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BCL-treffe geslaagd
Afgelopen weekend vond in De Mèrthal in Horst het
BCL-treffe plaats. Het feest, dat in het teken van de
carnavalscultuur staat, werd georganiseerd door
D’n Dreumel en trok duizenden belangstellenden.
Het hoogtepunt was de zondagmiddag. Wim van den
Munckhof van D’n Dreumel: “De bijna zestig aanwezige carnavalsverenigingen trokken in optocht door het centrum van
Horst en aansluitend waren er een kleine 4.000 carnavals-

vierders in De Mèrthal, waar een groot
muzikaal festijn plaatsvond.”
Ook de andere dagen waren succesvol, aldus Van den Munckhof: “De
feestavond op zaterdag, in Oktoberfeststijl, trok ongeveer duizend feestvierders. De typisch Duitse sfeer en de
vele in Beierse klederdracht getooide

Tuincentra buiten kern iedere
zondag open
Bouwmarkten en tuin- en meubelwinkels die zich buiten de kernen in Horst aan de Maas bevinden mogen
vanaf 2011 iedere zondag open zijn. Dat meldt wethouder Leon Litjens naar aanleiding van de collegevergadering.
Volgens wethouder Leon Litjens
is het voorstel van het college voor
de zondagsopenstelling gemaakt in
samenspraak met de ondernemers.
“Dit voorstel biedt de mogelijkheid om
als perifere detailhandel in te spelen
op veranderende consumentenwensen
en ons niet weg te laten concurreren
door andere winkelgebieden zoals
Roermond”, ligt Litjens het voorstel
toe. Volgens de wethouder beslaan de

winkels buiten de kernen samen ongeveer dezelfde oppervlakte als het Retail
Park in Roermond.
Litjens: Het is zaak dat we als overheid voorwaarden creëren zodat ze (de
ondernemers, red.) duurzaam kunnen
concurreren. Daarnaast zal deze ontwikkeling een positief effect hebben op de
detailhandel doordat bezoekers van de
perifere detailhandel ook de koopzondagen van onze kernen gaan bezoeken.”

Het bericht uit het college komt op
de dag dat de Eerste Kamer met een
kleine meerderheid instemde met een
aanpassing van de Winkeltijdenwet
waardoor het voor gemeenten moeilijker wordt om meer dan twaalf koopzondagen per jaar aan te wijzen. Door
de toerismebepaling in de wet konden
gemeenten zonder argumentatie meer
koopzondagen aanwijzen. Dat wordt
nu aan banden gelegd.

bezoekers zorgden voor een geweldige ambiance. ’s Middags hadden we
het jeugd BCL-treffe, met honderden
enthousiaste deelnemers. Vrijdagavond
hadden we een vliegende start met
een aanstekelijk muziekprogramma
voor de jeugd.”

Evenement verliep
zonder wanklank
Het evenement, met in totaal
meer dan 5.000 bezoekers, verliep
zonder een enkele wanklank. Van den
Munckhof: “Dat is uiteraard een groot
compliment aan iedereen die op een
of andere wijze heeft meegewerkt aan
dit evenement. We hebben Horst weer

stevig op de kaart gezet. Ook financieel
verwachten we het treffen positief af te
kunnen sluiten.”
Of de organisatie van het evenement voor herhaling vatbaar is, betwijfelt Van den Munckhof: “De komende
jaren komen we sowieso niet in aanmerking. Een evenement van dergelijke
omvang legt voor lange tijd een groot
beslag op de tijd van de leden van D’n
Dreumel. Zonder hun enthousiasme en
inzet kan dit gewoonweg niet slagen.
Maar het is niet uitgesloten dat we ons
in de toekomst weer eens kandideren
voor de organisatie.”
Kijk voor meer foto’s
van het BCL-treffe op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

KOOPZONDAG
28 NOVEMBER
openingstijden 12.00 - 17.00 uur

Intocht Sinterklaas in Horst centrum
Diverse activiteiten
in Horst Centrum
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Dendron College zet
techniek in het licht
Het gemis aan technische kennis en vaardigheid in de samenleving
begint steeds meer merkbaar te worden. In het kader hiervan is het
Dendron College bezig de opleiding op het gebied van techniek om te
vormen. Er wordt volgend schooljaar gestart met een pilotprogramma
technologie.
In dat pilotprogramma zitten raakvlakken met techniek, dienstverlening,
economie en vormgeving. Er wordt
gewerkt volgens een bedrijfsmodel.
Het programma technologie is bedoeld
voor alle VMBO-leerlingen en vooral
ook voor meisjes. Daarnaast zoeken
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technische vakken, zoals bouwkunde,
metaaltechniek en elektrotechniek naar
meer samenhang.
In het licht van deze ontwikkeling
komen er vrijdagmiddag 26 november
enige tientallen basisschoolleerlingen
op het Dendron College kennismaken met techniek. Tijdens een leuke
en leerzame middag worden er een
tweetal eigentijdse producten gemaakt.
Deze producten mogen de leerlingen
uiteraard mee naar huis nemen. Op
YouTube kunnen de leerlingen ´s avonds
zien hoe actief ze bezig zijn geweest.
Dit initiatief wordt in het voorjaar nog
een keer herhaald.
In december maken de huidige
VMBO2-leerlingen in een projectweek
kennis met het programma technologie. Zij werken op een bedrijfsmatige
manier een aantal producten uit,
waarbij de vaardigheden plannen,
vormgeven, uitvoeren en in de markt
zetten aan de orde komen. Het gaat
om producten als een designklokje,
een shopper of een electrospel. Op
donderdag 9 en 16 december vanaf
19.30 uur zijn er op school koopavonden voor deze producten. De opbrengst
hiervan gaat naar een goed doel, De
Peelkabouters in Horst.

1880-1890 Steenstraat Horst
Deze foto is genomen in de Steenstraat in Horst. Aan de rechterkant van de straat woonden in die tijd Jan
van Eechoud, Lambert Schreven, Hendrik Lucas, Frans houben, Leopold Haffmans, Gerard Camps en de weduwe
P.J. Camps. Aan de linkerkant Bernard Verhaegh (tegenwoordig Van Well Top-Shop), Gerard Fransen, Pieter Frans
Beuijssen, Peter Mathijs Rutten en Jan Mathijs Pollen. Het witte huis op de achtergrond is het toenmalige
raadhuis. Erachter de Sint Lambertuskerk.

Uit het fotoarchief van Museum de Kantfabriek

Steun voor Wereldpaviljoen
De Stichting Wereldpaviljoen krijgt steun van enkele landelijke en lokale kopstukken. Naast landelijke prominenten neemt onder andere Servaas Huys uit Grubbenvorst deel in het nieuw opgerichte comité van aanbeveling
en treedt voormalig Munckhof-directeur Jan Nabben uit Horst toe tot het stichtingsbestuur.
Naast Servaas Huys zit oudminister en voorzitter van de Raad
van Toezicht van Oxfam Novib Joris
Voorhoeve in het nieuwe comité. Hij
wordt vergezeld door onder anderen
de Belgische minister van Staat Willy
Claes, Gerlinde Silvis van Rabobank
Nederland en Europarlementariër Ria
Oomen. Volgens Servaas Huys wordt
de wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade met het Wereldpaviljoen een
echte tentoonstelling van, over en
voor de wereld.

“Een bijzondere dimensie wordt door
het Wereldpaviljoen toegevoegd,
waarmee deze Floriade 2012 zich
uitzonderlijk zal onderscheiden”,
aldus Huys.
“Het zijn stuk voor stuk personen
die een staat van dienst hebben en
op allerlei terreinen contacten hebben die voor de realisering van het
Wereldpaviljoen van belang kunnen
zijn”, aldus voorzitter René Poels van
de Stichting Wereldpaviljoen. “Het is
voor het bestuur een stevige steun in

de rug dat deze mensen achter onze
idealen staan.”
De stichting is druk doende om
de komst van het Wereldpaviljoen op
de Floriade mogelijk te maken. Het
is echter nog steeds onzeker of de
stichting de benodigde middelen voor
het paviljoen bij elkaar kan krijgen.
Stichtingsvoorzitter René Poels is er
nog steeds van overtuigd dat het
Wereldpaviljoen er komt. “Maar het
is echt heel spannend”, voegt de
Meerlonaar er aan toe.

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
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tegenbkuikpijn enz..

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
www.magnetronknuﬀelsshop.com

Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

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.

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

HENK AARTS
Beleef het gourmet!

Sinterklaas...
... gourmet!
vanaf

€ 12,75 p.p.

www.HenkAarts.com

Bij wie krijgt u het beste
onderhoud voor airco en cv?

Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Inzamelen voor ‘Kinderen en HIV’

Namen dj’s van Ut Glaze
Hoês Sevenum bekend
Vier dj’s bemannen van zondag 19 tot en met woensdag 23 december ‘Ut Glaze Hoês’ in Sevenum. De vier
diskjockeys komen uit de participerende partijen. Namens Dreksbak neemt Ron Vervoort deel, Sven Witt en Martijn
Berende namens Streekomroep Reindonk en Corné Manders als afgevaardigde vanuit café de Sevewaeg. Alle
activiteiten van Ut Glaze Hoês vinden gelijktijdig plaats met de nationale inzamelingsactie Het Glazen Huis van
3FM Serious Request, dit jaar vanuit Eindhoven.

Weggekels,

de lekkerste
Sinterklaas traditie
HORST • MAASBREE

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

IJzige kou en sneeuw konden een succesvol Glaze Hoês vorig jaar niet deren
HALLO vroeg Martijn Berende
(40), die net als vorig jaar één van
de dj’s is, om een eerste reactie.
“Samen met café de Sevewaeg,
Streekomroep Reindonk en jongerensite Dreksbak.nl gaan we er iets
moois van maken.” Vast staat, dat
in vergelijking met vorig jaar, de dj’s
het wat moeilijker krijgen. Zo mogen
ze niet eten maar alleen wat drinken bij het non-stop radio maken.
Met de actie willen de diskjockeys
zoveel mogelijk geld ophalen. Het
publiek kan tegen een geldbedrag
verzoekplaatjes ‘kopen’. Bezoekers
en publiek kunnen bij Ut Glaze Hoês
zelf plaatjes aanvragen, maar ook via
internet of per telefoon. Het geld dat
bij de actie opgehaald wordt, gaat
één op één naar de actie van 3FM.
In overleg met het Rode Kruis wordt
elk jaar een ‘stille ramp’ gekozen.
Vorig jaar was dit malaria en dit jaar

is gekozen voor de actie ‘Kinderen
en HIV’.

Zoveel mogelijk geld
inzamelen
De combinatie van de drie samenwerkende organisaties vormt de basis
voor het evenement. “We hebben een
prachtige locatie, een radiozender die in
geheel Noord-Limburg te ontvangen is
en we maken gebruik van tv. Daarnaast
biedt de internetsite met live beelden
en chat-mogelijkheden iedereen de kans
mee te kijken. Maar het gaat natuurlijk
om het inzamelen van geld voor de actie
Kinderen en HIV”, aldus Berende.

Dj’s krijgen het
moeilijker
De eerste editie van Ut Glaze Hoês
in 2009 vond onder barre omstandig-

heden plaats. Het was Siberisch
koud, het sneeuwde en er stond
een ijzige wind. Toch wist menigeen
de weg naar de Markt in Sevenum
te vinden. De organisatie van de
ijsbaan in Horst en Ut Glaze Hoês zijn
overeengekomen dat één dag van de
Glaze Hoês-actie in het teken staat
van de ijsbaan. Op die dag zijn er
rondom de ijsbaan allerlei activiteiten
die extra geld moeten opleveren voor
Ut Glaze Hoês. Bij de inzamelingsactie
in Sevenum zijn in totaal dertig vrijwilligers actief op organisatorisch gebied.
In de vijf dagen dat uitgezonden
wordt zijn dat er zestig. Voor meer informatie zie ook: www.utglazehoes.nl
Volgende week stelt HALLO de
vier deelnemende diskjockeys voor
aan alle lezers. Waarom laten de
dj’s zich vijf dagen lang opsluiten
en welke moeilijke momenten
verwachten zij?

Ook in 2010 schoolschaatsen
voor de jeugd in Horst aan de Maas
Ook dit jaar kan de jeugd uit de gemeente Horst aan de Maas weer gaan schaatsen op de ijsbaan op
het Wilhelminaplein. Met ondersteuning van de Rabobank worden de basisscholen in de gelegenheid
gesteld om per klas te gaan schaatsen. Voor de kerkdorpen die verder weg liggen stelt Munckhof in
samenwerking met de Gemeente Horst aan de Maas bussen ter beschikking om ook hen naar het
Wilhelminaplein te brengen.
Een ander initiatief komt van
Wonen Horst, die aan al haar
huurders twee kaarten verstrekt
om met 50% korting te kunnen
gaan schaatsen.
Afgelopen week zette de
Stichting IJsbaan Horst de handtekeningen onder de contracten van
Neptunus en ICE-World zodat we
wel kunnen stellen dat de baan er

100% zeker komt.
De verkoop van de vierkante
meters ijsbaan loopt goed, wat niet
wil zeggen dat alle meters verkocht
zijn. Henk Lemmen van de IJsbaan
Horst: “Al meer dan 175 bedrijven
en instellingen doen mee. Zelfs
particulieren kopen enkele vierkante meters.” Meer dan 70% van
de baan is verkocht. “Wellicht dat

mensen bij het bedenken van een
cadeau voor het Sinterklaasfeest
iemand een vierkante meter ijs
cadeau wil geven, zodat deze op
zijn eigen ijs kan gaan schaatsen.”
In een kleinere vorm zijn toegangskaarten (incl. schaatshuur)
op diverse plaatsen in Horst,
maar ook via de site
www.ijsbaanhorst.nl te koop.

Bij wie krijgt u het beste
onderhoud voor airco en cv?

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor alle
ruitschades!

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Poolse avonden groot succes
De Poolse avonden die elke zaterdag plaatsvinden in café The Shuffle zijn een groot succes. Het café kent op die
dagen een vrolijke, zelfs uitgelaten sfeer.

Theo Hoeijmakers, die samen
met Hans Hoeijmakers de eigenaar
van het café aan de Gasthuisstraat in
Horst is: “Het zijn iedere keer weer
prachtige avonden. De Polen geven
een nieuwe dimensie aan het begrip
uitgaan. Waar wij Nederlanders

Caj

meestal op een vaste plek blijven
staan, zijn de Poolse cafébezoekers
feestnummers bij uitstek. Single,
stelletje, jong of oud: ze zijn bijna de
hele avond aan het dansen en gaan
compleet uit hun dak. Dat zorgt voor
een uitgelaten sfeer. We zijn ontzet-

Geboren op 17-11-2010

Dochter van
Mark Schattevoet en
Hanneke Hoebers
Clapvaeren 18, 5961 LM Horst
Sleutel gevonden
In een zak strooigoed heb ik 2 sleutels
van Sinterklaas gevonden. Ik zal hem
naast mijn schoen leggen zodat de
eigenaar deze kan komen afhalen.
Healing Crème Huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl of
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
‘Natuurwijzer’ in Horst.
Winterbanden Voor al uw banden,
ook winterbanden, uitlijnen en
reparaties. Bandencentrum Gebr. Cox,
Deckersgoedtweg 2 Sevenum.
Tel. 077 467 44 87.
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
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06 22 67 65 05

tend blij dat we dit initiatief in mei
2007 gestart zijn.”
De twee broers liepen al jaren
rond met het plan een Poolse avond
te organiseren. Theo Hoeijmakers:
“We zeiden al voor de eeuwwisseling tegen elkaar: als Polen bij de

60 jaar getrouwd
Gir Vullings
en

Geboren

Bram

11 november 2010
Zoon van
Dave en Wendy
Schouten-Hendrix
Clapvaeren 9, 5961 LM Horst

Relax massage Rustgevende
rugmassage van 30 minuten.
In december slechts 22,50.
Tevens verkoop cadeaubonnen.
May Proosten 077 398 61 14
www.hetstiltehuis.nl
Gevonden vorige week op de parkeerplaats tussen de bibliotheek en de
Loevestraat een gouden kettinkje met
hanger. Het sieraad kan afgehaald worden in de bibliotheek.
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te huur sint- en pietenpakken
Namens Sinterklaas werkgroep te huur
sint en pietenpakken 077 398 45 31

Mia Vullings-Driessen

Zo’n kleine 15%
is Nederlander

Steeds meer Nederlanders
ontdekken de Poolse avonden.
Hoeijmakers: “Ja, zo’n kleine 15%
is Nederlander. We doen eigenlijk aan omgekeerde integratie: de
Polen komen naar ons café en de
Nederlanders proberen op die avonden
te integreren. Weet je, het belangrijkste vind ik dat het imago van de
Polen flink gewijzigd is. In het begin
werd er gesproken over jongelingen
die onze baantjes inpikten en in hun
vrije tijd teveel dronken. Tegenwoordig
probeert de gemeente de Polen goed
te huisvesten en krijgen ze allerlei kansen op de arbeidsmarkt. We
proberen ze te helpen, en de Polen die
hier blijven willen graag integreren. Ik
ben blij dat we de Polen tegenwoordig
anders benaderen.”

Eén keer per week
is de limit
De Poolse avonden draaien uitstekend. Zit er nog meer toekomst in?
Theo Hoeijmakers is stellig: “Nee, één
keer per week is de limit. Je moet in
de horeca erg opletten voor overkill.
Twee dagen dezelfde activiteit gaat
eventjes goed, maar uiteindelijk wil
de bezoeker dan toch iets nieuws. In
dat kader denken we aan optredens
van een bandje. We willen onze Poolse
vrienden graag het beste bieden.”

HALLO Horst aan de Maas
ook in 2011 uw
gratis nieuwsblad

Dit vieren wij op
zaterdag 27 november a.s.
in besloten kring.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.
Sjees 5, 5966 TB America

Ik wil graag in contact komen met
andere hobbyisten op het gebied van
modelspoorwegbouw.
Theo Aarns, tel. 077 366 25 12.
Nu tijd voor bomen Leiplataan/Linde
nu € 52,50 , Dakplataan nu € 59,50
Liquidambar, Moerbei, Sierpeer/appel,
catalpa enz. Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
HORTENSIA’S (130 srt.), Buxus € 0,50,
laurier v.a. € 1,50, Coniferen v.a. € 2,00,
taxus v.a. € 1,50. Oude Heldenseweg,
Maasbree. Open na tel. afspraak:
06 40 32 71 08/ 077 465 32 83
DVD films te koop
EX-VERHUUR FILMS OP DVD TE KOOP.
5 voor € 15,00, 10 voor € 25,00.
STER VIDEOTHEEK HORST, Venloseweg 2,
Horst. Tel. 077 398 78 55
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Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Sleutel gevonden
In een zak strooigoed heb ik 2 sleutels
van Sinterklaas gevonden.
Ik zal hem naast mijn schoen leggen
zodat de eigenaar deze kan komen
afhalen.

Europese Unie (EU) komt, dan gaan
we iets organiseren voor de Polen
die hier in de buurt werken. In 2004
trad Polen tot de EU toe. Maar toen
hadden we een praktisch probleem:
de Polen moesten drie jaar wachten
voordat ze een werkvergunning kregen, wat betekende dat wij dus geen
Polen op de loonlijst konden zetten.
En je hebt echt Polen achter de bar
nodig, want de taalbarrière is anders
te groot. Tweederde van ons personeel op zaterdag is Pools. Gelukkig
spreek ik zelf, net als mijn dochter
Niki, Pools, zodat we bij taalproblemen kunnen bijspringen.”
Na nog eens drie jaar wachten
was het in 2007 eindelijk zo ver:
“De eerste twee jaar hebben we de
avonden één keer per twee weken georganiseerd. Er moesten wat
organisatorische hobbeltjes genomen.
Denk bijvoorbeeld aan de muziek. Wij
hebben hier mensen binnen van twintig tot zestig jaar. Probeer daarvoor
maar eens de goeie sfeer te creëren
en de juiste muziek te draaien. Dat
lukt de Nederlanders alleen met carnaval. Toen we, begin 2009, eenmaal
het juiste concept hadden, hebben we
besloten de avonden elke week te
organiseren. “

Janne zit in de neus te peuteren.
Mia vraagt wat ben je aan het doen? “Pietjes aan het eten”,
zegt Janne “en aan de andere kant zitten Sinterklaasjes”.
“Nee”, zegt Janne “ik denk dat hij kapot is.”
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl
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Seksualiteit, intimiteit en diabetes
Op woensdag 8 december organiseert Diabetesvereniging
Nederland (DVN) regio Limburg, werkgebied Venray en omstreken
een informatiebijeenkomst over seksualiteit, intimiteit en diabetes. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in het personeelsrestaurant van het VieCuri ziekenhuis, locatie Venray.
Van diabetes mellitus is
bekend dat er na verloop van tijd
complicaties kunnen ontstaan
zoals neuropathie aan handen en
voeten, hartfalen, nierfalen,
slechter zien etcetera.
Neuropathie is het niet goed
functioneren van een of meer
zenuwen. De ziekte diabetes kan
evenwel ook van invloed zijn op
een terrein waar men over het
algemeen niet zo gauw aan denkt
namelijk op het gebied van
seksualiteit en intimiteit.
De spreker tijdens de bijeenkomst is de heer Jeroen
Doorenbos. Jeroen Doorenbos is
een vermaard cursusleider van de
Diabetesvereniging Nederland die
het thema op een kundige wijze
bespreekbaar maakt. Door de
informatiebijeenkomst kunnen

mensen hun kennis over diabetes
verruimen en op deze manier
´zelfmanager´ over hun aandoening blijven.
Alle diabeten zijn van harte
welkom, samen met hun partners,
ouders of andere familieleden.
Zowel leden als niet-leden zijn
welkom. Het is wel van belang om
te laten weten met hoeveel
personen men naar de bijeenkomst komt. Dit kan tot maandag
6 december worden doorgegeven,
telefonisch op 0478 51 29 95 of
per e-mail elly.keijsers@hetnet.nl
De informatieavond wordt
gegeven in het VieCuri ziekenhuis,
locatie Venray aan de
Merseloseweg 130 in Venray. De
aanvang is om 20.00 uur. U bent
welkom vanaf 19.30 uur. De
toegang is gratis.
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Contact maken met mensen met een ernstige
verstandelijke beperking

Niet iedereen kan
glimlachen
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Euphorbia Poinsettia
Potmaat 10,5 cm.
Per stuk

van 2,99 voor

1,99

Geldig van 25-11
t/m 01-12. OP=OP

In 2002 werd de Stichting miMakkus opgericht. De stichting leidt mensen op om op een speciale manier
vreugde en rust te brengen binnen onder andere psychogeriatrische afdelingen van een zorginstelling.
Wanneer iemand zo’n opleiding heeft voltooid, mag hij of zij zich een miMakker noemen. In Horst aan de Maas
wordt miMakker Sacha van de Ven uit Broekhuizen ingezet vanuit haar werkgever Daelzicht.

Kerstster

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

Kerkstraat 20a , Horst

Pssst.... Sint Nicolaas

op zoek naar een origineel kado?
• luxe lingerie • dusters
• nachtkleding • geschenkbonnen
Alles mooi voor u ingepakt.
Voor dames, heren en kinderen

Warm
de winter in?

MiMakker Sacha van de Ven helemaal links op de foto met collega- miMakkers (foto: Hans van der Beele)
Sacha van de Ven is activiteitenbegeleidster bij Daelzicht en speelt
daarnaast al 25 jaar poppenspel. Dat
poppenspel vormde vijf jaar geleden
de aanleiding om zich te verdiepen
in het zoeken naar contactmomenten met mensen met een ernstige
verstandelijke beperking. “Tijdens
mijn poppenspel is het contact met
het publiek het meest belangrijk: de
interactie, samen lachen, samen oplossingen verzinnen om het spel tot een
goed einde te brengen. Tijdens het
poppenkastspelen bij Daelzicht zaten
mensen met een ernstige verstandelijke beperking er ook vaker bij. Voor de
sfeer, de geluiden en de muziek. Maar
ik merkte dat ik met deze vorm van
spel deze groep niet of nauwelijks bereiken kon. Op zoek naar een manier
om met deze mensen echt contact te
maken kwam ik bij stichting miMakkus
terecht”, aldus de Broekhuizense.

