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Minister Camiel Eurlings
bezoekt Lottum
Wat een drukte rond de Bottel, de lagere school van
Lottum, afgelopen maandag. Reden voor de opwinding
was het bezoek van Camiel Eurlings, minister van verkeer
en waterstaat. Doel van zijn bezoek was de introductie
van het informatieprogramma “veilig op weg”.
Veilig op weg is een lesprogramma voor de basisscholen
in Nederland. Het is een op theorie en praktijk gerichte instructie, die de gevaren voor voetgangers en fietsers rondom
de dode hoek bij vrachtauto’s onder de aandacht moet
brengen. De regionale en landelijke pers was volop aanwezig
in Lottum om de verrichtingen van Camiel Eurlings vast te leggen. Ook waren Alexander Sakkers, Voorzitter van TLN en Joop
Goos van VVN aanwezig. De gemeente werd vertegenwoordigd door Marcella Dings. Veilig op weg is een initiatief van

TLN (Transport en Logistiek Nederland)
en VVN (Veilig Verkeer Nederland).
Minister Eurlings was erg verheugd met
het initiatief. “Jaarlijks zijn er nog te
veel doden te betreuren door ongelukken tussen vrachtauto’s, voetgangers en
fietsers”, aldus Eurlings.
Het evenement werd in goede
banen geleid door een strak schema
en een goede organisatie. De leerlingen van groep 8 kregen theorie- en
praktijklessen van 9.00 tot 10.30 uur.
De praktijklessen werden gegeven
door ervaren chauffeurs, die gebruik
maakten van een vrachtauto die hier

speciaal voor is aangeschaft. Na enige
vertraging arriveerde Camiel Eurlings bij
de Bottel. Minister Eurlings heette iedereen, in het bijzonder de kinderen, van
harte welkom. Na zijn welkom werd het
lespakket, bestaande uit een CD en een
lesboek, aangeboden door de heren
Sakkers en Goos. Een groepje kinderen
van de Bottel mocht een praktijkles
uitvoeren met Camiel Eurlings achter
het stuur van de grote truck. Na afloop
gaf Eurlings aan dat hij niet besefte hoe
moeilijk het was om de kinderen in de
nabijheid van de vrachtauto te kunnen
zien. Een tip van Alexander Sakkers om
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De eerste editie van HALLO is uit!
“Voor u ligt de eerste editie van het nieuwe nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas. Met groot enthousiasme gemaakt door ons team. Nieuws, feiten en
achtergronden voor alle inwoners van onze nieuwe gemeente. U mag gerust
weten dat ik trots ben op deze eerste uitgave,” aldus Eric van Kempen,
directeur GCH Communicatie Groep en uitgever van het nieuwsblad HALLO.

”Trots op deze eerste uitgave”
“Door de komst van HALLO wordt
de saamhorigheid tussen alle 16
kernen van de nieuwe gemeente

Horst aan de Maas bevordert.
Vanuit één centraal communicatiepunt lezen 40.000 mensen hetzelfde

nieuws, feiten en achtergronden. Ook
bedrijven, instellingen en ondernemers
vinden in HALLO één centrale drager
voor de hele gemeente. We gaan ons
met interessante artikelen (nieuws en
achtergronden) onderscheiden van de
al bestaande weekbladen. We zoeken
daarnaast de interactie op via HALLO
online (www.hallohorstaandemaas.nl),
een medium dat communiceren zo
optimaal mogelijk maakt.

De combinatie nieuwsblad en internet zal elkaar versterken en biedt
ongekende mogelijkheden. Vanaf nu
zult u wekelijks HALLO aantreffen in
uw brievenbus, bezorgt door mensen
uit uw eigen woonkern elke donderdag opnieuw. Mede namens het hele
team van HALLO wens ik u heel veel
leesplezier.”
Eric van Kempen
Uitgever HALLO Horst aan de Maas

aankomende automobilisten even achter het stuur van een vrachtauto plaats
te laten nemen werd positief ontvangen
door Minister Eurlings.

