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We hebben geluk gehad
De zware regenval van vorige week donderdagnamiddag tot afgelopen zondagmiddag was
vrij uniek voor onze regio. De met water doordrongen grond kon geen water meer opnemen
waardoor beken veranderden in breed stromende watermassa’s. Zo ook de Grote Molenbeek
die door de gemeente stroomt. Nadat het waterpeil in de beken op zondagavond weer daalde,
kregen de Maasdorpen te maken met een hoogwatergolf van de Maas. De piek van het
Maaswater bereikte dinsdagmiddag Grubbenvorst en de dorpen ten noorden daarvan.

magazijn

verkoop!
vrijdag 19 november
zaterdag 20 noverber

Met name de Grote Molenbeek
kon de watermassa’s maar met de
grootste moeite verwerken en trad op
diverse plaatsen buiten haar oevers.
Zo waren er afgelopen zaterdag
problemen van wateroverlast bij

Vista accountants & belastingadviseurs
feliciteert haar cliënt Vissers Olie
met de nominatie voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas!
Wij wensen jullie veel succes met de
presentatie op 25 november!

Heren
Winter collectie 2009
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woningen, gebouwen en landerijen
in Meerlo en Tienray. Enkele wegen
werden door de gemeente vanwege
de hoge waterstand afgesloten. Om
te voorkomen dat woningen onder
water kwamen te staan, werden
zandzakken en een dijk aangelegd bij
Over de Beek in Tienray en bij Elshout
in Meerlo. Inmiddels zijn daar de
problemen voorbij. Volgens ambtenaar
openbare veiligheid Hans Sillekens
zijn de gevolgen van het overvloedige
hemelwater nog te overzien geweest
in Horst aan de Maas. “Door uitzonderlijke zware regenval en de verzadigde
grond, kon het water nergens meer
heen. Door van uur tot uur de situatie
te volgen konden we daar waar nodig
was ingrijpen. Achteraf gezien mogen
we niet klagen want er zijn gebieden in Limburg (Baarlo) en Belgisch
Limburg waar de situatie rampzalig is
verlopen”, aldus Sillekens.
De waterstand van de Maas
bereikte dinsdagmiddag haar piek
waarbij uiterwaarden onderliepen.
Diverse wegen werden langs de Maas
afgesloten en enkele veerponten
staakten hun veerdiensten zoals die in
Broekhuizen en Lottum.
Lees verder op pagina 2
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We hebben geluk gehad

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
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Horst 20 mei 1945
De dag van de Bevrijdingsoptocht. Een tractor met aanhanger die omgebouwd is tot een stoomlocomotief
met treinstel rijdt langzaam tussen dikke rijen toeschouwers door. Speciale aandacht voor de mooie afwerking
van het geheel. De foto zal vanuit een bovenraam van café Poels Mien (het tegenwoordige restaurant Ramses)
genomen zijn.
We zien de toenmalige Stationsstraat tegenover de kapel van het
klooster/ziekenhuis. In de tuin van het
klooster staat treurig de tuinkas zonder
glas. De wagen beeldt de ”Botertrein”

uit. De mannen die dagelijks voor werk
naar Duitsland reisden, smokkelden
graag boter. De trein waarmee ze
reisden werd daarom ”Botertrein” genoemd. Op de foto is te zien dat ”pakjes

boter” weggeven worden. In werkelijkheid waren de pakjes gevuld met
aardappelpuree. Achter de botertrein
de wagen met het motto ”Hej hangt
de was aan de Siegfriedlijn”.

Vaker extreem weer
mogelijk
Ook naar de toekomst toe zullen we
te maken krijgen met de nodige wateroverlast door het veranderen van het
weer. De oorzaak moet gezocht worden
in een veranderend klimaat. Opwarming
van de aarde (broeikaseffect) en een
meanderende warme golfstroom zorgen
voor extremere weersomstandigheden
in West Europa. Meer extreme regenval,
warme droge zomers en extreem koude
periodes zijn daarbij niet uit te sluiten.
De laatste keer dat Horst aan de Maas
werd getroffen door extreem weer was
op maandag 14 juli van dit jaar. Na een
extreem hete dag maakte een koufront
met valwinden en slagregens een einde
aan de hitte en verzaakte een miljoenenschade.
Kijk voor meer foto’s
van de wateroverlast op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Uit het fotoarchief van Museum de Kantfabriek, informatie Mart van Issum

Intocht Sinterklaas in Horst
Op zaterdag 27 november brengt de Sint een bezoek aan Horst. Om 15.00 uur start het programma
in de blokhut van Jong Nederland aan de Toon Hendriksstraat in Horst. Van daaruit vertrekken
Sinterklaas en zijn Pietermannen via het centrum van Horst richting de Mèrthal.
Kinderen die een dansje
willen doen of een liedje zingen,
kunnen zich opgeven via intocht@
jnhorst.nl Dat kan tot dinsdag
23 november.

Najaars
opruiming!
Om plaats te maken voor de nieuwe collectie
gaan wij starten met de opruiming 2010!

Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Diversen modellen fietsen uit de collectie

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

elektrische ondersteuning.

De sinterklaaszaterdag duurt tot
ongeveer 17.00 uur. Voor kinderen
die nog rijmpjes, gedichten of
tekeningen hebben voor
Sinterklaas, is er gelegenheid om

die aan de Sint of aan één van zijn
Pieten te geven. Alle tekeningen
en knutselwerken krijgen een
leuk plekje in één van de kamers
van het huis van Sinterklaas.

SUPERSALE
bij Showroom

!

Sale

regio!

Colofon

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.

van Batavus, Gazelle, Koga Miyata en
Sparta. Voor jong en oud, van sportief tot

p in de

Maandsom aan regen
viel in 2 dagen

Er viel op sommige plaatsen in
Horst aan de Maas binnen 48 uur tijd
meer dan 80 millimeter regen. Een
hoeveelheid die normaal gesproken over de hele maand november
valt. Maar nu viel er in november
tot afgelopen zondagnamiddag in
Meerlo al 115, Tienray 105, Swolgen
109, Broekhuizenvorst 115, Horst 100,
Meterik 113 en Kronenberg 103 millimeter aan neerslag. Lokaal kunnen
deze waarden afwijken omdat niet alle
regenopnemers op hetzelfde tijdstip
de regenmeter leegmaken.
De meeste neerslag viel in ZuidLimburg en Belgisch Limburg, meer
dan 100 millimeter in amper twee
dagen. De gevolgen in die gebieden
waren ernstiger dan in Horst aan de
Maas. Normaal gesproken krijgen
de dorpen langs de Maas in NoordLimburg alleen met wateroverlast
te maken door langdurige regenval
in Noord-Frankrijk en de Ardennen.
Spaarbekkens en kanalen waren afgelopen weekend al vrij snel vol waardoor al het regenwater via riviertjes
en beken moest worden afgevoerd.
De grond nam geen water meer op
waardoor het hemelwater in ijltempo
beken veranderde in kolkende waterstromen. Water dat vroeger nog kon
worden vastgehouden door de natuur,
heeft door verstening en betonnering
de vrije loop.

egri

Op zich niets opzienbarend want
dat gebeurt wel vaker. De regenval die
alle waterellende veroorzaakte kwam
door een langgerekt front dat over de
volle lengte over België en zuidoost
Nederland trok. Het reikte van noordwest Frankrijk tot diep in Rusland en
vormde de grens tussen koude polaire
en zachte maritieme lucht. Dit gaat
altijd gepaard met zware neerslag.

Kom kijken in onze winkel en maak een
proefrit, zodat u nu lekker in de herfstzon
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kunt gaan fietsen.
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.
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1 stuk; 30%
2 stuks; 40%
3 of meer stuks;
50% korting
Op de gehele kollektie van:
Diesel Blackgold, DNA, Bobi,
Supertrash, Twenty8Twelve,
Schiesser, EmerginC
openingstijden
ma-di gesloten
wo-za 10.00-17.00 uur
zo 13.00-17.00 uur

SHOWROOM
Fashion Gallery
Schoolstraat 7, Horst
Tel. 0652561942
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Paardenmarkt Lottum iets minder druk,
maar wel gezelliger
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De traditionele Paardenmarkt van Lottum heeft minder last van de economische recessie dan de handelaren
paarden. De handel in paarden valt tegen en de prijzen zijn slecht. Toch spreekt de organisatie van een geslaagd
evenement en neemt daarbij ‘de beste paardenmarkt sinds jaren’ in de mond. Met tienduizend bezoekers was het
net zo druk in Lottum als vorig jaar.
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Knip de bon uit, neem deze
mee en proﬁteer van korting!

HORST • MAASBREE

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

Weinig handel maar wel veel publiek op de Lottumse Paardenmarkt
Voorzitter van de stichting
Paardenmarkt Piet Sijbers: “Over de
bezoekersaantallen hoor je mij niet klagen. De enigen die klaagden waren de
paardenhandelaars. Er was nauwelijks
handel en als er al een paard of pony
verkocht werd, bracht het niks op. Door
de crisis ligt de handel in paarden op
z’n gat. De 150 standhouders waren
wel tevreden. Het publiek kwam
wat later naar Lottum dan andere
jaren, maar bleef dankzij het goede
weer langer op en rond de Markt.
Voor ons als organisatie een perfecte
Paardenmarkt”, aldus de voorzitter.

Slappe paardenhandel
Het eerste paard stond zondagnacht om 00.30 uur al vastgesjord bij

café D’n Hook. En om 04.00 uur in de
vroege ochtend stonden er al honderd
paarden opgesteld op de Markt van
het Rozendorp. In totaal werden er
675 paarden en pony’s aangevoerd,
honderd minder dan vorig jaar. Wellicht
komt dat doordat er geen aanvoerpremie meer wordt uitgekeerd aan
handelaren die met hun dieren naar
Paardenmarkt Lottum komen.

Geen aanvoerpremies
meer
De Landelijke Inspectiedienst
Dierenwelzijn (LID) controleerde op
vervoer en het welzijn van de dieren. Er werden geen overtredingen
geconstateerd. Ook de AID (Algemene

Inspectie Dienst) controleerde op de
Paardenmarkt en had wel een aandachtspuntje voor de organisatie. De
dieren moeten vrij kunnen drinken, iets
wat nu niet het geval was. De Stichting
Namaakbestrijding (SNB-REACT) controleerde standhouders op de verkoop van
namaakartikelen maar ook hier werd
geen overtreding geconstateerd.
Politie Horst laat bij monde van
Hans Nillessen, wijkagent Horst aan de
Maas Zuid, weten dat er tijdens en na
de Paardenmarkt een alcoholcontrole
heeft plaatsgevonden. Vier bestuurders
hadden teveel gedronken en kregen
een rijverbod. Eén van hen moest zijn
rijbewijs inleveren. Over het algemeen
sprak de politie van een prima verlopen
Paardenmarkt.

De Leeuwerik 33
5864 BZ Meerlo

T 0478 691 283
F 0478 691 543

Ontmoetingsavond
voor mensen met longziekte
Op maandag 22 november is er van 19.00 tot 22.00 uur een ontmoetingsavond voor longpatiënten en hun
partners of mantelzorgers in wijkcentrum De Kiosk in Venray.
Nederland telt een miljoen
mensen met een chronische longziekte. Ze wonen in elke stad, in
elk dorp en in elke wijk of buurt.
Vaak kennen ze lotgenoten in hun
omgeving niet. Daarom wordt een
ontmoetingsavond georganiseerd,
die mensen met een chronische
longziekte en zorgverleners op
longgebied bij elkaar brengen.
Op deze avond kunnen mensen
elkaar ontmoeten en bezig zijn met
thema’s die iedereen belangrijk
vindt.

Tijdens de ontmoetingsavond is
er de mogelijkheid om een aantal
workshops te bezoeken. Er wordt een
workshop ‘Hulpmiddelen’ gegeven
door Linda Jonker, apotheker en Mieke
Lagarde, longverpleegkundige. Ook
wordt er een workshop ‘Bewegen
en Sport’ gegeven door Petra Bus,
fysiotherapeut met COPD aantekening
en tot slot is er de workshop ‘Mobiliteit
en WMO’ door Mariska Boon van de
gemeente Venray.
Tijdens de pauze zal de bekende
goochelaar Math van Rhee optreden

met een aantal goochelacts. De avond
wordt georganiseerd door de werkgroep Venray/Horst van de Astma
Fonds Longpatiëntenvereniging rayon
Limburg en de entree is gratis.
Iedereen die te maken heeft
met longziekte en graag wil deelnemen aan deze avond kan contact
opnemen met de heer Hans Hagens,
Radmakersstraat 6, 5961 KC Horst.
Telefoon 077 398 54 92. e-mail
hans.hagens@hetnet.nl Wijkcentrum
De Kiosk is gelegen aan Brukske 1,
5802 NN te Venray.
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HENK AARTS
Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Beleef het gourmet!

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.

Sinterklaas...
... gourmet!

Wilt u meer weten over ons kerstarrangement, kijk op onze website.

vanaf

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl

www.HenkAarts.com

Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

€ 12,75 p.p.

Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Wegwijsdag Dendron in het gemeentehuis
Dinsdag werd de raadszaal in het gemeentehuis bezet door 80
leerlingen van het Dendron College. Leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 met
het vak Maatschappijwetenschappen mochten tijdens de Wegwijsdag
meelopen op het gemeentehuis.
Verdeeld in groepen moesten
de leerlingen een project ontwikkelen dat betrekking heeft op de
millenniumdoelen. Het plan moest
worden verdedigd in de jeugdgemeenteraadsvergadering die werd
voorgezeten door burgemeester Kees
van Rooij. De plannen varieerden van
een markt van millenniumdoelen tot
een zogeheten flashmob. Uitendelijk
werd een benefietconcert voor de
stichting Wilde Ganzen als beste
project verkozen. De bedenkers van

dit project krijgen een budget van
1.250 euro om het plan uit te voeren.
Het concert moet plaatsvinden in het
voorjaar van 2011 en de leerlingen
hadden dinsdag al geregeld dat De
Wingerd beschikbaar is als lokatie voor
het concert.
Naast de zeven projectgroepen,
was er een persgroep die wethouders,
raadsleden, leerkrachten en leerlingen
interviewde. De interviews werden
gebundeld in een speciale Wegwijs
Krant.

Idee voor de sint:
Schenk een KADOBON van Slender You Fit.
Voor meer info: www.slenderyoufit.nl

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

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

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

Te koop Buro + conferentiestoelen,
tafels, hoekburo´s, ladenblokken,
kantinemeubilair, kluizen, garderobe +
helmenkasten en div. draai + roldeurkasten nieuw + gebruikt
Hagro 077 398 80 37 ook zat open
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Novemberactie
schoonheidsspecialiste Slender You Fit:
Gratis huidanalyse en vrijblijvend advies.
Bel voor een afspraak: 06 33 40 07 95

Te koop aangeboden Mechelse
Herder pups. Geb 11-10-2010, 7 reuen,
2 teven. Tel 06 10 88 07 57

Hay Philipsen (64) uit Horst is zaterdagavond tijdens het Vorstenroadsbal in Oostrum benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding van burgemeester H. Gillissen uit Venray, aangezien zijn verdiensten plaatsvinden in de gemeente Venray.
Van 1962 tot 1970 was Hay
Philipsen bestuurslid en voorzitter (4 jaar) van de Jonge Boeren en
Tuinders Bond (JBTB). Vanaf 1975 tot
heden is hij Sinterklaas ten behoeve
van de lokale basisschool in Castenray.
In de periode tussen 1977 en 1981 was
Hay lid van de oprichtingscommissie en
bestuurslid van de fanfare Dorpsklank
Castenray en van 1977 tot 1983
bestuurslid van carnavalsvereniging De
Schanseknuppels uit Castenray. Tevens
was hij presentator van de bonte avonden en vervulde hij regelmatig de functie van ceremoniemeester. Hay was van
1985 tot heden vice-voorzitter en sinds
2001 tevens penningmeester van de
Vorstenraod Rooy, een overkoepelend
carnavalsorgaan van Venray en omstreken en van 1985 tot 1993 was hij

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
BCL treffen, carnavalskriebels...
Reserveer nu een plekje om schitterende ventiaanse maskers te maken of
te bestellen in januari.Kijk voor foto’s op
www.valise.nl 06 12 69 79 35

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

Te koop modern Leolux bankstel,
rood leer, 3 en 2-zits en hocker 4 jaar
oud. Tevens bijpassende salontafel 3
tafels in een. Banken kunnen ook apart
verkocht worden. Alles verkeert in
prima staat. Dr. v.d. Meerendonkstraat
10 Horst tel. 077 463 13 09/
06 42 34 57 65

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

Kerstshow bij De Kogeldistel
Op 20 november van 13.00 - 21.00 uur
en 21 november van 11.00 - 17.00 uur
Bloemsierkunst De Kogeldistel,
Kogelstraat 62, Hegelsom.

Start deze maand bij Slender You Fit
en betaal geen inschrijfgeld!!
Bel voor een gratis proefles
077 398 49 71.

Lezing Munay Ki over de kennis en
wijsheid van de Q’’eros indianen uit
Peru. Dinsdagavond 23 november.
Voor meer info www.marietweijs.nl
of 06 41 58 62 64

LONG OLIE - helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst

Lintje voor Hay Philipsen

Winterbanden Voor al uw banden, ook winterbanden, uitlijnen en
reparaties. Bandencentrum Gebr. Cox,
Deckersgoedtweg 2 Sevenum.
Tel. 077 467 44 87

Plantdag erfbeplantingsactie
Komende zaterdag wordt geplant in het kader van de jaarlijkse erfbeplantingsactie van Stichting Horster
Landschap en de Stichting Groengroep Sevenum. Vanaf 8.00 uur ‘s morgens kunnen de 37 deelnemers van dit jaar
hun beplantingsmateriaal afhalen aan de Horsterweg 70 in Sevenum. Tientallen fruitbomen, honderden hagen en
aanhangwagens vol bosplantsoen worden vervolgens zoveel mogelijk nog dezelfde dag in de grond gezet.

Het leven gaat vaak
niet over rozen...
Soms heb je wat hulp
nodig om de juiste weg
weer te vinden.

wo 24 nov 19.00 u.
Liesbeth's Grand Café te Horst

Voor iedereen die een eigen bedrijf
wil beginnen of al gestart is.

www.StartersCafeHorst.nl

Gesprekstherapie,
Workshops, Meditaties,
Reiki.
Parkweg 1, 5866 AD Swolgen
tel: 0478-691006
info@via-rosa.nl
www.via-rosa.nl

woordvoerder namens de vorstenraad
bij de installatie van de prins in Venray.
Verder is hij voorzitter van de jubileumcommissie voor de organisatie van het
44-jarig bestaan in 2012. In de periode
tussen 1987 en 1994 was Hay Philipsen
veilingmeester van de jaarlijkse vlooienmarkt van de Limburgse Vrouwen
Bond in Castenray en tussen 1997 en
2004 was hij medeoprichter en lid van
het comité Câselse Bierfeesten.
De heer Philipsen staat binnen de
gemeenschap Castenray bekend als
een verenigingsmens. Een veelzijdig
persoon die zich op velerlei gebieden
inzet voor de dorpsgemeenschap
van Castenray en ver daarbuiten.
Philipsen had in het verleden zijn eigen
gelijknamige poeliersbedrijf aan de
Venrayseweg in Horst.

Het effect van erfbeplanting op de langere termijn
Met de jaarlijkse erfbeplanting
is het aanzicht van de gemeente
Horst aan de Maas heel wat groener
geworden. Sinds de start in 1997 zijn
530 erven verfraaid met in totaal
4.300 laanbomen, 2.800 hoogstam

fruitbomen, 78 km haag en 22 hectare
bosplantsoen. Daarmee is Horst aan de
Maas de absolute koploper in Limburg.
In de gemeente is ruim 30% van
alle erfbeplantingen in de provincie
gerealiseerd.

Het doel van de jaarlijkse erfbeplantingsactie is verfraaiing van
het buitengebied. Door erfbeplanting
wordt bebouwing beter ingepast
in het landschap. Bovendien keren
zo de traditionele boerenerven en
beplantingsvormen zoals hagen,
singels, houtwallen en hoogstamfruitboomgaarden, weer terug in het
Horster landschap.
Voor erfbeplanting worden
planten, struiken en bomen gebruikt
die van oudsher in deze regio voorkomen. Voor elke deelnemer wordt
een individueel beplantingsplan
ontworpen en wordt de subsidie en
het plantmateriaal geregeld. Zowel
particulieren als bedrijven komen
in aanmerking voor deelname. De
enige voorwaarde is dat het erf in het
buitengebied van de gemeente Horst
aan de Maas ligt.
Voor meer informatie over deelname aan de jaarlijkse erfbeplanting
zie www.horsterlandschap.nl en
voor Sevenum Lowie van den Goor
077 467 19 90.
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GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

Afgelopen zaterdag werd in Tienray een reünie gehouden voor oud-leerlingen, -leerkrachten en
-personeel van de Mariaschool. Er waren ruim 370 bezoekers die allemaal een gezellige bijeenkomst hebben
gehad. Hierboven staat de oudste aanwezige leerlinge, Stien Huijs-Huberts van 91 jaar op de foto met de
jongste leerling, Teun Berings van 17 jaar.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Eerste Buurtcafé America succesvol
In America vond afgelopen maandag het eerste ´Buurtcafé America´ plaats. Dit is meteen een succesvolle avond
gebleken. Er werd in activiteitencentrum Aan de Brug namelijk volop ´gebuurt´ over America en dat was natuurlijk
ook de bedoeling.
In kleine groepjes aan (hang)tafels
werden verschillende onderwerpen
met betrekking tot de leefbaarheid in America besproken, zoals
wonen en oud worden in America,
(verkeers)veiligheid, vrijwilligerswerk en verenigingsleven, recreatie,
woonomgeving en (groen)voorziening.
Na vijftien minuten werd er gewis-

seld van tafel en onderwerp. Op deze
manier kon iedereen zijn zegje doen,
zijn opmerking plaatsen, zijn probleem
schetsen en mogelijke oplossingen
aandragen per onderwerp. Het bleek
een vruchtbare avond te zijn, want er
kwam veel ter tafel. Van alle opmerkingen zijn notities gemaakt, welke
verwerkt worden bij het actualiseren

van het dorpsontwikkelingsplan (DOP)
van America. Uiteindelijk worden er
van hieruit nieuwe doelstellingen en
projecten geformuleerd waarvoor de
dorpsraad en de gemeenschap van
America zich de komende jaren zal
inzetten. In het begin van 2011 hoopt
de dorpsraad van America het nieuwe
plan te kunnen presenteren.

showroom
opruiming
met kortingen van

30% tot 70%

I n g ezo n d en brief

Terugblik op 25-jarig diakenambt
Vijfentwintig jaar permanent diaken is een mooie mijlpaal. Ik kan met
plezier terugkijken naar deze tijd. Niet dat ik alles goed heb gedaan – hoe
zou dit ook kunnen – maar ik heb steeds mijn best gedaan. Als je ouder
wordt blik je wellicht terug, en merkt dat er voor een ander durven en
kunnen zijn iets moois is. Zeker als het belangeloos kan zijn. En dat is ook
de kern van een permanent diaken.
Van oudsher kent de R.K. kerk
diaconie- en caritaswerken. En het
Tweede Vaticaans Concilie (1962/65)
dit dienstenwerk nog eens extra
onder de aandacht gebracht. De
term diaconie werd erkend als een
aanduiding van het gewijde kerkelijk
ambt van de permanent diakens,
wier taak wel met diaconie en caritas
verbonden is maar daarmee officieel
en feitelijk allerminst samenvalt.
In het Nieuwe Testament slaat het
woord diaconie (dienstbaarheid),
op veel meer dan de zorg voor
armen, weduwen en wezen; het
omvat ook apostolaat, verkondiging
en zendingswerk. Het omvat ook
catechese en huisbezoek, jongerenen ouderenzorg, dak- en thuislozen,
eenzamen en verslaafdenzorg. In
deze vijfentwintig jaren heb ik overal
aan mogen meewerken. Jezus van
Nazareth is hierbij mijn inspiratiebron.
Hij die zegt; “Ik ben in jullie midden
de dienaar” en “de Mensenzoon is
niet gekomen om bediend te worden
maar om te dienen”. Dienstbaarheid;

aandacht, inleven, en mensen helpen,
die er om vragen of dit nodig hebben.
Dit was niet altijd eenvoudig, omdat
mensen zich niet gemakkelijk melden.
Daarom deed ik mijn werk niet in mijn
eentje, maar omringt door mensen uit
de parochie, kerk, dorp- en wijkraden, en verenigingen. Vooral van de
jaren zestig, zeventig van de vorige
eeuw komt in de Kerk de maatschappelijke taak van christenen opnieuw
in de aandacht onder invloed van
maatschappijkritische stromingen; de
vredesbeweging, emancipatiebewegingen, groeiende belangstelling voor
ontwikkelingsproblematiek, polieke
en bevrijdingstheologie. De kerk bleef
zeker niet achter; er ontstonden allerlei
werkgroepen; kerk en Samenleving,
Missie-ontwikkeling en vrede, kerk en
arbeid, kerk en W.M.O. Het kreeg voor
de diaconale taken van de kerk zelfs
een landelijk overlegorgaan; L.P.O.
Zo heb ik ook veel in landelijke, provinciale en plaatselijke overlegorganisaties
gezeten. Die mij bleven prikkelen,
motiveren en het werk van diaconie op

breed niveau. Diaconie is vrijwilligerswerk. Voordat ik aan de diakenopleiding begon was ik al ruim tien jaar
actief in sociale en maatschappelijke
organisaties. Ik merkte hoe belangrijk
het was om het een diepere dimensie. Hiermee kon ik de mensen nog
beter helpen. De sociale leer van de
kerk had mijn aandacht en wou dit
ook graag concreet vorm geven. Nee
niet alles is naar mijn wens verlopen:
zo pleit ik sterk voor een parochiële
werkgroep diaconie en op zijn minst
decanale werkgroep.
Er zijn dekenaten c.q. parochies die
deze gelukkig nu kennen. En… de
eerste jaren diakens, kregen nu niet
bepaald de juiste ruimte en erkenning om creatief het diaconie vorm
te geven. Vaak is het ook zo dat
de samenwerking met gemeente,
provinciale en het rijk niet zo uitnodigend en soepel werkt. Gelukkig
vindt in deze drie genoemde toch een
positieve ontwikkeling. Ik dank God
voor deze mooie tijd. Ja ik ben per
1 januari gestopt met deze praktische
praktijk, en heb nu gelukkig wat meer
tijd om mijn persoonlijk geestelijk
leven extra vorm te geven. Want mijn
ambt als diaken vervalt niet bij het
op rust gaan, ik merk zelfs dat het
intenser wordt.
Diaken Fons van Gassel

Julianasingel 5 - venray - tel. 0478-632 686

’t Veld Tuinplanten
Nu tijd voor bomen!