Mijn poppenspel
zette me aan het
denken
Mensen die voor de opleiding van
miMakkus in aanmerking komen, werken vaak al in een zorg- of verpleeginstelling. Iemand die bijvoorbeeld op
een activiteiten- of verpleegafdeling
werkzaam is, kan na twee intensieve
kennismakingsdagen geschikt bevon-

den worden de opleiding tot miMakker
te gaan volgen. In de meeste gevallen
wordt een miMakker na het behalen
van het certificaat ingezet in het huis
of instelling waar hij of zij werkzaam
is. Er zijn in Nederland inmiddels ruim
honderd miMakkers gecertificeerd en
opgeleid door de stichting. Sommigen
worden vanuit hun werkgever ook
ingezet bij andere verpleeg- of zorginstellingen zoals Sacha van de Ven
(52) die werkzaam is bij Daelzicht.
Zij bezoekt als miMakker niet alleen
locaties binnen Daelzicht maar ook
zorginstellingen in Horst aan de
Maas, zoals Octopus (Philadelphia) in
Sevenum, verpleeghuis Elzenhorst in
Horst en zorgcentrum La Providence in
Grubbenvorst.

Ik kon niet iedereen
bereiken
Iemand met een ernstige verstandelijke beperking is vaak moeilijk
te bereiken. Volgens Sacha vormen
emoties altijd de basis voor het maken
van contact. “Contact bestaat immers
uit emoties”, zegt ze met zachte stem.
Even valt er een stilte tijdens het gesprek, maar dan zegt ze: “Ze zijn ook
zo kwetsbaar. Het respectvol omgaan
met deze mensen is zo belangrijk.
Zonder verwachtingen de ander
tegemoet treden en reageren op de
impulsen die de ander je geeft. En als

je dan merkt dat je op een gegeven
moment echt contact hebt, geeft dat
wederzijds een tevreden gevoel, een
moment van even samenzijn. De
ander ontspant zich bijvoorbeeld, kijkt
je aan of glimlacht even. Er zijn echter
meerdere mensen binnen deze groep
die zo laag van niveau zijn en zelfs het
glimlachen niet hebben ontwikkeld”,
zegt Van de Ven.

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

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

Een traan is emotie,
een lach ook
“Als ik als miMakker de ernstig dementerenden in Elzenhorst
bezoek, stem ik me helemaal af op
die doelgroep. Als er dan soms een
traan rolt, is dat ook emotie, en is er
dus contact”, vertelt Van de Ven. De
miMakkers maken gebruik van clowntechnieken en zijn voor de dementerenden ook herkenbaar als clown.
“De clown is een oertype. De
dementerenden herkennen ondanks
de achteruitgang van de hersenen
de clown die staat voor de lach en
de traan. Zoals de pastoor en de
dokter weer een ander archetype
vertegenwoordigen. En dat is nou het
mooie van mijn werk als miMakker,
ik mag in de wereld van iemand
binnenkomen, als hij of zij dat
toestaat natuurlijk. Al is het maar
voor even, en daar doe ik het voor”,
besluit ze het interview.

Bij wie krijgt u het beste
onderhoud voor airco en cv?
Op zoek naar een
kerstgeschenk
voor uw relaties?
Surf dan naar:
E-relatiegeschenken.nl
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Sevenummer maakt alle attracties zelf

It´s Clean
“Een schone Zaak”

Maakt schoon op uw wensen
Tel. 06-42825513
It’s Clean - Steeg 7, 5975 CD Sevenum

Koop nu met korting
de beste sportvoeding
van Europa!
Ga naar www.maximuscle.nl/
teams/korting
registreer met code 1012
en krijg 10% korting!

Kapsalon Gerty Grubbenvorst
wordt per 1 december 2010

Maak een afspraak
en kom zelf kijken
Burg. Cremersstraat 62 Grubbenvorst
T 077 366 16 18

28 November Koopzondag bij

schoenmode

Een mammoet minikermis
van afvalproducten
Sevenummer Thijs Houben (71) heeft wel een heel bijzondere hobby. Hij bouwt kermisattracties in het klein.
Dat doet de knutselaar al zo’n 35 jaar en hij gebruikt daarbij alleen maar afvalproducten. Inmiddels heeft hij al
meer dan honderd attracties gebouwd. Maar Thijs heeft geen opvolger die zijn hobby voort wil zetten en dat vindt
hij jammer.
Niets in huize Houben doet
vermoeden dat er een cradle to cradleknutselaar woont. Geen miniatuur
attracties of wat dan ook van dien
aard. Zelfs de laptop op het bureau ziet
er gewoon uit, alleen het lettertype
is vrij groot maar dat vindt Thijs wel
gemakkelijk. “Kom maar eens mee
naar mijn werkplek”, zegt hij nadat
ik informeer waar zijn mini-attracties staan. Achter de garage, in een
aanbouw is zijn knutsel- en werkplek.
“Hier staan nog lang niet alle attracties
maar ik heb ze wel allemaal hier gemaakt. Sommige staan bij museum De
Locht in Melderslo waar ik vrijwilliger
ben en andere attracties staan elders
opgeslagen”, zegt Houben.

Een hobby
die niks kost
Even later laat hij een minireuzenrad draaien voorzien van lichtjes. Alle
onderdelen zijn afkomstig van spullen
die weggegooid worden. “Soms
brengen mensen me spullen omdat
ze van mijn hobby afweten. Zo heb ik
jarenlang op mijn verjaardag cadeautjes gekregen waarin afval zat.” De
Sevenummer moet er zelf om lachen
want iedereen in zijn familie weet dat
hij een knutselaar en bouwer is van
mini-attracties. Zo vinden jamdeksel-

tjes, knopen, ruitenwissers, reflectoren, onderdelen van een draaitafel en
een motor van een Xerox-printer een
tweede leven. En dat geldt ook voor
de baleinen van een kapotte paraplu
of een gordijnrail en motortjes uit een
magnetron. Thijs maakt er een attractie van die draait of spint en waarbij
talloze lampjes de volwassen bezoeker
weer door kinderoogjes laat kijken.

Het begon met
Meccano
“Och, ik ben een zuinig persoon
en iets weggooien omdat het stuk was
deed ik niet. Mijn passie voor deze
hobby kreeg ik al op jeugdige leeftijd
toen ik met Meccano knutselde. Ik
wilde ook met andere materialen iets
kunnen bouwen dat draaide of tolde.
Zo gebruikte ik metalen onderdelen
van oude wekkers om mijn eerste
Meccano-attractie te laten draaien”,
aldus Houben. Wie goed kijkt haalt de
voorwerpen er nog uit die de meesten
van ons als afgedankt beschouwen
en wegdoen. Met zijn minikermis
is Houben de afgelopen jaren ook
regelmatig op tv geweest. “Ik heb
veel bejaardenhuizen en andere
instellingen bezocht en bouwde daar
dan samen met mijn vrouw Annie de
minikermis op. We lieten die dan drie

uurtjes draaien en genoten zelf van
alle aandacht die de bewoners hadden
voor de kermis. En natuurlijk moest
ik uitleg geven waarvan ik alles heb
gemaakt. Tijdens de kermis in Weert,
de grootste van Limburg, hebben we
geëxposeerd in het museum van die
stad. Een hele vrachtwagen vol met
een complete kermis”, aldus Thijs.

Geen opvolger
hebben zit me dwars
Intussen tobt Thijs een beetje met
zijn gezondheid en een opvolger voor
zijn hobby heeft hij niet. “Ik weet
niet hoe dat in de toekomst verder
gaat met mijn spullen. Misschien dat
museum De Locht ze wil. Daar heb ik
trouwens ook al mini-stoommachientjes staan. We zien wel, misschien wil
de Floriade er wel iets mee doen, een
beter voorbeeld van cradle to cradle
is er volgens mij niet. Ik weet wel dat
het een wereldtuinbouwtentoonstelling is maar het gaat ook om de beleving. Ik kan me niet voorstellen dat
bezoekers uit andere landen niet een
twinkeling in hun ogen krijgen bij het
zien van de minikermis”, zegt de minikermisbouwer aan het einde van het
gesprek. Hij heeft gelijk, zoiets moois
waaraan groot en klein herinneringen
hebben mag niet verloren gaan.
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Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

Kantoor

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!
Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

Thijs Houben knutselt zolang hij kan aan zijn attracties

Sinterklaas in Lottum
Zondag 28 november brengt Sinterklaas samen met zijn zwarte pieten een bezoek aan Lottum.
Zij zullen door de kinderen uit Lottum, hun ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden bij het
veer worden opgehaald. Vanaf 15.00 uur is het vertrek vanaf de markt naar het veer.
Rond kwart over drie
verwachten we Sinterklaas en de
zwarte pieten bij het veer.

Daarna gaan de peuters en de
kinderen van groep 1 tot en met 5
naar de Harmoniezaal.

De kinderen van groep 6 tot en
met 8 worden in de soos
verwacht.
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Brandweercommandant Hans Peters

Verbouwplannen?

Meer aandacht
voor brandveiligheid

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

Brandweercorpsen in Noord-Limburg willen een langere standaard opkomsttijd bij branden dan wettelijk is
voorgeschreven. Volgens commandant Hans Peters van Brandweer Horst aan de Maas is dit onvermijdelijk door de
aard van de regio. Hij wil daarnaast meer inzetten op het voorkomen en op tijd signaleren van brand.

Ben jij die enthousiaste

(wijk)verpleegkundige of
wijkziekenverzorgende
die het leuk vindt om haar vak uit te oefenen, samen wil werken
in een professioneel team, creatief en zelfstandig is,
de persoonlijke relatie met de cliënt centraal stelt?
Dan willen we jou graag in ons team in Horst aan de Maas.
Je kunt reageren via: info@buurtzorgnederland.com
of bellen voor informatie met José Hoebers via 06 - 23454904.
De beste zorg aan huis . . . .

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

Rookmelders
erg belangrijk
Brandweer Horst aan de Maas is
in dat kader al enkele jaren bezig om
burgers en bedrijven te informeren

School binnen paar
minuten ontruimd
Een ander aandachtspunt van
Brandweer Horst aan de Maas
is brandveiligheid op scholen.
Medewerkers van de brandweer geven
in de groepen zeven en acht van de
basisschool voorlichting en er worden
ontruimingsoefeningen gehouden.
Peters: “Je kunt in Horst aan de Maas
naar een willekeurige school gaan en
op de alarmknop drukken en ik ben
ervan overtuigd dat de school binnen
een paar minuten leeg is en elke leerkracht weet of de school ook daadwerkelijk leeg is.”
Het gaat er Peters vooral om

Div. Gazelle en Batavus fietsen nu in de opruiming!

Een schoner milieu
vraagt om actie

Brandweer moet
flexibeler uitrukken
Binnen de brandweer zelf wordt
op dit moment ook gekeken hoe de
organisatie efficiënter kan werken.
Omdat Horst aan de Maas een vrijwillige brandweer heeft, is het belangrijk
dat de brandweerlieden bij brand snel
op de kazerne kunnen zijn. Volgens
Peters wordt het voor veel vrijwilligers
steeds lastiger om bij een melding
weg te kunnen bij de werkplek. Daar
tegenover staat dat de basisbezetting
van zes man op een tankspuitauto
vaak niet nodig is. Peters: “Als je
de lijst met meldingen bekijkt, kan
vijftig procent van de meldingen door
twee mensen worden afgehandeld.
Bijvoorbeeld een prullenbak of een
paar vierkante meter berm die in
brand staat of iemand die vastzit in
een lift. Daarom wordt op dit moment
gekeken of de belasting van de vrijwilligers een stuk kan worden verminderd
door flexibeler te gaan werken. Dat
betekent dat we soms met twee en
anders met zes man zullen uitrukken.”

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

dat mensen goed nadenken over
brandveiligheid, bijvoorbeeld over
hoe ze een woning kunnen ontvluchten als er brand uitbreekt. “Overdag
zijn mensen niet thuis of wordt het
snel ontdekt, maar ’s nachts wil je bij
brand goed gewaarschuwd worden en
moet je snel naar buiten kunnen. In
veel huizen komt de trap van boven
bij de voordeur uit. Daarom moeten
mensen zorgen dat ze bij de voordeur
een sleutel hebben liggen, zodat ze
altijd snel naar buiten kunnen. Zorg
dat je een vluchtplan hebt. Spreek met
de bewoners af wat je doet. Waar je
elkaar treft en als je dieren hebt, wie
de dieren meeneemt.”

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

over brandpreventie. Volgens Hans
Peters loopt het daarmee voor op andere corpsen in het land. Hans Peters
noemt als voorbeeld de deelname aan
de Nationale Brandpreventieweek,
waarin ieder jaar een ander thema
rondom brand en preventie wordt
uitgelicht. “Een aantal jaren geleden
was het thema rookmelders. Ik ben er
zo van overtuigd dat rookmelders een
enorme bijdrage leveren aan brandveiligheid, met zo’n kleine investering.
We hebben die actie groot aangepakt
en we hebben de actie structureel
gemaakt. Mensen kunnen zich op
internet aanmelden of bellen naar
de brandweer. Ze kunnen bij ons de
brandmelders tegen kostprijs kopen
en wij komen ze bij de mensen thuis
ophangen. Je wilt niet weten hoeveel
mensen wel brandmelders hebben,
maar ze nog in de kast hebben liggen. Wij hangen ze daarom direct op
de goede plaats, iedere maand nog
gemiddeld vijftig. Daarnaast krijgen de
mensen advies over brandveiligheid
in huis.”
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Brandweercommandant Hans
Peters wil nog wel even terugkomen
op de opkomsttijden van de brandweer in Horst aan de Maas. “Vanaf
1 oktober is er een nieuwe wet op de
veiligheidsregio. In die wet zijn per gebouwtype opkomsttijden vastgelegd,
zodat de brandweer in bijvoorbeeld
zes of acht minuten bij een brand
moet zijn. Als je daaraan wilt voldoen,
bepaalt dat de spreiding van de
kazernes in de regio. In dezelfde wet
staat echter ook dat je mag differentieren, en daar wordt op dit moment op
regionaal niveau naar gekeken. Voor
Noord-Limburg zijn vijftien minuten
acceptabel. Als je de opkomsttijden uit
de nieuwe wet wil halen, moet je het
aantal kazernes verdubbelen. De vraag
is of men daarop zit te wachten”,
aldus Peters.
De commandant pleit daarom
voor een andere benadering van de
opkomsttijden van de brandweer. “In
de praktijk zie je dat slachtoffers vaak
al gevallen zijn op het moment dat
de brand ontdekt wordt. Je kunt er
daarom veel beter op inzetten dat je
ofwel de brand voorkomt of dat mensen op tijd worden gealarmeerd dat er
brand is. De brandweer is van 1990 tot
nu vier keer zo duur geworden, maar
het heeft nauwelijks een terugloop
van slachtoffers opgeleverd. Daarom
moeten we ervoor zorgen om het bij
de burgers tussen de oren te krijgen
dat ze zelf wat aan brandveiligheid
moeten doen. Dan kom je op wat wij
noemen ’community safety’.”

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

Denieuwe
nieuweArt
Art SL
SL met een
diepte
van slechts 90 mm.
De
eenbij
diepte
S4 EcoLine
Greenmet
cadeau
een van slechts 90 mm.
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte

Miele-wasautomaat vanaf 1.600 toeren

Met
Artminder
SL presenteert
Loewe
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
van
dan 90 mm
moet een
dezetv-toestel
tv niet onderdoen
op het
vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDvanresolutie
mindertot
dan
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDinnovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles is aan
boord. De ontvangst
resolutie
tot innovatieve
100Hz-technologie
24p-bioscoopweergave:
alles is aan boord.
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net als deen
opname
ervan via een hardeschijfrecorder
van maar
liefst
van250
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
GB. Ontdek alle
mogelijkhedennet
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uwde
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Vraag naar de actievoorwaarden
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home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Filmmaker Rob Smit maakt filmserie over Griendtsveen

Bijzonder portret van een dorp in verandering
De Eindhovense filmmaker Rob Smit was de afgelopen jaren veelvuldig in Griendtsveen te zien. Hij maakte er een serie films over de veranderingen in het
dorp en De Peel. Onlangs was de tweede en laatste avond waarop de Peelberichten aan de inwoners van Griendtsveen werden vertoond.

te leggen. Daarbij gebruikt hij Wien van
Mullekom uit Griendtsveen vaak als
aangever die met de geportretteerden
in gesprek gaat. Van Mullekom is zelf
ook onderwerp van een korte ’streetmovie’ die als bonusmateriaal aan de
serie is toegevoegd. Daarin wordt de
verkoop van zijn cafetaria nagespeeld.

Commercieel is dit
niet te betalen

Peelschilder Jan Althuizen in gesprek met Wien van Mullekom
Rob Smit kent De Peel al van toen
hij op de middelbare school zat. Toen
hij jaren later bij het NOS-programma
Van Gewest tot Gewest stage liep, kreeg
hij de kans om een korte documentaire
te maken over De Peel. Hij vond het
onderwerp zo interessant dat hij er
graag meer aandacht aan zou willen
besteden. Daarom besloot hij in de
jaren negentig om helemaal op eigen
houtje een filmproject te starten.

Laten zien hoe een
dorp functioneert
Hij wilde een uitgebreide documentaire maken van drie kwartier in

de vorm van een dorpsjournaal, naar
het voorbeeld van het Eindhovense
stadsjournaal dat hij jaarlijks maakt.
Rob Smit: “Wat is nou mooier om
te laten zien hoe een dorp functioneert? Daarvoor ging ik een heel jaar
De Peel en de dorpen Griendtsveen en
Helenaveen volgen. Ik begon in maart
1997 en heb het hele jaar gefilmd.
Alleen bij de afwerking was het niet
af omdat ik januari en februari er niet
bij had. In 1997 was er een strenge
vorst geweest. Op het kanaal werd
geschaatst en bij de Morgenstond
werd gezorgd voor ’koek en zopie’.
Dat hoorde echt bij het jaaroverzicht.
Helaas lag er in december 1997 geen

ijs en in de jaren daarna ook niet. Het
duurde uiteindelijk twaalf jaar voordat
er weer geschaatst kon worden op de
Helenavaart.”
Omdat het tijdsverschil inmiddels
te groot was, besloot Smit om het 125jarige bestaan van Griendtsveen aan
te grijpen om opnieuw te gaan filmen.
Dit keer niet met de bedoeling om er
een dorpsjournaal van te maken, maar
door de nadruk te leggen op enkele
belangrijke onderwerpen die typerend
zijn voor de ontwikkelingen in het dorp.
Daarvan zijn er zes uitgewerkt in een
film. De serie begint met de opening
van het Toon Kortooms Park en de
aanleg van de nieuwe wandelroute De

Halte en eindigt met de ’making off’
van de film ’Pesten’ op basisschool de
Driehoek. Verder wordt er aandacht besteed aan de onthulling van het borstbeeld van Eduard van de Griendt, portretten van Peelschilder Jan Althuizen
en oud-postbode Jan Likkel en krijgt de
kijker een blik achter de schermen bij
de theatervoorstelling Voor Colette die
in het kader van het 125-jarige bestaan
van Griendtsveen werd gerealiseerd.
Deze zes delen samen zijn goed voor
meer dan twee uur film. Deze lengte
is het gevolg van de aanpak van Smit.
Hij wil vooral de betrokkenen zelf aan
het woord laten en een eerlijk beeld
geven zonder de kijker een mening op

Rob Smit kreeg een bijdrage van de
dorpsraad van Griendtsveen om de film
te maken, maar die dekt nauwelijks de
kosten en tijd die hij in het project heeft
gestopt. Smit: “Als je een dergelijk
project commercieel zou maken, is het
niet te betalen. Normaal als je een
documentaire maakt, werk je gestructureerd aan een verhaal. Dit was totaal
anders. Het is belangrijk dat je dingen
gewoon kunt laten gebeuren en niet op
de klok hoeft te kijken voor wanneer
je weg moet. Ook al heb je een hele
planning gemaakt, als het op de dag
zelf verandert of iets gaat niet door, dan
hoort dat bij het verhaal.”
Hoewel ieder onderwerp dat in de
films van Rob Smit aan bod komt, zijn
eigen bijzonderheid heeft, is de film
over voormalig postbode Jan Likkel het
meest typerend voor de serie. “Het is
een geslaagde film voor het verhaal
over hoe Griendtsveen aan het veranderen is. Jan Likkel komt uit een familie
die hier jaren geleden naartoe kwam
om in de Peelvervening te werken. Jan
is één van de laatsten die daar nog over
kan vertellen”, aldus de filmmaker.
De serie films zijn op dvd vastgelegd en nog tot 28 november verkrijgbaar bij de dorpsraad van Griendtsveen.
Bijbestellen kan per e-mail op
dorpgriendtsveen@home.nl
De dvd kost 10 euro.

Heb je passie en drive?
Rötjes young plants zoekt:

administratief medewerkster
voor 32 uur per week
We vragen:

AGer
D
N
OPE novemb
Zond

ag 28

1
van

-17
1.00

ur
.00 u

Josette Cortenbach
Kloosterstraat 18 Horst
T 077 - 398 25 28
I www.steyl-sieraden.nl
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EEN ONVERMOEIBARE DRIVE
STREVEN NAAR VOORTDURENDE VOORUITGANG
STERKE INTERESSE EN LEERGIERIG
ZEER ENERGIEK EN TOCH HEEL ZORGVULDIG

s KLANTVRIENDELIJK EN SERVICEGERICHT
s BEHEERSING VAN DE TALEN .EDERLANDS

We bieden:

Activiteiten:

s %EN ENERGIEKE EN VEELZIJDIGE FUNCTIE
met veel verantwoordelijkheid,
waarin je zelfstandig acties uitvoert
EN 2%35,4!4%. VERKRIJGT

s OFFERTES UITWERKEN EN ORDERS VERWERKEN
s LEVERINGEN PLANNEN EN AFWIKKELEN
s BEHEREN VAN DE VOORRAAD
s ONDERSTEUNING IN DE VERKOOP

s %EN KANS OM JEZELF TE BEWIJZEN
en door te groeien naar een functie

s JEZELF ELKE KEER WEER VERDER ONTWIKKELEN
s JE EIGEN VISIE STEEDS OP DE TOEKOMST RICHTEN

Engels en Duits.

waarin je steeds meer taken overneemt.

www.rotjes.com

Heb je een MBO-denkniveau en de vereiste drive?
Bel, mail of schrijf dan naar: Rötjes young plants t.a.v. Bernd Rötjes
Horsterdijk 116, 5973 PR Lottum | T: 077 - 366 4080 | E: bernd@rotjes.com | www.rotjes.com

vloer-en raamdecoratie, zonwering, kozijnen, afdaken, rolluiken en horsystemen

GRATIS... Pleunie en Nicole!
Onze binnenhuisarchitecten komen bij U thuis met
een advies op maat.

Op en zO ndag 28 nO v. va n 11.00 tO

t 17.00 uu r

E x p e d i t i e s t r a a t 4 H o r s t , 0 7 7 / 3 9 6 1 7 7 7 , w w w. g e b r w i j n h o v e n . n l
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Klassereünie Lagere
Landbouwschool Horst
Op 20 oktober vond in museum de Peelstreek in Ysselsteyn de reünie plaats van leerlingen uit het schooljaar
1948-1952 van de Lagere Landbouwschool Horst. De klas telde 33 leerlingen, waarvan tien leerlingen inmiddels
overleden zijn. Er hadden zich twee leerlingen afgemeld.

Word jij onze volgende AFSLANKCOACH?
- Je begeleidt en geeft adviezen bij de klanten thuis
- Je gaat 1x per week de klant wegen
- Je kunt je eigen tijd indelen
- Goede verdiensten
Bel vrijblijvend 06-40446060
Meer informatie kan je vinden op
www.cosmaer-limburg.nl

St. Nicolaas workshop
zaterdag 27 november

(bij genoeg deelname ook zondag 28 november)

12.00 - 14.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur
PROGRAMMA:

ontvangst met koffie/thee/fris
w w w. b a k ke r i j g e r a r d s . n l
en lekkere speculaas
2 weggekels (boekmannen)
1 gevulde speculaasstaaf
1 pak taai

WORKSHOP TOTAAL

E15,-

NIEUW: speculaaswafels
Hierna volgde een interessante
uiteenzetting over de geschiedenis van de school en van de Peel
en een rondleiding door klasgenoot
Jan Houben in het Peelmuseum. De
reünie werd afgesloten door een

Na de verwelkoming door
voorzitter Jan Litjens kon iedereen
zich (opnieuw) aan elkaar voorstellen. Er ontstond al snel een gezellige
sfeer. Sommige klasgenoten hadden elkaar al zestig jaar niet gezien.

buffet met lekkere streekproducten,
waarbij klasgenoot Hay Beerkens
nog een dankwoord uitsprak. Rond
20.30 uur werd de reünie afgesloten
en kon iedereen tevreden op de dag
terugkijken.