”Minister Eurlings
was leuk,
vooral zijn haren
waren cool”
De leerlingen van groep 8 van de
Bottel waren behoorlijk onder de indruk
van het hele gebeuren. Femke, Jim, Erik,
Evi en Dennis voerden het praktijkgedeelte uit, met Minister Eurlings achter
het stuur van de grote truck. Enkele
opmerkingen van het bevoorrechte
groepje: “Het was erg leuk want we
hadden Camiel Eurlings nog nooit gezien. Minister Eurlings was leuk, vooral
zijn haren waren cool. Het lespakket was
leuk en leerzaam”. Op de vraag waarom
nu juist zij gekozen waren voor het praktijkgedeelte gaven ze als antwoord: “Wij
zijn gewoon de slimste van de klas”.
Een ding weten we nu zeker, de
A74 is klaar vóór de Floriade. Minister
Eurlings beloofde dit een van de kinderen, die de opdracht had gekregen van
pap om dit te vragen. Als dank nodigde
Camiel Eurlings groep 8 van Basisschool
de Bottel uit voor een tegenbezoek op
zijn ministerie. Deze uitnodiging werd
enthousiast geaccepteerd.
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Feiten en cijfers van de voorbije zomer
De meteorologische zomer van 2009 was de warmste en zonnigste
zomer sinds 2006 en de droogste sinds 2003 met een hoog aantal zomerse
dagen. De gemiddelde temperatuur berekend over dag en nacht bedroeg in
Arcen van juni tot en met augustus 17,8° (normaal 17,0°). Juni was een vrij
normale maand, juli was vrij warm en nat, en de droge augustus was de
warmste maand. De helft van het aantal augustus dagen verliep zomers
warm met 25 graden en meer. Het KNMI-weerstation Arcen meldde van juni
tot en met augustus 35 zomerse dagen en dat waren er 9 meer dan
normaal. De zomers van 2007 en 2008 hadden er slechts 18. Sinds de
Tweede Wereldoorlog hebben in het vrije veld slechts 8 meteorologische
zomers meer zomerse dagen gegeven. Het was ook zonniger dan normaal.
Van juni tot en met augustus was de zon in Noord-Limburg bijna 700 uur te
zien (normaal 555 zonuren). Voor het laatst was de zomer van 2003
zonniger met ruim 700 zonuren.

”Zonniger en 35 zomerse dagen”
De zomer was in heel Limburg het
droogst in de regio Neer-Haelen-Horn
waar tijdens de drie zomermaanden

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.000 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl

iets minder dan 160 mm viel. In
Nederland was het alleen in het NoordHollandse duinengebied
(Petten totaal slechts 105 mm).
Een schril contrast met de kop van
Noord-Limburg waar in Nieuw-Bergen
en Gennep ruim 300 mm neerslag
werd gemeten. Ook Blitterswijck was
nat: 297 mm van juni t/m augustus.
Normaal valt in de zomer in NoordLimburg 200 mm. Indien kort gras
continu optimaal van bodemvocht was
voorzien, dan was de verdamping ruim
300 mm geweest; gelijkmatig over de
drie zomermaanden verdeeld. Normaal
is deze zogenaamde referentiegewasverdamping 265 mm. In juli werd het
neerslagtekort aangevuld door talrijke
buien (Blitterswijck 182 mm en Bergen
en Well maar liefst bijna 200 mm door
een wolkbreuk op 3 juli). In augustus
werd het behoorlijk droog. Juni gaf in

Helmond slechts 40 mm regen, tegen
ongeveer 100 in de regio Venlo door
een wolkbreuk.
De meteorologische zomer begon
zomers met op Pinkstermaandag
1 juni en op 2 juni ‘s middags 25 tot
27°. Daarna was het tot net na de
langste dag meest koel en wisselvallig.
Tijdens de tweede helft van juni werd
het overwegend droog. Vanaf 25 juni
was het elke dag zomers warm met
meer dan 25° en daardoor werd juni
toch nog iets warmer dan normaal.
Op 2 en 3 juli was het tropisch
warm met ruim 30° en deze hitte

werd in noordelijk Noord-Limburg
beëindigd met wolkbreuken. Na 5 juli
sloeg het weer compleet om. Het werd
nat en behoorlijk koel met op 10 juli
maximaal 16 à 17°. Van 11 juli tot en
met 2 september was het elke dag
warm met maxima van 20° en meer.
Telkens als het heet werd, kwamen er
enkele onweersbuien opzetten. Een
lange stabiele zomerse periode en een
hittegolf zat er daardoor niet in. Wel
grossierde augustus in zomerse dagen.
Op donderdag 20 augustus werd het
bloedheet. Haler werd met 37,0° het
warmste KNMI-weerstation.