Leiplataan/ linde nu e 52,50
Dakplataan nu e 59,50
Liquidambar, Moerbei, Sierpeer/appel,
catalpa enz.
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
HORTENSIA’S (130 srt.)
Buxus e 0,50, Laurier v.a. e 1,50,
Coniferen v.a. e 2,00, Taxus v.a. e1,50

Oude Heldenseweg, Maasbree
Open na tel. afspraak:
0640327108/ 0774653283

Schoonheidssalon

Broekhuizenvorst






ELLE

PIJNLOOS en EFFECTIEF
Intakegesprek met GRATIS proefflits
Vergoed door ZORGVERZEKERAAR
Bel voor meer informatie…
Op de spekt 40 - 077 4632754
Broekhuizenvorst - www.salon-elle.nl

Op zoek naar een
kerstgeschenk
voor uw relaties?
Surf dan naar:
E-relatiegeschenken.nl
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Informatiebijeenkomst
´Ik Spoor´
in America
Op woensdag 24 november
organiseert KBO America een
informatiebijeenkomst met de
titel ´Ik spoor´ over het reizen met
de trein.
De actie ´Ik Spoor´ is een initiatief van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en richt zich op het
bevorderen van het treingebruik onder 55-plussers. Senioren maken op
dit moment minder dan gemiddeld
gebruik van het openbaar vervoer.
Dat komt onder andere doordat een
deel van hen zich niet zeker voelt
in het openbaar vervoer, men niet
goed weet hoe het werkt en men
zich daarom er niet prettig bij voelt.
Tijdens de informatiebijeenkomst komt het gehele reisproces
aan bod en wordt er volop aandacht
besteed aan actuele ontwikkelingen
zoals de ov-chipkaart. Uiteraard is
er ook voldoende gelegenheid voor
het stellen van vragen. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in
de Kabroekzaal van activiteitencentrum Aan de Brug aan de Pastoor
Jeukenstraat 10 in America. De zaal
gaat open vanaf 14.00 uur en de
presentatie start om 14.15 uur. De
entree is gratis en iedereen is welkom, KBO-leden en niet-KBO-leden,
Americanen en niet-Americanen.
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Maatschappelijke stageplaatsen gezocht
Jongeren leren het beste hoe de maatschappij in elkaar zit door er zelf
aan deel te nemen. Een maatschappelijke stage is daar zeer geschikt voor.
Zo’n stage vindt plaats na school en bestaat uit vrijwilligersactiviteiten. In
samenwerking met scholen en gemeenten werft Synthese maatschappelijke
stageplaatsen voor jongeren en ondersteunt organisaties en instellingen die
maatschappelijke stages aanbieden. Op dit moment is Synthese nog op zoek
naar geschikte stageplaatsen.
Vorig schooljaar hebben zo’n 200
leerlingen van het Dendron en het
Citaverde College vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd ten behoeve van de
maatschappelijke stage. Dit schooljaar
zal dit aantal verdubbelen. Om het
maatschappelijke stage-certificaat te
behalen zullen de leerlingen 30 uur aan
vrijwilligerswerk moeten doen.

Vanaf het schooljaar 2011- 2012 is
het voor iedere leerling in het middelbaar onderwijs verplicht om tijdens zijn
of haar schoolloopbaan een maatschappelijke stage te lopen. De realisatie
van dit project in Horst aan de Maas is
een samenwerkingsverband tussen het
Dendron College, het Citaverde College
en Synthese. Om vraag en aanbod bij

elkaar te brengen is er een website
ontwikkeld, www.horstaandemas.nl
Het voornaamste doel van een
maatschappelijke stage is om jongeren tijdens hun schooltijd kennis te
laten maken met de samenleving. Het
geeft hen de mogelijkheid om buiten
de school te leren en daarbij op een
andere manier kennis te maken met
de samenleving. Zo kan het zijn dat
jongeren in contact komen met groepen, waarmee ze anders niet zo snel in
contact zouden komen.
Naast stages bij bijvoorbeeld sportverenigingen, hobbyverenigingen of
jeugdclubs is Synthese ook op zoek naar
zogenaamde ‘groene’ stages. Het groe-

ne domein kent veel mogelijkheden om
leerlingen kennis te laten maken met
vrijwillige inzet voor een maatschappelijk belang. Jongeren kunnen bijvoorbeeld stage lopen op het gebied van
natuur- en landschapsbeheer, landbouw
en voedselkwaliteit, dierverzorging en
(zorg)boerderijen.
Synthese roept verenigingen of
organisaties met mogelijkheden voor
maatschappelijke stagiaires op om zich
aan te melden op www.horstaandemas.nl
Organisaties die graag maatschappelijke
stagiaires een plaats bieden, maar niet
weten hoe dit binnen de organisatie
vorm te geven kunnen een mail sturen
naar horstmas@synthese.nl

Senioren nemen deel aan rijvaardigheidsrit
Bijna 60 senioren uit de regio Horst hebben onlangs deelgenomen aan
de bekende rijvaardigheidsritten 50+ te Melderslo. Deze rijvaardigheidsritten werden georganiseerd door de afdeling Peel- en Maasdorpen van Veilig
Verkeer Nederland.
Het doel van de rijvaardigheidsritten is om senioren de gelegenheid te
geven hun verkeerskennis en
rijvaardigheden te toetsen en naar
gelang bij te schaven zodat ze zo lang
mogelijk zelfstandig en veilig auto
kunnen rijden. Nederland vergrijst in
hoog tempo en een kenmerk hiervan
is onder andere dat veel bestuurders

lang geleden hun rijbewijs hebben
gehaald. Gevolgen hiervan kunnen
zijn: het onvoldoende op de hoogte
zijn van de laatste verkeersontwikkelingen en verkeersvoorschriften en
een afnemende kwaliteit van het
rijgedrag.
Onderdelen van de rijvaardigheidsrit zijn: een rijtest onder toezicht

van een rijinstructeur, een theoriegedeelte, een oogmeettest en een
bewegingsles waarin vooral spieren
geoefend worden die tijdens het
rijden van belang zijn.
Het praktische gedeelte wordt
achteraf uitvoerig doorgesproken met
de chauffeur en die krijgt dan ook
het ritverslag en meestal een aantal
tips op papier mee naar huis. Enkele
aandachtspunten die uit de test naar
voren komen zijn: op tijd richting
aangeven, op tijd schakelen, voldoende snelheid bij het invoegen op

de snelweg, meer in de spiegels kijken
en over de schouder kijken, meer
anticiperen op het overige verkeer en
rekening houden met de dode hoek bij
inhalen.
Met een certificaat van deelname
en een boekwerk met allerlei tips
gingen de deelnemers uiterst tevreden
naar huis. Een opmerking die vaak
uitgesproken werd was dat zo’n
rijvaardigheidsrit voor iedereen vanaf
50 jaar nuttig is ofwel dat het verplicht
gesteld zou moeten worden voor
senioren.

Op zondag 28 november en zondag 5 december kunt u bij Fletcher
Hotel-Restaurant Rooland genieten van een heerlijke
Sinterklaasbrunch.

Horst aan de Maas

Gezellige Sinterklaasbrunch
voor het hele gezin!
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OPRUIM

Natuurlijk zal Sinterklaas met zijn pieten aanwezig zijn en heeft hij een
presentje bij zich voor alle kinderen! Er worden Sinterklaasliedjes
gespeeld en de kinderen kunnen naar hartenlust meezingen.
Aanvang brunch 11:00 uur, vooraf reserveren gewenst

€22 50
p.p.

Kinderen t/m 3 jaar gratis en 4 t/m 11 jaar €11,25

Van 28 november t/m 1 december mogen de kindertjes
bij Rooland hun schoentje komen zetten. Op 5 december
kunnen de schoentjes weer opgehaald worden, dan heeft
sinterklaas er een cadeautje en iets lekkers ingestopt!

RESERVEREN? Bel: 077 - 473 66 66
Roobeekweg 1 | Arcen
www.hotelrooland.nl

500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

Doolgaardstraat 8

Belanghebbenden en
potentiële kopers kunnen
meedenken over de herontwikkeling van plan Luischhof in
Broekhuizen. Daarom organiseert
projectontwikkelaar Wijnen
Projecten een informatieavond
waarop geïnteresseerden hun
ideeën over het woningbouwplan
kunnen delen.
Wijnen Projecten uit Someren
had al in 2008 een plan voor
Luischhof klaarliggen, maar door de
kwakkelende economie kwam dat
niet van de grond. Dit jaar is het plan
weer opgepakt en heeft Wijnen een
nieuw plan ontwikkeld met minder
woningen. Belanghebbenden en
potentiële kopers krijgen nu inspraak
in de uitwerking van die plannen.
Het nieuwe plan omvat acht projectmatige woningen en zeven vrije
sectorwoningen. Daarin is ruimte
voor singles, starters, senioren en
gezinnen. Zodra het overgrote deel
van de projectmatige woningen
zijn verkocht, wordt gestart met
de bouw en aanleg van wegen
en groenvoorziening. Dit moet er
volgens de projectontwikkelaar voor
zorgen dat kopers relatief snel in
hun nieuwe woning kunnen.
De meedenkavond wordt gehouden op 30 november 2010 van 20.00
tot 21.30 uur in het Maaspaviljoen
in Broekhuizen. Aanmelden is geen
vereiste, maar mag via mailadres
j.jacobs@wijnenbouw.com

077 398 56 51

Meedenkavond plan
Luischhof

thema 07
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SINTERKLAAS

Sinterklaasprijsvraag
HALLO Horst aan de Maas organiseert dit jaar niet alleen een plak- en
kleurwedstrijd voor de kinderen, ook
de volwassenen worden niet vergeten. De prijsvraag bestaat uit twee
delen:
Verspreid door dit nieuwsblad
vindt u rondjes met daarin cijfers. Het
totaal van alle, in deze rondjes aangebrachte cijfers (kiencijfers), geeft het
eerste gedeelte van de oplossing van
deze HALLO prijsvraag.
Daarna maakt u de volgende slagzin op een originele manier af: ’Al ruim
één jaar iedere week de HALLO...’

Bakkerij Ummenthun
Pryma
Herberg De Morgenstond
Autoservice Besouw B.V.
Bloemsierkunst De Kogeldistel
Bakkerij Derix
GCH Communicatie Groep
Basisschool De Kroevert
Bloome Huuske Rosa
Bloemsierkunst Anneke
Spar Janssen
Cafetaria Um ’t Hukske
Bloemenboetiek Simone
BoerenBond Swolgen
Modehuis Cruysberg

Nusseleinstraat 10
Genenberg 12
St. Barbarastraat 35
Californischeweg 6
Kogelstraat 62
Kerkstraat 14
Handelstraat 17
Meerweg 13
Markt 19
Hoofdstraat 37a
Vlasvenstraat 4b
Schadijkerweg 1
Past. Vullinghsplein 22
Mgr. Aertsstraat 33
Spoorstraat 1

5966 NJ
5872 AL
5766 PC
5971 NV
5963 AP
5961 GD
5961 PV
5976 NS
5973 NR
5864 BC
5962 AD
5964 NA
5975 DJ
5866 BG
5865 AE

America
Broekhuizen
Griendtsveen
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst
Horst
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Sevenum
Swolgen
Tienray

Prijzen
Wij hebben de volgende prijzen ter
beschikking gesteld:
1e prijs: Een geldbedrag gelijk aan de
totale som van alle kiencijfers
x € 0,05;
2e prijs: Een geldbedrag gelijk aan de
helft van de hoofdprijs;
3e prijs: Een geldbedrag gelijk aan de
helft van de tweede prijs.

De uitslag zal bekend worden gemaakt in HALLO Horst aan de Maas op donderdag 9 december. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres

PC + Woonplaats

1. Het totaal van de kiencijfers die willekeurig door dit nieuwsblad verspreid staan bedraagt:
Noteer het totaal van alle kiencijfers samen met de afgemaakte slagzin
op de deelnemersbon en lever deze
voor 6 december in bij een van de
onderstaande inleverpunten.

2. Afmaken slagzin: Al ruim één jaar iedere week de HALLO

uw BOSE-dealer!

Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw

Iedere woensdag en donderdag

Amuse diner

Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Vanaf 27 november
uw Vanaf
BOSE-dealer!
27 november

Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Doe mee met de plak- en kleurwedstrijd die je bij deze uitgave vindt
van HALLO Horst aan de Maas

Een avondvullende culinaire belevenis
met wereldse gerechten.
Meerdere kleine gerechten vormen samen een
compleet diner en zo blijft uw avond dynamisch
met oog voor de uitstraling van elk gerechtje.
Welkomstdrank met amuse van het huis.
3 Voorgerechtjes
3 Tussengerechtjes
3 Hoofdgerechtjes
3 Nagerechtjes

Maak
kennis
met het
3·2·1
Maak kennis
met
het 321
3·2·1
GSX321
DVDGSX DVD
home entertainment-systeem van Bose.
home entertainment-systeem
van Bose.
Het 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem, gebaseerd op de exclusieve TrueSpace digitale signaal®

Afsluitend:
Koffie/thee met huisgemaakte friandises.
e 32,75 p.p.
Bijpassend wijnarrangement

e 12,50 p.p.

Uiterste aanvangstijd 19.30 uur !
Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw

Kerstmis 2010
kijk op onze site www.nieuwkronenbergerhof.nl

Wij zijn op zoek naar:
• Medewerker/ster bediening
voor in het weekend

• Medewerker/ster afwas
voor in het weekend

Kronenbergweg 19 • 5976 NV Kronenberg
www.nieuwkronenbergerhof.nl • Tel.: 077-4670176

®

Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect
Het 3·2·1 GSX DVD home
entertainment-systeem, gebaseerd op de exclusieve TrueSpace digitale signaalPerfect
uitgerust.
Perfect
uitgerust.
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films
en
muziek tot leven
met geluid datcomfort.
u lijkt te omringen. Twee krachtige GEMSTONE
Gewoonweg
meer
Gewoonweg
meer
comfort.
Gewoonweg
meer
comfort.
Gewoonweg
meer
comfort.
-module produceren
een vol, ruimtelijk geluid
luidsprekerarrays
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ACOUSTIMASS
Denieuwe
nieuweArt
Art SL
SL met
met een
De
een diepte
dieptevan
vanslechts
slechts9090mm.
mm.
®

Het restaurant waar u kunt genieten van originele
Italiaanse gerechten en onze exclusieve pizza’s
Proef de hele menukaart geserveerd aan tafel!
Onbeperkt eten voor € 20,- per persoon.
van dinsdag t/m donderdag. Vrijdag, zaterdag en zondag € 23,00
excl. dessert en drank
Afhalen 10% KORTING van dinsdag t/m donderdag
Vrijdag, zaterdag en zondag 5%

®

®

luidsprekerarrays en een uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS -module produceren een vol, ruimtelijk geluid
®

®

waarvan u zou verwachten dat alleen een systeem met vijf luidsprekers het kan produceren. Het systeem kan
ook uw favoriete cd’s opslaan (tot 200 uur cd- en® mp3-muziek) en is uitgerust met het innovatieve uMusic +
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Vissers Olie

De nominatie leeft binnen ons bedrijf
Op donderdag 25 november 2010 worden de Ondernemersnemersprijzen Horst aan de Maas uitgereikt. Deze
week wordt de genomineerde Gerbert Vissers eruit gelicht, hij is directeur van Vissers Olie in Horst.

drijf anders georganiseerd: we werken
nu met een managementteam, waarin
alle afdelingen vertegenwoordigd zijn.
Dat past ook bij mij: gezamenlijke
verantwoordelijkheid nemen voor een
beslissing. Daar voel ik me zelf prettig
bij. Ik streef ernaar de organisatie zo
plat mogelijk te houden. Ontzettend
belangrijk is de interne communicatie.
Door een goede communicatie zorg je
ervoor dat de plannen gedeeld worden,
dat mensen zich verantwoordelijk en
betrokken voelen. Het slechtste dat je
kan overkomen is dat mensen op straat
horen wat ik met mijn bedrijf van plan
ben.”

Je moet proberen
vernieuwend te zijn

Gerbert Vissers woont in Hegelsom
samen met zijn vriendin Kim (werkzaam bij Rabobank Maashorst) en heeft
twee kinderen: Hidde van 3 en Jelte
van 1 jaar). In zijn vrije tijd gaat hij
mountainbiken of tennissen.
Vissers werd in 1999 directeur
van Vissers Olie: “Je zou denken dat
dat altijd voor de hand heeft gelegen
omdat mijn vader hier directeur was.
Maar toch wilde ik er op de middelbare
school nog niks van weten. Ik wilde re-

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

clametekenaar worden. Pas tijdens mijn
vervolgstudie op de HEAO begon het
langzaam te kietelen. In het weekend
en de vakanties werkte ik in Sevenum
op het pompstation en zo groeide
mijn interesse. Vervolgens liep ik stage
in een oliehandel en zodoende ben
ik in 1992 toch hier begonnen. Mijn
vader vond dat ik alle facetten van het
bedrijf moest leren kennen, zodoende
ben ik als verkoper in de oliehandel
begonnen. Dat heb ik gedaan tot 1997.

Daarna werd ik voorbereid om het
bedrijf over te nemen.”
In mei 1999 was het zover: “Ja,
maar dat viel de eerste maanden nog
niet mee. Ik was gewend met mijn
vader te overleggen over allerlei zaken.
Nu miste ik dat. Ik moest wennen aan
mijn nieuwe rol.” Het bedrijf was toen
al groeiende. Vissers: “Van dertig medewerkers in de jaren negentig zijn we
doorgegroeid tot bijna honderd werknemers. Ik heb de leiding van het be-

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Als ondernemer vindt Vissers
het belangrijk zelf initiatief te tonen:
“Je moet proberen vernieuwend te
zijn. Leun je achterover, dan word je
ingehaald. We zijn onlangs gestart met
biobenzine en we beginnen op drie
stations met de verkoop van biogas
en aardgas. Ik moet mijn medewerkers soms afremmen, zoveel nieuwe
plannen komen er op tafel. Genoemde
voorbeelden gelden ook als voorbeeld
voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Onlangs hebben we flink
geïnvesteerd in nieuwe tankauto’s.
Dat zijn tankauto’s met meer inhoud,
zodat we minder auto’s nodig hebben
en minder vaak op en neer hoeven te
rijden. Besparing in de brandstof en
minder uitstoot!”

Twee jaar geleden stelde het
bedrijf een missie en visie op: “De
medewerkers vinden het belangrijk
dat het familiegevoel in het bedrijf
bewaard blijft en niet verdwijnt door de
groei. In ons bedrijf komen de meeste
werknemers uit de omliggende dorpen.
Dat brengt een no-nonsense cultuur
met zich mee.”
Vissers stimuleert zijn personeel
zich te ontwikkelen: “Cursussen en
scholing worden gefaciliteerd. Mensen
met plannen zijn altijd welkom.
Als directeur moet ik soms grenzen
aangeven. Communicatie en overleg
is noodzakelijk, maar we praten hier
niet om interessant te doen. Ofschoon
de gemeente Horst aan de Maas een
uitzondering is, werkt de overheid me
vaak veel te traag. Gesprekken met de
overheid kan ik dus beter overlaten aan
iemand met meer geduld. Een nadeel
van de grootte van ons bedrijf, is dat
ik sommige werknemers persoonlijk
onvoldoende ken: tien jaar geleden
kende ik van iedereen de partner en de
kinderen. Toch heeft iedereen het erg
naar de zin: de meeste werknemers
zijn solidair met het bedrijf en blijven
lang aan ons bedrijf verbonden.”
De nominatie voor de ondernemersprijs kwam als een verrassing voor
Gerbert Vissers: “Ik vind het hartstikke
leuk. De jury stelde pittige vragen, er
was vooraf het nodige huiswerk verricht. Ja, ik wil graag winnen, maar de
nominatie is al fantastisch. Het leeft
binnen het bedrijf: iedereen is erg trots
en enthousiast!”

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

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

Bouw en hout
in goede handen!
Vrijdag 19 NoV
dirTY FridaY
CulTuurbarbarEN
CrudE Kid
luCKY doNE goNE
EargaSmE
ZaTErdag 20 NoV
jilTEd gENEraTioN
ProdigY TribuTE
dj iZZY
ZaTErdag 27 NoV
ThE SParKS

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Frans Muysers Boomkwekerijen is een boomkwekerij
gespecialiseerd op het beleveren van tuincentra.
Op ca. 13 ha worden sierheesters en coniferen
in container gekweekt. Naast deze containerteelten
wordt er op ca. 20 ha plantgoed en bosplantsoen
in de vollegrond gekweekt.

Wij zijn op zoek naar een

Allround medewerker Boomkwekerij
De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden
binnen de kwekerij zoals: oppotten, rooien, bestellingen klaar maken,
werken met tractor/heftruck.

Wij bieden:

VaNaF 19 NoV
VErNiEuwdE
mENu-KaarT!!!