Pilot stappenplan VVN
in America
Op initiatief van Veilig Verkeer Nederland en in nauwe samenwerking met diverse partners zoals de
gemeenten, het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) en organisaties op het gebied van welzijn
en huisvesting is er een stappenplan ontwikkeld om verkeersonveilige situaties aan te pakken. In enkele wijken
en dorpen waaronder America wordt dit stappenplan binnenkort als pilot uitgevoerd.
Het stappenplan ´Samen op
weg naar een (verkeers)veilige
Leefomgeving´ biedt de aanknopingspunten om in gezamenlijkheid iets te
doen aan verkeersonveilige situaties.
Met ondersteuning van bondgenoten
en netwerken, waarvan mensen
misschien niet eens weten dat ze bestaan, zijn verkeerssituaties veiliger
te maken. Met name voor de meest
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals
kinderen, senioren, fietsers, voetgangers en mindervaliden.
Veilig Verkeer Nederland biedt
de inwoners van America hulp aan
om samen te kijken naar oplossingen voor de verkeersproblemen in

America. Daarvoor zijn zij op zoek naar
mensen die zich ook zorgen maken
over onveilige verkeerssituaties in hun
straat. Marco Hesp van de dorpsraad in
America juicht dit initiatief van harte
toe.
Hesp: “Verkeersveiligheid komt
vaak ter sprake tijdens dorpsraadvergaderingen. Het is een belangrijk
onderwerp, want het gaat ons allemaal aan. In America hebben we wel
enkele gevaarlijke verkeerssituaties.
Met name op de Nusseleinstraat,
Zwarte Plakweg en Pastoor Jeukenstraat wordt vaak veel te hard
gereden, om dan nog maar niet te
spreken over de nauwe doorgang bij

voor de kinderen: pepernoten/
koekjes bakken bij:
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

w w w. b a k ke r i j g e r a r d s . n l

Weekend boordevol aanbiedingen

van Lampe Berger, Riviéra Maison en Sia
Lampe Berger bij velen van u inmiddels zeer bekend en
bijzonder geliefd, bij aanschaf van een brander
gratis extra flesje vloeistof van 180 ml!
Elke 2e fles vloeistof 0,5 liter van e 14,95 voor e 9,95
Elke 2e fles vloeistof 1 liter van e 25,90 voor e 17,90

de spoorwegovergang midden in
het dorp. Daarom zijn we blij dat wij
deel mogen nemen aan deze pilot
met ondersteuning van VVN. Dit is
een unieke kans die we met beide
handen aan willen grijpen. Daarom
hebben wij VVN uitgenodigd om
tekst en uitleg te komen geven over
dit stappenplan en we hopen dan
samen met bewoners uit het dorp
snel aan de slag te kunnen voor een
veiliger America.”
De bijeenkomst met VVN vindt
plaats op woensdag 1 december
om 19.30 uur in activiteitencentrum
Aan de Brug. Iedereen is van harte
uitgenodigd.

Tevens introduceren wij het allernieuwste product
van Lampe Berger Paris: EASY SCENT een geurverspreider
op basis van aromachologie. Uiteraard hebben wij ook
voor dit product een mooie introductieaanbieding.
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van alle aanbiedingen
op onze website. Deze aanbiedingen gelden van donderdag
25 november tot en met zondag 28 november (koopzondag)
of zolang de voorraad strekt.
Alle aanbiedingen zijn bijzonder geschikt als kerstgeschenk of kerstpakket.

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

Zoekt U een origineel cadeau
voor de feestdagen? Geef dan een
toegangskaart voor de ijsbaan
Te koop bij Bruna, MiezD en Kwalitaria ’t Hukske of op

www.ijsbaanhorst.nl

Meubelstoffeerderij - Huub Saris
●

Uw oude meubelen weer als nieuw

●

Ook voor boten en caravans

●

Keuze uit diverse stoffen, leder en
kunstleder

Huub Saris - Hombergstraat 1, 5963 AJ Hegelsom - tel.: 077-3985538
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Reünie eerst geslaagden
MAVO Deurne
Op 7 mei 2011 vindt er een reünie plaats voor de eerste jaargang
leerlingen van de Mavo in Deurne. Het gaat om leerlingen uit de
jaargang 1968, de eersten die de Mavo in Deurne bezochten en gestart
zijn in het gebouw aan de Zandbosweg.

Afgelopen zaterdag werd in het kader van het project erfbeplanting 2.267 meter gemengde haag,
3.407 meter haag, 139,5 are bosplantsoen, 329 bomen en 141 fruitbomen aangeplant. Op de foto is
een van de deelnemers Leo van Horen met hulp enthousiast aan de slag voor zijn stukje landschap.
De erfbeplantingsactie wordt gehouden door Stichting Horster Landschap en Stichting Groengroep
Sevenum. Het doel van deze actie is de verfraaiing van het buitengebied van Horst aan de Maas.
Voor meer informatie kijk op www.groengroepsevenum.nl of www.horsterlandschap.nl

Koopzondag

Praktijk Ballotte

Supervisie Coaching

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda
en nog veel meer...
Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

ZaTErdag 11 dEc
LiVE iN coNcErT
U2NL
ZaTErdag 18 dEc
ParriS
THiN LiZZy TribUTE
oNZE mENUkaarT
iS VErNiEUWd!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Pakhuis van Sinterklaas
voor alle kinderen
van Horst aan de Maas
Zondag 28 november is het weer zover, voor de vierde keer zal
Sinterklaas zijn pakhuis in Horst openstellen voor het grote publiek.
Zijn pieten hebben, in samenwerking met Scouting Horst, weer veel
spectaculaire activiteiten opgezet: in touwen klimmen, huisjes van
peperkoek maken, schminken, knutselen en cadeaus inpakken.

alleen 27 en 28 november

Tonny van der Zanden • info@ballotte.nl • www.ballotte.nl

ZaTErdag 27 NoV
LiVE oN STagE
THE SParkS

nog gemist. Dit geldt vooral voor
leerlingen uit Noord-Limburg. Er
waren ook scholieren uit Sevenum,
Horst, Hegelsom en Ysselsteyn die
toen in Deurne de Mavo bezochten.
Vandaar deze oproep aan mensen die deel uit hebben gemaakt
van de leergang die in 1968 startte
en waarvan de meesten in 1972 het
eindexamen deden of die iemand
hiervan kennen om contact op te
nemen met Frits Hoeben, telefoon
040 283 91 27 of mail
mavodeurne72@gmail.com

actie:

• Krachtig communiceren
• Omgaan met beperkingen

Vrijdag 26 NoV
WEEkENd kick oFF
dj SaNyo

28 november
12.00 tot 17.00 uur

De organisatoren hebben al
een groot aantal namen, woon- en
e-mailadressen achterhaald van
leerlingen van de jaargang 1968.
De meesten van deze leerlingen zijn
in 1972 geslaagd en hebben toen
het diploma in ontvangst genomen.
Deze werden uitgereikt door Frater
Raymundus, de toenmalige directeur
van de Mavo.
Inmiddels zijn de gegevens van
meer dan honderd leerlingen bij de
organisatoren bekend. Van vijfendertig leerlingen worden de gegevens

25% korting
op alle jeans

gasthuisstraat 22
5961 GB horst
www.heerenstraat.nl

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct
op zoek naar een:

Ervaren hekwerkmonteur M/V
Fulltime
Heb jij:
- sinds enkele jaren ervaring in de hekwerkmontage;
- bij voorkeur VCA en het heftruck certificaat.
Dan bieden wij jou:
- een afwisselende baan;
- een prettige werksfeer;
- marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden
conform CAO klein metaal.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae binnen
twee weken naar h.maessen@abchekwerk-zo.nl of naar
ABC Hekwerk Zuid-Oost, Smalebrook 3, 5973 KE Lottum,
t.a.v. Mevr. H. Maessen (tel. 077 - 4631925).

Ook is aan de ouders/verzorgers
gedacht, want naast dat de winkels
open zijn in het centrum, is er in het
pakhuis een gezellig terras ingericht,
vanuit hier kunnen zij de kinderen zien
spelen en zelf genieten van een lekker
hapje en een drankje.
De entree van het pakhuis, inclusief de activiteiten, is gratis en wordt
u aangeboden door de winkeliers van
Horst. De opbrengst van de garde-

robe en het terras komt ten goede
van Scouting Horst. Er is dit jaar ook
weer een kleurwedstrijd. Er worden
kleurplaten uitgedeeld die ingeleverd
kunnen worden bij de pakjespiet in
het pakhuis. Met de kleurplaat is een
mooie prijs te winnen. Deze kleurplaat
is tevens te downloaden via www.
scoutinghorst.nl Iedereen is van harte
welkom op 28 november van 12.00 tot
17.00 uur in De Mèrthal Horst.
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Ingezonden brief

Taalcoach zijn is een verrijking van mijn leven
Toen ik een tijd geleden in het plaatselijke weekblad een oproep zag
staan voor vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk dacht ik, “Dit ga ik
binnenkort doen”. Ik maakte een afspraak met de coördinator en vertelde
haar over mijn interesse. Na een korte gewenningsperiode aan mijn
pensioensituatie begon ik als taalcoach bij VluchtelingenWerk.
Er volgde een kennismakingsgesprek met de vluchteling Dahir
uit Somalië, die er in januari 2009
was komen wonen in het kader van
de gezinshereniging met zijn vrouw
Kaaha. Doordat bij dit gesprek ook
de maatschappelijk begeleidster van
het echtpaar aanwezig was, kon ik
makkelijker het vertrouwen van Dahir
en Kaaha winnen. Immers als je als
vluchteling verschrikkelijke dingen
hebt meegemaakt, is een vertrouwensrelatie geen vanzelfsprekendheid. Het ijs tussen ons drieën bleek
snel gebroken; zeker doordat ik hun
ook over mijn privéleven verteld had
en foto’s heb laten zien van mijn
gezin. Ik vond het grappig toen Dahir
na een viertal lessen opeens tegen
me zei: “Piet ik kan jou vertrouwen,
want jij bent altijd op de minuut af
op tijd”. Ik kon me voorstellen, dat in
de Somalische cultuur het begrip tijd
rekbaarder is vergeleken met onze
Nederlandse cultuur.
In de inburgeringscursus krijgen
Dahir en Kaaha vier dagen per week
in klassikaal verband Nederlandse les,
er wordt kennis bijgebracht van de
Nederlandse samenleving en ze worden voorbereid als nieuwe burgers
voor onze samenleving.
Als taalcoach van
VluchtelingenWerk begeleid ik hen
individueel en ben behulpzaam bij
vragen en problemen die zij op taalgebied ondervinden o.a. tijdens de
inburgeringscursus. De taalcoaching

is een aanvulling op de inburgeringscursus. Zo oefenen we veel met de uitspraak van onze taal, we converseren
in het Nederlands ondere andere door
middel van een vraag- en antwoordspel
over allerlei zaken die zij interessant
vinden.
Als taalcoach moet je vooral creatief zijn, om op een zowel nuttige als
aangename wijze met Nederlandse taal
bezig te zijn en zo je pupillen wegwijs
te maken in de Nederlandse taal en
cultuur. Zo nodigde ik Dahir en Kaaha
een keertje uit, om thuis kennis te maken met mijn vrouw en te zien hoe we
leven en wonen. Terwijl ik met Dahir
met oefeningen bezig was, bakten de
twee vrouwen samen heerlijke wafels.
In het kader van de taalcoaching vroeg
ik Kaaha om het recept nauwkeurig op
te schrijven en mij te vertellen hoe ze
het allemaal had gedaan.
Een andere keer vroeg ik Kaaha
wat haar favoriete Nederlandse eten
was. Dat bleek tot mijn grote verrassing
haring te zijn. Aangezien de visboer die
middag met zijn viskraam op de markt
stond, nodigde ik Kaaha uit om samen
een maatje te gaan eten. Ik vertelde
haar dat zij de haring zelf moest bestellen. Dit deed ze dan ook uitstekend in
het Nederlands. Het was een bijzonder
gezicht, Kaaha en ik bij de viskraam
met onze haringen, waarbij Kaaha
gekleed was in haar traditionele
Somalische kleding met een fraaie
vuurrode hijab (hoofddoek). Enkele
oudere mannen stonden het tafereeltje

Janssen niet
op CDA-lijst
Statenverkiezingen N I E U
W!
Marlies Janssen doet niet
!!
mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van maart. De
Meerlose stond derde op de
Noord-Limburgse lijst van het
CDA. Ze geeft aan dat haar
vertrek om persoonlijke redenen
is. Voor Janssen kwam de derde
plaats op de lijst als een
verrassing. Ze geeft aan niet
voorbereid te zijn op de hoge
plek op de kandidatenlijst.
Door het wegvallen van Janssen
bestaat de kans dat gedeputeerde
Ger Driessen alsnog op de CDA-lijst
komt. Hij was door het CDA-bestuur
in eerste instantie niet aangewezen
als kandidaat Statenlid, ondanks dat
hij had aangegeven graag ook voor
een vierde termijn in Maastricht te
blijven. Dit terwijl CDA het beleid
hanteert dat leden maximaal drie
termijnen mogen blijven zitten.
Op de lijst voor Noord-Limburg
stonden naast Marlies Janssen ook
Jan Nabben en Annemie Craenmehr.

op een afstand te bekijken. Wij genoten
van hun aandacht en van de vis.
Onlangs nodigde het echtpaar mijn
vrouw en mij uit voor een uitgebreide
Somalische maaltijd. Het was verrassend en lekker. We proefden smaken
die onze tong nog nooit hadden beroerd. Kaaha kan goed koken. Natuurlijk
werd uitsluitend in het Nederlands gepraat over deze tractatie en wat verder
ter tafel kwam.
In de loop van de afgelopen maanden is een echte vriendschap ontstaan.
Tijdens de taalbegeleiding Nederlands
praten we over de meest uiteenlopende zaken zoals hun geloof, politiek,
cultuur, over hun jeugd in Mogadishu
en nog veel meer.

Persoonlijk ben ik van mening dat
ik door Dahir en Kaaha, die uit een totaal andere cultuur als de onze komen,
een geheel andere kijk krijg op onze
eigen Westerse cultuur waarvan wij
denken dat het een sociale en zeer beschaafde cultuur is. Deze twee mensen
hebben mijn leven verrijkt met hun kijk
op het leven en mij aangezet, om onze
eigen Westerse cultuur op onderdelen
nog eens opnieuw op de weegschaal te
leggen. De uitkomsten waren voor mij
vaak erg verrassend.
De kroon op het werk was de diploma-uitreiking van Dahir, die onlangs
slaagde voor het inburgeringsexamen.
De cursusleidster kondigde hem aan als
“de professor”. Ik vond het een groot

compliment voor deze zeer gemotiveerde nieuwe medelander.
Dahir gaat zich nu oriënteren
op een beroepsopleiding, want hij
wil niets liever dan zo snel mogelijk
zijn eigen boterham verdienen. Zijn
vrouw blijf ik nog met veel plezier als
taalcoach bijstaan.
Hiernaast ben ik gestart met
de taalcoaching van een Iraakse
vluchtelinge. Weer een geheel andere
cultuur, een ander geloof, andere gebruiken. Kortom weer een fantastisch
nieuwe uitdaging.
Piet Snellen
VluchtelingenWerk
Horst aan de Maas

DE 3VROUWEN

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

voor meer info:

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

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

Wilt u graag een mooi
en origineel cadeau geven
met de feestdagen?
Met een cadeaubon voor een heerlijke
schoonheidsbehandeling maakt u zeker iemand blij!
Feestelijk verpakt, voor ieder gewenst bedrag.
Openingstijden cadeaubonnen:
3 dec
19.00 - 21.00 uur
4 dec
11.00 - 16.00 uur
17 dec
19.00 - 21.00 uur
23 dec
18.30 - 21.00 uur
Wilt u op een ander tijdstip
komen, graag vooraf even
telefonisch contact opnemen.
Pure Beauty - Nicole Hermans,
Gasthuisstraat 60, 5961 GB Horst,
tel. 0611245048
www.schoonheidssalonhorst.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Gasterie Lieve Hemel genomineerd

Meest markante
horecaondernemer
Marcel van den Beuken was met zijn Gasterie Lieve Hemel in Sevenum
genomineerd voor de titel Meest markante horecaondernemer van
Limburg 2011. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Koninklijke Horeca
Nederland en vakblad Horeca Entree.
Marcel van den Beuken was één
van de elf genomineerden en wist
zelfs door te dringen tot de finale,
samen met drie andere ondernemers. Maandag 22 november was de
ontknoping van de verkiezing in de
Oranjerie in Roermond. Wim Cox van
Cox en Co uit Roermond ging er met
de prijs vandoor. Hij mag Limburg
vertegenwoordigen tijdens de
landelijke verkiezing op horecabeurs
Horecava.

Als een kroon op
mijn werk
Ondernemers uit alle sectoren
binnen de horeca kunnen worden
voorgedragen voor de titel. Van den

Beuken werd voorgedragen door KHN
Horst aan de Maas. Hij was blij verrast. “Super. Ik zie de nominatie als
een kroon op mijn werk.” Hij denkt
wel te weten waar de nominatie als
markante ondernemer vandaan komt.
“We hebben op een persoonlijke
manier gestalte gegeven aan een
wijncafé en een Bed & Breakfast. We
zorgen ervoor dat gasten zich thuis
voelen in onze huiskamersfeer. In ons
café kunnen gasten kiezen uit dertig
verschillende soorten wijnen die per
glas kunnen worden besteld. Waar
vind je dat nog?” Van den Beuken is
dan ook niet teleurgesteld dat hij niet
als winnaar uit de bus kwam.
“Ik vond het al een feestje genoeg
dat we genomineerd waren.”

Bedel Kabouter
Wijsneus uitgereikt
Marleen Theeuwen kreeg als vicevoorzitter van Stichting de Peelkabouters zaterdag de eerste bedel van Kabouter Wijsneus uitgereikt. De
hanger is gemaakt door juwelier Frits Schrijen uit Horst. Een deel van de
opbrengst van de verkoop van de bedel gaat naar Stichting De Peelkabouters. De stichting zet zich in voor het zieke kind.

CADEAU-TIP

Speciale aanbieding voor de feestdagen
Geef eens een originele Workshop cadeau
Kies uit:
•Vrouw zijn is geweldig!
• Wie ben ik eigenlijk?
Reggie Mom; 06-22495435
Wil Stultjens; 06-10707426
aangesloten ABvC
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Starter
in de Regio
Arte Celeste
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Arte Celeste
Gina Kupers
Koekersestraat 69
Sevenum
06 81 13 74 56
arte-celeste@
hotmail.com
www.everyoneweb.
com/arteceleste
Nagelstyling
01-09-2010

Activiteiten
Arte Celeste is gespecialiseerd in het aanbrengen van
kunstnagels van gel en acryl.
Daarnaast kunnen klanten bij
Gina Kupers terecht voor
nailart, manicure, bruidsnagels,
speciale nagelbijtarrangementen, het lakken van eigen
nagels of kunstnagels en voor
kinderfeestjes.
Doelgroep
Iedereen die mooie en
verzorgde handen en/of nagels
wil hebben.

Arte Celeste
maakt tijd
voor iedere klant
Onderscheidend vermogen
Arte Celeste maakt tijd voor
iedere klant. Gina Kupers biedt
de mogelijkheid om de nagels
tot een kunstwerkje om te
toveren. Omdat de salon aan
huis wordt gehouden, worden
redelijke prijzen gehanteerd.
Kupers is erkend allround
nagelstyliste en ze beperkt zich
niet tot alleen gel of acryl maar
maakt beide mogelijk.
Uiteindelijk wil Arte Celeste zich
onderscheiden met nailart,
ofwel: een hemelse metamorfose voor uw nagels.

Wat vindt u van de veiligheid in uw wijk of dorp?
Meldt u aan op

www.bewonerspanellimburgn.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonne

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.

Ook voor uw autoschade
kunnen wij zorg dragen!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

Open dag melkveebedrijf in Sevenum
Op zondag 28 november tussen 12.00 en 16.00 uur is iedereen van
harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de ligboxenstal van de
familie Philipsen in Sevenum. Deze nieuwe stal zal binnenkort in gebruik
worden genomen.

Het gaat om een stal met 240
ligboxen die voorzien is van de modernste technieken. Deze technieken
zorgen er voor dat voldaan wordt aan
de hoogste eisen van dierenwelzijn
en milieu. De stal is voorzien van een
milieu- en koevriendelijke vloer. De
koeien beschikken over ruime ligboxen
met comfortabele matrassen en ze
worden automatisch gemolken door

drie geavanceerde melkrobots. Verdere
bijzonderheden zijn onder andere een
zelfsluitend veiligheidsvoerhek en
twee mestrobots met sproei-inrichting.
Iedereen die interesse heeft
om deze stal te bezichtigen is op
zondagmiddag 28 november van harte
welkom op de open dag bij de familie
Philipsen aan de Ulfterhoek 15 in
Sevenum.

Herberg
De Morgenstond beste
van Noord-Limburg
Herberg De Morgenstond in Griendtsveen prijkt op de vijfde plek van
beste café´s van Nederland en is daarmee opnieuw de beste van NoordLimburg. Eigenaar Gerold van der Vrande is blij en trots.

Tijdens de uitreiking Café van het Jaar 2010 (foto: Koos Groenewold)
De Morgenstond in Griendtsveen
scoort al verschillende jaren erg goed
op de gezaghebbende Café Top 100lijst van Misset Horeca Nederland. Vorig
jaar stond het café op de twaalfde plek.
Gerold van der Vrande: “Natuurlijk zijn
we hartstikke blij! En beduusd. We hadden het natuurlijk wel gehoopt, maar
dit is bovenaards. Het vijfde van heel
Nederland! Fantastisch, de oorkonde
krijgt een mooi plekje.”
Van der Vrande heeft wel een
idee waar het succes aan te danken
is: “Uiteraard is onze gastvrijheid een
groot pluspunt. Daarnaast hebben
we een fantastisch team, we bieden
streekproducten aan en stellen ons sociaal op. De herberg heeft een verhaal
te vertellen, het verhaal van De Peel.”

Het juryrapport roemt onder andere
het constante hoge kwaliteitsniveau
van het café, het verzorgde terras, de
gezelligheid en de vlotte bediening.
Alsof je bij oma op bezoek komt, aldus
Misset.
En nu op jacht naar de hoogste
plek? Van der Vrande: “ Dit is natuurlijk
een enorme stimulans. We gaan nog
beter ons best doen. In 2012 bestaan
we 25 jaar, het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat jaar als beste café
van het land in kunnen gaan.”
Het Horster café ´t Centrum steeg
van de 24e naar de 19e positie op de
ranglijst. De Sevewaeg uit Sevenum is
de derde en laatste vertegenwoordiger
van de gemeente Horst aan de Maas,
op de 64e plek.

winkel&bedrijf 13
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Eerste Open Coffee bij
Tante Jet een groot succes
De eerste Open Coffee meeting Meerlo-Wanssum en omstreken is een groot succes geworden. Meer dan veertig
professionals en ondernemers kwamen vrijdagochtend 19 november bijeen in restaurant Tante Jet aan de Maas in
Blitterswijck voor deze bijzondere netwerkmeeting.