”Zachtere natte
winters en ’s zomers
meer hittegolven”
Opwarming van de aarde heeft
ook de gemiddelde jaartemperaturen
in Noord-Limburg doen oplopen sinds
1988: jaren 1988 tot nu gemiddeld ongeveer 1 graad warmer dan perioden
1946-1987. De verwachting is; zachtere
natte winters en ‘s zomers vaker hittegolven afgewisseld door zware buien.
(gegevens: Thijs Zeelen Meteo Limburg)

Dorpsstraat 4
5941 EW Velden
T (077) 472 2494
M 06 1283 1778
info@jacclabbers.nl

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

www.scs-horst.nl
077-3987579

info@scs-horst.nl

Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl

Van 15 sept. t/m 15 dec 2009.

20% korting
op alle kamerhoge
overgordijnen van

www.jacclabbers.nl

Zaterdag geopend van 10 tot 16 uur en op afspraak

Commercieel adviseur
Frank Erren
T 06 23 87 51 53
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Eric Brouwers
T 06 53 18 56 69
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

Voortaan elke

donderdagavond vast

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

Grubbenvorst

Nu mosselavonden!

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

• Mossel-avond
• Tapas-avond
• Wild-avond
• Wat de Pot schaft-avond
Kerkstraat 20a, 5961 GD Horst Tel. (077) 398 72 50

Het adres voor alle feesten –
gelegenheden – bedrijfsborrels/feesten
– koffietafel – en lekker eten!

Info: www.indewittedame.nl
of tel.: 077-3278051
Natuurlijk ook Grubbenvorst
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Spoor bij Melderslo tijdelijk dicht
In oktober werkt ProRail aan het
spoor in Melderslo. De werkzaamheden vinden overdag en ’s nachts
plaats. Meestal wordt er in de nacht
gewerkt, omdat er dan geen
reizigerstreinen rijden. Reizigers
ondervinden zo minder overlast en
voor de spoorwerkers is het een

stuk veiliger werken. De overweg aan
de Broekhuizerdijk wordt vernieuwd.
Zo wordt er een nieuwe overwegbevloering gelegd en rondom de
overweg wordt een nieuwe asfaltlaag
aangebracht.
Tijdens deze werkzaamheden
wordt de overweg aan de Broekhui-

zerdijk afgesloten voor al het
verkeer, ook voor voetgangers.
Er wordt een omleiding ingesteld.
De werkzaamheden vinden
plaats van zaterdag 17 oktober
23.00 uur tot en met maandag
19 oktober 06.00 uur.

Reünie PTC+ in Hegelsom
Wie kent hem niet? Al tientallen jaren staat de haan trots op het gebouw waar voorheen PTC+ haar kantoren en
leslokalen had. Aan de Stationsstraat in Horst – Hegelsom is de laatste jaren veel veranderd. Het praktijkonderwijs
kreeg een andere inhoud en andere doelgroepen. Het aantal personeelsleden nam sterk af.

Foto: Great Lengths

”PTC+ werd
in 1953 opgericht
en uitgebouwd”
het hostel en verzorgt haar trainingen
in praktijkruimten op het terrein. Nog
steeds wordt gebruik gemaakt van
bedrijven in de omgeving.

”In de komende
jaren wordt
flink geïnvesteerd
in nieuwe praktijkvoorzieningen”
In de komende jaren wordt flink
geïnvesteerd in nieuwe praktijkvoorzieningen, onder andere in logistiek en
techniek, samen met CitaVerde. PTC+
gaat verder onder de vlag van de Aeresgroep; een instelling voor agrarisch

onderwijs in het midden van het land.
Nieuwe lijnen met perspectief voor de
toekomst zijn uitgezet.
Het aantal personeelsleden ligt
nu rond de twintig, in de jaren tachtig
was dit ongeveer honderd. Voldoende
reden om met huidig en oud-personeel
bij elkaar te komen. Zaterdag 3 oktober, een dag voor Werelddierendag,
leent zich hier uitstekend voor.
De lijst met oud – personeel telt
zo`n 250 namen. ”We hebben niet
alle adressen kunnen achterhalen, we
vertrouwen erop dat het ook doorverteld wordt” zegt Monique Wanten,
lid van organiserend comité. De rijke
geschiedenis zal voldoende gespreksstof opleveren. Meer over PTC+ is te
vinden op www.ptcplus.com, zie ook
www.aeres.nl.