Jaarcontract 38 uur/week
conform CAO Open Teelten – Boomkwekerij
Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot vaste aanstelling

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

Neem dan contact met ons op:
Tel.: 077-3661358
Email: info@muysers.nl
Adres: Houthuizerweg 1, 5973 RE Lottum

Interesse?

www.blok10horst.nl
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Passie voor Vis

De mensen komen van heinde en verre
Op deze pagina aandacht voor het bedrijf van John en Mieke van Dooren, Passie voor Vis. Het bedrijf krijgt op 25
november de Jo Janssen-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een ondernemer die zich onderscheidt op
gebied van innovatie, promotie/marketing, techniek en/of product of concept.

maar wel een erg geliefde en smaakvolle. We wilden het goed aanpakken.
We besloten tot nieuwbouw op de lap
grond tegenover het ouderlijk huis
en hebben hier sinds maart 2008 ons
bedrijf. “

We hebben klassieke
muziek voor de vissen
aanstaan

Aan de Zeesweg in Sevenum staat
onder de naam Passie voor Vis de
enige professionele palingkwekerij van
Limburg. Het echtpaar Van Dooren is
dag en nacht in de weer om de palingkwekerij, -rokerij en het winkeltje tot
een succes te maken.
Mieke van Dooren, toen nog
Hermkens geheten, stond een aantal
jaren geleden voor een lastige keus:
doorgaan met het champignonbedrijf,
dat zij samen met haar broer Paul van
haar vader had overgenomen, of totaal
iets anders beginnen: “Op termijn was
het bedrijf te klein om mijn ouders,
mij en het gezin van Paul van brood te
voorzien. We dachten aan schaalvergroting of compleet iets anders. Ik ben
me toen gaan oriënteren en zag dat
er in Utrecht een cursus bedrijfsvoe-

ring visteelt werd gegeven. Het was
voor mij volstrekt onbekend terrein,
maar het leek me erg leuk. Dus ben ik
ermee begonnen. Op het einde kreeg
ik twee emmers broedsel van koi’s
mee. In mijn onschuld dacht ik: leuk,
twee emmertjes. Bleek het om tien tot
vijftigduizend karpers te gaan!”

Ik kreeg twee emmers
broedsel mee
Mieke ging ermee aan de slag,
haalde overal bakken op en bouwde
zelf de filters. Ze experimenteerde met
goed gevolg: de koikarpers groeiden
op tot volwaardige vissen en Van
Dooren speelde uiteindelijk quitte.
“Terwijl ik helemaal geen handelservaring had”, voegt ze eraan toe.

Wij feliciteren
“Passie voor Vis”
met de nominatie
www.vorstermans.nl
077-4662463

Afmetingen 100 x 45 mm

www.aardwarmte.eu
info@vorstermans.nl

Neem tijd
voor jeZelf!

• Rebalancing®

• Ontspanningsmassage
• Reiki
• Bloesem remedie
• Workshops/Cursussen

Ook
leuk
om
ca
te g deau
eve
n!

Praktijk voor bewustwording & lichaamswerk

T. 06-44498935 b.g.g. 077-4653648 • I. www.rebalancing-limburg.nl

Inmiddels was John uit het Brabantse
Duizel op het toneel verschenen. Hij:
“Ik had de Hogere Agrarische School
gedaan en werkte als adviseur wet- en
regelgeving bij Hendrix Voeders. Nadat
ik over was gestapt naar Nutreco,
ging ik me specialiseren in visvoer en
viskwekerijen. Mieke kende mij nog
van de cursus in Utrecht waar ik een
presentatie had gegeven en vroeg mij
om advies. In die rol kwam ik geregeld
naar Sevenum om haar te adviseren.
Naast het eigen bedrijf werk ik nog
steeds voor Nutreco.”
De vonk tussen John en Mieke
sloeg over en zij maakten plannen
voor de toekomst. Mieke: “We wilden
verder met vissen kweken en besloten
vervolgens voor de paling te gaan. Dat
is een moeilijke vis om te kweken,

Afscheidsavond
A-MuziCaal
www.delangehorst.nl

John schetst het kweekproces:
“We krijgen de glasaaltjes één keer
per jaar. We kopen dan een partij
van 300 tot 400 duizend jonge visjes.
Ongeveer 10% hiervan zetten we
weer uit in de omgeving als ze tien
gram wegen. De rest kweken we
hier zodat ze na ongeveer veertien
maanden klaar zijn voor consumptie.
In dat proces moet alles optimaal zijn:
de temperatuur, de waterzuivering,
het zuurstofpeil, de voeding en niet te
vergeten de rust voor de vissen. Onze
vissen mogen zo weinig mogelijk
gestoord worden; mede daarom laten
we bezoekers niet toe in de bedrijfsruimte. Dat kan mede niet door de
strenge hygiëne-eisen. We zorgen
voor zo weinig mogelijk afleiding en
hebben klassieke muziek aanstaan.
Dat werkt rustgevend: de vissen liggen op de bodem of op de rustnetjes
lekker te relaxen. Dat is ideaal voor
het welzijn van de vis en dus voor de
groei.”
Passie voor Vis is aangesloten
bij Dupan, een stichting die middels
onderzoek het behoud en herstel van
de palingstand bevordert. Vissers,
kwekers en verwerkers werken hierin
samen. John: “Van elke vis die wij
aan de consument verkopen, gaat
een klein bedrag naar de stichting.
Hiermee bevorderen we de duurzaamheid. Daarnaast doen we aan
educatie, er komen geregeld buitenlandse gasten voor trainingen. Ook
hebben we geregeld klassen van het
Citaverde hier op bezoek.”

Het paar zoekt naar mogelijkheden
om Passie voor Vis interessanter te maken voor bezoekers: “We roken zelf de
vis, dat vinden mensen een interessant
proces om te zien. Of om zelf, middels
een workshop, te doen. We doen aan
voorlichting en overwegen camera’s in
de hal op te hangen, zodat bezoekers
kunnen zien wat we doen. Ook denken
we erover buiten een bak te plaatsen,
zodat de paling zichtbaar is. Vorig jaar
hebben we een winkeltje geopend,
waar we verse paling te koop hebben.
Dat winkeltje is op vrijdag middag en
zaterdag geopend. Je ziet dat we nu
aan het uitbreiden zijn, volgend voorjaar hebben we een terrasje en kunnen
de mensen palingproducten bestellen
en hier, met een prachtig Sevenums
panorama compleet met ezels, nuttigen. We liggen hier ideaal bij fiets- en
wandelroutes. We hebben ook nog
het idee een restaurantje te beginnen.
We hebben veel aanloop, zowel van
toeristen van de recreatieparken in de
buurt als van mensen uit heel Limburg.
We bieden een mooi ambachtelijk
product, daar hebben mensen wel wat
kilometers voor over.”
De bekendmaking van de
winnaars en de prijsuitreiking van
de Ondernemersprijzen en de Jo
Jansen-prijs vinden plaats tijdens de
ondernemersavond op donderdag
25 november in Evenementencomplex
De Mèrthal te Horst. De aanwezigen
bepalen wie van de genomineerde
ondernemers de winnaar wordt van de
publieksprijs. Aanvang van de avond is
20.00 uur.
De Mèrthal wordt uitgebreid met
een tent, waardoor er extra kaarten
voor het evenement beschikbaar komen. Deze zijn te bestellen op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl of
via 06 46 37 69 87.

'indruk door opdruk!'
Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

DE 3VROUWEN

www.presetprint.nl

Kerkstraat 20a , Horst

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

Volgend voorjaar
hebben we een
terrasje

3

BIJ AANKOOP VAN

producten

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.
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Kabouter
Wijsneusbedel
bij juwelier
Frits Schrijen
Om geld in te zamelen voor
stichting De Peelkabouters
heeft juwelier Frits Schrijen
een bedel van Kabouter
Wijsneus gemaakt. Van iedere
verkochte bedel of hanger van
Kabouter Wijsneus gaat een
deel van de opbrengst naar het
goede doel.
“De bedel is zelf gemaakt
door onze goudsmid”, legt Toos
Schrijen, vrouw van Frits, uit.
“Het ontwerp komt van Jan
Althuizen. Hij is de illustrator van
het boek van de Peelkabouters
van Horst. Toen wij hem
benaderden of we een illustratie
mochten gebruiken, vond hij dat
een geweldig idee.” Het
sprookje van de Peelkabouters
van Horst is geschreven door
oud-burgemeester Romé Fasol.
12,5 jaar geleden werd stichting
De Peelkabouters opgericht die
geld inzamelt voor het zieke
kind. Toos vertelt dat ze al langer
iets wilden doen voor het goede
doel. “We waren op zoek naar
hoe we op onze manier een
steentje kunnen bijdragen.
Daarom hebben we het bedeltje
bedacht. Het is ook geen
eenmalige actie. De bedel blijft
tot in lengte van jaren in ons
assortiment”, aldus Toos Schrijen.
De bedel wordt op zaterdag
20 november tussen 11.00 en
12.00 uur bij Frits Schrijen
gepresenteerd. Dan zijn ook de
Peelkabouters aanwezig.
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Tweehoofdige directie bij Veiling Rhein-Maas in Herongen

Nieuwe veiling goed voor
kwekers in Horst aan de Maas
Kwekers van bloemen en planten in de gemeente Horst aan de Maas en
verre omtrek kunnen vanaf maandag 29 november niet meer bij
FloraHolland in Venlo terecht. Alle bloemen en planten worden vanaf die
datum geveild in Herongen, net over de grens bij Venlo. De Veiling RheinMaas (VRM) veilt vijf dagen per week op acht klokken tegelijk. De ruim
honderd bloemen- en plantenkwekers in de gemeente Horst aan de Maas
leveren hun producten aan de nieuwe veiling. De locatie FloraHolland Venlo
gaat op vrijdagmiddag 26 november om 12.00 uur officieel dicht.
Bij de nieuwe veiling wordt de
43-jarige Ruud Knorr uit Hout-Blerick
per 1 januari 2011 één van de twee
directeuren die VRM gaan leiden. De
nieuwe veiling is een joint-ventureveiling van Landgard en FloraHolland.
Knorr werd drie maanden geleden benaderd voor deze functie. Naast Ruud
Knorr zal ook Franz-Willi Honnen (56)
onderdeel uitmaken van de directie.
Knorr is ‘Sprecher’ van de tweehoofdige Geschäftsführung en daarmee
eindverantwoordelijke. Veel bloemenen plantenkwekers uit Horst aan de
Maas kennen Ruud Knorr nog van
bloemenveiling ZON in Grubbenvorst
waar hij in het verleden als importmanager werkzaam was.

Concentratie aanbod
goed voor kwekers
Over het verschil tussen een
Nederlandse en Duitse bloemenen plantenveiling zegt Knorr: “Het
Nederlandse veilsysteem is veel ouder
dan het Duitse. Het is verder doorgevoerd en internationaal toonaangevend, denk daarbij onder meer aan
het kwaliteitsbeleid.” Knorr verwacht
veel van de VRM. “We proberen
het beste uit twee systemen, de
Nederlandse en Duitse, en het beste
uit de twee culturen samen te bren-

gen. Het moet een sterke transparante, open en klantgerichte marktplaats
zijn”, zegt de toekomstig directeur. Hij
ziet bovendien veel voordelen in de
joint-ventureveiling en verwacht dat
VRM een leidende rol gaat spelen in
de afzet van bloemen en planten in
deze regio. Bovendien kan VRM een
bruggenbouwer zijn tussen Greenport
Venlo en Agribusiness Niederrhein,
meent Ruud Knorr.

VRM krijgt
internationale
uitstraling
Franz-Willi Honnen is al langer
werkzaam bij Landgard als unitmanager en kent Ruud Knorr goed.
Honnen ziet veel voordelen in VRM.
“De grootste uitdaging zit ‘m in het bij
elkaar brengen van drie veillocaties
(Lüllingen, Herongen en Venlo) vanuit
twee moederorganisaties met elk hun
eigen cultuur. De medewerkers moeten het VRM-gevoel krijgen”, aldus
Honnen. De toekomstig directeur ziet
een belangrijke rol weggelegd voor
VRM op internationaal gebied. “We
willen een draaischijf worden van
bloemen- en plantenproducten voor
de vakhandel, groothandel en alle
daaraan gerelateerde ondernemingen

voor alle landen in Europa en daarbuiten. Dat biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor telers uit NordrheinWestfalen en zuidoost Nederland”,
zegt Franz-Willi Honnen.

Bloementelers staan
achter VRM
Bloemenkweker Lei Janssen uit
Horst is voorzitter van het regiobestuur
zuidoost Nederland van FloraHolland.

Betere prijsvorming
op nieuwe veiling?
Hij is tevens vicevoorzitter van de
klankbordgroep bij VRM namens de
kwekers. “De nieuwe veiling wordt
iets moois. De kwekers en telers
willen deze concentratie. Er komt een
groter productaanbod van telers en
dat trekt weer meer (grotere) kopers
en handelaren aan. Dit komt de
prijsvorming van onze producten weer
ten goede”, zegt Janssen. Daarnaast is
het zo dat door een groter, geconcentreerd aanbod ook minder logistieke
bewegingen met zich meebrengt.
Kopers en handelaren hebben alles
onder één dak want alle bloemen en
planten die bij VRM geveild worden,
staan ook fysiek in hallen van VRM in
Herongen.
Leden van Landgard mogen
behalve hetgeen ze bij Veiling
Rhein-Maas leveren ook leveren aan
Landgard- verkoopafdelingen. Leden
van FloraHolland mogen behalve
hetgeen ze bij Veiling Rhein-Maas
leveren ook leveren aan andere veilingklokken en de bemiddelingsdiensten van Connect FloraHolland.

Starters
in de regio
Bedrijf

Via-Rosa
praktijk voor
gesprekstherapie
Eigenaar Diana
Lenssen-Vousten
Adres
Parkweg 1
Plaats
Swolgen
Telefoon 0478 69 10 06
E-mail
info@via-rosa.nl
Website www.via-rosa.nl
Sector
geestelijke gezondheidszorg
Start
september 2010
Activiteiten
Het leven gaat vaak niet
over rozen. Soms hebben
mensen wat hulp nodig om de
juiste weg weer te vinden.
Gesprekstherapie is een
laagdrempelige weg tot het
(terug)vinden van de juiste
richting. Geen diepte-pychologie, maar een luisterend oor en
begrip voor het probleem,
waarna een oplossingsgericht
traject wordt ingezet. Door het
voeren van gesprekken schept
Via-Rosa helderheid in gedachten en gevoelens en ondersteunt het mensen in het
doorvoeren van veranderingen
in hun leven. Als gesprekstherapeut gaat Diana LenssenVousten er van uit dat ieder
mens een zelfhelend en
probleemoplossend vermogen
heeft. Ze gaat op zoek naar
iemands kracht en die wordt
aangesproken.
Doelgroep
Vrouwen met moederschapsproblemen, want soms is
die roze wolk echt donkergrijs.
Hierin werkt Via-Rosa nauw
samen met een verloskundige.
Daarnaast werkt Via-Rosa voor
ouders die zoeken naar de
balans tussen privé en werk,
mensen die zoeken naar een
klankbord bij de opvoeding van
hun kinderen, als men gebukt
gaat onder stress, burn-out of
spanningen in de relatiesfeer of
als begeleiding bij ontslag.
Kortom: als iemand de balans
kwijt is.
Onderscheidend vermogen
Na jarenlange ervaring in
het werken met gezinnen en
kinderen volgde Diana de
opleiding tot gesprekstherapeut
aan de Academie Counselling en
Coaching, HBO-gerelateerd. Ze
had daar de specialisatie
kindercoach. De praktijk
Via-Rosa ligt in een bosrijke
omgeving. Gesprekken vinden
plaats in een veilige ruimte of al
wandelend door de natuur. Een
bijzonder aanbod vormen
meditatieavonden in een heuse
indiaanse tipi rond een vuur.
Ook is er de mogelijkheid tot
het volgen van korte workshops:
’Balans’ of ’Levensverhalen’, in
kleine groepjes. Het vertellen
van je levensverhaal biedt voor
velen verhelderende aanknopingspunten om de rode draad
in het leven te herkennen.
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Starterscafé Horst

Goed voorbereid een
bedrijf starten
Op woensdagavond 24 november wordt voor de eerste keer het
Starterscafé Horst georganiseerd. De avond begint om 19.00 uur en is
bedoeld voor iedereen die plannen heeft om een eigen bedrijf te
beginnen en voor ondernemers die in de afgelopen drie jaar een bedrijf
zijn gestart.
In een informele en ontspannen sfeer kunnen starters
informatie vergaren bij de aanwezige adviseurs. Starters bepalen
zelf wat ze willen weten door
een adviseur aan te spreken.
Ondernemers van jonge bedrijven
kunnen met andere (startende)
ondernemers ervaringen delen,
hun kennis verdiepen en hun
netwerk verder uitbreiden.
Tristan Smits, één van
de initiatiefnemers van het
Starterscafé Horst: “In mijn
eigen adviespraktijk zie ik een
toenemende behoefte aan goede
en volledige voorlichting aan
mensen die een bedrijf willen
starten. Het is belangrijk om je
breed te oriënteren. Zo voorkom je
dat er in het begin keuzes worden
gemaakt waar je later spijt van
krijgt.” De andere initiatiefnemer,
Joris Wijnen, vult aan: “Starters
willen van ervaren ondernemers
horen hoe zij het hebben gedaan
en wat ze daar van kunnen leren.
Ervaringen delen met andere starters en, heel belangrijk, beginnen
met het opbouwen van een eigen
netwerk. Daar wordt nu met het
Starterscafé Horst in voorzien.”
Gedurende de avond komen
een aantal onderdelen aan bod. Zo
is er een adviseur die tips en suggesties geeft over het starten van

een bedrijf en vertelt een ervaren
ondernemer over zijn eigen start.
Wat zou hij nu anders doen? Wat
ging goed? Wat viel tegen? Welke
tips heeft hij nu voor starters?
Ook is er tijdens het Starterscafé
een speakers’ corner waarbij een
starter de gelegenheid krijgt om
binnen 2 minuten zijn product of
dienst aan te prijzen. Freek Selen,
wethouder van economische
zaken, zal in het kort aangeven
hoe de gemeente starters helpt en
ondersteunt. Hij is daarna beschikbaar voor een persoonlijk gesprek
met starters.
Starterscafé Horst wordt
ondersteund door gemeente
Horst aan de Maas en KvK
Starterscentrum. Voor informatie
kunnen starters terecht bij het
startersloket van de gemeente
Horst aan de Maas. Deze baliefunctie zal ook tijdens de avond in het
Starterscafé Horst worden gefaciliteerd. Tevens is het Starterscentrum
van de Kamer van Koophandel aanwezig om mensen die een bedrijf
willen beginnen direct met raad en
daad bij te staan.
De toegang tot het Starterscafé
is gratis. De avond is in Liesbeth’s
Grand Café te Horst en het einde is
om circa 21.00 uur. Starters kunnen
zich gratis aanmelden op
www.starterscafehorst.nl
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Cursus gitaar bouwen bij Musicas

Een handenarbeidklasje
voor volwassenen
Gitaarliefhebbers die een gitaar helemaal naar hun eigen smaak willen, kunnen hem binnenkort zelf bouwen.
Muziekschool en -winkel Musicas in Horst en Venray start met een cursus waarin gitaristen hun eigen gitaar leren
bouwen.

Lucas Seegers met een door hemzelf gebouwde gitaar
“In 12 lessen van een uur leer je
alles om een eigen gitaar te bouwen”,
legt Lucas Seegers, eigenaar van
Musicas, uit. “In feite krijgen de cursisten van ons een blok hout en een hoop
onderdelen. Wij geven ze de gereedschappen en leggen de deelnemers uit
hoe je van het hout en de onderdelen
een gitaar maakt. Iedereen kan zelf
bepalen welke kleur de gitaar krijgt en
welke logo’s er op komen staan. Door
zelf de gitaar te bouwen, leer je hoe de
gitaar afgesteld moet worden en hoe je
ervoor zorgt dat hij lekker speelt”, aldus

Mooie foto
een prachtig kado !

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 f. 077 398 68 90 e. info@fotoid.nl www.fotoid.nl

Seegers, die veel animo verwacht. “Het
wordt een soort handenarbeidklasje
voor volwassenen.”
De lessen worden gegeven in het
pand van Musicas in Venray. Afhankelijk
van het aantal cursisten is Lucas
Seegers van plan om zelf de lessen te
gaan geven. Seegers: “Ik heb vroeger
in een muziekzaak gewerkt, waar de
eigenaar me precies uitlegde hoe een
gitaar in elkaar steekt. Ik doe nu in
mijn eigen winkel ook de reparaties
en ben op dit moment bezig met het
restaureren van een viool.”

Lucas Seegers weet nog niet precies wanneer de eerste groep begint
met de cursus en op welke dag die
plaatsvindt. Dat laat hij afhangen van
de hoeveelheid aanmeldingen. Hij verwacht dat er heel wat gitaarliefhebbers
zich zullen aanmelden. De cursus kost
385 euro, een redelijke prijs volgens
Seegers. “De gitaar die de cursisten
gaan bouwen, is vergelijkbaar met
een gitaar van 350 tot 400 euro. En als
mensen een betere kwaliteit willen,
kunnen ze de duurdere onderdelen
voor een meerprijs bijkopen.”
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Bespreking Poll week 44

De herfst en winter kunnen mij niet snel genoeg voorbij zijn
Dat het herfst is, hebben we de afgelopen dagen wel geweten. Het hele
weekend regende het. Zoveel zelfs dat beken de toestroom van water niet
meer aankonden en dat de Maas wel erg hoog kwam te staan. Ook werden
alle voetbalwedstrijden afgelast en moesten activiteiten rond Sint Maarten
worden aangepast. Velen zullen de herfst daarom hebben vervloekt. Toch
kunnen de stemmers op onze poll het er niet over eens worden of de herfst en

winter nu een vloek of een zegen zijn. Een nipte meerderheid was het oneens
met de stelling. Wietje Selen uit Kronenberg vindt de herfst in ieder geval
heerlijk: “Binnen, lampjes aan, warme koffie en een goed boek. Zo kom ik de
herfst wel door. En natuurlijk elke dag een flinke wandeling, met de hond door
de bladeren lopen en een frisse neus halen. Maar eerlijk is eerlijk vanaf januari
mag de zon weer gaan schijnen hoor.”

Schoolkinderen moeten vrij krijgen bij bijzondere
evenementen in hun dorp
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Maandag was het weer Paardenmarkt in Lottum en zoals ieder jaar werd de
traditionele markt weer drukbezocht, ook door mensen uit Lottum zelf. Het is
jammer voor de schoolgaande jeugd dat zo’n evenement op een doordeweekse
dag wordt gehouden. Zij moeten namelijk gewoon naar school. En terwijl hun
ouders nog kunnen proberen vrij te vragen bij de baas, zit er voor hen niets
anders op dan gewoon naar school te gaan. Er zijn ouders die hun kinderen

voor dit soort gebeurtenissen ziekmelden, zodat hun kroost er toch bij kan zijn.
Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Voorheen kregen kinderen voor dit
soort belangrijke evenementen nog wel eens vrij van school, maar dat gebeurt
nauwelijks meer. Waarschijnlijk omdat met de vele evenementen die worden
georganiseerd het einde zoek is. Of zou het toch beter zijn dat de kinderen
gewoon vrij krijgen?

Uitslag vorige week (week 45) > De gemeentelijke herindeling was een goede keuze > eens 71% oneens 29%

Wie de schoen “Past”...
Past bij
PAST schoenen!

NI

EU

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

W!