Prijswinnaars
ballonnenwedstrijd
ABC Hekwerk uit Lottum organiseerde een ballonnenwedstrijd tijdens de
Hiltho in Horst. Tijdens het weekend van 2 en 3 oktober werden er ongeveer
750 ballonnen opgelaten, welke er wegens de sterke wind meteen met een
flinke vaart vandoor gingen.
Tijdens de daaropvolgende weken
kwamen er steeds meer kaarten retour
bij ABC Hekwerk. In totaal zijn er
ongeveer 150 kaarten teruggestuurd.
De vijf winnaars werden afgelopen
zaterdag uitgenodigd in het Parkhotel
voor de prijsuitreiking. Zij kregen uit
handen van Hilda en Remco Cuijpers
van ABC Hekwerk de prijzen uitgereikt.
Vooraan op de foto staan Joep Driessen

uit Lottum, Stella Daemen uit Maasbree
en Nalaia Verhorstert uit Horst. Zij wonnen de derde tot en met vijfde prijs en
kregen een tegoedbon van Intertoys.
Erachter staat Daan Driessen uit Horst
die met zijn tweede plaats vier kaartjes
voor Toverland won. De hoofdprijs, vier
kaartjes voor De Efteling, ging naar
Marijn Fleuren uit Hegelsom, die niet
bij de prijsuitreiking aanwezig kon zijn.

Open Coffee bij Tante Jet in Blitterswijck (foto Angy Wanssum)
Vanwege het succes van de eerste
Open Coffee meeting is besloten om
deze Open Coffee te herhalen op vrijdag 17 december in dezelfde locatie.
De Meerlo-Wanssumse Open Coffee is
opgezet vanuit de mondiale organisatie SOS Meerlo-Wanssum en wijkt iets
af van bestaande Open Coffees in het
land vanwege de naam ‘Zuivere Koffie’.
Ook het feit dat tijdens de meeting

een inspirerende input van drie
minuten wordt gegeven over mondiaal bewustzijn en maatschappelijk
ondernemen geeft deze netwerkmeeting extra onderscheidend vermogen.
Deze eerste keer was dat een verhaal
van SOS-voorzitter René Poels, over de
dag dat hij bij de straatkinderen in Rio
de Janeiro besloot zich blijvend in te
zetten voor mensen in de samenleving

die het niet zo getroffen hebben als hij.
Chiel van der Linden, een van de
mensen achter Open Coffee MeerloWanssum, is zeer tevreden over de
opkomst: “We wisten dat er belangstelling was voor een bijeenkomst met
professionals en ondernemers, maar
dan is het nog altijd afwachten hoeveel
er komen. De hoge opkomst heeft ons
buitengewoon verrast.”

28 NOVEMBER KOOPZONDAG
www.horstbuiten.nl

Geopend van
11.00u - 17.00u

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

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

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

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

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

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

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

Op deze dag gelden voor de laatste
maal onze HILTHO aanbiedingen:

- Alle Boretti accessoires met 25% korting!
- Nog 2 Boretti fornuizen 120cm voor zeer
speciale prijzen! - Ligbad 180cm met whirlpool
€ 795,00 Verder nog diverse restanten van de
Hiltho. Enkele keukens voor opruimprijzen.

14
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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.

Margo Kluskens
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Onderweg in Hegelsom ontmoet onze HALLO-verslaggever Margo
Kluskens. Zij wil net gaan wandelen met haar hond. Op de vraag of ik haar
voor deze week mag ‘plukken’, begint ze te lachen en stemt ze toe. Even
later zit ik bij haar aan tafel en teken haar verhaal op.

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.

Bereidingswijze:
· Snij de venkel doormidden en haal
de harde kern eruit;
· snij deze in blokjes of reepjes;
· snij de dragon fijn;
· schil de bospeen en snij er blokjes
van;
· was de prei, snij deze doormidden
en snij er dan kleine stukjes van;
· schil de ui en snij er ook blokjes
van;
· doe alle ingrediënten bij elkaar en
maak het aan met olijfolie, peper
en zout;
· knijp nu de citroen uit bij de rest;
· vul de buik van de forel met het
geheel en besprenkel dit met een
klein beetje olijfolie;
· verwarm de oven voor op 180
graden;
· maak van zilverfolie een groot
vierkant en vouw de forel er als
een cadeau in;
· leg hem op een ovenschaal en
zorg ervoor dat de vouw van de
folie naar de bovenkant ligt zodat
er geen vocht uit kan lopen;
· doe de forel circa 12 minuten in de
oven (controleer altijd eerst goed
of de vis gaar is);
· leg de vis met folie op uw bord;
· uw vis is klaar, smakelijk eten!

Heerlijk rustig
buitenaf wonen
“We wonen lekker buitenaf en
rustig en dat vind ik prettig. De buurt
waarin we wonen is één van de mooiste plekjes van Horst aan de Maas. We
hebben gezellige buren en gaan een
keer per jaar een weekendje met z’n
allen weg. Het fijne van onze buurt
is dat je altijd kunt aankloppen als er
iets is en dat geeft je een goed en
geruststellend gevoel”, aldus Margo.
Ze woont graag in Hegelsom maar
mist er wel het één en ander. “Ik mis
een café in Hegelsom. Niks is fijner
dan op een mooie zomerdag heerlijk
genieten op een terrasje. En als ik toch
mijn wensen mag uitspreken, zie ik
wel wat in een cultureel centrum waar
alle verenigingen van ons dorp onderdak zouden kunnen vinden”, zegt
ze nadenkend over het Hegelsomse
toekomstbeeld.

Graag uit
met carnaval

Horster Forel
En papillotte
Benodigdheden
1 forel heel (zonder ingewanden)
zilverfolie
1 venkel
dragon
1 bospeen
olijfolie
prei
ui
1 citroen

van Marco Borsato bijwonen doet de
Hegelsomse ook graag. Wanneer er
dan nog tijd overblijft, neemt ze een
mooi boek ter hand of is ze bezig in
haar tuin.

Margo gaat graag uit en doet
dat meestal in eigen dorp. “Als er in
Hegelsom iets te doen is, zijn we van
de partij, vooral met carnaval. In 2010
was onze zoon Tom jeugdprins van
carnavalsvereniging D’n Tuutekop, dat
was echt gaaf. Mijn man Hans was in
2000 prins en dat zijn echt mooie be-

Margo Kluskens-Kuijpers is
47 jaar oud en getrouwd met Hans
die 49 jaar oud is. Samen hebben ze
twee kinderen, Tom van 18 en Sanne
die 14 jaar oud is. Margo werkt bij
Dichterbij in Horst en volgt momenteel
de opleiding voor Verzorgende IG bij
de Gilde Opleidingen in Venlo. Margo:
“IG staat voor individuele gezondheidszorg en bij de daaraan gekoppelde werkzaamheden voel ik me thuis.

Ik hoop dan ook in juli mijn diploma te
halen”, aldus de Hegelsomse. In haar
vrije tijd doet ze graag aan fitness en
vooral ook wandelen in de bossen en
een ommetje maken met haar hond
Blitz. “Ik wandel ook graag met een
klasgenoot van me maar dat kan eigenlijk alleen maar als we allebei vrij
zijn. Daarnaast ga ik samen met acht
dames, twee keer per jaar kokkerellen,
dat is hartstikke gezellig.” Een concert

PUZZEL

Sudoku

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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levenissen die ze me niet meer afpakken”, lacht ze. Naast carnaval vieren in
eigen dorp gaat ze ook regelmatig met
vrienden naar Cambrinus of een ander
café om gezellig bij te kletsen.
In de vrije avonduren kijkt ze
graag tv. Kookprogramma’s en medische programma’s hebben daarbij
haar voorkeur. Waar ze echt voor gaat
zitten zijn de waargebeurde verhalen
en romantische films. Naar thrillers of
horrorfilms kijkt ze nooit omdat ze dan
niet meer kan slapen. Margo en Hans
houden van gezelligheid en verheugen
zich op oudejaarsavond. Margo: “We
vieren oud en nieuw met vrienden.
Dit doen we elk jaar en dan altijd bij
iemand anders. Het zijn altijd leuke
avonden en oergezellig.”

Vrienden zijn
belangrijk voor me
Vrienden zijn belangrijk voor
Margo. “Ja dat klopt. Een goede vriend
of vriendin mag ook alles tegen me
zeggen. Ik verwacht wel dat ze eerlijk
tegen me zijn, en als er iets is ze
het ook durven te zeggen.” Op de
vraag wie ze nog wel eens zou willen
ontmoeten zegt ze tot slot: “Mijn
vader want die is twintig jaar geleden
vrij plotseling gestorven op 57-jarige
leeftijd.” Margo kijkt naar Blitz en
lacht. “Ja ja, we gaan even een stukje
wandelen.” Ik pak mijn schrijfspullen
in en we gaan gezamenlijk naar buiten
voor het maken van een foto.
Het is inderdaad een mooie omgeving waar Margo en Hans wonen. Blitz
blaft en lijkt daarmee mijn constatering te willen bevestigen.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Intocht Sinterklaas in Horst

Doa keumt ie wèr mit muts en pei,
En nimt vur ôs jeugd kedootjes mei-j.
Ma in d’n optoch van de BCL,
Dát woare d’r pas en dèl,
Doa leepe d’r wál doëzend Sinterkloaze meej!

In the picture deze week:
ROOMBOTER
AMANDELSTAAF  3,95
NIEUW:
SPECULAAS TAARTJE
tongstrelend lekker

 5,50

CHOCOLADE LETTERS
natuurlijk uit eigen bakkerij

 7,50

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Themabijeenkomst
Recreatie en Toerisme
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende
onderwerpen. Dinsdag 30 november 2010 om 20.00 uur is er een themabijeenkomst over
recreatie en toerisme.
Recreatie en Toerisme
De gemeente Horst aan de Maas is niet alleen sterk in land- en tuinbouw, maar ook in
recreatie en toerisme. Door de herindeling
is het nodig om voor recreatie en toerisme
nieuw beleid te ontwikkelen. Op deze themabijeenkomst ontvangen de raadsleden informatie door mensen uit de praktijk.
Het programma van de avond is als volgt:
20.00 uur Opening door de raadsvoorzitter
K. van Rooij.
20.05 uur Toelichting opzet avond en
inleiding en over “Harmonisatie
van beleidslijnen” door wethouder
F. Selen.
20.20 uur Inleiding door mevrouw I. Lenders
over Stichting Promotie Noord
Limburg.
20.35 uur Inleiding door de heer A.
Dorrestein over Toeristisch
Platform Horst aan de Maas.
20.50 uur Een praktijkvoorbeeld, het
Boerenlandschap, een inleiding
door de heer T. van Hoof, namens
de Stichting Horster Landschap.
21.00 uur Discussie.
22.00 uur Conclusies en sluiting door de
raadsvoorzitter.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Integron
B.V.

Gunstige tarieven, een breed vergoedingenpakket en een gemeentelijke bijdrage in de kosten
maken de collectieve zorgverzekering aantrekkelijk. Met ingang van 1 januari 2011 kunnen
inwoners van Horst aan de Maas met een
minimum inkomen en een beperkt vermogen
weer een beroep doen op deze collectieve
zorgverzekering.
De ’Zorg Compleet Aanvullende Verzekering’ van
zorgverzekeraar VGZ is dusdanig opgezet dat
individuele aanvragen voor bijzondere bijstand
vaak overbodig worden, omdat die extra vergoe-

Aanmelden?
Als u denkt in aanmerking te komen voor de
ﬁnancieel gunstige collectieve zorgverzekering,
dan kunt u zich vanaf 29 november melden
bij de balie van team WIZ van de gemeente
Horst aan de Maas voor een aanmeldingsformulier VGZ en een aanvraagformulier van de
gemeente. U ontvangt dan ook een vergoedingenoverzicht.
Voor verdere info zie www.horstaandemaas.nl

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

Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
30 november 2010 om 20.00 uur. U bent van
harte welkom!

Op dinsdag 30 november 2010 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.

Overigens wordt deze themabijeenkomst ook
live uitgezonden via internet.

De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).

Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.
horstaandemaas.nl.

Dit bedrijf benadert binnenkort een groot aantal
mensen die de afgelopen periode contact
hebben gehad met de gemeente Horst aan de
Maas met het verzoek om deel te nemen aan
het onderzoek.
Wij zouden graag uw ervaringen, mening en
gevoel over onze organisatie willen horen en
stellen uw medewerking zeer op prijs.

• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 2 december
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 3 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
• Inzameling oud papier Grubbenvorst (11.0018.00 uur)
Zaterdag 4 december
• Inzameling oud papier America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de geringe bijdrage aan het
project ‘Peelberichten’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 93 79.

Verspreiding kalendergids
Horst aan de Maas 2011

In de periode van 19 november t/m 10 december zal bij alle huishoudens (ook bij een NEENEE sticker) in de 16 kernen van de gemeente Horst aan de Maas, de nieuwe kalendergids
2011 worden bezorgd. Wij hebben deze kalendergids met veel zorg samengesteld, maar
willen u er op wijzen dat, vanwege de vroege druk, veel verenigingsaktiviteiten niet konden
worden vermeld. Voor de meest actuele kalender verwijzen wij u naar de evenementenkalender op de site van de gemeente (www.horstaandemaas.nl).

Aqua Zumba: nog enkele plaatsen vrij.
Vanaf 22 november zijn wij van start gegaan
met de cursus Aqua Zumba, wij hebben in
onze groepen nog enkele plaatsen vrij. Wil jij je
hiervoor nog opgeven neem dan contact op met
zwembad de Berkel.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
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)
Maandag 29 november
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 30 november
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 1 december
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray

dingen ook in het collectieve pakket zitten.

Commissie Bezwaar

Wat vindt u van de gemeentelijke
dienstverlening?
De nieuwe gemeente Horst aan de Maas
bestaat nu bijna een jaar en hecht aan een
goede dienstverlening. Daarom wordt er op
korte termijn een klanttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd.

Collectieve zorgverzekering
voor minima Horst aan de Maas

Nieuws

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren? Voor € 6,00kunt u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen
een lekker smulpakket. En de jarige mag grabbelen in de grabbelton.
Sluiting 19 december
Op zondag 19 december is er geen recreatief
zwemmen van 11:00 uur tot 15:00 uur, dit i.v.m.
wedstrijden van de zwemclub.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25. www.horstaandemaas.nl

Wijziging inzameling textiel
In de kalendergids staat vermeld dat op 1 en 3 december een textielinzameling is, dit is niet
juist. De textielinzamelingen hebben plaatsvonden op 1 en 3 november.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
• Het wijzigen van de achterbouw naar
B&B op het perceel gelegen aan de
Gasthuisstraat 39 te Horst, ingekomen op
16-11-2010.
• Het oprichten van een tuinberging op het
perceel gelegen aan de Waterstraat 42 te
Horst, ingekomen op 04-11-2010.
• Het slopen van een buitenberging op het
perceel gelegen aan de Venloseweg 66 te
Horst, ingekomen op 3 -11-2010.
• Het vervangen van golfplaten op het perceel
gelegen aan de Herstraat 31 te Horst, ingekomen op 16-11-2010.
• Het plaatsen van dakkapellen op het perceel
gelegen aan de Mathijs Claassensstraat 35
te Melderslo, ingekomen op 12-11-2010.
• Het plaatsen van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Meldersloseweg 120 te
Melderslo, ingekomen op 12-11-2010.
• Het vergoten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat 20 te
Tienray, ingekomen op 13-11-2010.
Rectificatie publicatie
• Het slopen van een winkelpand op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat 74 te
Grubbenvorst, ingekomen 09-11-2010.
• Het gedeeltelijk vervangen van een monumentale schuur door onherstelbare stormschade gelegen aan de Stationstraat 131 te
Hegelsom, ingekomen 10-11-2010.
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 plaatsen van een tijdelijke woonunit op
het perceel gelegen aan de Dwarsweg 12 te
Meterik, met toepassing van art. 3.22 Wro.
Verleende bouwvergunning 1e fase met
ontheffing
• Het oprichten van een vleesvarkenstal op
het perceel gelegen aan de Lorbaan 6 te
America, met toepassing van art. art. 3.6
id 1, sub c Wro.
Bovengenoemde vergunning is verstuurd op 25 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:
• Het plaatsen van een overkapping van
een serre op het perceel gelegen aan de
Stoktstraat 19 te Horst.
• Het vernieuwen van de woning op het
perceel gelegen aan de Venrayseweg 109 te
Horst.
• Het veranderen van een langgevelboerderij
(woningsplitsing) op het perceel gelegen
aan de Steeg 34 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 25 november 2010.
Rectificatie verleende bouwvergunning
In de publicatie van week 45 staat een ver-

leende bouwvergunning voor het uitbreiden
van de woning op het perceel gelegen aan de
Bosschekampstraat 77 te Sevenum, dit betreft
echter een intrekking
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 oprichten van een aanbouw op het perceel gelegen aan de Lisdodde 21 te America.
• Het slopen van een winkelpand op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat 74 te
Grubbenvorst.
• Het plaatsen van reclame op het perceel gelegen aan de Kloosterstraat 72 te
Grubbenvorst.
• Het slopen van een schuur op het perceel gelegen aan de Horsterweg 58 te
Grubbenvorst.
• Het slopen van een schuur en het oprichten
van een opslagloods op het perceel gelegen
aan de Asdonckerweg 1 te Hegelsom.
• Het verwijderen van asbest uit dakbeschot
woning en garage op het perceel gelegen aan
de Kranestraat 30 te Horst.
• Het verwijderen van asbest in de rookafvoer
op het perceel gelegen aan de Hoofdstraat 17
te Horst.
• Het gedeeltelijk slopen van een brandweerkazerne op het perceel gelegen aan de
Zandterweg 10 te Lottum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 25 november
2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het slopen van een bedrijfsruimte op het
perceel gelegen aan de Vossenheuvel 10 te
America.
• Het slopen van pluimveestallen op het
perceel gelegen aan de Over de Beek 2 te
Tienray.
Deze vergunningen zijn verstuurd op
26 november 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift
kan tevens de voorzieningenrechter bij de
Rechtbank Roermond (Sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 25 november 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

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

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het
besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u, gedateerd,
gemotiveerd en ondertekend, sturen naar
het college van burgemeester en wethouders,
voorzien van een kopie van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. Aan deze procedure zijn kosten
verbonden.
Horst, 25 november 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray voor
het organiseren van de Interchalet Kasteelloop
op zondag 26 december 2010 in de Kasteelse
Bossen te Horst.
• Stichting ‘Ut Glaze Hoës’ Sevenum voor het
organiseren van het evenement ‘Ut Glaze
Hoës’ (5-daagse evenement voor een goed
doel) van 19 december tot en met 23 december 2010 op het Marktplein te Sevenum.
Kapvergunning
• Dhr. P. van der Toorn Vrijthoff voor het uitdunnen van het bosperceel aan Bosweg 26 te
Swolgen.
Besluit:
Exploitatievergunning
• Mevr. Zhuying Yang voor het exploiteren van
chinees specialiteiten restaurant New Fong
Shou op de lokatie Gebr. van Doornelaan 80,
5961 BD Horst.
Het besluit ligt ter inzage van 26 november
2010 t/m 7 januari 2011.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen
zes weken na de dag van deze bekendmaking
(26-11-2010) 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.
Verkeersmaatregelen
In verband met de ‘Jeugdrechtendag’ op zaterdag 27 november 2010 in en nabij het Gasthoës
is een gedeelte van de Gasthuisstraat gelegen
tussen de Kranestraat en de Linnenstraat op
zaterdag 27 november 2010 afgesloten voor alle
verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Verkeer
Voorgenomen besluit onttrekking aan
het openbaar verkeer van de onverharde
weg tussen de Daniëlweg en de
Nachtegaallaan te Melderslo
De gemeenteraad van de gemeente Horst aan
de Maas maakt bekend dat zij voornemens is
de volgende weg aan het openbaar verkeer te
onttrekken:
• De onverharde weg tussen de Daniëlweg 50 en
de Nachtegaallaan 4 te Melderslo, kadastraal
bekend als HORST T 197.
Het voorgenomen besluit en de daarop betrekking hebbende situatietekening liggen vanaf		22
november 2010, elke werkdag van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op elke
maandag van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage
gedurende zes weken in de informatiehoek van
het gemeentehuis van Horst.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
1 september 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding Besluit
Landbouw
Aanvrager:
G.A.P. Vousten
Adres Inrichting: Genenberg 22
Broekhuizen
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 26 november
2010 tot en met 23 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.
Horst, 25 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
Besluit verleende ontheffing artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas heeft besloten om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Uitwerkingsplan De Krouwel’ voor het vestigen van een aan huis gebonden beroep (huiskamereetgelegenheid voor ouderen) op het
perceel Wolfsklauw 25, 5975 TM Sevenum,
kadastraal bekend Sevenum, sectie L, nummer 1941. Het definitieve besluit is verzonden
op 25 november 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van het betreffende besluit met
ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
open voor belanghebbenden:

- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepsschrift schorst de werking van het
besluit met ontheffing niet. De indiener van
een beroepsschrift 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.
Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplan ‘bouw 3 ruimte voor
ruimte woningen’ Crommentuijnstraat
ongenummerd te Meterik”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas geven op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, kennis van haar voornemen om een
bestemmingsplan ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor te bereiden voor het
oprichten van 3 ruimte voor ruimte woningen
aan de Crommentuijnstraat ongenummerd
te Horst.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.
Wij zijn voornemens dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht		voor te bereiden. Dan zal een
nieuwe publicatie plaatsvinden, waarin ook
bekend wordt gemaakt wanneer en waar het
ontwerp-projectbesluit ter inzage ligt (eventueel tezamen met de ontwerp-bouwvergunning), wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn dat
dient te geschieden.
Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website ( www.horstaandemaas.nl ) bekendgemaakt.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit Kaldenbroek te Lottum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas geven op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, kennis van haar voornemen om een
projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) voor te bereiden voor:
• het wijzigen van de functie van de huidige
woning naar een tweede vakantieappartement.
• het wijzigen van de functie van het huidige
atelier naar woning.
• het wijzigen van de functie van de schaapskooi naar een cursusruimte, vakantieappartement met bijbehorende kleinschalige
horeca (theeterras).
• alle bijbehorende (ver)bouwwerkzaamheden, op de locatie Kaldenbroek te Lottum,
kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst,
sectie K, nummers 581 en 582.
Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit
voornemen zienswijzen worden ingebracht.
Wij zijn voornemens dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht jo. artikel 3.11 van de Wet
ruimtelijke ordening voor te bereiden. Dan zal
een nieuwe publicatie plaatsvinden, waarin
ook bekend wordt gemaakt wanneer en waar
het ontwerp-projectbesluit ter inzage ligt
(eventueel tezamen met de ontwerp-bouwvergunning), wie daartegen op welke wijze zienwijzen kan indienen en binnen welke termijn
dat dient te geschieden.
Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website ( www.horstaandemaas.nl ) bekendgemaakt.
Wijzigingsplan vergroten agrarisch
bouwkavel Ulfterhoek 22 Sevenum
Ontwerp-besluit wijzigingsplan art. 3.9 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een wijzigingsplan vast te stellen

dat voorziet in vergroting van het agrarisch
bouwkavel aan de Ulfterhoek 22 te Sevenum.
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om
medewerking te verlenen aan het bouwen van
een nieuwe biggenstal en opslagloods, een
overdekte mestvaalt en het verbouwen van
een kraam- en zeugenstal aan de Ulfterhoek
22 te Sevenum kadastraal bekend gemeente
Sevenum, sectie H, nrs. 3474 en 4096.
Voor het wijzigingsplan is een ruimtelijke
onderbouwing opgesteld.
Het ontwerp-besluit tot vergroting van het
agrarisch bouwkavel met ruimtelijke onderbouwing ligt met ingang van		25 november 2010 tot
en met 6 januari 2011 voor eenieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerp-besluit kunnen belanghebbenden
schriftelijke zienswijzen kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas, Postbus 6005, 5900 AA Horst of mondeling bij het team Vergunningen. Hiervoor kan
een telefonische afspraak worden gemaakt met
de heer P. Pesch, van het team Vergunningen,
bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag.
Aanlegvergunning ex artikel 3.16 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben met toepassing van artikel 3.16
Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel
33.4.1 onder e van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan ‘Peelkernen’
aanlegvergunning verleend voor het plaatsen
van een stalen damwand in de Helenavaart
gelegen aan de Deurneseweg ongenummerd
te Griendtsveen, kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie G, nummer 762.
Binnen 6 weken na verzending van dit besluit
kunt u bezwaar aantekenen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas. 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,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening
kan het ontwerpbesluit tot wijziging van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied deelgebied 1’
ook worden geraadpleegd op de gemeentelijke
website www.horstaandemaas.nl.
Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 november 2010 heeft besloten
dat:
- Een herziening van het bestemmingsplan
Kom Horst wordt voorbereid voor het gebied
in het centrum van Horst gelegen tussen
de Loevestraat, Groenewoudstraat, Jacob
Merlostraat, Herstraat, Kloosterstraat, Dr.
v.d. Meerendonkstraat , Venloseweg en de
Doolgaardstraat.
Het betreffende besluit, dat in werking treedt
op 24 november 2010, ligt voor een ieder met
ingang van 24 november 2010 ter inzage in
de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 te Horst en is te raadplegen
via www.horstaandemaas.nl een www.ruimtelijkeplannen.nl
Het voorbereidingsbesluit is geplaatst op de
negatieve lijst als bedoeld in artikel 8:5 van de
Algemene wet bestuursrecht, zodat daar geen
bezwaar en beroep tegen open staat.
Horst, 25 november 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Vaststelling
bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend, dat de gemeenteraad op
16 november 2010 tijdens haar vergadering de
volgende bestemmingsplannen heeft vastgesteld;
Bestemmingsplan ‘Bouw twee
Ruimte voor Ruimte woningen aan de
Swolgenseweg te Tienray’
Dit bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.		NL.IMRO.1507.
BPSWOLGENSEWEGRVR-VA01

Het besluit is op 18 november 2010 verzonden, de termijn loopt derhalve tot en met 30
december 2010.

