinus

Lottum

Paardenmarkt
ma 15 november 6.00 uur
Locatie: centrum Lottum

zaterdag

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zaterdag
donderdag

Kronenberg
zaterdag

Bezoek Sinterklaas

zondag

zo 14 november 11.00 uur
Locatie: mfc De Meulewiek

Meerlo
zondag
donderdag

zondag
dinsdag

Monsters of heavy metal

Vogeltentoonstelling

za 13 november 22.30 uur
Locatie: Blok 10

za 13 en zo 14 november
10.00 uur
Org: De Volière en Ons Genoegen
Locatie: Blokhut van Jongere
Gilde Sevenum

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

zo 14 november 10.00 uur
Locatie: Schatberg

vrijdag

Tapzingen

Tienray

zo 14 november 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: Sevewaeg

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag

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

19.00
08.30

Swolgen

Ruilbeurs modelauto’s

Feel Attractive*Nagelstyling

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Melderslo

80’s & 90’s Reunion party
za 13 november 22.00 uur
Locatie: Maraboe

09.30

Lottum

za 13 november 19.30 uur
Organisatie: Con Brio
Locatie: Gasthoes

Horst aan de Maas zingt

zo 14 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Heilige mis
Heilige mis

za 13 november 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

zondag

Fay Lovsky en Arthur
Ebeling

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

Opening carnavalsseizoen

Meterik

zo 14 november 17.00 uur
Organisatie: Stichting Limburgse
Componisten
Locatie: Museum de Kantfabriek

Heilige mis

Horst (Norbertus)

Foto-expositie Knopen
Lopen Kulinair

09.45

Horst (Lambertus)

za 13 november 20.30 uur
Locatie: Café Metieske

Concert ´Klinkend
Changement´

Heilige mis

zo 14 november 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

19.00

Hegelsom

Bonanza Bar Revival

vr 12 november 19.00 uur
Org: Stichting Disco ’t Trefpunt
Locatie: B2

Heilige mis

Slachtdag

Meterik

19.15

Griendtsveen

zaterdag
maandag
donderdag

Vrolijke Jordanezen

Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

Melderslo

10.00

Grubbenvorst

zondag

Boekpresentatie Custers

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

wo 10 t/m vr 12 november
Locatie: De Bibliotheek

Horst

Heilige mis

zo 14 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoes

Rommelmarkt
zo 14 november 13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

America

Silvester Zwaneveld

Fietsbeurs
Folkband Timbershop

Kerkdiensten

maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.
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Actie: Betaal
Koop nu,
betaal
of
*
in 2012

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

in termijnen zoals ú wilt!
Nu halen,
Nu halen,
in 4 keer of in 10 keer
betalen!*
betalen!*

MAGAZIJN-VERKOOP
IN ALLE MAXWELL-WINKELS

82
CM
Digitale scartaansluiting

BLU RAY!
OP=OP!

3x

BLU RAY-SPELER

JAAR
GARANTIE

KOOPJE!

82 CM TOPKWALITEIT
LCD BREEDBEELD TV

649
549

• Prachtige, heldere HD-Ready beeldkwaliteit.
• Bekijk uw digitale foto’s en ﬁlms via de handige
USB-aansluiting.
• 3x HDMI digitale scartaansluiting, Dolby Digital Plus geluid.
• Wide Colour Enhancer voor spectaculaire, kleurrijke weergave.

Digitale scartaansluiting

99

• Waanzinnig scherpe Blu Ray beeld- en
geluidskwaliteit, handige HDMI en
USB-aansluiting.
• Speelt o.a. BD-R / BD-RE,
DVD, DVD(RW), enz.

349
óf 10x €

34,90

149
119

400
WATT!
STEREO-SET +
CD-SPELER

65

• Dynamic Bass Boost voor een diep,
indrukwekkend geluid, CDspeler speelt CD, CD-R en
CD-RW.

599
499

EXTRA IN PRIJS
VERLAAGD!

400 WATT 2.1 HOME CINEMA SYSTEEM

• DVD Front Surround systeem met 400 Watt vermogen.
• Weergave van DVD, MP3/WMA/WAV/JPEG en MPEG-4 (ASF)/-2/1/DivX®, eenvoudige bediening met handig aanraakscherm.
• Dolby Digital/DTS decoders, USB muziek (CD) opnemen.

160 GB
1 GB
HARDE SCHIJF

WEBCAM

INTERN GEHEUGEN

288
óf 10x €

28,80

3,8 CM LCD-SCHERM

NIEUW!
ALLES-IN-ÉÉN
PRINTER

+ GRATIS
PARKETBORSTEL

1800 WATT STOFZUIGER

2

GARANTIE

DESIGN NETBOOK
•
•
•
•

Intel® ATOM™ processor N450.
160 GB harde schijf, 1 GB DDR2 intern geheugen.
Intel® Graphics Media Accelerator 3150.
Geïntegreerde webcam, High Deﬁnition Audio.

TOPKWALITEIT!

TOEREN

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

• Comfortabele vol-elektronische bediening.
• Verbruikt 10% minder dan normale energieklasse A!
• Meervoudige waterbeveiliging, programmaverloopindicatie, standaard verkorte wasprogramma’s.

599
549

37,90

299
249

Roestvrijstalen
trommel

6 kilo =

20% extra

XXL Vulopening

SYNN-LUX

6 kilo =

178

+ gratis afvoerslang

RUIME 6 KILO WASDROGER

• Duurzame roestvrijstalen trommel.
• 6 kilo inhoud = 20% extra!
• Eenvoudige bediening.

20% extra

449
399

GEEN AFVOER NODIG
=
GOED GETEST!

6 KILO TOPKWALITEIT CONDENSDROGER
•
•
•
•

Automatische cooldown voorkomt kreuken.
Links / rechts draaiende trommel.
Beveiligd tegen oververhitting.
Uitermate gebruiksvriendelijke bediening.

22

275
óf 10x €

27,50

179
129

.
3L

DIGITALE TIMER
25 LITER INHOUD

59

29,90

óf 10x €

XXL

149
99

299

379
RVS

KEUKENAPPARATUUR

98

RUIME 25 LITER COMBI-OVEN

92

499
399

óf 10x €

• Metalen telescoopbuis, uitermate
wendbaar, stofzak vol indicatie.
• 10 meter actieradius, gratis
parketborstel.

1400

• Printen, kopiëren en scannen in een
handomdraai.
• Afzonderlijke inktpatronen =
zuiniger en goedkoper!

JAAR

88

1800
WATT

L.

SUPER
ZUINIG!

315 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE
•
•
•
•

Netto inhoud koelgedeelte: 223 liter.
Netto inhoud vriesgedeelte: 92 liter.
Automatische ontdooiing koelgedeelte.
Extreem zuinige energieklasse A+, glazen draagplateaus.

• 5 magnetronstanden met snelstart.
• Turbo hetelucht en
geïntegreerde grill.
• Digitale timer = handig
instellen van tijd.

599
499

349
óf 10x €

34,90

HORST

Al 75 jaar het vertrouwde adres
voor al uw electro-apparatuur!

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 14 november 2010).

m101110

2

Digitale scartaansluiting

199
149

249
199