!!

voor meer info:

w w w. c a r p e d i e m h o r s t . n l

Wij zijn op zoek naar een

Verkoop Medewerker
m/v ( 16 uur )
Heb jij net als ons een passie voor schoenen, heb je ervaring, en
staat kwaliteit, service en vakkundig advies bij jou op de eerste
plaats, dan ben jij de collega die in ons team PAST!

complete boekhouding limburg

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Stuur een sollicitatiebrief
met recente pasfoto
per post of per e-mail naar:
PAST schoenen
Hoofdstraat 14, 5961 EZ Horst
info@pastschoenen.nl

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

SP aan de poort bij NLW
De SP staat aanstaande vrijdag vanaf half 8 ‘s ochtends aan de poort
bij de NLW-bedrijven in Panningen. De sociale werkvoorziening zal, als het
aan het nieuwe kabinet ligt, veel banen moeten inleveren en mensen met
een arbeidsbeperking zullen fors aan inkomen moeten inleveren. De SP
wil daarom zoveel mogelijk handtekeningen ophalen om deze plannen
tegen te houden.
De plannen van het nieuwe
kabinet Rutte om mensen met
een arbeidsbeperking (Wajong,
WSW, WWB-uitkering) inkomen te
laten inleveren en 30.000 banen
in de sociale werkvoorziening te

schrappen moeten direct van tafel.
Tienduizenden mensen met een
arbeidsbeperking zullen anders ‘achter
de geraniums’ en in de armoede
belanden. De SP vindt dat zij niet
de rekening van de crisis moeten

gaan betalen. De SP wil juist goede
opleidingen, goede begeleiding, echte
banen en een fatsoenlijk inkomen
voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat wordt door het nieuwe
kabinet te grabbel gegooid. Korting op
het inkomen en schrappen van banen
in de sociale werkvoorziening zal hen
veroordelen tot een leven in armoede.
Werknemers van de NLW bedrijven en belangstellenden worden
uitgenodigd om op zaterdag 27
november in de Brabanthallen in

Den Bosch mee te doen aan een
manifestatie, waarbij de regering
opgeroepen wordt haar afbraakplannen te schrappen. De SP organiseert bussen naar Den Bosch. Men
kan zich vóór 22 november opgeven
via de mail: kurvers@hetnet.nl of
telefonisch 077-3985312. De kosten
bedragen 5 euro per persoon.
De SP is de landelijke campagne
gestart met de titel ‘Armoede werkt
niet’. U kunt de petitie tekenen op:
www.armoedewerktniet.nl

Cactus
Column

Sinterklaas

Bijna is het weer de tijd van
de ´goed heilig man´ die de
kinderhartjes sneller laat
kloppen. Maar wij ouderen
moeten eens serieus gaan
praten over de versjes die bij
dit kinderfeest horen.
In deze tijd van protestacties
en dito clubjes kun je niet
zomaar meer praten over
´manen die door de bomen
schijnen´ en de ´makkers die het
wild geraas moeten staken´.
Tegenwoordig zeg je toch:
“kom jongens, houd toch eens
op met die herrie!” En dan:
Sinterklaasje kom eens binnen
met je knecht. Knecht!?
De vakbonden staan meteen op
hun achterste benen want je
spreekt toch niet meer over een
knecht maar over een
medewerker, waar of niet?
En wat dacht u van: Sinterklaasje
bonne, bonne, bonne, gooi wat
in mijn tonne, tonne, tonne.
Ook dit kan beslist niet meer,
kinderen die een ton nodig
hebben om hun cadeautjes in te
doen zijn toch verwende apen?
Een ton vol wat, speelgoed,
snoep? Geen wonder dat
Intertoys dit nummer in de
winkel draait. Ook een faliekant
verkeerd versje is: Sinterklaasje
beste man, trek je mooie
tabberd an. Tabbaard ofwel
kazuifel, sorry maar dat mag je
tegenwoordig ook niet
promoten. En dat liedje van die
aan het raam kloppende
vreemdeling kan echt niet meer,
Leers is daar fel tegen.
Maar het meest smerige zingen
is over de Zak van Sinterklaas.
‘Jongens, jongens wat een baas’
zelfs de meest progressieve
ouder vindt tegenwoordig dat
verklaringen over anatomie aan
hún moeten worden
overgelaten!
Tenslotte nog dat liedje over de
Sint die met zijn paard over de
daken rijdt. “Is hij nou helemaal
van de pot gerukt” roept Dion
Graus, “zo valt dat dier naar
beneden en krijg ik weer de
schuld.”
Kort en goed, Sinterklaas moet
tegenwoordig een keurige
Suikeroom zijn, de bijbehorende
gezangen komen dan van een
ouderenkoor!
Cactus

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

De schop kan de grond in!
Na jaren van discussie kan de schop voor het fietspad BroekhuizenHorst nu eindelijk de grond in. De gehele gemeenteraad steunde een
voorstel van Essentie en de coalitiepartners PvdA-PK en CDA om een fors
geldbedrag vrij te maken voor het fietspad.
Blij met brede steun
Essentie heeft tijdens de verkiezingscampagne van een jaar geleden
diverse belangrijke projecten hoog
op de agenda gezet. Het fietspad
Broekhuizen-Horst is één van die
projecten. Fractievoorzitter Bram
Hendrix: “Wij zijn blij met de brede
steun van de gemeenteraad voor
dit project, nu kan de schop echt
de grond in! Hiermee zijn we er
echter nog niet, er zal nog meer geld
moeten komen voor de aanleg van
het gehele fietspad. Onze wethouder
Freek Selen kan nu echter aan de
slag met de aanleg, en daarnaast

met het binnenhalen van subsidies.
De fractie van Essentie zal zich sterk
blijven maken voor dit project, zodat
het fietspad nog deze coalitieperiode
volledig wordt gerealiseerd.”
In de Riet
Naast het fietspad worden ook
andere projecten nu daadwerkelijk
opgestart. “Voor de Horster wijk “In de
Riet” liggen al heel lang plannen klaar
voor een grondige opknapbeurt. Dit
plan is mede tot stand gekomen dankzij keiharde inzet van de bewoners
zelf. Er is geld in de begroting beschikbaar gesteld, zodat ook daar de schop
in de grond kan!”, aldus Hendrix.

Horst aan de Maas gaat vooruit!
Dinsdag 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2011
goedgekeurd. Het CDA is trots op die begroting. Als gemeente verkeren we
in een uiterst moeilijke tijd. Een tijd van financiële onzekerheid en een tijd
waarin het takenpakket van een gemeente alleen maar groter wordt,
zonder dat de consequenties daarvan bekend zijn. Daar staat tegenover
dat we er willen zijn voor alle inwoners en veel zaken willen realiseren in
het belang van onze inwoners. We willen een gemeente zijn, waar het
goed wonen, werken en leven is.
Dat kan niet door stil te blijven
staan, we moeten vooruit. Ook in deze
tijd. Het is echter zaak om op een

verantwoorde manier vooruit te gaan.
Wij zijn van mening dat we met deze
begroting Horst aan de Maas vooruit

helpen, zonder dat de burgers in hun
portemonnee daar direct iets van merken en zonder dat we in het kader van
goed rentmeesterschap de generaties
na ons opzadelen met de consequenties
van ons beleid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.
Voor het CDA zijn 3 zaken van wezenlijk belang: een financieel gezonde
gemeente, ondernemers laten ondernemen, en een initiatiefrijke burger.
Mensen moeten zich afvragen: wat kan

ik voor de gemeenschap betekenen?
Hierbij is het voor ons belangrijk dat we
als overheid solidair zijn voor de mensen die het echt nodig hebben.
Belangrijk is om dit te doen met
vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid bij raadsleden en
het college, verantwoordelijkheid bij
ambtenaren, maar ook verantwoordelijkheid bij onze burgers, organisaties en
ondernemers, laten we elkaar daar ook
op aanspreken! Belangrijke ontwik-

kelingen gaan door of worden in
gang gezet: zoals de centrumplannen
in Horst, Grubbenvorst en Sevenum,
de fietspaden Broekhuizen-Horst en
Grubbenvorst-Sevenum. Met de verbouwing van Hof te Berkel wordt volgend jaar gestart. En het sportpark in
Tienray en Swolgen vordert gestaag.
Het gaat goed met Horst aan de Maas,
en dat mag gezegd worden!
Rudy Tegels
Fractievoorzitter CDA

Kun je trots zijn op deze begroting?
“We zijn trots op deze begroting”, waren de woorden van de
coalitie. Men was blij dat de begroting sluitend was en tevreden met de
toelichting van het college. De SP stemde als enige partij tegen.
Waarom? Er komt een extra korting van het rijk aan van minimaal 2 à 3
miljoen euro. In de vastgestelde begroting wordt hiermee helemaal
geen rekening gehouden. Dus in plaats van actief aan de slag te gaan
met een te verwachten tegenvaller, wordt er niets gedaan. De huidige
begroting is net sluitend, maar met deze extra korting bij lange na niet
meer. Is het dan nog wel een reële begroting?
Er wordt een kortingspercentage aangekondigd van 5% op
voorzieningen als bureau HALT,
Synthese en bibliotheekwerk. Het

vreemde hierbij is dat het college
nog geen flauw benul heeft van de
mogelijke consequenties. Daarnaast
heeft de SP gevraagd om dezelfde

korting dan ook toe te passen bij de
logge regionale overlegstructuren
waar miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld naar toe gesluisd worden,
zoals bijvoorbeeld NV Regio Venlo,
Greenpark Venlo en Euregio RijnMaas Noord. Dit wilde het college
niet. Een standpunt dat wat de SP
betreft onrechtvaardig is en afbreuk
doet aan het gelijkwaardigheidbeginsel.
In de komende tijd wordt er
2,5 miljoen bezuinigd op gemeentepersoneel. Een goede zaak om

hier kritisch naar te kijken zolang de
kennis, expertise en de dagelijkse
zaken goed verzorgd blijven binnen
het gemeentehuis. Daarnaast moet
de raad ervoor waken dat er zo min
mogelijk externe bureaus worden
ingeschakeld en juist de kennis in
huis is en blijft. Hiervoor wilde de SP
een concreet plan van aanpak vooral
omdat er 1,9 miljoen euro herindelingsgeld voor wordt gebruikt.
Naast deze bezuinigingsmaatregel leek het de SP dan ook logisch
om de raadsvergoeding en het salaris

van het college te bevriezen tijdens
deze raadsperiode op het huidige
niveau. Maar dit “snijden in eigen
vlees” werd meteen afgewezen. De
bestuurders hoeven kennelijk niet
te bezuinigen, wel de rest van het
gemeentepersoneel.
De SP kon vanwege het beginsel van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit dan
ook zeker niet instemmen met dit
verhaal.
SP fractie Horst aan de Maas

Bouwen aan Horst aan de Maas!
Vorige week heeft de raad de begroting 2011 vastgesteld. Geld is er
voor de projecten Brede School in Broekhuizenvorst, Jong Nederland in
Hegelsom, Wittenhorst en de sporthal in Meerlo. En dat naast tal van
lopende projecten als de Wingerd en Sevenheym in Sevenum, de Zumpel
en Jan Linders in Grubbenvorst, de Brede School in Meerlo, de Smidse in
Horst, het sportpark in Swolgen en het centrum van Sevenum. Met de
centra van Horst en Grubbenvorst gaan we verder wanneer er geld is uit
de verkoop van gebouwen of gronden.
De opbrengsten van de Centrale
Verwerkingsinstallatie gaan, zoals
wij in 2006 al voorstelden, naar het
centrum van Grubbenvorst. De raad
heeft onze motie aangenomen om

in 2011 te starten met de bouw van
Hof te Berkel. Eigentijdse zorg in een
eigentijdse wijk, in hartje Horst. Het
fietspad Grubbenvorsterweg wordt
verder aangelegd. Voor het fietspad

Horst-Broekhuizen had het college
geen geld gereserveerd. Met CDA
en Essentie hebben we voorgesteld
om € 1.000.000 uit te trekken voor
het fietspad. De raad is akkoord.
Het fietspad komt er! We zijn een
Millenniumgemeente. De stichting
HANDS zet zich in voor de bouw van
een multifunctionele voorziening in
Bulawayo, Zimbabwe. Er is nu duidelijkheid voor HANDS. Tot en met 2015
kunnen zij rekenen op een jaarlijkse
bijdrage van € 12.500. We zijn een
toeristische gemeente. Ook voor men-

sen met een beperking. Ons voorstel
om € 30.000 te reserveren voor het
project “Toerisme voor iedereen” is
aangenomen door de raad. Toerisme
voor iedereen maakt toeristische voorzieningen toegankelijk voor mensen
met een beperking. De revitalisering
van de wijk In de Riet gaat nu echt
door! De raad was het eens met ons
idee om gemeentebreed te gaan bekijken welke wijken de komende jaren
aan een opknapbeurt toe zijn. Maar
Horst aan de Maas is ook bouwen aan
sterke dorpsraden, een sterk sociaal

beleid, een goed milieu en een
volwassen jeugd- en jongerenwerk.
OLS, Rozenfeesten en Rowwen Hèze,
Powerman, Floriade, we staan op de
kaart! Venlo geen ijsbaan, wij wel!
In de Twin Towers komt een Fabriek.
Leefbaarheid door zorg! Leefbaarheid
is ook Ridder Clevers in Grubbenvorst. Gefeliciteerd! Ondernemen
is een Passi in onze gemeente. Het
glazen huis laten we echter graag in
Sevenum.
Richard van der Weegen
fractievoorzitter PvdA-PK
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GEPLUKT

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

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

Lei Weijs

Twee weken geleden, tijdens de familiedag ‘Zondag in het Zuiden’ in
America had onze HALLO-verslaggever een ontmoeting met Lei Weijs (54) uit
Horst. Hij wilde wel een keertje ‘Geplukt’ worden. “Maar niet nu, want ik
doe met onze joekskapel Ald Iëzer mee aan de ‘Koperen Cover Competitie.’
Mochten we winnen, dan kom je maar naar mijn plein in Horst”, lachte de
muzikant. Een heldere blik van Lei want een paar uurtjes later stond de
joekskapel inderdaad als winnaar op het podium.

Specerijen
cake
Benodigdheden:
12 gram maanzaad
20 gram sesamzaad
mespuntje kaneel
mespuntje cardamon poeder
mespuntje gemalen zwarte peper
50 gram hazelnoten
25 gram pistachenoten
25 gram amandelen
250 gram boter
250 gram bruine basterdsuiker
4 gram zout
250 gram eieren
250 gram bloem
15 gram citroenrasp
Bereiding:
· Klop de boter samen met de
suiker wit;
· de eieren 1 voor 1 toevoegen;
· voeg de specerijen toe;
· snij de noten klein en voeg toe;
· voeg de bloem toe en goed
mengen;
· bak het mengsel af in de cake
vorm, 40 minuten op 160 graden.

Boekésions
Streekromans - Tientallen titels e1,00
Beekman en Beekman - Toon Kortooms e 2,50
Kippevel-serie - R.L. Stine e2,50
Hip Holland - Kookboek e2,50
Als God in Limburg - Div. schrijvers e 5,00
Zusje van mij - Barbara Voors e4,00
Oma’s haakgeheimen - Diny Zijp e5,00
Komt een vrouw bij de dokter - Kluun e 6,50
De grote geheimen - Deepak Chopra e 10,00
Mannen van de Peel - Peter Vink e15,00
Oud Horst in het Nieuws - div. delen e 25,00

KadoTip:
Oldtimer-encyclopedie 1945-1970.
Nieuw!
Nu van e 12,95 voor e 9,95
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken
op voorraad!

TerugBlik
Veemarkt 7a, 5961 ER HORST
www.terugblik.net

syndroom van Down, een aangeboren
afwijking die gepaard gaat met een
verstandelijke beperking.

Een eigen plein voor
de deur
Lei is werkzaam als vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf in Oirlo. In zijn
vrije tijd wandelt en fietst hij graag. Hij
gaat graag uit en is lid van joekskapel
Ald Iëzer. Tevens knapt hij graag allerlei klusjes op bij familie en vrienden.
Lei houdt van muziek en gezelligheid.
“Ik ben vorige week donderdag (de
elfde van de elfde) nog naar Köln
geweest om daar het carnavalsseizoen
mee in te luiden met onze joekskapel.
Een geweldig sfeertje en echt leuk
om mee te maken”, aldus het Ald
Iëzer-lid. Veel mensen uit Horst en
omgeving kennen Lei misschien wel.
Hij is immers vaak actief als kelner
tijdens diverse evenementen in Horst.
Lei woont graag in Horst en is er ook
geboren. De mooiste plek van Horst is
volgens hem de Moelbaerenbos. “Het
mooiste dorp in z’n totaliteit van Horst
aan de Maas vind ik Griendtsveen”,
aldus Weijs.

Horeca eerder sluiten
Veel tv kijken doet Lei niet. Af
en toe een actiefilm en het nieuws
maar daar houdt het wel zo’n beetje
mee op. Wanneer hij tijd over heeft
brengt hij graag een bezoekje aan
café ’t Centrum. “Daar zitten meestal
mensen van mijn leeftijd”, grapt hij.
Als het aan Lei ligt, zouden de cafés in
Horst aan de Maas eerder moeten sluiten. “Breng de tijd terug naar 01.00 of

02.00 uur ’s nachts. De meeste jongeren verslapen de dag nadat ze zijn uitgeweest en pas bij het krieken van de
dag hun nest opzoeken”, zegt hij met
enigszins verheven stem. Dat klinkt wel
tegenstrijdig als ik hem vraag waarvoor
ik hem midden in de nacht mag wakker
maken. Want hij geeft aan dat voor de
geneugten des levens hij wel uit zijn
slaap gerukt wil worden. “En wanneer
iemand hulp nodig heeft van mijn
familie of vriendenkring mogen ze me
uit mijn slaap halen”, voegt hij er nog
aan toe.

Ik kwam
in een andere wereld
Iets wat Lei nooit zal vergeten en
zijn leven verrijkte is de geboorte van
zijn dochter Patty. “Zij werd geboren
met het Downsyndroom. Eerst was
er die intense blijdschap over haar
geboorte maar tegelijkertijd ook teleurstelling. Je moet je leven aanpassen
want je komt in aanraking met een andere wereld, het wereldje van mensen
met een verstandelijke beperking.”
Er valt een stilte. “Dit heeft mij wel
veel levenservaring gebracht.
Wanneer ik dan eens om me heen
kijk, zeg ik tegen mezelf: Waar zeuren
wij nog over?”
Weijs is een levensgenieter met
een gezonde realiteitszin. Als hij
iemand een bos bloemen mocht geven
zou zijn moeder die van hem krijgen.
“Zij maakt altijd mijn kledingstukken
als die kapot zijn en soms schuift ze af
en toe wat eten in mijn koelkast. Dat
weet ik wel te waarderen”, besluit Lei
het interview.

RIX LIMERICK
Dus Lei gebeld waar dat plein
precies lag want mijn navigatiesysteem
kon het ‘Lei Weijsplein’ niet vinden.
Het plein bestaat ook niet echt. De
Horstenaar had het naamplaatje gekregen van joekskapel Ald Iëzer toen hij
50 jaar oud werd. Sinds die tijd hangt
het naambordje aan de voorgevel van

zijn huis aan de Van Bronckhorststraat
in Horst. En jawel hoor, Lei woont ook
nog eens aan een soort plein. Lei is
ongehuwd en heeft vier kinderen. Drie
jongens: Glenn van 24, Mitch is 21 en
Ike die 20 jaar oud is. Daarnaast een
dochter, zijn oogappel Patty die 22
jaar oud is. Patty is geboren met het
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Zwemmen in de Dnjepr vur ’t nij-je joar,
Bevroare tiëne, pegels in de hoar.
Verzoëpe is gen optie,
En as ze da toch op zie,
Da ziën en paar wodka’s (ver)zoëpe ok gen bezwoar.

Echte Bakker Derix
waar ‘n oude traditie
in ere wordt gehouden

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HALLO van afgelopen week: Nieuwjaarsduikers naar Oekraïne
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REZIENE
WEGGE KELS

(ROZIJNEN MIKMANNEN)
Rechtstreeks uit de oven,
warm de winkel in gedragen
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte 23 november 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden
over een punt dat op de agenda staat.
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 23 november 2010 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag commissie Ruimte d.d. 19 oktober
2010
• Informatie over de gebiedsontwikkeling
Klavertje 4
• Plan van aanpak nieuwe structuurvisie
Horst aan de Maas
• Bestemmingsplan De Afhang

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 23 november 2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
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 10.00-16.00 uur
Maandag 22 november
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
• Inzameling KGA Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Melderslo
Dinsdag 23 november
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
• Inzameling KGA Grubbenvorst, Lottum
Woensdag 24 november
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
• Inzameling KGA Hegelsom, Meterik

Donderdag 25 november
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
• Inzameling KGA America, Griendtsveen, Horst
Vrijdag 26 november
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 27 november
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Inzameling textiel Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Inzameling KGA Meerlo, Swolgen, Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Inzameling klein chemisch afval in november
Data
Maandag
22 november 2010
Dinsdag
23 november 2010
Woensdag
24 november 2010
Donderdag
25 november 2010

Zaterdag
27 november 2010

Tijdstip
09.00 - 10.55 uur
11.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Kerkdorp
Broekhuizenvorst
Broekhuizen
Melderslo
Grubbenvorst

13.00 - 16.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Lottum
Hegelsom

13.00 - 16.00 uur
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 14.00 uur
14.15 - 16.00 uur

Meterik
Horst
Griendtsveen
America

08.30 - 10.45 uur
11:15 - 12:30 uur
13:00 - 14:00 uur
14:30 - 16:45 uur

Meerlo
Swolgen
Swolgen
Tienray

Locatie
Kerkstraat, nabij Koetshuis
Naesenhof
Lochtstraat, nabij Kerk
hoek Mgr. Joostenstraat/
Wilhelminastraat
Markt
Past. Debijestraat, nabij
gemeenschapshuis
St. Jansstraat, nabij kerk
Wilhelminaplein
Helenaveenseweg, nabij kerk
Past. Jeukenstraat/
Nusseleinstraat nabij kerk
Julianastraat (in tussenberm)
parkeerplaats nabij Rabobank
parkeerplaats nabij Rabobank
parkeerplaats (waar ook oud
papier wordt ingezameld )

Afsluiten Westsingel te Horst
Op dinsdag 23 november 2010 wordt de Westsingel te Horst, tussen de Kranestraat en de
Bemmelstraat, afgesloten. De rijbaanscheiding wordt overrijdbaar gemaakt. De afsluiting zal
een halve dag duren. De bushalte Kranestraat, richting station, wordt tijdelijk opgeheven.
Voor een omleiding wordt gezorgd.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning
• Het plaatsen van een paardenstal op het perceel
gelegen aan de Hoebertweg 6B te America,
ingekomen op 12-11-2010.
• Het slopen van een winkelpand op het perceel gelegen aan de Kloosterstraat 75 te Grubbenvorst,
ingekomen 09-11-2010.
• Het slopen van een voormalige bank, woonhuis en gezondheidscentrum op het perceel
gelegen aan de Kloosterstraat 72, 72a en 72b te
Grubbenvorst, ingekomen 09-11-2010.
• Het slopen van een woning op het perceel gelegen
aan De Zumpel 1 te Grubbenvorst, ingekomen
09-11-2010.
• Het gedeeltelijk vervangen van een monumentale
schuur door onherstelbare stormschade gelegen
aan de Stationstraat 134 te Hegelsom, ingekomen 10-11-2010.
• Het verwijderen van asbest uit het dakbeschot van
de woning en garage op het perceel gelegen aan de
Kranestraat 30 te Horst, ingekomen 08-11-2010.
• Het oprichten van een mestopslag op het perceel
gelegen aan de Peelstraat 30 te Kronenberg,
ingekomen 05-11-2010.
• Het plaatsen van een tijdelijke woning i.v.m.
brandschade gelegen aan de Helenaveenseweg 13
en 13A te Sevenum, ingekomen 10-11-2010.
• Het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning op het perceel gelegen aan de
Bosschekampstraat 73 te Sevenum, ingekomen
05-11-2010.
Verleende bouwvergunning met ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend
met toepassing van een ontheffing:
• Het oprichten van een kantoor- en magazijnruimte en nieuwbouw fustopslag voor het perceel
gelegen aan de Houthuizerweg 20 te Lottum, met
toepassing van art. 3.6 lid 1, sub c Wro.
• Het oprichten van een overkapping op het perceel
gelegen aan de De Fazant 30 te Meerlo, met
toepassing van art. 3.6 Wro.
Bovengenoemde vergunningen is verstuurd
op 18 november 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de
betreffende bouwvergunning met ontheffing bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een
beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Bouwvergunning 2e fase
• Het oprichten van een bedrijfswoning met garage
op het perceel gelegen aan de Blitterswijckseweg
22 te Broekhuizenvorst.

Reguliere bouwvergunning
• 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 plaatsen van een tijdelijke woonunit (instandhoudingstermijn 1 jaar) op het perceel gelegen aan
de Dwarsweg 12 te Meterik.
Voorgenoemde bouwvergunningen zijn verstuurd op 18 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 omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
• Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op
het perceel gelegen aan de Mevrouwsbosweg 9 te
Hegelsom.
• Het verwijderen van astbest uit loods en garage
op het perceel gelegen aan de Stationsstraat 127 te
Hegelsom.
• Voor het plaatsen van reclame-banieren aan de
voorgevel van het pand op het perceel gelegen aan
de Hoofdstraat 19 te Horst.
• Het aanbrengen van verlichte gevelreclame t.b.v.
Xenos op het perceel gelegen aan de Veemarkt 1 te
Horst.
• Het verwijderen van asbest golfplaten en vervangen door nieuwe beplating op het perceel gelegen
aan de Hoofdstraat 43 te Lottum.
• Het slopen van een dak kippenschuur en een
loods op het perceel gelegen aan de Blaktweg 16 te
Melderslo.
• Het oprichten van een paardenstalletje op het perceel gelegen aan de Denenweg 21 te Melderslo.
• Het slopen van het dak van de garage op het perceel gelegen aan de Blaktweg 18 te Melderslo.
• Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van het dak van de kennel op het perceel gelegen
aan de Romerweg 20 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 18 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.
Horst, 18 november 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmakingen
Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en)
/ ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• De Wingerd voor het openingsfeest op
vrijdag 21 januari 2011, Helenaveenseweg
20 te Sevenum;
U kunt de betreffende stukken inzien van
19 november tot en met 3 december 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.
Besluit(en)
Exploitatievergunning
• C. H.M. Aerts, voor het exploiteren
van theehuis “Blue Berrie Hill” aan de
Genenberg 28a, 5872 AL Broekhuizen.
• De heer Fei Fan Zheng, Kerkstraat 58,
6665 CH Driel voor het exploiteren van
cafetaria, eethuis ’t Pumke, Markt 5, 5973
NR te Lottum.
De besluiten liggen ter inzage van 19 november t/m 31 december 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen
zes weken na de dag van deze bekendmaking (19 november 2010) een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.