Het plangebied is kadastraal bekend als Horst,
sectie H nr 803 en is gelegen aan de zijde van
de Swolgenseweg en de Donkerhofsteeg.

Wijziging bestemmingsplan ex artikel
3.6, lid 1, sub a Wro
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas maakt bekend dat
er een ontwerpbesluit tot wijziging van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied deelgebied 1’
ter inzage ligt voor:
• De vergroting van de aanduiding ‘Agrarische
bouwkavel’ ten behoeve van de verlenging
van de biologische legkippenstal behorende
bij de varkens- biologische legkippenhouderij
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie I, nummer 992, plaatselijk
bekend Lorbaan 19 in America.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub
a Wet ruimtelijke ordening het ter plaatse
geldende bestemmingsplan “Buitengebied
deelgebied 1” te wijzigen teneinde de vergroting van de aanduiding “Agrarische bouwkavel” toe te kennen.

Het betreft het vastleggen van de bestemming
wonen voor twee zogenaamde ‘ruimte voor
ruimte woningen. Voor deze woningen is in het
kader van de Wet Ruimtelijke Ordening, in het
verleden een artikel 19 lid 1 vrijstellingsprocedure gevolgd.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied deelgebied 1’ ligt
met ingang van vrijdag 26 november 2010 conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
gedurende een periode van zes weken voor een
ieder tijdens de kantooruren ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente Horst aan de
Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst. Gedurende
deze termijn van zes weken kan een ieder
tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas. Overeenkomstig het bepaalde

Bestemmingsplan ‘woningbouwlocatie
Raothweg te Broekhuizenvorst’
Dit bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld.
NL.IMRO.1507.BPBVROATHWEG-VA01
Aan de Broekhuizerweg 20 te Broekhuizenvorst
was voorheen een glastuinbouwbedrijf gelegen.
De gemeente heeft in 2007 deze gronden verworven. De glasopstanden zijn afgebroken en
de locatie wordt nu herontwikkeld tbv woningbouw. Hierbij wordt de voormalige bedrijfswoning herbestemd als burgerwoning en wordt
één vrijstaande woning direct bestemd. Voor
het overige deel van het plangebied is een uit te
werken woonbestemming opgenomen, ten behoeve van het volgende programma (maximaal
19 woningen):
- 3 tot 7 vrijstaande woningen;
- maximaal 6 twee-aan-één gebouwde woningen;
- maximaal 10 starterwoningen of 8 levensloopbestendige woningen.
Wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpplan
- Het wateradvies d.d. 6 juli 2010 van het
Waterschap Peel- en Maasvallei is opgenomen in de toelichting

- Het infiltratieonderzoek is benoemd in de
toelichting
- De watergang ‘Smelen’ die is gelegen naast
het plangebied is een primaire watergang.
Deze heeft aan weerszijden een beschermingszone van vijf meter. Op deze beschermingszone is de Keur van het Waterschap
van toepassing. De beschermingszone is in
het bestemmingsplan opgenomen, hiertoe
zijn de regels, toelichting en verbeelding
aangepast.
- Paragraaf 3.4 van de toelichting is tekstueel
aangepast.
Bestemmingsplan ‘Kamplaan’
Dit bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld.
NL.IMRO.1507.BPHSKAMPLAAN-VA01
Ten zuiden van Hegelsom ligt het plangebied
Kamplaan. Het plangebied is geheel in eigendom van de gemeente Horst aan de Maas. De
gemeente is voornemens het plangebied in
ontwikkeling te brengen.
In het huidige bestemmingsplan geldt voor
de locatie al een woonbestemming echter
ontbreken de bouwmogelijkheden in de vorm
van bouwvlakken. In dit bestemmingsplan
worden de nieuwe bestemmingen voor deze
locatie wettelijk geregeld, waardoor bouw en
gebruiksmogelijkheden ontstaan.
Er zullen de volgende woningtypen gerealiseerd worden: 4 seniorenwoningen (huur), 13
woningen in het kader van Collectief particulier opdrachtgeverschap en 5 vrije sector
kavels.
Wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpplan
Met de wijziging is het mogelijk om in het
noordelijkste deel van het speelterrein in de
toekomst een toiletgebouw/ opslagruimte op
te richten.
Ter inzage
Vanaf maandag 29 november 2010 tot maandag 10 januari 2011 liggen de vastgestelde bestemmingsplannen met bijbehorende stukken
voor iedereen ter inzage, tijdens openingsuren
op het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 te Horst. Tevens is het bestemmingsplan
digitaal beschikbaar via www.horstaandemaas.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Van 29 november 2010 tot maandag 10
januari 2011 kan schriftelijk beroep worden
ingesteld tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- degenen die tijdig, op grond van artikel 3.8
lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening,
zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
- iedere belanghebbende voor zover het
beroep betrekking heeft op wijzigingen die
de gemeenteraad heeft aangebracht bij de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Gedurende bovengenoemde periode kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad omtrent de
vaststelling treedt in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn, naast het indienen
van een beroep, een verzoek om voorlopige
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
wordt ingediend, treedt het besluit tot goedkeuring niet eerder in werking dan nadat op
dat verzoek is beslist.
Horst, 25 november 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.
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Wegwijsdag 2010
Op dinsdag 16 november vond in het gemeentehuis van Horst aan de Maas voor de vijfde keer
de Wegwijsdag plaats. Eindexamenleerlingen van het Dendron College uit Horst kwamen in
aanraking met de lokale politiek. Ze gingen de confrontatie aan met politici, ambtenaren en belangenorganisaties. Omdat de gemeente Horst aan de Maas een millenniumgemeente is was
het thema dit jaar: millenniumdoelen.
Er waren 7 jeugdfracties die de opdracht kregen
om beleid te ontwikkelen voor een milleniumdoel. De jeugdfracties wonnen informatie in bij
deskundige ambtenaren, bij politici en andere
instellingen. Vervolgens werden de diverse
projecten gepresenteerd in de jeugdraadsvergadering. En net als in een volwassen
raadsvergadering werd er na het debat over de
verschillende projecten gestemd. De meeste
stemmen waren voor het project Sweet Charity.
Sweet Charity is een beneﬁetconcert dat in
het voorjaar van 2011 gehouden wordt in
De Wingerd in Sevenum. De opbrengst gaat
naar het project Kasempa Onderwijs Centrum in
Zambia. Dat is een instelling die - in het kader

van millenniumdoelen - gelijke kansen geeft aan
iedereen in het onderwijs en ervoor zorgt dat ook
kinderen met een beperking onderwijs krijgen.
Ondersteund door ‘De Wilde Ganzen’ wordt
hierover ook een tentoonstelling gehouden.
Na de jeugdraadsvergadering presenteerde
een aantal leerlingen in de volwassen raadsvergadering het winnende project Sweet
Charity. De gemeenteraad had waardering voor
dit project en stelde voor de uitvoering daarvan
€ 1.250 beschikbaar.
In 2011 bezoeken leerlingen van het Citaverde
College Horst de Wegwijsdag.

Presentatie winnende project Sweet Charity door leerlingen van het Dendron College

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: Essentie.

Niet praten maar
doen!
Lokale politiek is leuk, het gaat over zaken die
herkenbaar zijn en over dingen in je directe
omgeving. Het enige wat me tegenstaat, is
dat er soms ontzettend lang vergaderd wordt,
terwijl je effectief maar een paar –belangrijkepunten bereikt. Zo duurde de vaststelling van de
begroting maar liefst 7 uur; dat is wat je noemt
een hele zit!
Gelukkig is het een ‘probleem’ dat niet alleen
in de gemeente Horst aan de Maas speelt.
Op Twitter zag ik dat de voormalige burgemeester van Sevenum, Paul Mengde, zijn
beklag deed over de begrotingsbehandeling in
de gemeente Cuijck waar hij nu waarnemend
burgemeester is. Liefst 9 uur en 30 minuten
deden de dames en heren raadsleden erover

om de begroting af te tikken. Toen ik vervolgens
in Dagblad de Limburger las dat Mengde het
in Cuijck ‘een stuk professioneler’ vindt dan in
Sevenum, krabde ik toch wel even achter mijn
oren.
Op internet staan legio tips over hoe je efﬁciënt
en effectief kunt vergaderen. Het aspect tijd is
daarbij van belang, maar natuurlijk niet het belangrijkste. Ik houd hier dan ook geen pleidooi
voor alleen maar korter vergaderen, waar het
om gaat is dat er effectief wordt omgegaan met
alle kennis en kunde die aanwezig is tijdens
een vergadering. En dat is met 27 raadsleden
niet eenvoudig. Gelukkig hebben we met
burgemeester Van Rooij iemand die weet waar
de kracht van de inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas ligt. Hij hield alle raads- en
collegeleden van Limburg tijdens de Limburgse
Bestuurdersdag in de Mèrthal voor dat er hier
een cultuur heerst van ‘niet praten maar doen’.
Wij van Essentie zijn het helemaal met hem
eens, wat dat betreft hebben wij met onze partijnaam ook onze naam hoog te houden!
Bram Hendrix
Fractievoorzitter Essentie

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 16 november 2010
Op dinsdag 16 november 2010 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
Een groep leerlingen van het Dendron College
presenteerde aan de raad het millenniumdoel
Sweet Charity. De groep organiseert in 2011
een beneﬁetconcert. De opbrengst is voor het
Kasempa Onderwijs Centrum in Zambia. Om dit
doel te realiseren stelde de raad € 1.250 beschikbaar. Leerlingen van het Dendron College waren
16 november te gast op de Wegwijsdag. Het
verslag kunt u elders op deze pagina lezen.
Dhr.Bouten, voorzitter Kopersvereniging Kamplaan, Hegelsom, pleitte ervoor dat het tussenpad
in het bestemmingsplan (BP) Kamplaan wordt
uitgevoerd op kosten van de gemeente HadM.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Op vragen van de SP over de catering tijdens
de Floriade antwoordde wethouder Litjens
dat bedoeld contract ruimte biedt voor streekproducten en regionale bedrijven. Er is afgesproken dat de Floriade-organisatie zoveel
mogelijk regionale bedrijven betrekt bij productleveringen binnen dat contract.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden veel vragen
gesteld. Een beknopt overzicht van de vragen en
het antwoord daarop.
• D66, Essentie, PvdA-PK: Dorpsraden Nieuw
Gemengd Bedrijf. Antwoord: Dorpsraden zijn
uitgenodigd voor een gesprek. Ontbindende
voorwaarden: zodra B&W daarover een besluit
heeft genomen wordt de raad geïnformeerd.
• SP: Raad van State over BP De Zumpel,
Grubbenvorst. Antwoord: tijdens een lopende
procedure wordt daarover geen debat gevoerd
in de gemeenteraad.
• SP: Raadsvraag communicatie met inwoners.
De vraag wordt schriftelijk beantwoord.
• PvdA-PK: Maquette Hof te Berkel. Antwoord: er
komt een klankbordgroep rondom zorgvragen in
Hof te Berkel (en idee belevingstuin).
• D66: Energiesubsidie. Antwoord: De subsidie
daarvoor is op. De informatie van de leverancier
wordt aan briefschrijver bekendgemaakt.
• SP: Plan van aanpak deregulering. Antwoord:
er worden geen regels geschrapt die in de
toekomst nodig zijn voor de openbare ruimte.
• PvdA-PK, Essentie: Nacht van de Nacht.
Antwoord: In het gemeentehuis brandt ’s nachts
alleen de nachtverlichting. Groengroep Sevenum
ontvangt subsidie voor concrete activiteit.
• SP: BP De Zumpel. De vragen worden in de
commissie ruimte besproken.
• SP, PvdA-PK: Veolia. De vragen worden
schriftelijk beantwoord. Er komt een campagne
op lokaal niveau (Melderslo) om ouderen meer
bekend te maken met de bus.
• PvdA-PK: Klacht De Parel. Het antwoord heeft
langer geduurd omdat B&W zo zorgvuldig (en
snel) mogelijk probeert te reageren.
• PvdA-PK: Passantenhaven Broekhuizen.
Antwoord: B&W informeert de raad te zijner tijd
of er een onderhoudsplan komt.
Verslag raadsvergadering 12 oktober 2010
Het verslag werd vastgesteld.
Harmonisatie subsidies
De “Hoofdlijnennota Harmonisatie Subsidies”
beschrijft het kader voor de harmonisatie van
subsidies. Het door de SP ingediende amendement werd ingetrokken. De raad heeft de nieuwe
subsidieverordening unaniem vastgesteld en zette
daarmee de eerste stap naar harmonisatie van
subsidies.

Nieuw voorbereidingsbesluit centrum Horst
De raad heeft unaniem een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van
Horst. Dat was nodig om mee te kunnen werken
aan plannen die afwijken van het geldende
BP, maar wel passen binnen de structuurvisie.
Hiermee kunnen ook ongewenste ontwikkelingen
worden voorkomen.
Ontwerp BP Kamplaan, Hegelsom
Het ontwerp BP Kamplaan is unaniem vastgesteld. Hier kunnen 22 woningen worden gebouwd: 4 seniorenwoningen (huur), 13 woningen
vanuit Collectief particulier opdrachtgeverschap
en 5 vrije sector kavels.
Bouw ruimte voor ruimte woningen
Swolgenseweg, Tienray
Net buiten de kern Tienray zijn twee woningen
gepland in het kader van de Ruimte voor
Ruimteregeling 2e tranche. De raad heeft het BP
unaniem vastgesteld.
Woningbouwlocatie Roathweg,
Broekhuizenvorst
Aan de Broekhuizerweg 20 stond voorheen een
glastuinbouwbedrijf. De gemeente heeft in 2007
de gronden gekocht. Het bedrijf is afgebroken en
de locatie wordt nu herontwikkeld voor woningbouw. De voormalige bedrijfswoning wordt
herbestemd als burgerwoning en één vrijstaande
woning wordt direct bestemd. Voor het overige is
een uit te werken woonbestemming opgenomen
(maximaal 19 woningen). De raad heeft dit BP
unaniem vastgesteld.
Grondexploitatie De Afhang fase 2 e.v.
De raad heeft de grondexploitatie unaniem
vastgesteld. Deze exploitatie geeft inzicht in de
ﬁnanciële gevolgen voor de gemeente van het
uitvoeren van de vervolgfasen van De Afhang en
inzicht in de ﬁnanciële haalbaarheid.
Ontwikkeling voorzijde voormalig gemeentehuis Sevenum tot kindcentrum
De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld
voor het verbouwen van de voorzijde van het
voormalige gemeentehuis van Sevenum. Naast
de vestiging van een basisschool in de achterzijde van dit pand, bestaat het plan om de voorzijde
om te bouwen tot een kindcentrum.
Brandbeveiligingsverordening
Vanaf 1-10-2010 geldt de Wet veiligheidsregio’s.
Hierdoor wordt de Brandweerwet 1985 ingetrokken en vervalt de daarop gebaseerde brandbeveiligingsverordening. De raad heeft unaniem de
nieuwe brandbeveiligingsverordening vastgesteld.
Naamgeving en nummering (adressen)
De raad heeft unaniem de nota vastgesteld,
waarin regels staan die nodig zijn om aan de
eisen van de BAG te voldoen. De Wet BAG is
sinds 1-07-2009 van kracht en daarin staat dat
elke gemeente een basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) moet beheren.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt u
de vergadering in het digitale archief raadplegen
als videobestand en ook als schriftelijk verslag.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Toerisme voor Iedereen
Ons voorstel bij de begrotingsbehandeling om € 30.000 te reserveren
voor het project ’Toerisme voor Iedereen’ is aangenomen door de raad.
Toerisme voor Iedereen ondersteunt ondernemers om succesvol in te
spelen op de behoeften van ouderen en mensen met een beperking. Wie
aan hun wensen en verwachtingen kan voldoen, is verzekerd van een
aantrekkelijke groep gasten die de komende jaren explosief groeit.
Toerisme voor Iedereen maakt
toeristische voorzieningen toegankelijk voor mensen met een beperking.
Ook voor mensen met een beperking
wordt het zo de normaalste zaak
van de wereld om in onze gemeente
vakantie te vieren of een dagje op

stap te gaan. Onze gemeente wil hier
samen met u als toeristische ondernemer vorm aan gaan geven. Samen invulling geven aan Agenda 22! ‘Mensen
met een functiebeperking hebben
van de maatschappij soms meer
ondersteuning nodig om dezelfde

levensomstandigheden te bereiken
dan andere burgers. Deze ondersteuning mag nooit beschouwd worden
als een privilege: het is een recht
van elk mens.’ Dat is Agenda 22! De
tijd brengt met zich mee dat we slim
om moeten gaan met de beperkte
middelen die we hebben. Toerisme
voor Iedereen kenmerkt zich door een
oplossingsgerichte aanpak. Soms is het
verplaatsen van een plantenbak of het
verbreden van een deur al voldoende.
Een geringe investering die zich snel
terugverdient. Een project van on-

dernemers en gemeente samen. Aan
het project Toerisme voor Iedereen
hebben in de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum maar liefst 24 bedrijven meegedaan, waaronder Horeca,
Bed en Breakfast, winkels en musea.
Een enthousiaste ondernemer: “Als
ondernemer van een Bed & Breakfast Vakantie Meerlo- was ik bang voor het
onbekende, heb dan ook geaarzeld,
maar mijn enthousiasme nu is enorm!
Ik heb al veel gasten mogen ontvangen in mijn aangepaste appartementen. Ze vertelden mij en schreven dat

ze zeer onder de indruk waren van
onze accommodatie. Ook waren ze
blij verrast door de toegankelijke
winkels en Horeca gelegenheden en
dat er zelfs een aangepast pinautomaat is in Meerlo”.
Aan de vooravond van de
Floriade 2012 zetten we Horst aan de
Maas op de kaart als meest toegankelijke gemeente van Limburg! Doet
u mee?
Truus Knoops-Kersten
commissielid PvdA-PK

Kindcentrum en (starters)woningen in Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas staat niet stil, zo bleek maar weer in
de raadsvergadering van 16 november. Bestemmingsplannen voor nieuwe
woningbouwlocaties werden vastgesteld en in Sevenum is een nieuwe
bestemming gekomen voor de voorkant van het oude gemeentehuis: daar
komt een kindcentrum.
Woningbouw in Hegelsom,
Broekhuizenvorst en Horst
Essentie heeft tijdens de
verkiezingscampagne vaak aangegeven dat er in alle kernen woningbouw
moet plaatsvinden als daar behoefte
aan is. Afgelopen week zijn er voor
twee kernen bestemmingsplannen
voor woningbouw vastgesteld. In
Hegelsom (Kamplaan) komen 22
nieuwe woningen waaronder 13 die

in eigen beheer gebouwd worden voor
met name starters. In Broekhuizenvorst
(Roathweg) gaat het om maximaal 19
woningen en ook hier weer wordt er
flink voor starters gebouwd. Essentie
juicht deze ontwikkeling enorm toe!
Het mag niet zo zijn dat jongeren
wegtrekken uit de kernen, omdat ze er
niet vooruit kunnen op de huizenmarkt.
Ook voor fase II van De Afhang zijn de
eerste besluiten genomen, hopelijk kan

ook daar nu snel de schop de grond in!
Kindcentrum in voormalig
gemeentehuis Sevenum
Al eerder werd besloten dat
basisschool De Dobbelsteen vanaf de
zomer van 2011 in de achterzijde van
het oude gemeentehuis van Sevenum
komt, de voorkant wordt nu voor tien
jaar verhuurd aan Dynamiek Samenspel
en daar komt een kindcentrum. Voordeel hiervan is onder andere dat er
geen extra speelzaal hoeft te worden
bijgebouwd, die komt in de voorkant
zodat de basisschool en het kindcentrum hier beide gebruik van kunnen
maken. Er zijn kortom weer enkele
belangrijke zaken in gang gezet.

Dorpsraad Tienray samen met SP Horst aan de Maas
in actie tegen overbodig vrachtverkeer
Al jaren klagen de inwoners van Tienray terecht over het vele vrachtverkeer dat dagelijks dwars door de kern van hun dorp rijdt. Veel vrachtverkeer is overbodig omdat het hier voornamelijk geen bestemmingsverkeer betreft en er veiligere routes zijn voor dit verkeer om naar de plaats
van bestemming te komen. Tijd om in actie te komen en in gesprek te
gaan met de chauffeurs.
De straten in Tienray zijn er niet
op gebouwd om zoveel zwaar en
groot vrachtverkeer te verwerken.
De in de loop der jaren toegenomen
verkeersdrukte levert gevaarlijke situaties op. Met name op de tijdstippen
dat scholieren daar fietsen houden de
inwoners van Tienray hun hart vast.

Tot nu toe gaat het altijd net goed,
maar de dorpsraad wil actie voeren
voordat het te laat is en niet pas nadien. De SP Horst aan de Maas is op de
hoogte van de problematiek en steunt
deze actie.
Aangezien er hier op de N554 geen
verbodsbepaling is voor vrachtverkeer,

Christmasworld
Nu 10% korting op het
gehele kerstassortiment!
Enkel geldig tegen inlevering van deze advertentie.
Deze actie geldt t/m 5 december 2010
Niet geldig op aanbiedingen.

zal men het moeten hebben van de
goodwill van vrachtwagenchauffeurs en
hun bedrijven. De bedoeling is dan ook
dat de chauffeurs op vrijdagochtend
26 november 2010 door leden van
dorpsraad Tienray en leden van de SP,
worden aangesproken en verzocht om
alternatieve routes te nemen. Tevens
zullen de betreffende transportbedrijven nadien worden aangeschreven.
Ter compensatie voor het korte oponthoud kunnen de vrachtwagenchauffeurs een kleinigheidje tegemoet zien.
Anthony van Baal
SP Horst aan de Maas

Uw kind gepest?
Uw kind onzeker?
Woensdag 5 januari start in
Horst weer een cursus

Sociale weerbaarheid
Heerlijk ontbijten voor maar

1,95 euro
Vrijdag 26-11 t/m zondag 05-12

Op vertoon van deze advertentie tot 11.30 uur.

’n Goed begin van
‘t nieuwe jaar!
15.45 - 16.45 u: 9-12 jaar
17.00 - 18.00 u: 6- 9 jaar
Info en opgave:
Michaële de Vreede 06-12 56 09 63
www.devreedetrainingen.nl

De Winterroos Weekend in winterse sferen
Op 27 - 28 november en 4 - 5 december 2010
van 11.00- tot 18.00 uur
In een sfeervolle ambiance kunt u genieten
van de winterse rozentuin.
Hanneke Matthijssen, Ellen Kessels en
Lennaert Vergeldt exposeren hun schilderingen op hout. Ellie van Rens zorgt voor
sfeervolle en decoratieve bloemstukken.
In het rozengeur huisje neemt Mariet Weijs
u mee naar de wereld van hemelse geuren en
betoverende edelstenen. Roos Seuren exposeert haar
sprookjesachtige beelden in de tuin . In de geheime tuin hebben de engelen hun plaatsje weer
gevonden. Binnen is er speciale koffie en thee met winterse hapjes. De allermooiste sieraden,
chique winter sjaals en de leukste tassen, met een knipoog naar de roos, zijn voor u uitgestald.