Milieu
Rectificatie
In de bekendmakingen van vorige week is
abusievelijk een onjuiste inzagetermijn voor
de beschikking van veehouderij A.M.H.
Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 in America
genoemd. De stukken liggen ter inzage van
12 november 2010 tot en met 23 december 2010. Aangezien er sprake is van een
kennelijke vergissing en er geen zienswijzen
op de ontwerp-beschikking zijn ingekomen,
wordt de inzagetermijn niet aangepast.
Bekendmaking melding in het kader
van de Wet milieubeheer (8.19 Wet
Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 9 september 2010 een melding zoals bedoeld in artikel 8.19 ingevolge
de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Vissers
Aardbeiplanten BV
Adres Inrichting: Midden Peelweg 8
Datum aanvraag: 9 september 2010
Betreft:
melding ex
art. 8.19 Wm
De aard van de toegepaste activiteiten
en processen blijft ten opzichte van de
vergunde situatie onveranderd. De veranderingen in de melding leiden niet tot andere
of grotere nadelige gevolgen voor het milieu,
dan die het bedrijf op grond van haar
milieuvergunning en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De melding voldoet aan de daarvoor
geldende voorwaarden.
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende

stukken liggen ter inzage van 19 november 2010 tot en met 30 december 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de
eerder vermelde inzage termijn een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij
Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient
tenminste te bevatten:
		De naam en adres van de indiener;
		De dagtekening;
		Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
		De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn tegen het
besluit op deze melding een bezwaarschrift
is ingediend, kunt u tevens een verzoek om
voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te
Den Haag. Bij het verzoek dient een afschrift
van het bezwaarschrift te worden overlegd,
evenals een onderbouwing van het spoedeisende belang, dat bestaat bij de voorlopige
voorziening. Aan het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten
te melden. Deze melding dient Burgemeester
en wethouders bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
27 september 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Haumann G.H.J.
Adres Inrichting: Ooijenseweg 11
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 19 november 2010 tot
en met 17 december 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden
van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
30 september 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Besluit Landbouw
Aanvrager:
J.P.P. Nabben
Adres Inrichting: Laagheideweg 20
America

Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
17 augustus 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Besluit Landbouw
Aanvrager:
Gebr. Baetsen
Adres Inrichting: Witveldweg 9 te
Grubbenvorst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 19 november
2010 tot en met 16 december 2010. U
kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
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:
Aanvrager:
P.M.A.G. Alards
Adres inrichting: Konijnenweg 73 te
Melderslo
Datum aanvraag: 30 juni 2010
Betreft:
Vergunning ex
art. 8.4 Wm
(Revisievergunning)
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 19 november 2010 tot en met 30 december 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft
ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen
van een verzoek om voorlopige voorziening is
dat er sprake is van “onverwijlde spoed“. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt u
terecht bij de Raad van State, tel. (070) 426
42 51, www.raadvanstate.nl.

Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij zijn van plan deze milieuvergunning te
verlenen en hebben in eerste instantie een
ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn in de
ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende ontwerpbeschikking:
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Vullings Meterik BV
Adres inrichting: Campagneweg 8
Betreft:
vergunning ex.
artikel 8.4 Wm
(revisievergunning)
Datum aanvraag: 2 september 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 19 november 2010 tot en met 30 december 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk
aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en
dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt
inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral
dat beroep kan worden ingesteld als ook
zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
zijn ingediend.
Horst, 18 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
Ontheffing ex. artikel 3.6, lid 1, sub c
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas zijn voornemens
om middels het verlenen van een ontheffing
ex artikel 3.6, lid 1, sub c Wet ruimtelijke
ordening medewerking te verlenen aan het
veranderen van een schuur tot mantelzorgwoning op het perceel Krouwelstraat 7 in
Sevenum, kadastraal bekend als gemeente
Sevenum, sectie S, nummer 203.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van vrijdag 19 november
2010 (tot en met 30 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.
Gedurende deze periode van zes weken
kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit
tot het verlenen van de ontheffing mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Ontheffing ex. artikel 3.6, lid 1, sub c
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Horst aan de Maas zijn
voornemens om middels het verlenen van
een ontheffing ex artikel 3.6, lid 1, sub c
Wet ruimtelijke ordening medewerking
te verlenen aan het veranderen van een
schuur tot mantelzorgwoning op het perceel
Americaanseweg 44 in Kronenberg,
kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie P, nummer 115.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van vrijdag 19 november 2010 (tot en met 30 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.
Gedurende deze periode van zes weken
kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit
tot het verlenen van de ontheffing mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Ontwerp-bestemmingsplan ex.
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
Kranestraat te Horst
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat er een verzoek om medewerking aan
een wijziging van het bestemmingsplan
is ontvangen voor het oprichten van een
woonhuis op het perceel Kranestraat
ongenummerd te Horst, kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie M, nr 2299.
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een
ontwerp bestemmingsplan opgesteld.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerp bestemmingsplan met
de bijbehorende stukken met ingang van
19 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.
Het ontwerp bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 19
november 2010 te raadplegen op onze web-

site, www.horstaandemaas.nl. en op www.
ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende deze periode van zes weken
kunnen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10
Wro en ontwerpbouwvergunning fase
1 bouw vleesvarkensstal Over de Beek
1a Tienray
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend voornemens te zijn
om een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening te nemen en een bouwvergunning fase 1 te verlenen voor:
• De bouw van een vleesvarkensstal van op
het perceel kadastraal bekend gemeente
Meerlo, sectie H, nummer 823, plaatselijk
bekend Over de Beek 1a in Tienray.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke
ordening en afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht ligt het ontwerpprojectbesluit
en de ontwerpbouwvergunning fase 1 met
de bijbehorende stukken met ingang van
19 november 2010, tijdens de kantooruren,
gedurende een periode van zes weken ter
inzage in het gemeentehuis van Horst aan de
Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek
zijn van maandag 08.00-12.00 uur en van
14.00-20.00 uur en van dinsdag tot en met
vrijdag van 08.00-12.00 uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 19 november 2010 te
raadplegen op onze website (www.horstaandemaas.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit
tot het buiten toepassing verklaren van het
bestemmingsplan middels het nemen van
een projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot verlening van bouwvergunning fase
1, mondeling of schriftelijk, gemotiveerde
zienswijzen worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus
6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning
fase 1 vindt, behalve in het huis-aan-huis
blad en op de gemeentelijke website		(www.
horstaandemaas.nl), ook plaats in de
Staatscourant.
Publicatie ontheffing ex artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas hebben met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing verleend van het bepaalde in het

bestemmingsplan ‘Peelkernen’ en daarmee
het gebruik van de opstallen gewijzigd van
‘Horeca’ met de aanduiding ‘Lichte horeca’
in ‘Horeca’ op het adres Noordsingel 75 te
Horst, kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie N, nummer 1470.
Het besluit ligt voor eenieder ter inzage van
11 november 2010 tot en met 22 december
2010 op maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur, ter inzage in de informatiehoek in
het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
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.
Het besluit is op 10 november 2010 verzonden, de termijn loopt derhalve tot en met 22
december 2010.
Ontwerp bestemmingsplan
Kerkkuilenweg – Luttelseweg
Voor de percelen Kerkkuilenweg 13 te
Evertsoord, kadastraal bekend gemeente
Sevenum, sectie M, nr. 163 en Luttelseweg
ong. te Sevenum, kadastraal bekend
gemeente Sevenum, sectie R, nr. 290 is een
nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Dit bestemmingsplan voorziet in beëindiging van een glastuinbouwbedrijf aan de
Kerkkuilenweg 13 waarbij de bestemming
agrarisch bouwblok en agrarisch gebied met
landschappelijke en/of natuurlijke waarde
wordt omgezet naar de bestemming wonen
en natuur. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid voor het bouwen
van 2 woningen aan de Luttelseweg ong. in
Sevenum.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van
maandag 22 november 2010 voor de duur
van zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkkuilenweg –
Luttelseweg’		ter inzage ligt als volgt :
op maandag van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 19.00 uur, en dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00
uur in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst aan de Maas;
Tevens kan het plan worden geraadpleegd op
de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de genoemde termijn kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijze

indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij
voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten
aan Burgemeester en Wethouders van
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960
AA Horst onder vermelding van ‘zienswijze
BP Kerkkuilenweg – Luttelseweg’. Voor het
indienen van mondelinge zienswijze kan
een afspraak worden gemaakt met de heer
P. Pesch van de afdeling Vergunningen, tel.
077-477 95 69 (dinsdag t/m vrijdag).
Ontwerpbesluit ontheffing artikel 3.6
Wro en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas zijn voornemens met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub c van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Meerlo-Wanssum’. Dit ten behoeve van
de aanvraag om bouwvergunning voor het
bouwen van een koeienstal op het perceel
kadastraal bekend gemeente Meerlo, sectie
H, nummer 741, plaatselijk bekend als
Donkstraat 12 te Swolgen.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning,
tevens verzoek om ontheffing, voldoet aan
het bepaalde in artikel 6A, lid 4 van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied MeerloWanssum’. Met toepassing van artikel
3.6, lid 1 sub c Wro kan ontheffing van het
bestemmingsplan worden verleend.
Het ontwerpbesluit tot verlening van de
ontheffing en bouwvergunning en alle
daarop betrekking hebbende stukken liggen overeenkomstig afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang
van 18 november 2010 tot en met 29
december 2010 voor belanghebbenden ter
inzage.
Het ontwerpbesluit tot ontheffing en bouwvergunning ligt ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
in de informatiehoek in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage termijn tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van ontheffing en tegen de ontwerpbouwvergunning zienswijzen kenbaar
maken. Dit kan schriftelijk bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus
6005, 5900 AA Horst, of mondeling bij de
afdeling Vergunningen.
Horst, 18 november 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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

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

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

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

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

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

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

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

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Gemeenteraad
Horst aan de Maas bezocht kernen
Ook de gemeenteraad, wil evenals het college, de kernen van de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas leren kennen. Burgemeester en wethouders deden dit via openbare bijeenkomsten,
waarvoor het gehele dorp werd uitgenodigd. De raad doet dit door middel van excursies en/
of bedrijfsbezoeken. Door een bezoek te brengen aan verschillende bedrijven, instellingen,
verenigingen verwachten de raadsleden goede beelden te krijgen bij het wonen, werken en ontspannen in de 16 kernen.
Op vrijdagmiddag 5 november 2010 bracht de
gemeenteraad een bezoek aan Griendtsveen.
Een welkome start was de informatieve,
inspirerende wandeling door Griendtsveen.
In America kregen de leden van de raad een
rondleiding over het terrein bij het Slotconcert
van Rowwen Hèze. Daar werd de raad
bijgepraat over bijvoorbeeld veiligheid tijdens
zo’n evenement. Diezelfde middag hadden de
raadsleden een ontmoeting met een delegatie
van de Poolse gemeenschap in De Meulewiek

in Meterik. Onder leiding van burgemeester
Kees van Rooij werd informatie uitgewisseld
over allerlei onderwerpen, zoals huisvesting en
arbeidsomstandigheden. In Horst werd de dag
afgesloten met een informele maaltijd in De
Paddestoelerij.
In mei van dit jaar bezochten de leden van
de gemeenteraad de kernen Grubbenvorst,
Lottum en Broekhuizen en in september
Broekhuizenvorst, Hegelsom en Melderslo.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 9 november 2010
Op dinsdag 9 november vond een openbare gemeenteraadsvergadering plaats.
Punten van bespreking waren:
• de programmabegroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014.
• deﬁnitieve ﬁnanciële splitsing Meerlo-Wanssum.
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Horst aan de Maas presenteerde aan de gemeenteraad een sluitende
begroting voor 2011 en 2012.
In de begroting van 2010 zijn al diverse
bezuinigingen opgenomen voor de periode
tot en met 2013, oplopend van € 1 miljoen
in 2010 tot € 2,7 miljoen in 2013. Daarnaast
houdt B&W rekening met een aanvullende
bezuiniging van € 2 tot € 3 miljoen, door
verwachte rijksbezuinigingen.
B&W stelde voor om niet alleen te bezuinigen, maar ook te blijven investeren.
Concreet werd voorgesteld om voor € 3,15
miljoen te investeren in: Brede school
Broekhuizenvorst, Huisvesting Jong
Nederland Hegelsom, het verbeteren van
sporthal Meerlo, sportpark Wittenhorst, opknappen wijk In de Riet, centrumplannen in
Horst en Grubbenvorst, Hof te Berkel en het
ﬁetspad Horst-Broekhuizen.
Alle raadsfracties stelden vragen over deze
begroting. En gaven ook hun mening over
de voorliggende cijfers.
Zo was er bijzondere aandacht voor het
ﬁetspad Horst-Broekhuizen. De fracties van
Essentie, CDA, PvdA-PK dienden hiervoor
een gezamenlijk amendement in dat unaniem werd aangenomen. Dat betekent dat
de gemeenteraad het college heeft verzocht
om ervoor te zorgen dat het ﬁetspad tussen Horst en Broekhuizen uiterlijk in 2014
gereed is. De ingediende amendementen
van SP en D66 over dit ﬁetspad werden
verworpen.

Wandeling in Griendtsveen onder leiding van gids Gebbel

Column

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

CDA pleit voor
reduceren regeldrang
Een van de sleutelwoorden van het CDA tijdens
de begrotingsbehandeling 2011 is vertrouwen.
Vertrouwen in de ambtelijke organisatie maar
zeker ook vertrouwen in de burgers van onze
gemeente. In dit kader past het tegengaan van
regels die niets toevoegen aan het beoogde resultaat en vaak gezien worden als ‘bemoederen’
door de overheid. Met de stelling ‘controle is goed
maar vertrouwen is beter’, wil het CDA inzetten
op het voorkomen van het invoeren van regels
die niets toevoegen aan het te behalen resultaat
en vaak zorgen voor onwerkbare situaties, ergernis en demotivatie. Het CDA pleit verder voor
pragmatische handhaving van de noodzakelijke
regelgeving. Regels zijn nodig om aan te geven
wat mag en wat niet mag. De regels die niets
toevoegen kosten veel energie. Dit is verre van

duurzaam. Ondanks dat we allemaal vinden dat
veel regels niets toevoegen, accepteren we de
opgelegde regels wel.
Bij controles van bijvoorbeeld kindercentra en
horeca kan bijvoorbeeld gewerkt worden met controlelijsten waar de instellingen en ondernemers
zelf mee aan de slag kunnen.
Deze controlelijst zou pragmatisch moeten zijn
met regels die er echt toe doen en de basis vormen voor de veiligheid, gezondheid en hygiëne.
Wat handhaving betreft pleiten we voor steekproefsgewijze controle achteraf, waardoor handhaving uitvoerbaar en betaalbaar is. We moeten
af van belachelijke en in de praktijk overbodige
regelgeving en wij vinden dat we zo dapper
moeten zijn om daar als Horst aan de Maas het
voortouw in te nemen. In het verlengde daarvan
pleiten wij eveneens voor het hanteren van controlelijsten als het gaat om controle van milieubedrijven en verzoekt het CDA het ingezette project
Vergunning Op Maat, waarbij gecertiﬁceerde
bedrijven enkel administratief worden gecontroleerd, verder uit te zetten, zodat meer bedrijven
en ondernemingen hieraan kunnen deelnemen.
Zoals u ziet denkt het CDA met u mee.
Eric Brouwers
CDA Horst aan de Maas

Het amendement van PvdA-PK om de
voorziening voor arbeidsmigranten in 2011 te
handhaven en voor 2012 met nieuw beleid te
komen werd unaniem aangenomen.
Ook het amendement van PvdA-PK om oudere wijken vanaf 2012 te revitaliseren, een
bijdrage voor de Stichting Hands ook voor
2015 in de begroting op te nemen en het
project “toerisme voor iedereen” voortvarend
op te pakken werd - met uitzondering van de
SP - aangenomen.

Het door de SP ingediende amendement
om de salariskosten van de gemeenteraad
gedurende deze raadperiode te bevriezen op
het huidige niveau werd verworpen. Ook werd
verworpen het door de SP ingediende amendement om 5% korting toe te passen op een
aantal majeure projecten en overlegstructuren.
Verder sprak de raad zich als volgt uit over de
hierna genoemde moties:
• PvdA-PK: start bouw Hof te Berkel in 2011:
unaniem aangenomen;
• PvdA-PK: informatie over economische samenwerkingsverbanden: ingetrokken;
• PvdA-PK: gemeentebreed dorpsradenoverleg:
unaniem aangenomen;
• PvdA-PK: informatie voortgang ontwikkeling
gemeentelijke organisatie: ingetrokken;
• SP: informatie over plan van aanpak bezuinigingen gemeentelijke organisatie 2015:
verworpen;
• SP: bevriezen salaris B&W huidige raadsperiode: verworpen;
• SP: 1e kwartaal 2011 plan van aanpak Hof te
Berkel: verworpen;
• SP: communicatie gemeentelijke klanten:
verworpen;
• SP: 1e kwartaal 2011 plan van aanpak
startersmogelijkheden: ingetrokken.
De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012
t/m 2014 gewijzigd vastgesteld.
De SP-fractie stemde tegen deze begroting.
Tot slot stelde de gemeenteraad unaniem de
deﬁnitieve ﬁnanciële splitsing van MeerloWanssum vast.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is
tijdens de raadsvergadering: op
www.horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden
van de raadsvergadering bekijken. Dat kan al
daags na de betreffende vergadering. Nadat het
verslag van de vergadering is vastgesteld (in de
volgende vergadering), kunt u de vergadering in
het digitale archief raadplegen als videobestand
en ook als schriftelijk verslag.
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Geslaagde rommelmarkt
Peelmuseum
Ondanks de overvloedige regenval wisten honderden mensen zondag de weg te vinden naar de jaarlijkse
rommelmarkt in het Peelmuseum in America.

De rommelmarkt van het Peelmuseum trok zondag veel koopjesjagers
Vanaf de opening, toen de koopjesjagers de kramen bestormden, tot
de sluiting werd er ijverig gespeurd
en gekocht. Vrijwilligers van het
museum hadden de spullen overzichtelijk uitgestald in hoofdgebouw de
Kamphut en twee tenten. Aan het
einde van de middag kon een tevreden museumvoorzitter Frans Steeghs

de balans opmaken. De opbrengst
van de rommelmarkt is bestemd voor
aanpassingen in de inrichting van het
museum en voor de opbouw van de
collectie.
Het Peelmuseum heeft eind oktober het seizoen 2010 afgesloten. Het
nieuwe seizoen wordt op 10 april 2011
geopend met de traditionele Peeldag.

In de wintermaanden is het museum
wel te bezichtigen voor groepen
vanaf 15 personen, maar uitsluitend
op afspraak. Voor een afspraak of
informatie bel Mia Claassens 077 464
16 26 of Frans Steeghs 077 464 13 36.
Het Peelmuseum is gevestigd aan de
Griendtsveenseweg 69 in America. Zie
ook www.stichtingpeelmuseum.nl

U koopt een mooi huis...

en wij helpen U graag met het maken
van het gezelligste interieur
Onze adviseurs helpen U graag met
Raambekleding - Vloeren - Woonmeubelen - Slaapkamers
Woon accessoires

verenigingen 19
APK-plak 2011 voor
René Poels
Op 6 februari 2011 wordt de APK-plak uitgereikt aan René Poels uit
Meerlo. De APK-plak wordt ieder jaar uitgereikt door de Venrayse Oud
Prinsen aan een persoon of vereniging die zich zowel op maatschappelijk
als cultureel gebied heeft ingezet voor Venray en omstreken.
René Poels krijgt deze onderscheiding voor zijn verdiensten op
het gebied van culturele en maatschappelijke activiteiten en zijn inzet
voor de derde wereld. Al tijdens zijn
loopbaan als journalist bij het Dagblad
voor Noord-Limburg was René actief
als voorzitter van Stichting Jongeren
Beweging Meerlo. Hij organiseerde
daar onder andere het ver in de regio
bekende Midsummer Popfestival. Veel
40-plussers zullen daar met plezier
aan terugdenken. Daarnaast zette hij
zich, als voorzitter van de Dorpsraad
Meerlo, in voor de kleine kernen
door het maken van twee films:
Noord-Limburg wordt Wakker en
Bedreigd Gebied. Deze films werden
op talloze plaatsen in Zuid-Nederland
vertoond. Na afloop van de film nam
hij meestal zitting in een forum waar

de problematiek van de kleine kernen
aan de orde kwam. Maar ook de
derde wereld had zijn volle aandacht.
Naast vicevoorzitter van de Stichting
Martinus, die zich inzet voor de straatkinderen van Rio de Janeiro, zette
René zich ook in voor de vastenaktie,
de koffieboeren in Zuid-Mexico (Max
Havelaar) en SOS Meerlo-Wanssum.
Op cultureel gebied was René medeoprichter en bestuurslid van Klassiek
op lokatie en mede oprichter van
literair café Venray. Op dit moment
is René Poels voorzitter van Stichting
Wereldpaviljoen dat gerealiseerd gaat
worden op het Floriade terrein. Met
dit initiatief wil Poels de jeugd interesseren voor de derde wereld en de
problematiek die zich daar afspeelt.
De APK-plak wordt op 6 februari uitgereikt in de Rooyerie te Venray.

Happy Sound in online
korencompetitie
Vocal Group Happy Sound uit Hegelsom heeft een van haar mooiste
nummers ingestuurd voor de online Troskompas korencompetitie. Het
gaat om het nummer The Family Tree, van Venice.
Naar aanleiding van de oproep
van de Troskompas korencompetitie
hebben maar liefst zestig koren een
video van een lied uit hun repertoire opgestuurd. Een vakjury onder
leiding van Sigrid van der Linden
heeft uit al deze inzendingen een
selectie gemaakt van twaalf koren,
waaronder Happy Sound. Tot 30 november 12.00 uur kan er via www.
troskompas.nl gestemd worden op
de twaalf genomineerde koren. Wie

de finale wint zal in nummer 50
van de Troskompas bekend worden
gemaakt. De winnaar wint een
mooie prijs, bestaande uit onder
andere een opname van een cd in
een professionele studio en honderd
exemplaren van de cd. Daarnaast
wordt het lied downloadbaar op
ruim 250 internetplatforms zoals
iTunes en wordt er gezorgd voor internationale promotie via een online
marketingnetwerk.

Welfaretentoonstelling
in Horst
Op zondag 21 november organiseert de welfare van de kern Horst van
de Rode Kruisafdeling Horst aan de Maas-Venray haar jaarlijkse tentoonstelling. De producten die de deelnemers aan de welfare-activiteiten van
het Rode Kruis het afgelopen jaar hebben gemaakt, zijn dan te bewonderen en te koop. Diverse producten zullen tentoongesteld worden,
variërend van 3D-kaarten tot kunstzinnig borduurwerk.
Al deze producten worden
gemaakt op de acht locaties in de
gemeente Horst aan de Maas, waar
de welfarevrijwilligers wekelijks een
gezellige middag organiseren. Deze
middagen zijn bedoeld voor ouderen
en gehandicapten die gezellig bij
elkaar willen komen onder het genot
van een kopje koffie. Hierbij kan iedereen doen wat hij of zij leuk vindt.

Zo wordt er af en toe een kaartje
gelegd, wordt er een spelletje gespeeld of wordt er gehandwerkt en
geknutseld.
De tentoonstelling vindt plaats op
zondag 21 november van 10.30 tot
16.00 uur in het Rode Kruis gebouw
aan de Loevestraat 17a te Horst.
Iedereen is van harte uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen.

Start bridgecursus
De bridgevereniging Sevenum start op dinsdagmiddag 30 november
een beginnerscursus van twaalf lessen.
De lessen beginnen op de dinsdagmiddag om 13.30 uur en duren
twee en een half uur. De lessen
vinden plaats in Sevenheym aan de
Maasbreeseweg in Sevenum en de

docent is de heer Peter Maas. Nadere
informatie en opgave bij de heer Jan
Thyssen, Imkerstraat 2, Sevenum,
telefoon 077 467 16 19 of jsthyssen@
home.nl
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Opening carnavalsseizoen D´n Dreumel
Afgelopen zaterdagavond heeft carnavalsvereniging D’n Dreumel uit
Horst het nieuwe carnavalsseizoen geopend. Dit gebeurde op het
Wilhelminaplein in Horst. Carnavalliefhebbers konden hier genieten van
verschillende optredens van artiesten uit Horst en omstreken. Met onder
anderen de schlagerzangers, aaltied Noeit te laat, de Cornetto’s en partyband N’RGY werd de stemming er goed ingebracht.

Prijswinnaars Fakkelwedstrijd in Meterik
Op woensdag 10 november werd de jaarlijkse viering van Sint Maarten gehouden in Meterik. Voordat Sint
Maarten het vuur aanstak werd er onder leiding van de drumband een mooie optocht door Meterik gelopen.
Tijdens het Sint Maartensvuur werden de prijswinnaars van de fakkelwedstrijd bekend gemaakt. De winnaars
waren Roël Houben, Nienke Aerts, Daan van den Beuken, Luc Martens, Tim Driessen, Stijn Jaspers,
Mark Houben, Marieke Arts, Rens de Koning en Jordy Versleijen.

Deze avond betekende ook het
einde van de activiteiten van Jeroen
Janssen als jeugdvorst. Hij wordt
opgevolgd door Frank van der Sterren.
Frank werd uitgeroepen tot jeugdvorst
Sideris, wat zoveel betekent als ’van
een ster’. De 19-jarige Van der Sterren
is pabo-student aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN) in
Nijmegen.
Aanstaand weekend volgt alweer
het volgende carnavalsfeest, want
dan staat Horst in het teken van het
BCL-treffe.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

De nieuwe jeugdvorst Sideris,
alias Frank van der Sterren

Uitslag lampionnenwedstrijd
America
Op 10 november werd Sint Maarten gevierd in America. Net als andere jaren hadden veel kinderen uit America
prachtige lampions gemaakt om daarmee langs de deuren te gaan en om mee te doen aan de lampionnenwedstrijd bij de blokhut van Jong Nederland in America. De deskundige jury had het er dan ook erg moeilijk mee om de
allermooiste er uit te kiezen, want niet iedereen kan winnen.
l

l

l
l
l

voor...

nieuw in Horst:
Caravan- en Camper Repair
beschadigingen herstellen
zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren
kunnen hersteld worden

na reparatie

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Speculaas-actie
In de week van
22 tot en met 27 november
houden wij onze jaarlijkse
donateursactie.
De prijswinnaars van de lampionnenwedstrijd
De uitslag van de lampionnenwedstrijd luidt als volgt: Mieke
van Doremaele, Lars van Heijster en
Mirthe Peeters van groep 1 en 2;

Jim Teegelbeckers, Martijn Schleibach
en Lynn Schurink van groep 3 en 4;
Joey Peeraer, Inez van den Homberg
en Sill van den Homberg van groep

5 en 6; Jeroen Kessels, Femke Peeters
en Jin Yun Kleuskens.
Kijk op www.jnamerica.nl voor
meer foto’s van Sint Maarten.

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs

Onze leden komen dan weer met
speculaas langs de deur.
Wij hopen dat we ook dit jaar
weer op uw steun mogen rekenen.

Voor particulieren
en bedrijven!

Bij voorbaat hartelijk dank!
Mandoline-orkest
Rosa Musica, Lottum

Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

ADVIES

|

PLANNING

|

MONTAGE

Genieten van heerlijke pannenkoeken, a la carte menu’s
of gewoon van een lekker kopje koffie met heerlijke Limburgse vlaai.
Maar ook verzorgen wij bruiloften en partijen, koffietafels en buffetten.
Met altijd prachtig uizicht op de Maas!
Antraciet grijs
Oranje/geel
Informeer naar de mogelijkheden
of bekijk onze site.
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* C = 33%,
M = 3%,
= 0% AE
en K
= 95%
* C = 0%, M =-16%,
Y = 100% en K = 0%
Veerweg
15,Y5872
Broekhuizen
- tel. 077-4631444
fax 077-4631777
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

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

Venrayseweg 6

Horst

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

of

0413-212674
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Open dag

Liedjesmatinee bij D´n Tuutekop Kerstworkshops
Op zondag 14 november werd het Liedjesmatinee van carnavalsvereniging D’n Tuutekop in Hegelsom
gehouden in zaal Debije. Het was gezellig druk en de sfeer was goed. De presentatie lag in handen van Vorst
Noël. Dit jaar waren er wederom een jeugdcategorie en een volwassenencategorie.
De in totaal 11 nieuwe schlagers
werden muzikaal begeleid door
Jos Hoebers. Tijdens het jury-overleg
was er een optreden van een
kindergoochelaar.
De uitslag van het Liedjesmatinee
2010 is als volgt. Bij de volwassenen
was de eerste plaats voor het liedje
´Dans ma rietje´ door Die Twië
(René Willems en Alex Janssen), de

tweede plaats voor ´Mmmm lekker´
door Duo Blondino (Olga Keijsers en
Janneke Saris) en de derde plaats voor
´Bonne in de tès´ door Happy Hotdogs
(Jasper van Rens, Roel Beerkens, Freek
Kleuskens, Maarten Lenssen, Rob van
Helden, Vincent Buyssen, Thijs Arts,
Robert Claessens en Ron Derkx).
In de jeugdcategorie heeft het
liedje ´Vastenaovesgek´ door Jasper

Janssen en Daan Willems gewonnen.
De tweede plaats was voor ´In de
polonaise´ door Renske Claessens
en Silke Timmermans en de derde
plaats voor ´Maak ow now los´
door Weej-veer (Steffie Driessen,
Jessi Kusters, Rick Geurts en Patrick
Kellenaers).
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

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

Janet Koot

IBN Facilitair zoekt:
INTERIEURVERZORG(ST)ERS (M/V)
Wij zoeken voor onze projecten in Horst
en omgeving schoonmaakmedewerkers
voor 10-15 uur per week. Je wordt
betaald volgens de CAO-schoonmaak.
Inlichtingen bij Johan de Laat Rayonleider
IBN Facilitair, telefoon 0413-282716.

Ruttenweg 2, Horst - 06-34652051

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

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Horst klaar voor BCL-treffe
Komend weekend vindt in De Mèrthal in Horst het jaarlijkse BCL-treffe plaats. Dit drie dagen durende evenement, georganiseerd door de Horster carnavalsvereniging D´n Dreumel, is meer dan een carnavalsfeest.

Op vrijdagavond treden De Vrolijke Jordanezen op voor de jeugd
Wim van den Munckhof is lid van
de organisatiecommissie: “Het is een
misverstand om te denken dat het een
driedaags carnavalsevenement is. Het
programma op vrijdag- en zaterdagavond is gericht op iedereen die van
een gezellig feestje houdt.”
D´n Dreumel steekt duizenden
manuren in de organisatie van
het grootse evenement. Van den
Munckhof: “We hebben een overkoepelende organisatiecommissie en
daaronder allerhande commissies. Op
die manier hopen we een vlekkeloos
feest te organiseren. We hebben natuurlijk de ervaring van 2001, toen we
het ook organiseerden. De opzet van
nu is te vergelijken met die van toen.
Zeker driekwart van D´n Dreumel is op

een of andere manier bij de organisatie betrokken. Het is ook de kracht
van onze vereniging: de leden denken
en doen volop mee. En we liggen op
koers, het gaat lukken.”
Ofschoon de BCL (Bond van
Carnalvalsverenigingen Limburg) het
treffen organiseert om de carnavalscultuur in ere te houden, staan de twee
avonden niet in het teken van carnaval. Van den Munckhof: “Vrijdagavond
is er een feest voor de jeugd met een
optreden van De Vrolijke Jordanezen.
Die maken er een geweldige puinhoop van, in de positieve betekenis
van het woord. We hopen 1.000 tot
1.500 bezoekers te verwelkomen. De
zaterdagavond kun je vergelijken met
de Duitse Oktoberfeste. Er is zelfs een

band uit München. Het is een avond
voor een breed publiek, voor mensen
die van een feestje houden en een
lekker glaasje bier willen drinken.
Voor beide avonden zijn nog kaartjes
verkrijgbaar, in de voorverkoop en aan
de kassa.”
De twee middagen staan wel
in het teken van carnaval. Zaterdag
(vanaf half twaalf) het jeugd BCL-treffe, zondag vanaf 11 uur Frühschoppen.
Liefst 58 verenigingen zullen aanwezig
zijn, die zich presenteren middels een
traditionele optocht die om half twee
start vanaf De Mèrthal. “De hal zal
barstensvol zijn, elke carnavalsvierder
uit de omgeving mag niet ontbreken”,
aldus een enthousiaste Wim van den
Munckhof.

22

sport

18
11

n Scherpe premie
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
n U kunt kiezen voor een digitale polis

pluimveebedrijf te Meerlo vraagt:

elektro-monteur
voor enkele uren per week

ervaring en kennis is een vereiste
informatie: 06 - 5323 7609

HZPC stijgt naar 10e plaats in
de landelijke competitie
Tijdens de tweede competitiewedstrijd in Horst is HZPC ondanks wisselende resultaten gestegen naar een
10e plaats in de landelijke competitie. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan moet een hogere notering
zeker mogelijk zijn.
Goede resultaten zijn onder andere neergezet door Judith van Meijel
(winst op 400 wisselslag 5.03.16,
winst op 50 school 0.36.35, en winst
op 200 vrij). Ingrid van Horen kwam
telkens bij deze series iets tekort, maar
tekende toch voor mooie resultaten
(3e op de 400 wisselslag, 3e op de
200 vrij en 3e op de 100 vlinder).
Michelle Verouden en Max
Hermans waren in hun series de snelsten. Op de 400 vrij en 100 schoolslag

tikte Michelle als eerste aan, terwijl
Max dit resultaat neerzette op de 200
wissel en 100 vrij. Op de 100 vrij dook
Max voor het eerst onder de minuut
(0.59.45). Ook Manon Koster nam twee
overwinningen voor haar rekening (200
wissel en 100 vrij). Derde plaatsen
waren er onder andere voor Koen Koster
(200 wissel en 100 vrij), Floor Weijmans
(100 vlinder), Sem Hermans (200
rugslag), Hilde Litjens (200 rugslag) en
Alice Janssen (50 school). De estafette

nummers blijven spectaculair. De HZPCdames waren te snel voor Hellas-Glana
en Valkenburg op de 4 maal 100
vrij. Het team, bestaande uit Ingrid,
Michelle, Alice en Judith, namen daarbij een flinke voorsprong op de concurrentie. Het heren 1 team (Dennis,
Mark, Ralph en Stefan) tikte als 3e aan
op de 4 maal 100 wissel, terwijl er
nog twee keer een tweede plek werd
behaald door de jongens junioren en
het mix team junioren/minioren.

SV Aspargos zet scheidsrechters
in het zonnetje
De Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) organiseert in de week van 12 tot en met 21 november
“De Week van de scheidsrechter.” Ook SV Aspargos uit Grubbenvorst heeft dit niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Afgelopen zaterdag werden, voorafgaand aan de thuiswedstrijden van heren en dames senioren 1,
de scheidsrechters van deze wedstrijden in het zonnetje gezet.
“Dit is een blijk van waardering
die wij als vereniging aan de scheidsrechters willen geven”, zegt Peter
Wagemans, voorzitter van de commissie Volleybalzaken. “Dit zijn vrijwilligers die iedere week hun kostbare
vrije tijd inzetten om onze wedstrijden
te leiden. Je staat er vaak niet bij stil,
maar het is enorm belangrijk werk
dat deze mannen en vrouwen doen”.

De Week van de Scheidsrechter is een
initiatief van zestien sportbonden en
NOC*NSF. Zij hebben de verenigingen
opgeroepen om tijdens de week van
de scheidsrechter een kleinigheidje
aan te bieden of een ludieke actie te
organiseren. Bij SV Aspargos kregen de
scheidsrechters als dank voor hun inzet
een fles wijn aangeboden. De flessen
werden voor de wedstrijden van de

eerste teams overhandigd door de
junioren van de week. Zij werden
bijgestaan door de aanvoerders van
zowel de thuis- als uitspelende teams
en de voorzitter van de commissie
Volleybalzaken van de Grubbenvorster
volleybalvereniging. Na een luid applaus van alle teams en het publiek
begonnen de wedstrijden, zoals altijd
onpartijdig en professioneel geleid.

BSK Tafeltennis is ﬂink gegroeid
Het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis (BSK) Limburg staat weer voor de deur. Het BSK Tafeltennis
Limburg werd vorig jaar georganiseerd door vier tafeltennisverenigingen. Dit jaar vindt het BSK plaats in vijf
gemeenten en bij tien tafeltennisverenigingen. In totaal worden 71 basisscholen benaderd.
Het BSK kent dit jaar een flinke
uitbreiding; er doen maar liefst tien
verenigingen mee: Armada (Horst),
Seta (Sevenum), Wap-in (Wanssum),
Red Stars (Venray), Helden ’67 en
Koningslust (samen één voorronde),
Panningen ’74, Veta (Velden), TTC
(Tegelen) en Destatec (Swalmen).
De opzet van het BSK is hetzelfde
gebleven. Alle verenigingen organiseren hun eigen BSK. Deelname
staat open voor alle leerlingen uit de
groepen 3 tot en met 8. De verschillende BSK’s fungeren als voorronden

voor de grote BSK-finale. Deze finale
wordt gespeeld op 20 maart 2011. Uit
iedere voorronde gaan de nummers
1 en 2 van elke leeftijdsgroep door
naar deze finale. Tijdens de BSK-finale
zullen de leerlingen niet alleen voor
de sportieve eer strijden. Ze kunnen
namelijk ook punten verdienen voor
het Scholenklassement. Ying-Fu Li van
de werkgroep BSK: “Dit jaar stellen
we drie geldprijzen beschikbaar, te
besteden aan sport- en spelmateriaal
voor de hele school. De leerlingen
kunnen voor dit klassement punten

verdienen door zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. In de voorronde
een punt per gewonnen wedstrijd, in
de finale worden de zeges uiteraard
hoger beloond. We hopen dat dit ook
een reden is voor de basisscholen
om deelname aan het BSK extra te
stimuleren.”
Voor alle benodigde informatie
kan men kijken op de website www.
bsktafeltennis.nl. Hier staan de
data van de voorronden, algemene
informatie over de toernooi-opzet,
nieuwtjes, foto’s en nog veel meer.

Onvervalste volleybalderby
Voor het eerst sinds pakweg tien jaar staat komende zaterdag de volleybalwedstrijd Hovoc (Horst) tegen
Athos (Sevenum) op de rol. Athos kijkt reikhalzend uit naar de derby.
Jarenlang troffen beide herenteams elkaar niet in competitieverband. Hovoc speelde op een hoger
niveau dan de kleine buurman uit
Sevenum. Maar sinds drie jaar speelt
Athos in de promotieklasse, waarin
het dit seizoen gezelschap kreeg van
het gedegradeerde Hovoc. Op dit
moment staan beide teams in de middenmoot.
Athos-bestuurslid Geert van den
Hoogen: “We hebben er erg veel zin
in. Het belooft een echte derby te

worden, spannend met een gezonde
rivaliteit. Ik verwacht een vijfsetter,
waarbij ik uiteraard hoop dat wij die
winnend afsluiten. Hovoc heeft in
de nieuwe gemeente qua volleyclub
een vooraanstaande positie met een
prachtige eigen hal. Daar kunnen wij,
met onze hal die aan vervanging toe is,
alleen maar van dromen.”
Extra pikant is het feit dat Hovoc
een trainer uit Sevenum heeft. Van den
Hoogen: “‘Onze eigen’ Theo Minten is
daar trainer. We willen hem natuurlijk

graag laten zien wat wij kunnen.
Maar dat zal andersom ook het geval
zijn. We gunnen Theo in alle opzichten het beste, alleen zaterdag even
niet. Zijn aanwezigheid als trainer bij
Hovoc betekent voor ons een extra
stimulans.”
De derby vindt komende zaterdag
20 november, plaats in de Dendronsporthal. Aanvang: 19.00 uur. Geert
van den Hoogen: “Hopelijk weten veel
volleyliefhebbers, en vooral Zerumse,
de weg naar de sporthal te vinden!”
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Erik Roeffen streeft naar
Mooie resultaten
nieuwe kampioenschappen voor majorettes uit
Erik Roeffen (41 jaar) uit Grubbenvorst beleefde zijn topjaren als speedwaycoureur in 2006 en 2007. Hij bouwt
inmiddels aan een nieuwe wagen, waarmee hij hoopt weer aan te sluiten bij zijn uitstekende prestaties in
genoemde jaren.

Horst aan de Maas

Afgelopen zondag vonden de Limburgse Kampioenschappen
Majorettes plaats in Maasbree in de Sporthal de Adelaar. Om 10.00
uur begon de dag en om 15.15 uur vond voor de solisten, duo’s, trio’s,
kwartetten en smallteams en groepen de prijsuitreiking plaats. Er
werden mooie resultaten geboekt met zes titels in het Limburgs
Kampioenschap uit Horst aan de Maas.
Van Madrukro mocht allereerst
Tessa Pekx optreden. Dit optreden
werd beoordeeld met 81,8
punten. Goed voor een Limburgs
Kampioenschap. Vervolgens mocht
Tessa Houwen haar show laten zien
en zij verraste met het puntentotaal van 83,3 punten. Helaas
voor haar was er één dame, die
een puntje meer kreeg. Nummer
drie in de rij van Madrukro was
Kelly Smits en zij kreeg van de jury
86,4 punten. Ook zij is Limburgs
Kampioen.
Na de middagpauze gingen
Anita en Maartje de vloer op, zij
kregen 78,1 punten van de jury
en werden Limburgs Kampioen.
Monique Wijnen liet zich ook van
haar goede kant zien en behaalde
een puntentotaal van 79,3. Haar
concurrente Karin Beelen haalde
een iets hoger puntenaantal,

namelijk 80,7 punten.
Later op de middag kwamen
de smallteams aan bod. Allereerst
de D-groep van Madrukro met Jill,
Liza, Eva, Janne, Inge en Lynn. Zij
behaalden het mooie puntentotaal
van 77 met tevens het Limburgs
Kampioenschap. De show van
de C-groep van Madrukro werd
beloond met 86,4 punten, dus
een Limburgse titel. Als laatste
van Madrukro kwam de A-groep
op de vloer met Karin, Monique,
Jill, Loes en Nicole en zij behaalden
een puntentotaal van 77,1.
Verder waren de dames uit
Tienray present en zij wisten de
jury te boeien voor 83,6 punten,
waarmee ook zij de Limburgse titel
behaalden.
Op 11 december zijn de
Nederlandse Kampioenschappen
Majorettes in Almere.

Erik Roeffen, Francois Roeffen en Wil Kurvers aan het sleutelen in hun werkplaats
Minimaal vier dagen in de week
is Roeffen bezig in een loods in
Panningen. Daar bouwt hij, geholpen door één of meer teamgenoten,
aan een nieuwe wagen: “Een BMW
Z-4. Daarmee hoop ik de prestaties
van 2006 en 2007 te evenaren en
misschien nog te verbeteren. In
de Peugeot waarin ik reed was de
uitdaging weg. De auto en ik moeten
allebei méér dan 200 procent zijn.
Dat gevoel had ik niet meer. Een auto
bouwen is mooi maar intensief werk.
Gedurende een maand of vijf zijn
we er met minimaal twee man mee
bezig. Het voordeel is dat wij als team
een jarenlange ervaring hebben. In
deze BMW kunnen we nieuwe snufjes
toepassen en de auto doorontwikkelen. De winst in deze auto moeten
komen uit de gewichtsverdeling: de
combinatie van mijn zitpositie, de
wielbasis en de positie van de motor
moet de grote plus worden. Straks, in
november, presenteren we de auto
en begint het testen. Wellicht passen
we ‘m dan nog aan. In het nieuwe
seizoen, dat rond Pasen begint, moeten we er staan. De accu is helemaal
opgeladen. Het eerste jaar moet ik
de auto helemaal leren kennen en
moeten er naar aanleiding van de
races misschien nog wat aanpassingen
worden gedaan. In 2012 gelden er
geen excuses meer.”

2006 en 2007
succesjaren
In 2006 en 2007 stond er in de
Hotrod-klasse geen maat op Roeffen.
Hij werd nationaal kampioen, baankampioen van Venray en winnaar
van de Super Cup (2007). Het team,
verder bestaand uit Francois Roeffen,
Wil Kurvers, Eric Klompen, Pieter van
Lochten en de andere rijder Huub
Litjens (uit Panningen) presteerde optimaal. Het team is een hecht geheel.

De concurrentie tussen de twee rijders
Roeffen en Litjens is gebaseerd op
respect en vriendschap. Roeffen: “We
hebben samen gestreden om kampioenschappen, maar altijd op een faire
manier. Bij ons gelden geen teamorders. In de wedstrijd gaat het er soms
fel aan toe en geven we elkaar wel
eens een tikkie, maar dat is na afloop
meteen vergeten.”
Na de succesjaren kwam de klad
erin: “Door allerlei omstandigheden
hebben we als team de afgelopen jaren een pas op de plaats moeten maken. Een groot nadeel is ook geweest
dat de baan in Venray op slot zat.
Juist Venray heeft een perfecte baan
waarop we ons thuis voelen. Iedereen
in het speedwaywereldje betreurde
de sluiting. Verspreid over twee dagen
zitten daar vaak 18.000 toeschouwers!
We hebben echter goede hoop dat
het circuit in 2011 weer gebruikt gaat
worden. Dat is voor het speedway
in de gemeente Horst aan de Maas
essentieel: we hebben, in de verschillende klassen, een stuk of twaalf
getalenteerde speedwaycoureurs in
de gemeente. De motivatie van die
mensen heeft mede te maken met
een goed circuit in de buurt.”

In het nieuwe
seizoen moeten we
er staan
Dat Erik Roeffen er weer aankomt, bleek tijdens de races dit jaar
in Engeland: “Vorige winter hebben
we een Audi TT-auto gebouwd voor
de races in Engeland. Daar heb ik dit
jaar een keer meegedaan. Er is meer
concurrentie daar, maar desondanks
eindigde ik op een derde plek bij de
World Cup. Het was pas de eerste race
met de nieuwe auto, dus wie weet zit
er nog meer in. Dat alles in de auto
‘andersom’ zit, maakt mij helemaal

niks uit. Omdat je zelf ook aan de andere kant zit, heb je een ander zicht.
Daar moet je vaak erg aan wennen.
Maar, verklaren kan ik het niet, ik had
er totaal geen last van. Het smaakt
naar meer, maar zo’n oversteek naar
Engeland maak je natuurlijk niet elke
maand.”
Autospeedway wordt vaak als een
gevaarlijke sport neergezet. Roeffen:
“Dat valt erg mee. We hebben tal van
veiligheidsvoorschriften, waardoor
ongelukken met ernstig letsel zelden
voorkomen. De auto is erg veilig,
ik zal mijn gezondheid nooit in de
waagschaal stellen vanwege enkele
tienden seconden winst. We hebben
zespuntsgordels, brandwerende kleding en nekbescherming. Ik heb wel
eens een crash gehad, maar dat heeft
hoogstens geleid tot een korte observatie in het ziekenhuis. Voetballen is
blessuregevoeliger.”