Landhuis De Maashof - Veerweg 9, 5973 NS Lottum
www.demaashof.nl - www.rozendelicatessen.nl
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De gemeentelijke herindeling was een goede keuze
De gemeentelijke herindeling ligt alweer bijna een jaar achter ons. In
Sevenum wordt op dit moment gewerkt aan een herinneringsplek voor de oude
gemeente, zodat we over enkele jaren niet zijn vergeten dat Sevenum ooit
een aparte gemeente was. De oude gemeenten Broekhuizen en Grubbenvorst
bestaan ook al jaren niet meer. Hoe vaak wordt daaraan nog teruggedacht?

Een groot deel van de stemmers is achteraf gezien in ieder geval blij met
het samensmeden van Horst aan de Maas, Sevenum en Tienray, Swolgen en
Meerlo tot één nieuw Horst aan de Maas. Bijna driekwart gaf aan het eens te
zijn met onze poll. Het lijkt er dus op dat de bezwaren die er bij sommigen
vooraf misschien waren al wat zijn getemperd.

Nog meer toerisme is een zegen voor onze gemeente
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Dat Horst aan de Maas een toeristische gemeente is, lijkt wel duidelijk. We
hebben met onder andere Meerdal, Sunparks Limburgse Peel en De Schatberg al
een aantal flinke vakantieparken. Kijk daarnaast naar Toverland dat steeds verder
wil uitbreiden en groeien. En dan zijn er nog vele Bed & Breakfasts, hotels,
restaurants, café’s en andere toeristische attracties in de gemeente. De vraag is
echter hoe ver je met dit toerisme wilt gaan. De duizenden bezoekers brengen
uiteraard allemaal geld mee naar onze gemeente, wat weer zorgt voor een be-

tere economie en meer werkgelegenheid. Niet iedereen is blij met de toestroom
van toeristen, want die zorgt ook voor meer drukte en wellicht overlast voor
sommigen. Daarnaast is er de voortdurende discussie over het aantal koopzondagen. Kleine winkeliers willen het aantal zondagsopenstellingen beperken,
maar anderen willen het liefst ieder zondag open zijn. Dat laatste onder het
mom van het feit dat Horst aan de Maas inderdaad toeristisch is en toeristen ook
iets moet kunnen bieden. Wat vindt u hiervan?

Uitslag vorige week (week 46) > Schoolkinderen moeten vrij krijgen bij bijzondere evenementen in hun dorp
> eens 54% oneens 46%

Ook de Sint komt bij
Allura Beauty&Spa!
Kadobonnenactie:
★ Kadobon  15,- 5% korting
★ Kadobon  25,- 10% korting
★ Kadobon  50,- 15% korting

Lekker genieten
van uw oude dag
Huren in plan Douven
is lekker genieten van uw oude dag!

Wij bieden te huur aan per 1 maart 2011
 Acht nieuwbouw seniorenwoningen in kern Horst
 Op loopafstand naar het centrum, huisartsen en
apotheek
 Gehele begane grond voorzien van vloerverwarming
 Rolstoelvriendelijke plattegrond en entree
 Luxe inbouwkeuken met alle apparatuur
(inductie koken)

E: martensvastgoedhorst@hetnet.nl

www.martensvastgoedhorst.nl

December Fish arrangement
(ook op kadobon):
★ Gebruik binnen en buitensauna`s,
whirlpool, Turksstoombad
en verwarmd binnen zwembad.
★ Allura Fish Spa behandeling voor de voeten
(behandeling met echte garra rufa visjes!)
★ Rug, nek en schoudermassage

Nu  50,- Normaal:  72,50
Fish-Spa, Kapsalon, Schoonheidssalon, Massagesalon, Spa-salon, Manicure,
Pedicure, Metamorfoses, Workshops, Visagie, Arragementen,
Solarium, Turksstoombad, Whirlpool, Binnen en buiten
sauna`s en verwarmd binnen zwembad.
Wij zijn 7 dagen per week geopend, ook in de avonden!

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

Cactus
Column

Paarden

Inderdaad, het was een
volkomen verrassing. Het
bezoek aan Lottum op die
maandag de vijftiende november, de dag dat het eindelijk
eens niet regende. Om het maar
met Sinterklaas te zingen:
“Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippel, trippel, trippel,
trap.” De vele rassen en soorten
heetten je hinnikend welkom.
De knuffeldiertjes zouden
eigenlijk in een tas meegenomen kunnen worden maar zelfs
deze snoesjes passen nu
eenmaal niet op een balkon.
Maar hoe dan ook, het waren
weer de vele vrijwilligers die
ons ’Rozendorp’ opnieuw in de
publiciteit brachten. Zelfs de
braderie was zeer groot en
divers, ook hier kon Sint
Nicolaas zijn hart ophalen
terwijl niemand honger of dorst
behoefde te lijden. En dankzij
ondermeer ‘Weg van d’n
aanrech’ werd het paardenfeest
compleet. Een doorgaans
kritische columnist kon zelfs zijn
aantekenboekje in de zak
houden! Gezellig was het bij
jullie Lottummers, wij komen
gegarandeerd terug! Uiteraard
gaat deze tekst over het
randgebeuren, de eigenlijke
verkoop van de edele viervoeters was slecht, volgens de
handelaren. De uitroep die
Shakespeare ooit de Engelse
koning Willem de Derde in de
mond heeft gelegd: “Een
koninkrijk voor een paard”, is
helemaal door de crisis gedevalueerd. Sint Nicolaas kan er wel
om janken! Zelfs ezels gingen
onder de prijs weg, Sevenum
opgepast dus!
Een ander aardig verhaal
gaat over de zwemprestaties
van Cold Turkey in Rusland. Daar
in Dnjepr gingen de leden van
die club zonder enige koudwatervrees hun rondjes draaien.
Dat de wodka na afloop de kou
snel deed vergeten, was
meegenomen. Al gaan er
geruchten dat een aantal
mensen juist vanwege deze
Russische versnapering is
meegegaan. John van de Pas
heeft er in elk geval een recept
aan overgehouden. Misschien
introduceert hij zijn nieuwe ijsje
wel met medewerking van het
Don Kozakkenkoor, we horen
het wel! From Russia with love.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Feestweekend met receptie en tromgeroffel

Drumband sluit jubileumjaar Concordia af
In het weekend van 10 tot en met 12 december sluit muziekvereniging
Concordia uit Meterik haar jubileumjaar af. Eerder dit jaar vierde de fanfare
haar 90-jarig jubileum met een optreden in de Mèrthal. De drumband van
de muziekvereniging Concordia bestaat 50 jaar en werd eind 1959 opgericht door Horsternaar Jeu Vekes. HALLO ging op bezoek bij Mien Rambags
en Hai van den Beuken, beiden verbonden aan de Meterikse drumband.

Zowel Mien Rambags (71 jaar)
als ook Hai van den Beuken (58) zijn
echte verenigingsmensen. Mien begeleidde van 1984 tot omstreeks 2001
de jeugdige drummers en ook blazers
van de muziekvereniging. Daarnaast
was ze een echte ‘regelmiep’ voor alle
muzikanten waardoor vaak een beroep
op haar werd gedaan. Ze heeft er leuke herinneringen aan overgehouden.
In 2001 heeft de Meterikse het bestuur
van de muziekvereniging verlaten en
werd ze benoemd tot erelid. Maar ze
kan haar betrokkenheid met de vereniging niet loslaten nadat Hai de taken
van haar overnam. Momenteel is ze
verantwoordelijk voor de uniformen
van de drumband. “Vroeger was het
zo dat drummers geen noten konden
lezen. Eerst horen, en dan naspelen.
Vandaag de dag is dat niet meer. Nu
moeten ze wel noten kunnen lezen
om mee te kunnen spelen”, kijkt Mien
terug. Ze lacht, werken met jongeren
doet ze graag en tot de dag van vandaag beleeft ze daar veel plezier aan.

Zelf instrumenten
maken
Hai van den Beuken nam in 2001
de taken van Mien over en ontfermde
zich onder andere over het onderhoud
van de instrumenten. “Ik probeer de
gestemde, ongestemde en melodische slagwerken in goede conditie te
houden en regel daarnaast nog allerlei
zaken voor de drummers. Bij een
gestemd slagwerk moet je denken aan
trommels en bij ongestemd slagwerk
aan bijvoorbeeld een gong. Op een
melodisch slagwerk kun je een toon-

Mien Rambags en Hai van den Beuken
zijn trots op de Meterikse drumband

Wijnactie Grubbenvorst
platform voor
regionaal kunsttalent
Jaarlijks biedt de wijnactie van Harmonie Sint Joseph uit Grubbenvorst
een platform voor een talentvolle regionale kunstenaar om zijn of haar
werk te promoten. Dit jaar zijn de etiketten op de flessen Domaine de
Grubbenvorst rood, wit en rosé ontworpen door artistiek beeldbewerker
Mat Steegh. De kunstwijn wordt huis-aan-huis verkocht in Grubbenvorst
door Harmonie Sint Joseph op zaterdag 27 november 2010.
De opbrengst komt volledig ten
goede aan het instrumentenfonds en
de leerlingenopleiding van de
harmonie. Wijn en kunst horen bij
elkaar. En dat wil Harmonie Sint Joseph
uit Grubbenvorst met de wijnactie tot
uiting brengen. In 2008 werden de
etiketten ontworpen door kunstschilder Gerdien Duijsens en vorig jaar door
Gé Tielen van Crea-Kunstatelier De
Baarsdonck. De schitterende flessen
worden door velen al gezien als een
collector´s item.
Dit jaar is Grubbenvorstenaar Mat
Steegh (45) gevraagd om de drie
wijnen uit de collectie van Domaine
de Grubbenvorst van een kunstzinnig etiket te voorzien. Mat Steegh is
fotograaf en heeft zich de afgelopen
jaren toegelegd op artistieke beeldbewerking. Onder de naam MatJeu is
zijn werk te zien geweest in binnen- en buitenland. Zijn creatie ´de
bloedende roos´ maakte onderdeel uit

van de expositie rond het leven van de
Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo
en was onder meer te zien in Venlo,
Antwerpen en Nettetal.
De etiketten van MatJeu sieren dit
jaar drie bijzondere wijnen. De rode
wijn, La Fleur du Roc rouge, heeft een
prettig karakter en een volle ronde
smaak. La Plaisance blanc is een
populaire witte wijn uit het wijngebied
ten zuiden van Bordeaux en La Fleur
du Roc rosé is een wijn met een fruitig
karakter en een volle sappige smaak.
Zaterdag 27 november 2010
wordt het startsein gegeven voor deze
jaarlijkse wijnactie van Harmonie Sint
Joseph. De wijnen met de etiketten
van MatJeu worden dan huis aan huis
verkocht in Grubbenvorst. Wie niet
thuis is of niet in Grubbenvorst woont
kan voor bestellingen contact opnemen met wijnmeester Lei Keursten
van de harmonie via 077 366 21 26 of
wijnactie@home.nl

ladder spelen, bijvoorbeeld een xylofoon. Als er iets kapot is probeer ik dat
te repareren, mits dat mogelijk is. Het
leuke van onze drumband is dat wij
ook zelf instrumenten ontwikkelen en
maken. Zo hebben we een eigen slagwerk van een pvc-pijp met daarover
een kunststof vel getrokken. Omdat
de maten van de vellen meestal vast
staan moeten we de diameter van een
nieuw instrument daar op aanpassen.
Heel erg leuk om te doen want zo’n
slagwerk brengt een geheel eigen
geluid voort”, zegt Hai.

Eendracht maakt
macht
De Meterikse drumband telt op
dit moment 27 leden en 17 jeugdleden in opleiding; jeugdleden die ook
willen toetreden tot de drumband.
Om de brug tussen de jeugdige
slagwerkers en de ‘grote drumband’
te verkleinen werd vorig jaar DJEM
opgericht. DJEM staat voor Drumband
Jeugd Ensemble Meterik onder leiding
van instructeur Ton Verberne, die al
sinds 1992 instructeur was van de
grote drumband. En juist die jeugdleden zijn belangrijk volgens Mien
en Hai. “We moeten ervoor zorgen
dat het spannend en leuk blijft voor
de jeugd anders haken ze af. Op een
meer leuke manier muziek maken
en zorgen dat de elastiek niet te lang
wordt van oefenen naar echt meedoen met de groteren”, meent Hai.

Vastberaden
Meterikse bevolking

‘Mee-denk avond’

Nieuwbouwplan Broekhuizen

Voor wie: starters, singels, medioren, senioren
en gezinnen
Locatie: maaspaviljoen te broekhuizen
Tijdstip: aanvang 20.00 tot 21.30 uur

Iedereen is welkom en de koffie staat klaar…

Dat de Meterikse bevolking en het
verenigingsleven rek heeft, werd ruim
honderd jaar geleden duidelijk. Meterik
wilde een zelfstandige parochie worden, ontwikkelingen die men in Horst
niet graag zag. Zelfstandigheid zou alleen mogelijk zijn als men in staat was
een eigen kerk en pastorie te bouwen
en jaarlijks 500 gulden op tafel kon
leggen voor levensonderhoud van de
pastoor. Vastberaden ging men eind
1800 aan de slag en bouwde men een
molen die in 1899 begon te draaien.
Met de opbrengsten uit de molen kon
met de bouw van de kerk en pastorie
worden begonnen. Een kwart eeuw
later waren kerk en pastorie gereed
en werd Meterik een zelfstandige
parochie. Leon Camp schreef eind 1999
het concertstuk ‘Sounds of Centenary
Memories’ voor de drumband. Een
verhaal over de vastberadenheid en
eendracht van een kleine gemeenschap. Het concertstuk wordt ook
gespeeld tijdens de reünie op vrijdag
10 december.
Mien en Hai benadrukken dat iedereen welkom is op de receptie ter gelegenheid van fanfare Concordia en de
drumband van 19.30 tot 20.30 uur. De
aansluitende reünie is eveneens voor
iedereen toegankelijk. Vanaf 23.00 uur
is er een optreden van DJ Gurde.
Zaterdag 11 december staat vanaf
20.00 uur Campaign op het programma.
De feestelijkheden worden zondagmorgen afgesloten met een Meteriks ontbijt
dat om 10.00 uur begint en overgaat
in Frühshoppen met Duitstalige muziek
van de Vlierlander Muzikanten.
Voor het gehele programma zie
ook: www.concordiameterik.nl

Zaalverhuur

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns
lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

Bijzonder veel (kerst)sfeer
op 27 en 28 november

Openingstijden:
zaterdag 09.00 - 17.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur

Steenstraat 20
5961 EV Horst
Tel. 077-3985072
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Hoge onderscheiding Jac van der Sterren
bridgebond
erelid Wittenhorst
voor Jo Strijbosch

Tijdens de jaarvergadering van RKsv Wittenhorst, afgelopen maandag,
werd Jac van der Sterren uitgeroepen tot erelid van de sportvereniging.

Vorige week maandag ontving
Grubbenvorstenaar Jo Strijbosch
(63) een hoge onderscheiding
van de bridgebond district Noorden Midden-Limburg. Strijbosch
kreeg uit handen van districtsvoorzitter Maarten Scholte, de
hoogste onderscheiding van de
bridgebond: Het Stuur. De
uitreiking vond plaats tijdens een
feestelijke bijeenkomst van de
bridgeclub die haar 35-jarig
jubileum vierde in clublokaal De
Vonkel.
Het Stuur is een bronzen beeldje
van zo’n 15 centimeter hoog,
waarop een mannetje aan het roer
staat. De onderscheiding is door
de Nederlandse Bridge Bond in het
leven geroepen als blijk van erkenning en waardering van bridgers
binnen de vereniging. Jo Strijbosch
is zo iemand. Hij heeft zich 35
jaar ingezet voor de bridgeclub op
bestuurlijk niveau en in allerlei commissies. Jo is vrijwel vanaf het eerste begin lid van de Grubbenvorster
bridgeclub.

Laat u inspireren tijdens onze

Sfeervolle Kerstpresentatie
Zaterdag 27 November: 09.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 28 November: 11.00 uur tot 17.00 uur
Mgr. Aertsstraat 56
Swolgen
Tel.: 077-4633285

Laat de crisis uw veiligheid niet in gevaar
brengen!
Nu BHV avondcursussen in o.a.
Horst, Helden, Meijel, Panningen, Kessel en Sevenum.

BHV opleiding
1, 8, 15 en 22 februari

BHV herhaling
10 en 17 januari

De verdiensten van Jac van der
Sterren liggen vooral bij de jeugdafdeling. Van der Sterren was jarenlang
jeugdleider en organiseerde de
jeugdkampen van de voetbalclub als
ook van de KNVB. Ook als scheidsrechter en bestuurslid was hij actief.

Tegenwoordig levert hij nog steeds
links en rechts hand- en spandiensten en is hij op zaterdag actief in de
kantine.
Van der Sterren kreeg in 1989 de
zilveren NKS-speld en werd in 2005 de
eerste erevrijwilliger van Wittenhorst.

‘Mee-denk avond’

Nieuwbouwplan Broekhuizen

Voor wie: starters, singels, medioren, senioren
en gezinnen
Locatie: maaspaviljoen te broekhuizen
Tijdstip: aanvang 20.00 tot 21.30 uur

Iedereen is welkom en de koffie staat klaar…

showroom
opruiming
met kortingen van

Openingstoernooi Jeu
de Boules Club
Mien Bovee uit Broekhuizen heeft
het openingstoernooi van de Jeu
de Boules Club Horst op haar naam
geschreven. Ruim 40 deelnemers uit
Broekhuizen, Lottum, Tienray, Venray,
Hegelsom, Meterik, Castenray en
Horst namen op dinsdag 16 november
deel aan het toernooi op de binnenbanen in Horst. De wedstrijden
begonnen rond half twee en liepen
door tot 18.00 uur. Vanwege het grote
aantal deelnemers kon er geen pauze
worden ingelast.

30% tot 70%

Julianasingel 5 - venray - tel. 0478-632 686
www.tudormeubelen.nl

De Welfare van de kern Horst
van de Rode Kruisafdeling
Horst aan de Maas–Venray hield
afgelopen weekend haar jaarlijkse
tentoonstelling. Er werd ook een
loterij gehouden, waarbij op de
onderstaande nummers prijzen zijn
gevallen.
468, 266, 340, 663, 009, 086,
562, 067, 171, 274, 386, 319, 134,
503, 125, 420, 662, 142, 416, 281
De naam van de pop, Els, werd
geraden door Mevrouw Schipper.
Prijzen zijn af te halen op maandag
tussen 14.00 en 16.00 uur in het Rode
Kruisgebouw Loevestraat 17a Horst.

BHV herhaling 2 avonden
van € 144,- voor € 129,-

Industrieweg 44 – 5731 HR Mierlo
Postbus 120 – 5730 AC Mierlo
Tel: 0492-430555
Fax: 0492-432388
opleidingen@saasen.nl
www.saasen.nl

Zondag 21 november werd in
het sfeervol ingerichte mfc de
Meulewiek in Meterik de show ´van
opera tot musical´ opgevoerd. Er
werd door zangvereniging Meriko
in samenwerking met het koor
Animato uit Horn en Soliste Veerle
Henkens een wervelende show
neergezet.
Het publiek kon genieten van
prachtige stukken uit de beroemdste
opera’s, operettes en musicals. Dat
dit zeer gewaardeerd werd, bleek
uit de staande ovatie en de reacties
achteraf. Als koor en solist hebben we
genoten van de voorbereidingen, de
uitvoering, het warme applaus en de
mooie reacties.
Inmiddels is zangvereniging
Meriko weer druk aan het repeteren
voor de volgende concerten. Het
eerstvolgende vindt plaats op 12
december in Horst. Dan wordt samen
met het Harmonie-orkest NoordLimburg een kerstshow ten gehore
gebracht. Op 19 december volgt een
optreden tijdens een kerstshow in
Panningen, samen met het kinderkoor en op 8 januari het nieuwjaarsconcert in Meterik samen met
Muziekvereniging Concordia.
Iedereen die er over denkt om
ooit eens mee te gaan zingen, is altijd
welkom om vrijblijvend een repetitie
bij te wonen op maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur in het mfc. Het is
ook altijd mogelijk een van de leden
aan te spreken. Voor meer informatie
kijk op www.meriko.nl

Uitslag loterij
Welfaretentoonstelling

Schrijf nu in via de website en profiteer van de introductieprijs.
BHV opleiding 4 avonden
van € 308,- voor € 275,-

Meriko zet
geslaagde
show neer
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11

verenigingen 23

Fanfare Monte Corona weet publiek te boeien

‘Friends-for-Music goes Hollywood’
Afgelopen vrijdag vond de negende editie plaats van Friends-for-Music (FFM) in de Maaspoort te Venlo. De
avond stond geheel in het teken van de film. Er waren bij de diverse muzikale uitvoeringen van fanfare Monte
Corona uit Kronenberg en Evertsoord filmfragmenten te zien uit de bekendste Hollywood films. Verder ontving
Rob de Ruyter uit Sliedrecht de FFM-Award 2010, welke hem werd overhandigd door burgemeester Kees van Rooij.
Met de toekenning van de FFM-Award wil de fanfare muzikaal en vocaal talent ondersteunen.

Horst en de 22-jarige Rob de Ruyter uit
Sliedrecht. De vakjury kende de prijs
toe aan De Ruyter. De drie vocalisten
werden genomineerd voor de FFMAward door het behalen van de finale
bij ‘You’ve Got Talent’ in de Sevewaeg
in Sevenum.

Muzikale terugblik
met Hollywoodfilmbeelden

De uit Horst afkomstige Ankie Wijnands
behoorde eveneens tot de genomineerden voor de FFM-Award
De FFM-Award werd in 2009 voor
het eerst uitgereikt aan de Sevenumse
Marjolein Vermeeren (dwarsfluit).

Werden vorig jaar drie muzikanten
genomineerd voor de award, dit jaar
mochten drie vocalisten zich in de

schijnwerpers plaatsen: de 17-jarige
Alina Kures uit het land van Maas en
Waal, de 17-jarige Ankie Wijnands uit

De muzikale theatervoorstelling
van ‘FFM goes Hollywood’ was tot
in de puntjes verzorgd. Zo werden
bezoekers bij binnenkomst gefotografeerd door jeugdige ‘persfotografen’. Op een rode loper werd iedere
bezoeker op een foto vastgelegd zoals
dat ook in Hollywood gebeurt. De
bühne in de Maaspoort was geheel in
Hollywoodstijl aangekleed met twee
grote goudkleurige Oscarafbeeldingen
en twee enorme schijnwerpers. Voor
fanfare Monte Corona was met name
na de pauze een grote rol weggelegd.
De muzikanten uit Kronenberg en
Evertsoord brachten onder leiding van
Geert Jacobs filmmuziek te gehore
met op de achtergrond bijpassende

filmbeelden. “En alles tot bijna op de
seconde gelijk, de filmbeelden en de
muziek”, zegt een muzikant van de
fanfare na de voorstelling.
De fanfare werd muzikaal bijgestaan door de band Fermate. Het
creatieve concept van FFM was net als
vorig jaar in handen van Bart Reinders.

Kwaliteit is een
bepalend concept
De belangstelling voor Friends for
Music was dit jaar iets minder groot
dan in voorgaande jaren.
“Er is gewoon ontzettend veel te doen
in Horst aan de Maas en omgeving.
Mensen moeten keuzes maken en
daarbij speelt natuurlijk de economische crisis ook nog een belangrijke rol.
Maar we geloven in het concept en
in de kwaliteit van FFM. De verkoop
van vip-kaarten is wel iets lager dan
bijvoorbeeld in 2008, maar dat was
vorig jaar ook al het geval. De verkoop
van de reguliere entreekaarten was in
vergelijk met vorig jaar hetzelfde”, aldus Erwin Wijnhoven medeorganisator
van FFM. Zo’n vierhonderd bezoekers
woonden ‘Friends-for-Music goes
Hollywood’ bij.

Americaans Liedjes Festival

America kiest nieuwe
carnavalsschlager
vloerreiniging
en

-onderhoud

- Sport en Afslankinstituut
- Pedicure en Schoonheidssalon

America is klaar voor de 2e editie van het Americaans Liedjes Festival.
Op zondag 28 november om 15.00 uur barst het carnavalsgeweld los in de
Bondszaal. Maar liefst zeven gloednieuwe carnavalsschlagers zullen deze
middag ten gehore worden gebracht.