De auto moet beter
en sneller
Ofschoon Roeffen met zijn team
het hoogste nastreeft, haalt hij de
spreekwoordelijke kick ergens anders
uit: “De passie is het nadenken over,
sleutelen aan en verbeteren van de
auto. Als je mij alleen maar rijder
laat zijn, zonder bemoeienis met de
auto, dan haak ik af. Ik blijf leren. Ik
wil steeds verbeteren, de concurrentie een slag voor zijn. Die auto moet
beter en sneller, dat is de ultieme uitdaging. Ik wil de drijvende kracht van
het team zijn en de anderen daarin
meenemen. Een goeie en supersnelle
auto bouwen, dat is het mooiste dat
er is.”
De BMW Z-4 wordt in januari
aan de buitenwereld gepresenteerd.
Het nieuwe seizoen begint in april
2011. Of de baan in Venray dan weer
geopend is, wordt komende weken
duidelijk.

dat wat ons raakt

miez-D
Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15

Nieuw:

Glutenvrije
pasta en
pastasaus.

Streekproducten
Cadeaupakketten
Heesweg 9, Meerlo
www.ovivo.nl
Vrijdag
13.30 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 15.00 uur
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DECULTUURRECENSENT
Zoveel talenten, maar het boeken van
vakanties gaat altijd mis
Kukeleku laat ieder jaar enkele toppers en veel nieuw talent uit theaterland spelen in ’t Gasthoes in Horst. CKVleerlingen van het Dendron College krijgen de kans om een voorstelling van tevoren te zien en hun mening te delen via
Dreksbak.nl en HALLO Horst aan de Maas in de vorm van een recensie. Ook zullen zij de cabaretiers eens flink aan de
tand voelen, waarna hun interviews gepubliceerd worden, wederom op Dreksbak.nl en in HALLO Horst aan de Maas.

De cultuurrecensenten: Sven Verlinden (16) en Stan van Issum (15)
Voorstelling: Het recht van de sterkste – Silvester Zwaneveld (16 november)
Theater is: ‘Iets waar we vaker heen zouden willen gaan (vooral cabaretvoorstellingen).’

Hoe bent u begonnen met uw
carrière?
Toen ik 16 was zag ik iemand een
cabaretvoorstelling doen, toen dacht ik
al meteen, dit wil ik ook!
Bereidt u zich speciaal voor als u naar
een bepaalde plaats gaat?
Een beetje, ik maak een openingsfilmpje en ik probeer er achter te komen
waar de mensen uit die plaats een
hekel aan hebben.
Hoe is het om solo op het podium te
staan?
Heerlijk, na zoveel jaar met iemand
samenwerken, wou ik doen wat ik zelf
wou.
Bij welke situatie zou u door de
grond willen zakken?
Eigenlijk heb ik zo’n situatie nog nooit
meegemaakt, ik zou ook niet weten
waarbij ik wel door de grond zou willen
zakken.
Gaat u ooit nog met Arie Koomen
samenwerken?
Nee, omdat bij het punt dat we stopten
met samenwerken, onze wegen steeds
verder uit elkaar liepen.
Wie is uw favoriete cabaretier?
Billy Connolly.

Wat vond u van uw voorstelling van
vanavond?
Prima, maar de zaal was een beetje
leeg, ik vind het fijner om voor grotere
zalen op te treden.
Waar heeft u een gruwelijke hekel
aan?
Luiheid, domheid en als mensen
zomaar iets zeggen zonder daarover na
te denken.
Wat is uw favoriete eten?
Het liefst eet ik snoep of sushi.
U wint een reischeque, waar gaat het
vliegtuig heen?
Waarschijnlijk naar een rotplek, ik heb
zoveel talenten maar met het boeken
van vakanties gaat er altijd van alles
mis.
De voorstelling volgens Sven en Stan
in 3 woorden:
was echt super!
De volgende voorstelling van Kukeleku
is Schudden – Noorderzon, zondag 28
november.
Psst..! Klinkt een rol als cultuurrecensent
jou als muziek in de oren en zit je op
het Dendron College? Ga dan snel naar
je CKV-leraar voor alle informatie!

Dj Son-E in Stapperij
de Gaper
Zaterdag 20 november is er weer een editie van Zerium, een
terugkerende dance/trance avond met regionaal toptalent op het
podium van Stapperij de Gaper. Deze zaterdag staat dj Talent Son-E op
het programma.

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

Sonny Corneth, beter bekend
als dj Son-E, werd geboren op
22 augustus 1987 in Venlo. Vanaf
zeer jonge leeftijd is hij al bezig
met muziek. In 2005 mocht Sonny
een keer mee draaien in de plaatselijke kroeg. Dit leverde hem een
vaste baan op bij Café de Gouden
Tijger waar hij bijna wekelijks te
zien was als allround dj. Vanaf
2006 begon hij zich te richten op
housemuziek in de breedste zin
van het woord en zijn eigen stijl te
creëren om meer naam te krijgen
in de regio Venlo. Na twee jaar
werkzaam te zijn geweest in de
Gouden Tijger promoveerde hij
naar het grootste café in Venlo
genaamd Baer de Woers. Hier
tekende hij in 2007 een contract en
is sinds die tijd maandelijks werkzaam als resident dj.
Naast Baer de Woers heeft
Sonny vrijwel in elke kroeg in Venlo
wel gedraaid, zoals onder andere
in Café de Splinter, de Locomotief,
Juize, de Blauwe Trap, Club Zes en
poppodium Perron 55. Ook buiten
Venlo heeft hij zijn naam waar
mogen maken en stond hij in
Clubs als de Manhattan (Arnhem),
Hollywoord Music Hall (Rotterdam),
Azijnfabriek (Roermond), en
verschillende kroegen/clubs als

Blok 10, De Lange, La Cave, Stoba
en meer. Ook draaide hij op verschillende grote festivals als Stereo
Sunday, Riverdance Festival, Pulse
en Chop Till You Drop.
In Club Zes is Sonny ook een
tijd actief geweest. Zo werd hij
begin 2008 tweede in de grote
Venloosche dj Battle en hield hij
hier zijn eigen Birthday Bash.
Begin 2009 werd er in Club Zes een
dj-contest gehouden voor dames.
Deze dames hadden voor deze
wedstrijd nog geen cd-speler aangeraakt en het was dus de bedoeling dat zij onder begeleiding van
een ervaren dj het draaien onder
de knie zouden krijgen. Uiteindelijk
heeft Sonny Lyzann leren draaien
en is zij eerste geworden in deze
wedstrijd. Naar aanleiding hiervan
waren Lyzann & Son-E samen te
gast bij 3FM in het programma
Nachtegiel van Giel Beelen en
mochten hun kwaliteiten tonen op
de nationale radio en tv.
De toekomst van Son-E ziet er
veelbelovend uit. Zo werd hij reeds
benaderd door Red Bull Events om
vanaf 2010/2011 te mogen draaien op verschillende evenementen
die door Red Bull georganiseerd
worden. Aanvang van de avond is
21.00 uur en de entree is vrij.
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15 VRAGEN aan Marieke Munten Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Marieke Munten
16 jaar
Meterik
NHB Deurne

Waar word jij later een talent in?
Dierenartsassistente, zeker weten. Ik
heb altijd al wat met dieren gehad
en nu ik de opleiding voor dierenartsassistente aan het doen ben, komt
die droom eindelijk uit. Ik ben ervan
overtuigd dat ik een goede dierenartsassistente wil en kan worden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ehm.. mijn favoriete vak is ppv. Dat
is paardenpraktijk. De dingen die je
geleerd hebt in de praktijk te oefenen
blijft wel het leukste. Er zijn eigenlijk
twee vakken die ik vreselijk vind, dat
zijn genetica en administratie. Genetica
is gewoon lastig en administratie moet
je echt snappen.

vieze groenten, spaghetti of friet. Maar
eigenlijk ben ik niet zo’n avondeter. Geef
mij maar liever boterhammen, daar zit
tenminste geen ui of paprika doorheen.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een spijkerbroek met een lekker
warm vest. Spijkerbroeken zitten altijd
fijn, zijn lekker warm en gaan niet snel
kapot. En ik heb het snel koud, dus in
een warm vest zie je me het vaakst.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan mijn paard, denk ik. Syl, zo heet ie,
heb ik nu al vier jaar en ik kan echt niet
zonder hem. Als ik me verdrietig voel
of zo, dan zal hij me nooit afwijzen,
haha. Nee, ik ben ook gewoon graag
met paarden bezig. Dat is nou eenmaal
zo, mijn moeder heeft me aangestoken.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
De bermen langs de weg. Ze leggen
er steeds hele vieze, scherpe stenen
dvd die we aan het kijken zijn.
en afgebroken dakpannen neer. Als ik
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee? buiten rij met mijn paard en ik moet
aan de kant voor een auto, ga ik niet
Ja, ik heb wel een iemand die heel bij- Dat zou ik denk ik op de bank zetten,
graag in de berm rijden, terwijl dat wel
zonder voor mij is. Ze kan mij alles ver- voor later. Misschien een gedeelte
moet om een auto te ontwijken.
tellen en ik haar ook. Maar mijn zusje
reserveren voor mijn studie, of mijn
Languit op de bank, popcorn, chips,
is ook heel belangrijk voor me. Het
rijbewijs. En misschien voor een leuke
welke film hoort hierbij?
klinkt heel stom, maar we zijn eigenlijk auto als ik mijn rijbewijs heb.
Jurassic Park, maakt niet uit welke van
net twee vriendinnen. We doen veel
Bij welke situatie zou jij door de
de drie. Ik heb ze al heel vaak gezien,
dingen samen en we hebben ook heel
grond willen zakken?
maar het blijven hele leuke films. Dirty
lang samen op één kamer geslapen.
Als ik vreselijk te laat zou komen voor
In het weekend ben jij te vinden in?
een toets ofzo. Ik heb er sowieso al een Dancing vind ik trouwens ook erg leuk.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
Thuis. Ik heb eigenlijk een hekel aan
hekel aan om te laat te komen, en als
bestemming?
uitgaan. Ik ga zelden uit, geen idee hoe ik dan te laat binnenkom bij een toets
Naar een vriendin in Grubbenvorst. We
dat precies komt. Toen het carnaval
helemaal. Iedereen die je aanstaart en
was ben ik wel veel weg geweest,
dan helemaal in de stress aan die toets zien elkaar nog maar heel weinig omdat we allebei een mbo-opleiding doen
maar daarna ben ik twee weken lang
beginnen.
en het dus druk hebben. Als ik naar
heel erg ziek geweest. Misschien komt Ik ga op vakantie en neem mee?
haar moet fietsen, doe ik daar ruim een
het daardoor? Ik weet het niet, ik heb
Mijn laptop, dat ding is echt heilig.
uur over.
er in ieder geval geen behoefte aan.
Verder genoeg kleren, boeken en een
Ik stap het vliegtuig in en de reis
Gewoon lekker thuis een filmpje kijken paar vriendinnen. O ja, en mijn paard,
gaat naar?
is veel leuker.
haha!
Engeland of Australië. Het lijken me
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
Wat tref jij het liefst op je bord aan
allebei hele mooie landen. Daar wil ik
een gezellige avond?
tijdens het avondeten?
heel graag nog ’n keertje naartoe.
Cola, chips en de hoes van een leuke
Pannenkoeken, macaroni zonder de
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Milieucampagnes,
yeah right!
Hoe vaak worden we niet
gewaarschuwd: let op het
milieu. Biologisch eten en
drinken, afval niet overal laten
slingeren, auto’s en trams die
op groene stroom rijden en het
gebruik van milieuvriendelijk
producten.
De milieucampagnes zijn niet
te stoppen. Het is blijkbaar de
nieuwste trend om zoveel
mogelijk met ons milieu bezig te
zijn. Heel goed dat er zoveel
aandacht aan ons milieu geschonken wordt, maar doe het
dan wel goed, vind ik. Ik bedoel
een beker koffie met daarop de
tekst dat de beker 100% biologische koffie bevat en dat je dus
heel goed bezig bent is natuurlijk
een beetje tegenstrijdig. Want
hoe je het wendt of keert, je
drinkt die 100% biologische
koffie toch echt uit een kartonnen bekertje met een plastic
dekseltje dat je zo bij het vuilnis
kiepert, zodra de laatste druppel
koffie uit de beker verdwijnt. Dan
heb je nog de actiegroepen die
fanatieke campagnes voeren voor
ons milieu. Heel goed, dat ze de
rest van de wereld willen
bekeren tot het milieuvriendelijk
leven. Maar hoe zit het dan met
al die ballonnen, plastic tasjes en
die duizenden flyers die ze met
bakken en vol enthousiasme aan
iedereen uitdelen? En wat dacht
je van die verschrikkelijk grote
blazers, die boven de deur van
winkels hangen. The Bodyshop,
een winkel die zichzelf als milieuvriendelijke winkel bombardeert.
Maar ondertussen moeten de
twee enorme deuren non-stop
open staan, want dat ziet er dan
vriendelijker uit voor klanten.
Natuurlijk ziet dat vriendelijk uit,
maar tegelijkertijd is het ook
hartstikke niet-vriendelijk voor
ons milieu. Enorme verwarmers
die de hele winkel moeten
beschermen tegen de kou van
buiten, zelfs als het 20 graden
vriest, helemaal niet stimulerend
voor een beter milieu, toch?
Het is wel duidelijk dat ik die
milieu-acties niet zo goed begrijp.
Of ja, ik begrijp ze wel, we
moeten ook aan ons milieu
denken, maar is het dan niet
slimmer om er echt iets aan te
doen? In plaats van heel hard
roepen dat het allemaal ‘groener’
moet, en ondertussen zelf niet in
de gaten hebben hoe al die
ballonnen, flyers, plastic tasjes en
mega-verwarmingen niet echt
stimulerend zijn voor een meer
milieuvriendelijke wereld?
Mies
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The Prodigy tributeband in Blok 10
Op zaterdag 20 november treedt de band Jilted Generation op in Blok 10
in Horst. Jilted Generation is een tributeband van The Prodigy en tevens de
naam van een album van The Prodigy dat in 1994 verschijnt.

The Prodigy is een Britse dance-act
die tot de meest succesvolle behoort
van de jaren 90 en de twintigste
eeuw. Grote man achter de band is
Liam Howlett, een muzikaal brein die
de overige bandleden leerde kennen
tijdens een avondje stappen in de
Britse danceclub The Barn. Daar werd
besloten om samen een band op te
richten. Hun debuutalbum verschijnt in
1992 en wordt direct een grote hit in
Groot-Brittannië. Ook zorgt de single

Out of space voor een doorbraak in
Nederland en België. Jilted Generation
komt speciaal voor een knallende show
over naar Blok 10. Uiteraard zullen die
avond alle grote hits voorbij komen van
de vijf albums die de heren uitbrachten. Daarnaast zal op zaterdagavond
een van de bandleden een dj-set laten
horen waarin veel Old school voorbij
komt. Dit in combinatie met dj Izzy die
de rest van de avond zal invullen. De
aanvang is om 22.30 uur.

Starkoo bij de Lange
Op zondag 26 december vindt in Café de Lange een optreden plaats van
Starkoo. Deze topper zal op tweede kerstdag de zaal van de Lange compleet
op z’n kop zetten.

Met hits als ‘Ik wil je’, ‘Stil in mij’,
‘Zonnestralen’, ‘Laat me niet alleen’ en
‘Eén nacht alleen’ veroverde Starkoo in
de jaren negentig de hitlijsten. Dit jaar
zal hij waarschijnlijk wederom hoge
ogen gooien met het nummer ‘Stapel op

jou’, een cover van Marco Borsato. Niet
meezingen is onmogelijk en stil staan
zal er niet bij zijn als Starkoo met zijn
optreden begint. Er is voor deze avond
geen voorverkoop, kaarten zijn alleen te
koop aan de dagkassa voor 3 euro.

Prix Dominique voor
Judith Weusten uit Horst
Op overtuigende wijze heeft Judith Weusten uit Horst afgelopen zondag 14 november de Prix Dominique
gewonnen. Zij won in de categorie vocaal en de jury kende haar de hoofdprijs toe: een cheque van 500 euro.
Bovendien won de jonge zangeres de harten van het publiek en daarmee de publieksprijs.

Maaike Kamps en Judith Weusten
Van de drie finalisten in de categorie zang kwamen er twee uit Horst:
Judith Weusten en Maaike Kamps.
De winnares werd Judith, zij krijgt de
bronzen replica van Ut Paeterke een
jaar lang thuis. Zij zong twee aria’s
van Mozart, een van Händel en een
lied van Thomas Arne. De overwinning
is opmerkelijk: niet eerder kwam het
voor dat een deelnemer tegelijkertijd
de hoofdprijs en de publieksprijs mee
naar huis nam.
De andere prijs in de categorie
Prix Dominique ging naar pianist Ben
van Daal uit Linne in de categorie
instrumentaal. Violiste Renee Vogels
uit Gemert werd eerste in de categorie Jeune Dominique. Zij ontvingen elk een geldprijs van 250 euro.
Alledrie winnen ook deelname aan
het Laureatenconcert van Ut Paeterke,
dat volgend jaar op zondag 8 mei in
Domani aan het Dominicanenplein in
Venlo gehouden wordt.
Cultuurwethouder Jos Teeuwen
van Venlo, die de publieksprijs bekend
maakte, benadrukte in zijn toespraak

het belang van talentontwikkeling
en het belang van cultuur voor de
economische ontwikkeling van de
stad. De jury tijdens de finale bestond
dit jaar uit Tonie Ehlen, docent piano
aan het Conservatorium Maastricht,
Peter Steijvers, docent hobo en
kamermuziek aan het Conservatorium
Maastricht en Erik Nelissen, zangdocent aan het Centrum voor de Kunsten
in Delft. Tijdens de voorronden ’s middags werd er bovendien gejureerd
door Frencis Leurs-van der Heijden
van het Kunstencentrum Jerusalem
Venray en Jan van Dongen van het
Regionaal Instituut voor Cultuur- en
Kunsteducatie Weert. De geldprijzen
werden beschikbaar gesteld door
Bakx, Wagenaar en Berendsen bedrijfsartsen te Steyl, Kok Advocaten in
Tegelen en de Ondernemers van de
Klaasstraat Pronkstraot Venlo.
De Prix Dominique is een
concours voor amateurs in klassieke
en lichtklassieke muziek en de Jeune
Dominique is er speciaal voor jongeren
tot en met veertien jaar. Het concours

wordt georganiseerd door Stichting de
Vrienden van Ut Paeterke, die tot doel
heeft meer podiumruimte te creëren
voor beoefenaars van klassieke
muziek en meer in het algemeen de
muziekbeoefening te bevorderen. Het
gehele concours mocht dit jaar ruim
vijftig deelnemers verwelkomen uit
heel Limburg en Brabant, maar ook
uit Zuid- en Noord-Holland, België en
Duitsland.
Judith Weusten: “Ik deed mee aan
de Prix Dominique met het doel om in
de finale te komen en nu heb ik zelfs
gewonnen. Ik ben er heel blij mee,
want dat was echt onverwacht.” Judith
begon met optreden op haar achtste.
Sindsdien heeft ze al vaak opgetreden
en ook wel regelmatig prijzen gewonnen. Ze is er nog niet helemaal uit
in welke stijl ze verder wil gaan met
zingen. “Deze prijs heeft die keuze
eigenlijk nog moeilijker gemaakt.
Ik zong al in de genres musical en pop.
Nu heb ik een prijs gewonnen in het
klassieke genre en weet ik dus dat ik
dat ook kan”, lacht Judith.

Het is begonnen:
drukwerk
printwerk het nieuwe TV seizoen
van TV Reindonk !

Dré Reinders
077-3235454
06-42825229

Dit seizoen hebben we ons vertrouwde programma FOCUS in een nieuw jasje gestoken. Naast berichtgeving van actualiteiten zullen we nu wekelijks de Focus leggen op één bepaald thema. Dit
betekent een andere uitzending dan dat u wellicht van ons gewend bent De eerste uitzending van onze vernieuwde
programmering was afgelopen zondag met als item: De wereld van het paard. De uitzending van aanstaande zondag
staat in het teken van vrijwilligers in Horst aan de Maas.
Door één thema per uitzending te belichten zullen we samen met u vele verschillende onderwerpen verkennen. Want
hoeveel weet u nu écht van alle KBO’s, of van lijnen en diëten. Natuurlijk houden we onze ogen ook altijd open voor actualiteiten en belangrijke gebeurtenissen in de gemeente en proberen we u ook hiervan op de hoogte te houden. Vanaf
de woensdagen kunt u kijken naar afleveringen van Scala, dat op de vertrouwde weg doorgaat. Mocht u een uitzending
gemist hebben dan kunt u deze zien in de herhaling of bekijken via uitzending gemist op www.reindonk.nl.
Uitzendingen van TV Reindonk zijn van zondag t/m vrijdag te zien om 11.00, 19.30 en 20.30 uur.

d.reinders@venlo.multicopy.nl

Kerstshows bij
SwartWit
Kleurrijk Wonen
Zaterdag 20 en
zondag 21 november

Scheperstraat 8 te Sevenum
U bent beide dagen van harte welkom
tussen 13.30 tot 19.30 uur
Gina Stegmeijer 06-45312751

swartwit@home.nl
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Indrukwekkende documentaire over joodse kinderen in de regio Tienray

´Mijn naam is Max´ in première
Op vrijdag 26 november gaat in conferentiecentrum De Witte Hoeve in Venray de indrukwekkende documentaire ´Mijn naam is Max´ in première. Deze documentaire van filmmaker Marijn Poels met interviews van René Poels
is gebaseerd op acht getuigenverhalen van Noord-Limburgse kinderen van onderduikouders, die in de oorlogsjaren
1942 tot 1944 plotseling een joods broertje of zusje er bij kregen.
Gedurende de oorlogsjaren werden 123 joodse kinderen door een
Amsterdamse studentenverzetsgroep
onder leiding van Piet Meerburg uit
Amsterdam gesmokkeld en ondergebracht bij gezinnen in Noord-Limburg.
In deze regio was de onderduikorganisatie voor deze kinderen in handen
van de toen 38-jarige kraamverzorgster Hanna van de Voort uit Tienray.
Zij kreeg daarbij de hulp van de
22-jarige Nijmeegse student Nico
Dohmen.
Op initiatief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport is
enkele jaren geleden het programma

Erfgoed van de Oorlog van start gegaan met als doel om zoveel mogelijk
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog
vast te leggen. In Meerlo werd een
speciale projectgroep samengesteld
onder de vleugels van het Limburgs
geschied- en oudheidkundig genootschap (LGOG), Kring Venray, om de
verhalen over de joodse kinderen vast
te leggen. Deze groep bestaat uit Frans
Koch (Meerlo), Harrie Raaijmakers
(Tienray), Sjeng Ewalds (Venray),
Sjeng Smits (Venray), Max Schrijver
(Blitterswijck), filmmaker Marijn Poels
(Swolgen) en journalist René Poels
(Meerlo).

Marijn en René Poels hebben vorig
jaar tien oorlogskinderen bezocht die
hun herinneringen ophaalden over
de tijd dat ze er ineens een broertje of zusje bij kregen. Openhartig,
eerlijk, boeiend, indrukwekkend en
soms emotioneel zijn de persoonlijke
verhalen. De uren durende opnames
zijn voor het nageslacht opgeborgen in een digitaal archief (van het
ministerie) waar geïnteresseerden,
wetenschappers en journalisten deze
getuigenverklaringen kunnen raadplegen voor onderzoek en publicaties.
Het filmduo was zo onder de
indruk van de verhalen dat besloten

Martinusdag Meerlo in
teken van straatkinderen
Op zondag 21 november houdt de Limburgse stichting Sint Martinus voor hulp aan straatkinderen in Rio de
Janeiro (Brazilië) haar tweejaarlijkse Martinusdag in Meerlo. Deze vindt plaats in zaal ’t Brugeind te Meerlo van
14.00 tot 17.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

werd om een documentaire te maken
van dertig minuten als een soort hommage aan de vele ouders die tijdens
de oorlog, ondanks bedreigingen
en verraad, een of meerdere joodse
kinderen liefdevol onderdak hebben
gegeven. Van de 123 kinderen die ondergebracht werden in Noord-Limburg
zijn er tien overleden in concentratiekampen. Van de overlevenden heeft
een aantal nog steeds contact met de
Noord-Limburgse families. Sommige
families hebben na de oorlog geen
contact meer gehad met de families
van de joodse kinderen.
Als rode draad in de documentaire is het leven van Max Schrijver
uit Blitterswijck verfilmd, die als joods
kind in Blitterswijck onderdak heeft
gekregen bij de familie De Swart en
die in dit Maasdorp is getrouwd en is

blijven wonen. Namens alle joodse
kinderen dankt hij in de film de NoordLimburgse families voor de moed en
het lef dat zij hebben gehad om de
joodse kinderen onderdak te geven.
De première van deze documentaire is tijdens een speciale avond van
het LGOG, Kring Venray. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is voor
iedereen gratis toegankelijk. Van de
documentaire is een dvd uitgekomen
die na afloop gekocht kan worden voor
10 euro per stuk en die later ook verkrijgbaar is bij filmmaker Marijn Poels.
Voor geïnteresseerden: de
volledige interviews zijn bereikbaar via
www.tweedewereldoorlog.nl Ga naar
´Bronnen´, ´Erfgoed van de Oorlog´,
´DANS-Getuigen Verhalen´, ´LGOGHerinneringen aan mijn Amsterdams
zusje/broertje´.

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

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

www.strijkservicesevenum.nl

Op dinsdag avond van 20.15 - 21.15 uur
zijn er nog enkele plaatsen vrij in ons
yoga-groepje. U kunt nu 5 proeflessen
volgen voor  32,50. Voor opgave of
info bel. 077-3985136. Vol=vol.

Kerstshow
bij Bloem & zo!
zaterdag 27 november
van 18.00 tot 20.00 uur
zondag 28 november
van 14.00 tot 17.00 uur

Wilma L’Espoir, Almeweg 11 Horst

yogalespoirhorst@home.nl
tel. 077-3988482 of 3985136

St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Ex-straatjongen Pablo Cleto Silva in Rio de Janeiro wil advocaat worden
Tijdens deze dag wordt het
publiek getrakteerd op sprankelende
muziek van de Braziliaanse sambaen percussieband Busardo uit Leudal,
wereldmuziek van Luuk Lenders
and friend uit Meerlo en boeiende
verhalen, foto’s en films over het
straatkinderwerk in Rio de Janeiro.
De Martinusdag wordt gepresenteerd door NOS-nieuwslezeres Liselot
Thomassen. Haar roots liggen in
Venray, maar ze is al weer vele jaren
bijna dagelijks een vertrouwde stem
bij het NOS-nieuws.
Voorzitter Paul Raedts opent deze
bijeenkomst waarna de in Nederland
woonachtige Braziliaanse arts Ana
Lima vertelt over haar land en haar
ontmoetingen met straatkinderen

in Rio de Janeiro. Een bijzondere
inleiding houdt Dirk van Asselt, de
sportieve sympathisant, die vorig jaar
in Latijns Amerika 12.000 kilometer
fietste voor het straatkinderenproject.
Hij vertelt over zijn barre fietstocht,
zijn belevenissen onderweg en
zijn emotionele ervaringen bij de
straatkinderen van het project AMAR,
partner van de Sint Martinusstichting.
Bestuurslid René Poels doet
verslag in woord en beeld van de exstraatjongen Pabo Cleto Silva die een
droom heeft om advocaat te worden.
Poels ontmoette deze jongen twee
jaar geleden in Rio en dankzij deze
ontmoeting studeert Pablo nu op
kosten van de Martinusstichting voor
advocaat. Penningmeester Piet van

den Heuvel geeft tekst en uitleg over
het financiële reilen en zeilen van
de stichting en over het nieuwste
project: de renovatie en inrichting van
een speciaal nachtopvanghuis voor
straatkinderen.
Traditioneel wordt tijdens de
Martinusdag ook de Martinusspeld
uitgereikt voor mensen die zich op
een bijzondere wijze hebben ingezet
voor het straatkinderwerk. Deze
Martinusdag is voor iedereen gratis
toegankelijk. Omdat de organisatie graag een idee heeft hoeveel
mensen ze kan verwachten wordt
aanmelding op prijs gesteld via info@
tandartsruyten.nl of 0478 58 00 57.
Voor meer informatie kijk op
www.sintmartinus.newsman.com

Feel Attractive*Nagelstyling
Openingsaanbieding :
Set Acrylnagels
van €50,- Voor €25,tel.: 06-11865353
Je vindt mij bij Happy Hair.
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The Tannahill
Weavers in Horst
Cambrinus in Horst ontvangt op zondag 21 november Schotlands
beroemdste folkgroep The Tannahill Weavers, genoemd naar de Schotse
weefindustrie.

Al sinds de jaren 70 spelen The
Tannahill Weavers een unieke combinatie van traditionele Schotse melodieën op fluit, doedelzak en fiddle met
gedreven ritmes op gitaar en bouzouki,
ondersteund door drie- of vierstemmige vocale harmonieën. Het gaat bij de
Weavers om traditionele muziek, maar
dan wel zeer pittig en ruig.
Zanger en frontman Roy Gullane
speelt slaggitaar, Colin Melville hanteert
de doedelzak, afgewisseld met de
highland bagpipes en pennywhistle.

De band wordt aangevuld met fiddler
John Martin en fluitspeler Phil Smilly.
Leslie Wilson tot slot speelt behalve
keyboards ook de bouzouki.
De muziek van de Tannahill
Weavers klinkt na al die jaren nog
perfect: opwindende instrumentale
klanken, de bekende rijke meerstemmige zang en alles gebracht alsof het
geen enkele moeite kost. Het concert
in Cambrinus begint om 16.00 uur. Voor
meer info bel 077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Voor sfeer vol wonen!

JeugdRechtenDag in
´t Gasthoes
Op zaterdagmiddag 27 november wordt door de Provincie Limburg de Limburgse JeugdRechtenDag georganiseerd. Hiervoor worden alle Limburgse kinderen en jeugd uitgenodigd in het Cultureel Centrum ’t Gasthoes in Horst.
Ook ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
Met de JeugdRechtenDag worden
de jeugdrechten gevierd. Tussen 13.00
en 14.30 uur kan men genieten van
het kinderprogramma Kinjerkraom dat
wordt uitgezonden op L1 TV. Daarin
wordt onder andere de Jeugdzorg
Award en de Kinjerkultuurpries 2010
uitgereikt en treedt de Stichting
Balletschool Horst op. Daarnaast zijn
er vanaf 14.00 uur veel doe-, kijk- en
luisteractiviteiten. Het evenement
wordt om 17.00 uur afgesloten met
een spetterende afterparty, waar
Elastic Double één van de hoofdacts
is, één van de finalisten van Holland´s
got Talent 2010. Ferri Somogyi en
Ruud Feltkamp zullen zorgen voor een
swingend feest.
Op het Kuiperplein is de Dialoogbus
te vinden en de kinder- en jongerenrechtswinkel. Verder zijn er spannende
en stoere mee-doe-activiteiten op
het plein te beleven samen met de
Scouting Limburg en kan er vrede
worden gemaakt in de vrede-express.
Op de diverse verdiepingen van
het Cultureel Centrum ’t Gasthoes zijn
er allerlei doe-, kijk- en luisteractiviteiten. Zo kan men onder andere muziek

maken met Live Jam, experimenteren
met MadScience, een levend Party &
Co-spel spelen met de Kindertelefoon,
mutsjes breien met Save The Children,
spelletjes doen bij Jong Nederland
Limburg, naambordjes maken met
CreatiefRoermond en kunnen kinderen hun mening laten gelden bij
Queresta projectbureau. Ook verschillende verenigingen uit Horst zijn actief
aanwezig op de JeugdRechtenDag. Bij
de Budoclub en de Mu-thaigym kunnen
kinderen de basisregels voor zelfverdediging onder de knie krijgen. Tot slot
kunnen kinden bij het Rode Kruis leren
hoe ze eerste hulp verlenen.
Tijdens de JeugdRechtenDag kunnen bezoekers ook deelnemen aan een
workshop van Save The Children die in
het teken staat van de landelijke actie
Brei voor India. Ouders en kinderen
kunnen hier onder begeleiding mutsjes
breien. De gebreide mutsjes zullen
worden verstrekt aan de moeders van
pasgeborenen in India: door het dragen
van deze mutsjes kan onderkoeling,
longontsteking en zelfs sterfte worden
voorkomen. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven en kunnen kinderen

ook punniken, vingerhaken, mandala’s
inkleuren en woordzoekers oplossen.
Tijdens de JeugdRechtenDag zijn
er mooie prijzen te winnen, zoals een
IPod shuffle en diverse Meet en Greets.
Deze prijzen kan men winnen door het
invullen van een prijsvraag die tijdens
de JeugdRechtenDag tot 17.00 uur
ingeleverd kan worden. De winnaars
zullen om 17.15 uur door gedeputeerde
Odile Wolfs bekend worden gemaakt.
Odile Wolfs: “In Limburg heeft ieder
kind en elke jongere een talent. Dat
moeten we koesteren en de ruimte geven om te ontwikkelen. Daarom organiseert de Provincie Limburg al zeven jaar
lang de JeugdRechtenDag. Na Sittard,
Landgraaf, Roermond, Maastricht, Venlo
en Heerlen worden de rechten voor
de jeugd dit jaar in Horst aan de Maas
gevierd. Dus kinderen en jongeren van
Limburg: doe zaterdag 27 november
mee. Want jullie verdienen het.”
De deuren van het Cultureel
Centrum ’t Gasthoes zullen vanaf 12.30
uur geopend zijn voor het publiek, de
toegang is gratis. Voor meer informatie
kijk op www.limburg.nl of
jeugd-rechten-dag.hyves.nl.

Herkent u blind wat goed gereedschap is?
Herkent u blind wat goed gereedschap is?
Herkent u blind wat goed gereedschap is?

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
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Theatrale lezing in de
Bibliotheek Sevenum

Roelofs2Lauscher Trio in Cambrinus
Woensdag 24 november maakt Cambrinus in Horst zich op voor de indrukwekkende virtuositeit en kristalheldere
en intense jazz door het Roelofs2Lauscher Trio.

Op woensdag 24 november is er in de bibliotheek in Sevenum een
voorstelling te zien van zanger en acteur Maarten Westra Hoekzema.
De voorstelling betreft de monoloog ´De Openbaring´ en is een combinatie van een theatervoorstelling, een lezing en een videomontage.
Maarten Westra Hoekzema is naar
eigen zeggen een simpele jongeman
van bijna dertig met een gemiddeld intellect en overtuigd twijfelaar.
Maarten wil dat we met z’n allen tot
inzicht komen. We leven namelijk in
een zeer moeilijke tijd. Een tijd, waarin
we kampen met grote problemen
zoals de economische crisis, wereldwijde milieucrisis, voedselcrisis
en energiecrisis. En we hebben te
maken met een grotere dreiging van
terrorisme dan ooit. Volgens Maarten
worden deze problemen alleen nog
maar erger. Daarover twijfelt hij niet.
Wij maken onze prachtige, fantastisch
uitgebalanceerde wereld vol met mogelijkheden kapot. Het einde nadert.
De belangrijkste inspiratiebron
voor de monoloog is De Openbaring
van Johannes, het laatste boek van de
Bijbel, dat het einde der tijden en de

komst van het beest (de antichrist)
aankondigt. De Openbaring speelt
niet in theaters, maar op locatie in
bibliotheken en musea. Maarten
Westra Hoekzema stond in 1999 in de
finale van het Leids Cabaretfestival. In
2004 studeerde hij met een liedjesprogramma af aan Studio Herman
Teirlinck in Antwerpen. Met zijn eigen
gezelschap, unm, maakte hij onder
meer Bye Bye Buchenwald en Tussen
hond en wolf.
De voorstelling vindt plaats in de
bibliotheek aan de Mgr. Evertsstraat
13 in Sevenum en begint om 20.00
uur. Vanaf 19.30 uur worden bezoekers
ontvangen met koffie of thee.
De entree bedraagt voor leden 3 euro
en voor niet-leden 4 euro. Aanmelden
is gewenst via telefoonnummer
077 467 80 75 of e-mail sevenum@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Irish Brass in
´t Gasthoes te Horst
Op zaterdagavond 20 november is ´t Gasthoes in Horst het decor voor
een uniek project. Onder de noemer Irish Brass staan muziekvereniging
St. Hubertus uit Hegelsom en feestband Oenoemoeloeke 5 uit Horst garant
voor een sfeervol avondje uit voor alle leeftijden, waarbij de avond
geheel in het teken staat van Iers/Keltische sferen.

cultuur 29

Mike Roelofs
De aparte naam van dit trio
slaat op de aanwezigheid van twee
bandleden met de naam Roelofs

(die overigens geen familie zijn) en
één met de naam Lauscher. De twee
naamgenoten zijn pianist Mike en

drummer Geert, beide Nederlanders.
Samen met de Duitse bassist Werner
Lauscher vormen zij dit trio. Mike
Roelofs is de muzikale bezieler van
dit project. Werner Lauscher en Geert
Roelofs speelden tien jaar lang in het
trio van de overleden Venlose pianist
Glenn Corneille. Met Mike Roelofs
gaan de twee in zee met een pianist
in topvorm. Wie nog niet bekend is
met het spel van pianist Mike Roelofs
zal tijdens dit concert aangenaam
worden verrast door een pianist die
de introverte virtuositeit van Bill Evans
combineert met poppy bluespassages
en lyrische lichtvoetigheid.
Het concert begint om 20.30 uur.
Voor meer informatie bel 077 398 30 09
of kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft in
25 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche. Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan klanten door geheel
Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers.
In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team van 40 medewerkers geheel in
eigen huis en met behulp van de modernste machines enkel stuks en kleine series ontwikkeld
en gefabriceerd.
Voor de productie afdeling zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde:

Productie medewerker zetten en knippen M/V
Fulltime
Takenpakket:
• zetten van stalen platen op een CNC kantbank met een drukkracht van 200 ton;
• knippen van staal t.b.v. de constructie afdeling.

Productie medewerker zagen en boren

M/V

Fulltime
Takenpakket:
• zagen en boren van staal t.b.v. de constructie afdeling;
• lossen en inladen in de materiaalrekken van aangeleverd materiaal;
• verlenen van ondersteunende werkzaamheden en/of diensten op andere afdelingen.
Functie-eisen:
• diploma VMBO/LTS;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.
Er worden op de avond klassiekers
als Riverdance, Wild Rover, Dirty old
town en Whiskey in the Jar ten gehore
gebracht. Ook het eigen repertoire
van de Oenoemoeloeke 5 krijgt een
verrassend ‘fanfare-sausje’. Daarnaast
is er tijdens Irish Brass plaats voor
prachtige zwijmelnummers en nummers met een hoog dansgehalte.
“Het grandioze succes met Chantilly
Lace vorig jaar smaakte naar meer”,
vertelt Noël Knops, voorzitter van het
organiserend comité. “We hebben
daarom de stoute schoenen maar
weer aangetrokken en hebben in de
mannen van de Oenoemoeloeke 5 een
perfecte partner gevonden. Er waren

al diverse contacten tussen bandleden
en fanfaremuzikanten, dus dat was
een voor de hand liggende keuze”.
Het programma biedt veel diversiteit.
Naast de muziekvereniging en de
Oenoemoeloeke 5 kan het publiek ook
genieten van de vocale kwaliteiten
van Maaike Kamps en zal dj Willem
Jakobs tussen de live-optredens door
voor lekkere muziek zorgen. De deuren
van ’t Gasthoes openen op zaterdag 20
november om 20.30 uur en een half
uurtje later gaat het programma van
start. Kaarten kosten in de voorverkoop 7,50 euro en aan de dagkassa 10
euro. Meer informatie en de kaartverkoop is te vinden op www.irishbrass.nl

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een aantrekkelijk salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
conform de CAO voor de klein metaal. Collegialiteit en een goede werksfeer staan bij Eurosteel
voorop. Na gebleken geschiktheid een vast arbeidscontract.
Sollicitaties:
Voor informatie omtrent deze functies kunt u zich wenden tot Dhr T. Vercoulen.
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV kunt U binnen 10 dagen richten aan:
Eurosteel BV
t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO
T: 077-3876060
E: c.joosten@eurosteel.nl
I: www.eurosteel.nl
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The Mississippi Delta Brothers Bietenstroop maken
in Museum De Locht
in de Gaper
Op vrijdag 19 november presenteert Stapperij de Gaper de band The Mississippi Delta Brothers. Deze band
speelt een hedendaagse interpretatie van de befaamde Memphis-sound, die gekenmerkt wordt door haar
originaliteit, vrolijkheid, swing, gevoel voor ritme en grote variatie aan muziekstijlen.
Memphis is blues, rock ’n roll,
country, gospel, rythm and blues,
soul en veel meer, en dat zijn The
Mississippi Delta Brothers ook. Een
frisse interpretatie van nummers
die net dat beetje extra hebben,
met respect en gevoel voor de
oorsprong.
Keer op keer weet de band
het publiek mee te nemen naar
The Mississippi Delta, zodat men
zich even in een honky tonk in
The Deep South waant, waar de
swinging doors zich vrolijk openen
en de geur van een American BBQ
je tegemoet komt.
De bandleden stonden eerder
in Duitsland in het voorprogramma
van de legendarische Jerry lee
Lewis, ze speelden op een van de

hoofdpodia van Jazz in DukeTown
in Den Bosch, op het internationaal
bekende rockabilly festival Welons
Wintelre, op de Markt in Sneek
tijdens het grootste waterevenement van Friesland De Sneekweek,
ze stonden twee maal op rij op
het Bibberblues Festival in Eersel
en ze waren de slotact tijdens de
Eindhovense Dutch Design Week.
Daarnaast zijn bandleden van
The Mississippi Delta Brothers graag
geziene gasten in het kroegencircuit,
daar ontstaat immers een groot
deel van de nummers die zij spelen.
In onder andere Muziekkaffee De
Groot, The Rambler, en Kraaij &
Balder te Eindhoven, Kaffee Lambiek
in Tilburg, Irish Pub in Maastricht, het
Oude Pothuys in Utrecht, De Waag

in Arnhem en Caddy’s Diner
Purmerend.
Naast de reguliere optredens
hebben The Mississippi Delta
Brothers hun veelzijdigheid ook in
andere projecten getoond, met de
Amerikaanse zangeres Mary Jean
Ferguson en een gezelschap gastmuzikanten brengen zij American
Gospel Music in Nederlandse
kerken waarbij het publiek steevast
staat te swingen en klappen in
de banken, speelden zij met Sue
Moreno op de International Jerry
lee Lewis Convention en zijn zij momenteel bezig met de commercial
tune van het Belgische streekbier
Gageleer.
De zaal gaat open vanaf 20.30
uur en de entree is gratis.

Op zaterdag 20 en zondag 21 november wordt in Museum De Locht op
ouderwetse wijze bietenstroop gemaakt.
De medewerkers van Museum
De Locht laten in de eigen stroopmakerij zien hoe een mengsel van
90% suikerbieten en 10% appels
wordt gekookt in de authentieke
kookpotten, die nog met hout worden
gestookt. Vervolgens wordt die prut
uitgeperst en ingekookt tot lekkere
dikke stroop. Museum De Locht brengt
het verleden weer tot leven met het
maken van deze stroop, die u uiteraard
ook kunt kopen.
Op de zolder in de ruimte voor
de wisseltentoonstellingen is een

interessante tentoonstelling ingericht
over de emigratie vanuit onze regio
naar Noord-Amerika in de periode van
1870 tot 1935. In die periode vertrokken tenminste 600 mensen uit de
regio en de tentoonstelling geeft een
beeld van deze emigratie.
Vanaf 1 november gelden er
aangepaste openingstijden: woensdag
van 14.00 tot 17.00 uur en 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.

Week van de Mediawijsheid bij BiblioNu
In veel Nederlandse bibliotheken word van 24 november tot en met
1 december ´De Week van de Mediawijsheid´ georganiseerd. Het doel van
deze actie is mensen (beter) kennis te laten maken met het gebruik van
media als de mobiele telefoon en internet. In BiblioNu kan men in deze
week onder andere kennismaken met e-readers en e-books.
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Media zoals de mobiele telefoon en
internet zijn niet meer weg te denken
uit het dagelijks leven. Maar niet voor
iedereen is het gebruik van deze media
vanzelfsprekend. In BblioNu zullen
leerlingen uit het voortgezet onderwijs
belangstellenden uitleggen hoe een
e-reader werkt. Ook omgaan met je
mobiele telefoon, e-mailen en telefonie
via internet komt aan bod.
De e-reader is de nieuwe manier
van lezen. In De Week van de Mediawijsheid kan iedereen in de vestigingen
Grubbenvorst en Horst kennis komen
maken met deze nieuwe manier van
lezen. In deze vestigingen van BiblioNu
zijn bij de inlichtingenbureaus de ereaders te bekijken. Na 1 december zijn
een beperkt aantal e-readers ook te
leen, zodat leden in hun eigen omgeving hiermee kennis kunnen maken.
Veel ouderen weten niet goed om
te gaan met hun mobiele telefoon. Hoe
verstuur je bijvoorbeeld een sms’je?
Ook de mogelijkheden van internet zijn
niet voor iedereen duidelijk. Hoe kan

je (goedkoop) via internet telefoneren
met de kinderen in het buitenland? En
hoe maak je een e-mailaccount aan? Al
deze vragen komen in De Week van de
Mediawijsheid aan bod.
Leerlingen van het Raayland
College en het Dendron College geven
in het kader van een maatschappelijke stage uitleg in De Week van
de Mediawijsheid over het gebruik
van verschillende digitale media. Bij
BiblioNu Horst kunnen mensen binnenlopen in de bibliotheek op woensdag
24 november van 14.15 tot 17.00 uur,
donderdag 25 november van 15.15 tot
17.30 uur, vrijdag 26 november van
14.15 tot 17.00 uur en van 18.30 tot
20.00 uur, zaterdag 27 november van
10.00 tot 13.00 uur en maandag 29
november van 13.00 tot 20.00 uur.
Op vrijdag 26 november tussen
16.00 en 18.00 uur geven leerlingen
uitleg over e-readers, mobieltjes,
mailen en bellen via internet aan leden
van de Katholieke Bond van Ouderen
bij BiblioNu Grubbenvorst.
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AGENDA

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
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

Hersenspinnen
za 20 en zo 21 november
Organisatie: De Vrije Spelers
Locatie: de Bondszaal

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

Ondernemersprijs

America

do 25 november 20.00 uur
Org: Stichting Ondernemersprijs
Noord-Limburg
Locatie: Mèrthal

zondag

Melderslo

za 20 november 22.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

Horst

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

Jilted Generation

(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

Flash

(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

zaterdag

vr 19 november 21.00 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

Lottum
zondag

33 RPM EP release party
za 20 november 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Zerium met DJ Son-E

Murphy’s Quiz Night
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Bekendmakingen
Provincie Limburg

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum

De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen
elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.

e-mailservice.

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

T

Heilige mis

Melderslo

za 20 november 21.30 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

geving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op

Spoedgevallendienst
19 t/m 25 november
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

09.45

Meerlo
zondag
donderdag

Tannahill Weavers

Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw om-

Tandarts

Heilige mis

Kronenberg

Mississippi Delta Brothers

zondag

Venray

de

beejekurf
r e s t a u r a n t

112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

Brand, ongeval of misdrijf

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zaterdag
donderdag

Sevenum

zo 21 november 18.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand café

19.00

Horst (Norbertus)

za 20 november 21.00 uur
Locatie: café Metieske

zo 21 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Heilige mis

Griendtsveen

woensdag
donderdag
vrijdag

Meterik

zo 21 november 10.30 uur
Organisatie: Rode Kruisafdeling
Horst aan de Maas – Venray
Locatie: Rode Kruis gebouw

Venlo

zaterdag

Horst (Lambertus)

za 20 en zo 21 november 13.00 uur
Locatie: De Locht

Welfaretentoonstelling

19.15

Grubbenvorst

zondag

Bietenstroop maken

za 20 november 22.30 uur
Locatie: Blok 10

Heilige mis

vr 19 november 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: P-plaats schuitwater

vr 19 t/m zo 21 november
Organisatie: D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

vr 19 november 22.30 uur
Locatie: Blok 10

10.00

Hegelsom

BCL-treffe

Dirty friday

Heilige mis

Vollemaanswandeling

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

Huisartsenpost

zondag

zondag

The Three Amigo’s

10.00

Broekhuizen

zaterdag

zo 21 november 14.00 uur
Organisatie: Limburgse stichting
Sint Martinus
Locatie: ’t Brugeind

Grubbenvorst

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Martinusdag

wo 24 november 14.15 uur
Organisatie: KBO America
Locatie: Aan de Brug

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

wo 24 november 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Meerlo

Informatiebijeenkomst
‘Ik Spoor’

Sevenum

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

America

Kerkdiensten

Roelofs2Lauscher Trio

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

05-07-10 09:36
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nieuws

18
11