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

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

Hert en Germien zijn ook dit jaar weer
van de partij op het Americaans Liedjes Festival

KOOPZONDAG 28 NOVEMBER
van 12.00 tot 17.00 uur
Met diverse aanbiedingen
tot 40% korting!
UD
N ONDERHORES!
E
IE
T
A
R
A
P
E
D
OOK VOOR RNS AAN HET JUISTE A
O
BENT U BIJ

www.rijstweewielers.nl

Herstraat 1a, 5961 GG Horst tel. 077 - 397 07 66

Er zal een mix aan muziekstijlen
met uiteenlopende onderwerpen in
de teksten te horen zijn. Zo gaan de
Golde Liesjes op Zuid-Amerikaanse toer
met hun nummer ´Het Konfettielied´.
Zanggroep My Way wil walsen en het
liefst ’s avonds op het carnavalistische
tijdstip van elf uur: ´Walse um elluf oor´.
De Dissonantjes beschrijven in hun nummer de onbeantwoorde liefde tussen
twee muzikanten van de fanfare: ´D’n
toet vurroet´. Hert en Germien zijn heel
nieuwsgierig en willen weten ´Waor
ziede gej d’r enne vaan?´. ´Loat mej mar
en liedje zinge´, dat hoor je vaak met
carnaval en Gert Haegens doet dat dan
ook. De familiegroep De Geflipten zijn
de weg een beetje kwijt, getuige hun

nummer ´Wej tikke ni richtig´. De jongens
van Schandalica tot slot hebben altijd
dorst en zingen daarom ´Ik heb now al
zin in beer´.
Al deze liedjes zullen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit troubadour Math Craenmehr
(onder andere bekend van Um & Um),
Yvonne Gubbels (actief in de LVK jury) en
de huisarts van America Jan van Dongen.
Maar deze mensen vormen nog maar de
helft van de jury, de andere helft is het
publiek. Middels stembiljetten kunnen
ook alle toeschouwers hun voorkeur
uitspreken en bepalen zij samen met de
jury wie als winnaar uit de strijd komt.
De Bondszaal opent haar deuren om
14.00 uur. De toegang is gratis.
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Imitallica, De Slayer Coverband, Megaseth en 5
Minute Window

Black n White
Party OJC Phoenix A Tribute To The Big Four
Zaterdag 27 november wordt in OJC Phoenix in Hegelsom een Black n
White Party georganiseerd. In een volledige setting in zwart-wit laten
vier dj’s van zich horen.
Dj’s Bram en Styn verrichten de
opening, gevolgd door the D.Y.P. De afterparty wordt verzorgd door Art B. Alle
bezoekers worden verzocht zich geheel
in zwart-witte kleding te steken.

of Thrash in OJC Canix

Behalve aan deze dresscode moeten
de gasten voldoen aan de leeftijdseis
van minimaal zestien jaar. De eerste
bezoekers ontvangen een welkomstgeschenk. Aanvang 20.30 uur.

Kensington in
OJC Niks
Op zaterdag 27 september treedt Kensington op in OJC Niks in Horst.
Deze Utrechtse band speelde eerder al in OJC Niks. Het uitbrengen van hun
debuutplaat Borders was reden genoeg om deze band nog een keer uit te
nodigen.

Zaterdag 27 november staat OJC Canix in het teken van een tribute aan de vier grootste metalbands van de
wereld: Metallica, Slayer, Megadeth en Anthrax. In de jaren 80 stonden deze vier bands bekend als The Big Four of
Thrash.

Kensington speelt met een
unieke sound alternatieve rock. In
het voorprogramma treedt Daybroke
op. Deze band bestaat uit leden van
de voormalige bands Brotherhood
Foundation en Wealthy Begger en

brengt vette poprock met invloeden
van Muse en Foo Fighters. De deuren
openen om 20.30 uur en de entree
bedraagt 6 euro. Kaarten zijn in de
voorverkoop te koop bij Sounds, Miez-d
en Hans van Bree en kosten 5 euro.

The Big Four of Trash hebben
afgelopen zomer op het Sonisphere
Festival Europa onveilig gemaakt.
Helaas werd Nederland dit jaar overgeslagen, maar metalheads kunnen
in OJC Canix genieten van de allerbeste tribute bands van The Big
Four: Imitallica, De Slayer Coverband,
Megaseth en 5 Minute Window. Het
geheel zal aan elkaar gepraat en
gedraaid worden door niemand minder
dan DJ Peppie.
De avond zal worden afgetrapt door
5 Minute Window. Deze heren brengen
een tribute aan het uit New York
afkomstige Anthrax. Anthrax maakt
speed- en thrashmetal, en was een van
de grote namen in de hausse in dat

genre die begin jaren tachtig gecreëerd
werd door bands als Slayer, Metallica
en Megadeth. In tegenstelling tot deze
bands maakte Anthrax ook veel gebruik
van humor in haar muziek en imago.
Daarna is het de beurt aan
Megaseth. Deze band is een tribute aan
de beste en snelste speedmetal formatie Megadeth. Megaseth is afkomstig
uit Eindhoven en de bandleden hebben
hun sporen al ruimschoots verdiend in
het lokale circuit. Iedereen die klaar is
voor Megadeth-nummers als Mechanix,
Peace sells, In my Darkest Hour, Holy
Wars, Hangar 18 en Symphony of
Destruction is welkom.
De Slayer Coverband werd
opgericht in 1998. De bandleden

spelen allemaal al meer dan 10 jaar in
metalbands. Ze spelen Slayer-krakers
als Angel Of Death, Hell Awaits of
Raining Blood.
De afsluiter van de avond is de
band Imitallica. Imitallica brengt een
selectie van songs van de legendarische Amerikaanse metalband Metallica.
Een energieke set waarbij de band de
sound van Metallica wel erg dicht weet
te benaderen. Het zwaartepunt ligt bij
de eerste vier albums, te weten ’Kill
‘em All’, ’Ride the Lightning’, ’Master of
Puppets’ en ’...and Justice for All’.
De deuren van OJC Canix gaan open
om 20.00 uur en de aanvang is om
20.30 uur. De entree bedraagt 8 euro.
Voor meer info kijk op www.canix.nl

REMINDER: 11 DECEMBER A.S. ERFPACHT KIJKDAG
AMERICA
ERICAPLEIN 7

MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

VENLO
UIVERSTRAAT 4

HORST
RUBENSPLEIN 2

NIEUW!!!
Onderhoudsvriendelijke tussenwoning met vrije achterom. 3
slaapkamers met handige muurkasten, keurige badkamer. 4e
slaapkamer op 2e verdieping. Geheel omsloten achtertuin.
Perceeloppervlakte 145 m2.
Inhoud ca. 320 m3.

Deze woning wordt u aangeboden met het EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een vaste
koopsom van  179.000,- De maandelijkse fiscaal
aftrekbare canon bedraagt ca.  216,67. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond  244.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  179.000,- k.k.

Beach Party in
OJC Knor
Op zaterdag 27 november wordt er in OJC Knor een Beach Party
georganiseerd met medewerking van de dj´s Smek en Walter. De
deuren gaan open om 20.00 uur en het feest begint om 20.30 uur.
De entree bedraagt 3 euro. Iedereen die zin heeft in een feestje in
zomerse sfeer is welkom in OJC Knor in Meterik.

HORST
HELMESSTRAAT 28

OPEN HUIS ZAT. 27
en ZON. 28 NOV.
12.00-14.00 UUR

KOOPSOM  179.000,- k.k.

Deze woning is ook te koop op EEUWIGDUREND
RECHT VAN ERFPACHT voor een vaste koopsom
van  199.000,- k.k. De maandelijkse fiscaal
aftrekbare canon bedraagt circa  266,67.

VRAAGPRIJS  275.000,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

Keurige instapklare tussenwoning. Vernieuwd in
2005. Volledig vernieuwde moderne badkamer.
Onderhoudsvriendelijke achtertuin.
Perceeloppervlakte 150 m2.
Inhoud ca. 315 m3.

VRAAGPRIJS  199.750,- k.k.

GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

NIEUWE PRIJS! Unieke kans! Ruim luxe appartement met 3 slaapkamers v.v. garagebox en parkeerplaats op afgesloten terrein, balkon en dakterras.

Onder architectuur gebouwde vrijst. woning met
garage. Gehele woning v.v. veel lichtinval. Tuin met
jacuzzi op het zuiden.

Woonoppervlakte 170 m2.
Inhoud ca. 475 m3.

Perceeloppervlakte 323 m2.
Inhoud ca. 550 m3.

VRAAGPRIJS  295.000,- K.K.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  312.500,- K.K.
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15 VRAGEN aan Yannick Vullings 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

Column

Yannick Vullings
18 jaar
Sevenum
Hogeschool de Kempel,
Pabo in Helmond

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop kinderen te kunnen helpen en
dingen bij te leren. Ik doe nu de Pabo
en wil later een goede leerkracht zijn
voor de kinderen die ik lesgeef.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is organiseren en
rekenen. Geschiedenis is echt vreselijk.
Organiseren is een beetje te vergelijken met gym en dat vind ik leuk.
Rekenen ben ik vrij goed in, het is een
uitdaging om kinderen dit te leren,
omdat ze daar vaak moeite mee hebben. En geschiedenis ben ik niet zo
goed in en het boeit me ook echt niet.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een beste vriend en hij is best
bijzonder omdat ik hem bijna nooit zie
en ook maar amper spreek. Hij woont
niet hier in de buurt en ik ken hem
van voetbal, via Helmond Sport. Met
hem kon ik vanaf het eerste moment
veel lachen en we hebben dezelfde
interesses.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdagavond moet ik eerst werken
bij de Jumbo. Daarna ga ik soms nog
uit in Sevenum bij Metieske of Croes,
of ik blijf gewoon thuis en kijk nog
naar voetbal. Op zaterdagavond ga ik
de laatste tijd niet meer veel uit. Ik
blijf vaker thuis en dan kijk ik wat tv,
computer ik wat. Als ik toch wel uitga,
ga ik naar de keet of naar een kroeg in
Sevenum.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Iets lekkers te drinken, Malibu-Cola,
Pink Panther of een rode Wodka
Redbull of zo. Ook houd ik wel van

Pantyparty
Op het meest stomme
moment, drie keer achter
elkaar of het zelf niet in de
gaten hebben en dus de
hele dag voor gek lopen.
Panty’s die ritsen. Ik denk
dat iedereen, of ja, de
vrouwen onder ons, wel
eens met een panty heeft
staan worstelen of erop
gescholden heeft.

iets fris zoals een Ice Tea of een cola.
Dan nog iets lekkers te eten en nog
iets om de avond mee door te komen,
een paar dobbelstenen of kaarten
bijvoorbeeld.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Een groot gedeelte gaat op de bank,
sparen voor een mooie auto of alvast
voor als ik op mezelf ga wonen. Met
de rest ga ik leuke dingen kopen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een fout maak waar meerdere
mensen bij zijn. Laatst heb ik een penalty gemist, en uiteindelijk verloren
we de wedstrijd ook nog. Toen kon ik
wel door de grond zakken.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Geld, vrienden en kleren om

Hoe staat het met de
leefbaarheid in je wijk?
Laat het ons weten en meld je aan op

www.bewonerspanellimburgn.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonne
GROTE COLLECTIE

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

knip uit en ontvang

10% KORTING
op

uw

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

a a n k o p e n ! !*

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Geldig t/m 5 december 2010.

bijvoorbeeld te voetballen en m’n
zwembroek om te zwemmen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Pannenkoeken of een sate-schnitzel
met gebakken aardappelen.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een trainingsbroek en een trui
of t-shirt met een vest.
Dat zit altijd zo fijn.
En ik hou niet zo van bloesjes
bijvoorbeeld.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan uitslapen, computeren, en dan
voornamelijk Call of Duty, en aan
dingen met vrienden doen.
Na het trainen in de kantine blijven
hangen en mexen of zo.

Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Sevenum los van Horst maken en
ervoor zorgen dat Sparta’18 een kunstgrasveld krijgt.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Iets met veel actie of humor, zoals
Greenstreet Hooligans.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Waarschijnlijk wordt dat McDonalds.
Maar daar ga ik wel over nadenken als
het bijna zover is.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Kroatië, daar wil ik altijd nog wel
eens heen gaan. Het lijkt me een
mooi land.

30% OPRUIMINGSKORTING
op alle kinder- en baby artikelen van merken als Lief!,
Koeka, Tiny Love etc. en heel veel woonaccessoires en
showroommeubels die allemaal niet mee kunnen met
onze verhuizing volgend jaar!
Schoolstraat 50, Panningen T: 077-462 07 62 www.cocoonwonen.nl

Heel voorzichtig en langzaam
trek ik voortaan die panty over
mijn benen. Toch krijg ik het
altijd voor elkaar om, als ik
mezelf er bijna helemaal in
gehesen heb, een beginnetje
van een enorme rits te
creëren. Met een heel klein,
scherp puntje aan mijn nagel.
Of doordat ik mezelf al
enthousiast met sieraden
behangen en mijn ring erin
blijft hangen. Het vervelende
aan dit ritsendrama is dat als
dat beginnetje er eenmaal zit,
het ritsen niet meer te
stoppen is. Steeds langer,
breder en tot overmaat van
ramp vertakt het zich ook
weer in honderd andere ritsen.
Ze hebben me wel eens
gezegd dat ik op zo’n beginnetje nagellak moet smeren,
dan zou het niet meer verder
ritsen. Een gouden tip moest
het zijn. Daar stond ik dan,
’s morgens in alle vroegte
mijn panty te ‘lakken’. Maar
helaas, het heeft niet mogen
baten. Of het nu aan mijn
panty ligt of aan mijn lakkwaliteiten, ik weet het niet, maar
bij mij helpt het in ieder geval
niet.
Een kleine troost dook op
toen ik laatst op de Dutch
Design Week was. Verkondigd
werd dat panty’s met ritsen
hip, trendy en hot zijn. Ik
bewonderde een paar geritste-panty voorbeelden en moet
toegeven dat het er heel gaaf
en mooi uitzag. Natuurlijk
gingen mijn handen meteen
kriebelen en moest ik zelf ook
proberen mooie ritsen te
fabriceren. Al snel kwam ik
erachter dat de ritsen die
ikzelf produceerde, of het nu
per ongeluk of expres geritst
was, er gewoon niet uitzien.
Blijkbaar heb je voor het ritsen
van panty’s toch een bepaald
talent of gouden handjes
nodig. Misschien, na heel lang
oefenen, ben ik ooit ook in
staat mijn panty’s stijlvol te
ritsen.
Mies

26

sport

25
11

Meedenken
over je wijk of buurt?
Meld je aan op

www.bewonerspanellimburgn.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonne

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Jeugdtrainers en -coaches van
Set Up in het nieuw
De jeugdafdeling van Set Up groeit met de week en zo ook de groep met vrijwilligers die de kinderen de
mogelijkheid geven om elke week weer te kunnen volleyballen. Deze enthousiaste groep is inmiddels ruim
40 personen groot en door de nieuwe kleding zijn alle jeugdtrainers en -coaches van Set Up voortaan
herkenbaar voor iedereen. De kleding is geheel mogelijk gemaakt door een stille sponsor die de jeugdafdeling van Set Up een warm hart toedraagt.

AB Limburg is gespecialiseerd in het aannemen, uitzenden en
detacheren van arbeidskrachten. Een no-nonsense coöperatie
die weet van aanpakken met ruim 40 jaar ervaring in het aanAB Limburg is gespecialiseerd in het aannemen, uitzenden en
bieden van ﬂexibele hulp. AB heeft haar wortels in de agraridetacheren
van arbeidskrachten.
Een no-nonsense
coöperatie
sche
sector, maar
is ook al jaren actief
in de hoveniersbranche,
die
weet
van
aanpakken
met
ruim
40
jaar
ervaring
in
het aangrond-, weg- en waterbouw, loonwerk en (civiele) techniek.

bieden van ﬂexibele hulp. AB heeft haar wortels in de agrarische sector, maar is ook al jaren actief in de hoveniersbranche,
grond-, weg- en waterbouw, loonwerk en (civiele) techniek.

Bij ons is het gras écht
groener!

Bij ons is het gras écht
Meewerkend voorman glastuinbouw
groener!
en

Meewerkend voorman boomkwekerij
De werkzaamheden zijn afhankelijk van het seizoen. Je bent verantwoordelijk
voorvoorman
het begeleiden
van teelt en oogst, waarbij je
Meewerkend
glastuinbouw
zelf ook meewerkt. Je taken bestaan o.a. uit planning van producen
tie en personeel, het bewaken van de kwaliteit, logistiek rondom
de oogst en administratieve
afwikkeling. Daarbij stuur je een
Meewerkend
voorman boomkwekerij
groep tijdelijke / buitenlandse medewerkers aan. Je werkt ook
met machines en kunt kleine storingen zelf verhelpen.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van het seizoen. Je bent verantwoordelijk
het begeleiden
van teelt
en oogst,
je
Wij
zoeken eenvoor
ﬂexibele
en zelfstandige
voorman
met waarbij
een agrarische
opleiding
en relevante
werkervaring.
Ben jij gemotiveerd
zelf ook
meewerkt.
Je taken bestaan
o.a. uit planning
van producen
je overhet
leidinggevende
hebben
wij
tiebeschik
en personeel,
bewaken vancapaciteiten,
de kwaliteit,dan
logistiek
rondeen
interessante
functie voor
jou met goede
om zeer
de oogst
en administratieve
afwikkeling.
Daarbijtoekomstmostuur je een
gelijkheden!
groep tijdelijke / buitenlandse medewerkers aan. Je werkt ook
met machines
en kunt kleine storingen
verhelpen.
Herken
jij je in bovenstaande?
Stuur danzelf
je cv
naar:
sevenum@ablimburg.nl

Wij zoeken een ﬂexibele en zelfstandige voorman met een agra-

Voor
functies
geldt eenwerkervaring.
vaste aanstelling
gebleken
rischedeze
opleiding
en relevante
Ben jij bij
gemotiveerd
geschiktheid.

en beschik je over leidinggevende capaciteiten, dan hebben wij
een zeer interessante functie voor jou met goede toekomstmogelijkheden!
Herken jij je in bovenstaande? Stuur dan je cv naar:

Meer
informatie op www.ablimburg.nl of bel
sevenum@ablimburg.nl
077 – 398 08 83 en vraag naar Inge Rempkens.
Voor deze functies geldt een vaste aanstelling bij gebleken
geschiktheid.

Meer informatie op www.ablimburg.nl of bel
077 – 398 08 83 en vraag naar Inge Rempkens.

Pietentraining bij SVEB
Woensdagavond 1 december vindt er een Pietentraining plaats voor beginnende talenten bij SVEB in
Broekhuizenvorst. Door middel van deze kennismakingsactiviteit kunnen kinderen van 5 jaar en ouder kijken of
voetbal iets voor hen is.
Speciaal voor de nieuwelingen staat er een jeugdleider
klaar om alle vragen te beantwoorden. Als afsluiting gaan de

jeugdspelers en de aanwezige
voetbalpieten een partijtje voetballen. De Pietentraining begint om 18.30 uur op Sportpark

’t Venneke, Beerendonckerweg
1c in Broekhuizenvorst. Voor
meer informatie bel Wim Gooren,
077 463 22 07.

HOVOC sterkste in derby
De volleybalderby tussen de heren van Hovoc uit Horst en het Sevenumse Athos is beslist in het voordeel van
Hovoc (3-1).
De Horster volleyclub won de
eerste drie sets. Hovoc-speler Rob
Lammers: “We begonnen goed en
namen in de eerste set al snel een
voorsprong. Door enkele persoonlijke
fouten kwam Athos nog terug, maar
uiteindelijk maakten we het goed af:
25-23. Onze tweede set was erg goed
(25-17), de derde set vooral degelijk
(25-20). In de vierde set waren we wat

onrustig en verloren we met 25-22.”
De derby trok veel supporters
en speelde zich af in een sfeervolle
sporthal. Lammers: “Toch waren we niet
meer gebrand op een overwinning dan
normaal. We willen gewoon een goede
serie neerzetten, daar zijn we nu mee
bezig.”
Doordat Hovoc in de laatste twee
wedstrijden liefst 9 punten haalde,

moest de Sevenumse trainer Theo
Minten zich aan een belofte houden.
Lammers: “Het was natuurlijk extra
leuk voor hem om van zijn oude club
te winnen. Hij had beloofd dat hij, als
we minimaal acht punten uit de laatste twee wedstrijden zouden halen,
terug naar huis zou lopen. Welnu, dat
heeft hij gedaan. Hij zal wel blaren
onder zijn voeten hebben, denk ik.”

Sporting ST verliest matig duel
van Leunen
Het eerste elftal van Sporting ST heeft de goede resultaten van de vorige weken geen vervolg kunnen
geven. Op sportpark ’t Hoogveld werd met 0-1 verloren van SV Leunen.
Onder leiding van de heer Thielen
uit Hegelsom begonnen beide
partijen slecht aan de wedstrijd. Veel
balverlies zorgde voor ouderwets
hotseknots voetbal waar geen lijn
in te vinden was. De gasten waren
iets gevaarlijker met een sporadisch
goed uitgevoerde counter. Sporting
stelde hier weinig tegenover. Slap
voetbal met slechte passes en weinig
inzet was wat de suppporters te zien
kregen. De eerste helft eindigde dan
ook in 0-0 met voor beide ploegen
nauwelijks mogelijkheden.

In de tweede helft was het
niveau iets hoger, maar er werd
vooralsnog geen opening gevonden aan beide zijden van het veld.
Na een goed kwartier na de thee
was het Leunen dat op voorsprong
kon komen. Een pass van achteruit
werd geblokkeerd waarna de spits
uit Leunen alleen op doelman Bram
Willems af kon gaan. Met een goede
reflex wist deze erger te voorkomen. In de tegenaanval was Sander
Thijssen dicht bij de openingstreffer,
maar zijn schot ging over.

Tien minuten voor tijd was
het echter Leunen dat toch op
voorsprong kwam. Balverlies in
de voorhoede van de gastheren
zorgde ervoor dat Leunen er
razendsnel uit kon komen. De bal
werd uiteindelijk teruggelegd in de
zestien en binnen geschoten door
Joost Tolkamp: 0-1. De equipe van
Henk de Bijl kon geen bres meer
slaan waardoor de nederlaag een
feit was. Volgende week gaan de
mannen uit Swolgen en Tienray op
bezoek bij Venlo.
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Beale Street in De Buun
Op zondag 28 november speelt de band Beale Street in Muziekcafé De Buun in Horst. Beale Street is een bluesrockband en bestaat sinds 2004.

Johan Custers
signeert in Horst
Zaterdag 27 november vindt een signeersessie plaats bij boekhandel
Bruna in Horst. Van 14.00 tot 15.00 uur zal de schrijver Johan Custers zijn
boek ‘Custers gebonden’ signeren. ‘Custers Gebonden’ is een verzameling
beschouwingen die de schrijver de afgelopen jaren als columns heeft
gepubliceerd.
Johan Custers maakt ogenschijnlijk
bizarre vraagstukken tot onderwerp
van zijn zoektochten. Vraagstukken
kunnen wat Custers betreft niet
curieus genoeg zijn of een filosofische

De spil van de band is de Schotse
zanger Brian Peters (Ayrshire). De rest
van de band bestaat uit Hans (lead
guitar & backing vocals), Leon (backing
vocals & rhythm guitar), Marc (bass gui-

tar) and Ronald (drums). De band speelt
klassieke blues-rocknummers van onder
anderen Muddy Waters en Willie Dixon.
Daarnaast komen onder anderen de
Doors, Jimi Hendrix, Clapton, CCR en

onderwerping is wel op zijn plaats.
In ‘Custers gebonden’ komen enkele van deze vraagstukken aan bod.
Sommigen worden zelfs beantwoord.
Meer informatie: www.johancusters.nl

Herman Brood voorbij. Beale Street
maakt geen exacte kopiëen. Men hoort
bekende nummers, uitgevoerd met een
eigen Beale Street tintje. De aanvang is
18.00 uur en de entree is vrij.

Craobh Rua in de Fookhook
Op zondag 28 november speelt de uit Belfast afkomstige band Craobh Rua in de Fookhook in Sevenum. De band
heeft zijn wortels diep in de Ierse folkmuziek.

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
Craobh Rua (uitgesproken als Crave
Roo-ah) betekent ´rode tak´ en verwijst
naar de in de Keltische geschiedenis
bekende ´red branch knights of Ulster´.
De band is opgericht in de jaren tachtig
en geïnspireerd door de Ierse folkrevival
van de jaren zestig en zeventig. Door
hun eigen verfijnde stijl en ongebreidelde virtuositeit zijn ze uitgegroeid
tot een toonaangevende band in de
Keltische folk.
Zoals veel Ierse folkmuzikanten zijn

de leden van Craobh Rua groot geworden in de levendige sessiescène van de
pubs in Ierland. Hun invloeden halen
ze bij de topbands die een generatie
eerder de Ierse folkmuziek wereldwijd
op de kaart gezet hebben, zoals The
Chieftains, Planxty, The Dubliners en
The Bothy Band. Maar natuurlijk hebben
plaatselijke musici en muzikanten een
even grote rol gespeeld in de totstandkoming van hun repertoire. De charme
van de folk als muziek van het volk en

niet van de sterren komt bij Craobh Rua
voelbaar aan de oppervlakte. De band
heeft een rijk en afwisselend repertoire
van traditionele songs en instrumentals.
De Fookhook nodigt iedereen van
harte uit op zondag 28 november
om 16.00 uur in Horecacentrum de
Sevewaeg, Markt 3 in Sevenum.
De toegangsprijs bedraagt 12,50
euro. Meer informatie over Craobh Rua
is te vinden op
www.myspace.com/craobhrua

ZONDAG 28 NOVEMBER 16.00 UUR

SEDAA
MONGOLIE ONTMOET ORIENT
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Horster Popkwis in
zaal De Lange
Op zaterdag 27 november vindt de derde Horster Popkwis plaats in
zaal De Lange.
De Horster Popkwis is volgens de
organisatoren de gezelligste popkwis
van de regio. Een ontmoetingsavond
voor muziekliefhebbers met veel muziekfragmenten en beeldmateriaal. Na
de kwis is er een afterparty, waarbij
de bezoekers kunnen swingen op
goeie muziek met dj Pieter. Ook dit
jaar was de kwis weer snel volgeboekt met deelnemende teams. Maar
liefst dertig teams van vier personen

´Dodie Spittal Award´
voor Marijn Poels
Met zijn nieuwe documentaire ´The voice of 650 million times one´ heeft Marijn Poels de ´Dodie Spittal Award´
gewonnen. De jury van de ´Calgary International Film festival Picture This´ heeft de film afgelopen weekend
geselecteerd voor de prijs.

hebben zich al weken geleden aangemeld. Dat betekent dat er zich geen
nieuwe teams meer aan kunnen melden. Maar dat neemt niet weg dat publiek van harte welkom is. Er is veel te
zien en te horen en er is ook aan een
speciale publieksronde gedacht. De
popkwis begint om 19.30 uur en vanaf
ongeveer 00.00 uur gaat de afterparty
van start. Voor meer informatie kijk op
www.horsterpopkwis.nl

Speculaas bakken
voor kinderen
in Museum De Locht
Zondag 28 november wordt in de authentieke bakkersoven in het
originele bakhuisje speculaas en pepernoten gebakken. Kinderen mogen
de bakker daarbij helpen. Ook zijn er op deze dag demonstraties
houtsnijden en smeden.
Verder zijn er in het museum
twee exposities te bekijken, de
expositie ´Toen wij uit Rotterdam
vertrokken´ over de emigratie vanuit
deze regio naar Noord-Amerika in de
periode van 1870 tot 1935 en de

expositie ´Miniatuurauto’s´.
Museum De Locht is geopend op
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur.

Silvesterparty
voor het hele gezin
in Horst
Dit jaar wordt met Oud en Nieuw in Party & Sportcentre De Riet in
Horst een silvesterparty voor het hele gezin georganiseerd.
De silvesterparty duurt van 21.00
tot 02.00 uur. Tijdens deze uren is de
drank inbegrepen exclusief buitenlands gedistilleerd. Er wordt een
koud-/warmbuffet opgediend en
om 00.00 uur wordt de champagne
ingeschonken en de oliebollen opgediend. Tijdens deze avond is er voor
de kinderen de mogelijkheid om te
zaalvoetballen, tennissen of bowlen.
Ook kunnen ze gebruik maken van

In de nieuwe VSO-documentaire
van Marijn Poels praten gehandicapte
mensen van over de hele wereld
openlijk over hun uitsluiting in de
maatschappij als het gaat om zaken
als gezondheidszorg, seksualiteit en
in het bijzonder hun kwetsbaarheid
voor HIV en AIDS. Het is een document
voor de moed en toewijding van veel

mensen die dagelijks vechten tegen
vooroordelen. De film laat ook de misverstanden rondom seksualiteit, HIV en
mensen met een handicap zien.
De Award is vernoemd naar Dodie
Spittal, een man die zich inzette voor
mensen met een handicap. De Dodie
Spittal Award wordt jaarlijks uitgereikt door de jury van het Calgary

International Film festival. Marijn
Poels heeft deze prijs ontvangen
omdat hij met zijn documentaire een
positieve bijdrage heeft geleverd aan
de gemeenschap van gehandicapte
mensen. Op 12 februari is Marijn Poels
aanwezig bij de Gala Award Evening
in Calgary, Canada om zijn prijs in
ontvangst te nemen.

Je hebt maar één thuis…

een springkussen. De kosten voor
deze avond zijn 45 euro per persoon
voor volwassen en kinderen betalen
tussen 10 en 30 euro (afhankelijk van
de leeftijd). Kinderen van 0 tot 4 jaar
mogen gratis naar binnen. U kunt tot
15 december 2010 een toegangskaart
voor deze avond kopen aan de bar
bij Party & Sportcentre De Riet op de
Weltersweide 22 te Horst, telefoon
077 398 26 24.

Afscheidsavond
A-MuziCaal
bij De Lange Horst
Op 18 december treedt voor de laatste keer de formatie A-MuziCaal
op in de zaal van De Lange in Horst.
De groep A-MuziCaal met de
leden Thijs en Jan van den Munckhof,
Hay Verheijen en Ger van den
Bekerom, tekstschrijver Cor Kuijpers
en componist Thijs Kleven begon in
1999 met het zingen van carnavalsliedjes bij D’n Dreumel. Van de elf
keer dat ze deelgenomen hebben aan
de liedjesavonden, stond de groep zeven keer op de cd. Absolute hoogtepunten waren ’Wiebelkuntje’, dat de
eerste plaats haalde en ’Lot Kome Wat
Keumt’ dat als tweede eindigde. Het

Filmmaker Marijn Poels introduceert zijn film tijdens de Belgische première in Brussel (Foto: Phos Brussels)

devies van deze groep is altijd zingen
en lol maken geweest. De mannen
van A-MuziCaal staan er op deze
avond echter niet alleen voor. Er zijn
ook optredens van Crist Coppens, De 3
Donoren, Huub & Chris, Doorgestoken
Kaart, De Oetslovers, Aaltied Noeit te
Laat en Snoeze Poeze. Ook worden
de vier winnende liedjes van dit jaar
(inclusief Aaltied Noeit te Laat) ten
gehore gebracht. De zaal is geopend
om 20.00 uur, aanvang is om 20.30
uur. De entree is gratis.

...er is maar één
Groene Kruis Thuiszorg!
Een eigen woning betekent letterlijk en figuurlijk ruimte voor uzelf. Thuis bepaalt ú hoe u
woont en leeft. Dankzij de diensten van Groene Kruis Thuiszorg kunt u lang zelfstandig thuis
blijven wonen. Soms is een beetje hulp voldoende, maar ook wanneer u of uw partner zeer
intensieve zorg nodig hebben, is Groene Kruis Thuiszorg er voor u. We stemmen alle
ondersteuning hoogstpersoonlijk af op uw wensen. Er is maar één Groene Kruis Thuiszorg.
U merkt het verschil.

Informatie: T 088 - 61 088 61 | www.groenekruis.nl
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Mongoolse band Sedaa
in Horst
Op zondag 28 november staat Sedaa op het podium in Cambrinus in Horst. Sedaa is een niet alledaags
muziekgezelschap met drie muzikanten uit Mongolië en een uit Iran en legt een link tussen de traditionele
Mongoolse muziek en de Oriënt.
Sedaa creëert een heel eigen en
fascinerende klankwereld. Zanger
Nasaa Nasanjargal zingt in de typisch
Mongoolse keelzangstijl. Samen
met Naraa Naranbaatar bespeelt
hij de Morin Khuur, een 2-snarige
paardenkopviool. Ook de virtuoze
dulcimer-speler Ganzorig Davaakhuu

en de Iraanse multi-instrumentalist
Omid Bahadori spelen op traditionele
instrumenten.
De muziek van Sedaa klinkt dan
mystiek, dan weer melancholisch
en soms zelfs modern. Zo nu en dan
wordt ook de elektrische (bas)gitaar
bespeeld. Zo wordt de luisteraar nu

eens wild ritmisch, dan weer via
vertederende ballades meegevoerd
door de wijde natuurlandschappen
van de Mongoolse steppe en het
verre Oosten. Het concert begint om
16.00 uur. Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Theaterduo Schudden
speelt try-out in Horst
Op zondag 28 november is de cabaretformatie Schudden voor de vierde
keer te gast in Horst. Na de voorstellingen ´Klam´, ´Zout´ en ´Ruis´ speelt het
duo nu een try-out van ´Noorderzon´ in het Gasthoes.
Noorderzon is een tragikomisch
programma vol herenigingen en
verbrekingen, vol afscheidsrituelen
en open armen die ontvangen, vol
volmaaktheden en schrijnende tekortkomingen. Schudden bestaat uit Emiel
de Jong en Noël van Santen.
De twee laatste voorstellingen van
Schudden werden beide genomineerd
voor de Poelifinario, de prijs voor

Standhouders
gevraagd

Rommelmarkt
Horst 2011

de theatermaker(s) met het meest
indrukwekkende cabaretprogramma
van het seizoen. Over de laatste voorstelling ´Ruis´ schreef het Algemeen
Dagblad onder andere: “Schudden
levert met Ruis een beeldschoon programma af”. De foyer gaat om 19.00
uur open en de voorstelling begint om
20.00 uur. Meer informatie en kaarten
reserveren kan via www.kukeleku.com

Frans Duijts tijdens
MegaPiratenFestival
bij De Lange

aanmelden zie:
www.carbootsalehorst.nl
Mcc Events
tel.: 06-54345123

Lezing Artrose
7 december 2010

Van 20.00 tot 21.00 uur
as week 47 door Petra van Dongen

ntie;
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I.v.m. beperkte plaatsen
graag vooraf opgave: 06-28613002

21.00u.
Grubbenvorst.
3002

STAPEL
KORTING
1 PRODUCT
= 10% KORTING
2 PRODUCTEN
= 20% KORTING
3 PRODUCTEN OF MEER = 30% KORTING

Praktijk voor Kinesiologie,
Bowen en Cranio-Sacraal tech.
Complementair op reguliere geneeskunde

(Deze actie loopt in december)

Voor meer informatie
www.petravdongen.nl
Lottumseweg 43, Grubbenvorst
06-28613002

Tijdens het MegaPiratenFestival op 15 januari zal in Café de Lange
Frans Duijts optreden. Naast het optreden van Frans kunnen liefhebbers van
Nederlandstalige muziek tijdens het festival ook genieten van artiesten als
Crist Coppens, Leo Simons, Robbie Lee en Jack van Raamsdonck.

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

Kinesiologie,
maat 60/90
BOSPLANTSOEN
Bowen en
Cranio-Sacraal tech.
Complementair op
reguliere
geneeskunde.

06 22944564 of 077 4678186
Voor informatie
www.petravdongen.nl

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66
www.kapperscompanyhorst.nl

mooi
haar

Frans Duijts is volgens velen de
natuurlijke opvolger van André Hazes
en is niet meer weg te denken uit de
Nederlandse popmuziek. Nummers als
‘Jij denkt maar dat je alles mag van mij’
en ‘Lieveling’ hoeven maar ingezet te
worden en de hele zaal zingt luid mee.
Het debuutalbum ‘Zo ben ik mezelf’

stond zelfs 100 weken onafgebroken in
de album top 100: in deze tijden een
unicum voor Nederlandstalige artiesten.
Het festival vindt plaats in de zaal
van De Lange. Kaarten à 15 euro zijn
reeds in de voorverkoop bij De Lange
verkrijgbaar. Tickets aan de entree op
15 januari kosten 20 euro.

30
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The Sparks bij
Blok 10

Groep meiden uit
Melderslo in finale KVL

De band The Sparks treedt zaterdagavond vanaf 22.30 uur op in Blok
10 in Horst. De band werd midden jaren zestig opgericht en speelt een
mix van beatmuziek, rock ’n roll en rock.

Op woensdag 17 november heeft een groep meiden uit Melderslo met succes deelgenomen aan de voorronde
van het Kinger Vastelaovend Leedjesfestival (KVL). Ze staan daarmee in de finale op 13 februari in Helden. De
groep bestaat uit Inge Derikx, Veerle van den Brandt, Maud Kleuskens, Imke Achten en Evi Hagens.

Ze hebben enkele cd’s en een
dvd uitgebracht. Het hoogtepunt
van The Sparks lag in 2003 met een
aantal concerten in de Cavern-Club
in Liverpool, de bakermat van de
beatmuziek. Ondanks enkele wisselingen bestaat de band al meer

dan 45 jaar. In 2008 wist de band
door te dringen tot de regiofinale
van de competitie The Clash of the
Coverbands. The Sparks kwamen
daarbij twee stemmen te kort om
door te mogen naar de landelijke
halve finale.

Stunning Suzy in
‘t Stammineke
Classic rockcoverband Stunning Suzy uit Horst zal zaterdag 27 november
optreden in Café ’t Stammineke in Grubbenvorst.

De voorronden van het KVL voor
Noord- en Midden-Limburg werden
op 17 november gehouden in Baarlo.
Hier deden 24 liedjes aan mee en
er werden drie liedjes gekozen die
rechtstreeks naar de finale gaan. In
Zuid-Limburg is ook een voorronde
gehouden, waarbij drie liedjes rechtstreeks naar de finale gaan. De finale
vindt plaats op 13 februari in Palladio
in Helden en bestaat uit elf liedjes. De
overige vijf liedjes worden aangewezen door de jury. Het liedje ´gepimpt´
van de Melderslose dames gaat over
meiden die alles mooier willen maken.
Het begon met een omafiets die ze
wat saai vonden en gingen pimpen.
Omdat dat er prachtig uitzag, gingen
ze ook de rest van de wereld pimpen
en ´moeijer make´. Door het gepimp is
zelfs de school niet meer saai.
Afgelopen woensdag kwam het
L1-programma Kinjerkroam bij de
meiden op school om tv-opnamen
en een clip te maken. Ook zullen de
meiden hun liedje gaan opnemen in
een professionele studio, de Marlstone
studio in Bunde. Van de opnamen van
alle KVL-finaleliedjes wordt een cd
gemaakt.

De zangeressen Evi, Maud, Imke, Veerle en Inge

STEIGERHOUT EN
TEAKHOUT MEUBELS
voor binnen en buiten

Blaktweg 69, Melderslo, 06-5193 18 38

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

Tel. 06 55 12 69 96

Ladys Night
16 december

In alle vestigingen van BiblioNu konden kinderen tijdens de
Kinderboekenweek meedoen met een speurtocht. Ze moesten
ontdekken welk kinderboekenfiguur is getekend door welke illustrator.
De goede oplossing was ´Westendorp´. Onder de goede inzenders van
de bibliotheek in Horst zijn twee prijswinnaars gekomen, Nanko
Cuppen en Isabelle van der Weegen, beide 7 jaar oud. De prijzen zijn
maandag 8 november in de bibliotheek uitgereikt door Yvonne
Smolenaars, bibliothecaris BiblioNu.

077 398 56 51

ballads. Het is een feest der herkenning, dat gekenmerkt wordt door een
veelzijdige vette sound en meerstemmige zang. Café ’t Stammineke heeft
vanaf 20.30 uur haar deuren geopend.
Voor meer informatie kijk op www.
stunningsuzy.nl of www.stammineke.nl

Organiseren
een gezellige ladys night
met leuke kortingen!
op 16 december
van 19.00 tot 22.00 uur
Reserveer nu uw kaarten
want vol is vol
077 398 19 33
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500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

Horst aan de Maas

Het verrassende repertoire van
Stunning Suzy bestaat uit nummers, die
je misschien al een tijdje niet meer gehoord hebt, maar die wel bekend in de
oren klinken. De band staat garant voor
een afwisselend optreden met zowel
snoeiharde rockmuziek als gevoelige

Alleen online bestellen via:
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

Doolgaardstraat 8

Classic Rock coverband Stunning Suzy met de ’Suzy van de aovend’

10% korting
gratis bezorgd
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Broekhuizen(vorst)
Intocht Sint

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

zo 28 november
Locatie: Loswal Broekhuizen

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

Za 27 november 20.30 uur
Locatie: OJC Niks

Pietentraining
wo 1 december 18.30 uur
Organisatie: SVEB
Locatie: sportpark ’t Venneke

Grubbenvorst
Stunning Suzy

za 27 november
Locatie: café Stammineke

Horst

do 25 november
Locatie: Mèrthal

America

za 27 november 22.30 uur
Locatie: Blok 10

zondag

Beale Street

zondag

zo 28 november
Locatie: De Buun

Broekhuizenvorst

Intocht Sinterklaas
za 27 november 15.00 uur
Locatie: Blokhut Jong Nederland

Horster Popkwis
za 27 november
Locatie: café De Lange

(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

Sedaa

Griendtsveen

zo 28 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zondag

De Arie & Hennie show

zondag

zo 28 november 19.00 uur
Locatie: De Lange

Horst (Lambertus)

Lottum

The Big Four
za 27 november 20.30 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

10.00

10.00

19.15

19.00

09.45

Hegelsom

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

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

Horst (Norbertus)

zo 28 november 13.00 uur
Locatie: De Locht

zaterdag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
08.30

Kronenberg

Meterik

zaterdag

Beachparty

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum

za 27 november
Locatie: OJC Knor

zondag

Meerlo
zondag
donderdag

1990 | 2010

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

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

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

Houtsnijwerk maken

Spoedgevallendienst
26 november t/m 2 december
Tandarts Spiertz
Haamakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

112

zaterdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Tandarts

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

Heilige mis

Grubbenvorst

Venlo

Venray

Heilige mis

zo 28 november 12.00 uur
Locatie: Merthal

Huisartsenpost
(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

Heilige mis

Broekhuizen

zaterdag

JeugdRechtendag
za 27 november 13.00 uur
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: ’t Gasthoês

Kerkdiensten

De Sparks

Pakhuis Sinterklaas open

Uitreiking Ondernemersprijs
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

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

AGENDA

Kensington & Daybrokee

‘Mee-denk avond’

Nieuwbouwplan Broekhuizen

Voor wie: starters, singels, medioren, senioren
en gezinnen
Locatie: maaspaviljoen te broekhuizen
Tijdstip: aanvang 20.00 tot 21.30 uur

Iedereen is welkom en de koffie staat klaar…

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

32A.s. zondag
nieuws 25
11 KOOPZONDAG in Horst
van 12.00 - 17.00 uur.

Koop nu,
Nu halen,
Nu halen,
betaal
of in 4 keer of in 10 keer
*
betalen!*
betalen!*
in 2012

SINT

KADO GARANTIE

de móóiste kado’s - de laagste prijzen
• Comfortabele vol-elektronische bediening.
• Verbruikt 10% minder dan normale energieklasse A!
• Meervoudige waterbeveiliging, extra grote
vulopening.
• Programmaverloop-indicatie, standaard
verkorte wasprogramma’s.

Informeer.

(tot 10 dec. 2010).

82
CM
3x

Digitale scartaansluiting

699
599

TOPKWALITEIT!

1400
TOEREN

379

599
549

Al een
WASAUTOMAAT
vanaf € 249

óf 10x €

37,90

23

GEEN AFVOER NODIG

• Full HD techniek zorgt voor een ongeevenaarde beeldkwaliteit! Invisible Speaker voor een nog mooier design, Clear
Voice II zorgt voor een perfect geluid.
• 3x HDMI-aansluiting, USB-aansluiting.
• Smart Energie Saving = enorme energie besparing.

349

6 kilo =

20% extra

ELEKTRONISCHE CONDENSDROGER

• Grote gegalvaniseerde trommel met asymmetrische wasgoedmeenemers = zacht voor het wasgoed.
• 6 kilo inhoud = 20% extra, vol-elektronische bediening.
• XXL opening voor makkelijk in- en uitladen.

Sint kado tip!

0
12

L.

Waterbeveiliging

Grill

379

AAA-KLASSE VAATWASSER

• Turbo-drogen voorkomt druppelvorming.
• Veilige Aqua-stop, 5 programma’s en 4 temperaturen.
• Automatische beladingsherkenning,
startuitstel 3, 6 of 9 uur, 12 couverts inhoud.

299

GAS / ELEKTRO FORNUIS

• Gasbranders met elektrische vonkontsteking.
• Elektrische oven met onder- en bovenwarmte en
elektrische grill, energielabel A = zeer zuinig!
• Oven met 4 programma’s en praktische opberglade.

69
59

DRAAGBARE
RADIO + CD / MP3-LINK

• Speelt CD’s, CD-R en CD-RW af.
• Dynamic Bass Boost voor diep, indrukwekkend
geluid, MP3 link voor het afspelen van draagbare muziek.

• USB / audio ingang aan de voorzijde voor het afspelen van MP3 /
WMA-bestanden, handige tijdklok met 3 instellingen.
• Sound Turbo geluidsweergave met 60 Watt vermogen.
• FM radio met Radio Data System.

HARDE SCHIJF

1 GB

49
39
Sint kado tip!

24,95

COMPACTE DVD-SPELER

• Geschikt voor DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, (S)
VCD, CD, CD-R/RW, JPEG, hoogwaardige uitgangen
voor analoge en digitale audio.
• Extreem compact model, inclusief afstandbediening.

499
399

INTERN GEHEUGEN
6x

EXCL. MONITOR

299

MP

WEBCAM

250 GB

VEELZIJDIGE
MULTI MEDIA COMPUTER

• Snelle ADM Athlon II X2 4450B processor (2300
MHz), 160 GB harde schijf, 1 GB DDR2 intern geheugen.
• nVidia GeForce 6100SE video, IEEE1394 / FireWire
poort, geïntegreerde DVD-speler / brander, 6x USB
2.0 aansluiting.

15,6”
BEELDSCHERM

Kredietsom

249
199

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

125

KRACHTIGE
2000 WATT STOFZUIGER

• Motor van 2000 watt genereert een maximale
zuigkracht van 375 watt.
• HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 12-ﬁlter.
• Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak, actieradius van maar liefst 10 meter.

Effectieve

599
499

OP=OP!

399

UITGEBREID NOTEBOOK
•
•
•
•

Intel Celeron processor 900.
250 GB harde schijf, 2 GB DDR3 intern geheugen.
Intel GMA 4500M shared video.
WiFi 802.11b/g/Draft-N, 5-in-1 cardreader

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.

2000
WATT

39

STEREO-SET MET MP3 / CD-SPELER

HARDE SCHIJF

499
399

139

USB-AANSLUITING

160 GB

549
499

START-UITSTEL

299

• Zeer royaal 230 liter koelgedeelte, 4-sterren vriesgedeelte met 120 liter
inhoud, uitermate zuinige energieklasse A.
• Handig 2-in-1 draagplateau = ruimtebesparend.
• Max Space vriesladen bieden tot 70% meer ruimte!

Extra stil

39,90

299
249

499
399

350 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

Al een
VAATWASSER
vanaf € 199

óf 10x €

VEEL
VERKOCHT!

.

0L

OP=OP!
599
499

399

82 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV

Looptijd

Totale

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.
Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

€

500

0,00%

13

€

500,00

€

1.500

0,00%

13

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

13

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

5.000

0,00%

13

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 28 november 2010).

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

• 100% Laagste-Prijs-Garantie!
• 4 weken GRATIS proberen!
• Niet tevreden? Geld terug!
• SNEL bezorgd én aangesloten!
• Deskundig en persoonlijk advies!

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van
Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag
naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST
Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m241110

`

EXTRA HOGE KORTINGEN!

28 NOVEMBER