Reporter worden voor uw dorp?
Er staat veel te gebeuren in de
nieuwe gemeente. Op 1 januari 2010
is de herindeling een feit en telt de
gemeente maar liefst 16 kernen.
Dorpen met elk een eigen gezicht en
identiteit en waar volop activiteiten
zijn. Er gebeurt altijd en overal wel
iets wat interessant is om te delen
met de lezers van HALLO Horst aan
de Maas en de bezoekers van HALLO
online (www.hallohorstaandemaas.nl)
De redactie van HALLO wil er zeker van zijn dat ze ook al het nieuws

Aardbeien
vlaai

Horst • Maasbree

PTC+ werd in 1953 onder de
energieke leiding van de onlangs
overleden Sjer Dings opgericht en
uitgebouwd. Minister van Landbouw
Sicco Mansholt legde in die tijd de
basis voor elf praktijkcentra, verspreid
over Nederland. Doel was het veiligstellen van de voedselproductie door
de ontwikkelingen in de landbouw
te versnellen. Naast de pluimveevakschool, nu PTC+ in Hegelsom kwam
in Horst het Centrum voor onderwijs
in de Champignonteelt. Leerlingen uit
het landbouwonderwijs en anderen
kwamen naar Horst om praktijkkennis op te doen. Zo hoefde niet iedere
agrarische school zelf voor kostbare
investeringen te zorgen. De praktijkscholen boden eigen overnachtingsmogelijkheid aan. De avonden werden
doorgaans dan ook gezellig ingevuld.

Van de elf praktijkcentra bestaat
een aantal niet meer. Door de grote
teruggang in het aantal bedrijfsopvolgers in de veehouderij en veranderingen in de vraag naar praktijkleren is
er nog beperkt activiteit op het gebied
van veehouderij in Horst. De aandacht
gaat nu uit naar praktijktrainingen
met gezelschapsdieren, zoals paard,
schaap, geit, maar ook reptielen,
knaagdieren enzovoort.
De pluimvee- en varkensstallen
aan de Sint Jorisweg zijn weg, het
voormalige eigen melkveebedrijf aan
de Dijkerheideweg kreeg een andere
bestemming. Ook op het schoolterrein zelf is veel veranderd. Aceera en
Loods Limburg namen hun intrek in
de kantoren aan de Stationsstraat.
De leslokalen zijn in gebruik door
CitaVerde. PTC+ heeft haar kantoren in

De zomer zit erop,
de laatste zomerkoninkjes

zo snel mogelijk kan publiceren op de
website HALLO online. Daarvoor hebben
we enthousiaste reporters nodig die
weten wat er speelt in leeft binnen hun
eigen dorp. Mensen die – als er wat gebeurt in hun dorp – er zo snel mogelijk
op af gaan en een kort artikel van een
paar zinnen willen schrijven. Uiteraard
met foto waar mogelijk. Zo verschijnt
het nieuws supersnel op onze website.
Wilt u graag reporter worden van
HALLO online? Heeft u een goede
neus voor nieuws en kunt u dit goed

verwoorden en in beeld brengen met
een foto? De uitdaging aan u is om
het ons te laten zien. Stuur een artikel
van maximaal 200 woorden met foto
van een recente gebeurtenis naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl. Uit
de inzenders benoemen we per dorp
een reporter die ons de komende tijd
van het nieuws uit zijn of haar dorp
kan voorzien. Uw bijdrage wordt dan
nieuws voor de ruim 40.000 inwoners
die onze nieuwe gemeente Horst aan
de Maas straks telt!

Nieuw vanaf 22 september
in onze salon zijn de EXTENSIONS van
GREAT LENGHTS 100% echt haar!
Met de nieuwe ontwikkelingen van het AIR-PRESSURE SYSTEEM
van Great Lenghts is er toch wel duidelijke een verbetering in
gang gezet. Als enige in de regio Horst aan de Maas bieden wij
deze nieuwe methode van haarverlenging.
Nieuwsgierig en heb je interesse maak dan snel een afspraak!

Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst tel.: 077 398 33 64

Introduct

iekorting:
de eerste 20
klanten krijg
en bij een
complete ve
rlenging 15%
bij gedeelteli
jke verlenging Korting,
10% Korting
en bij enkele
plukjes 5% Ko
rting

www.anjaloek.nl
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Evertsoord 50 jaar jong
Het schitterende weer zou niet nodig zijn geweest om van het jubileumfeest in Evertsoord een groot succes te
maken. Zo groot was het enthousiasme en de inzet om van het jubileumfeest op zaterdag 19 september en
zondag 20 september een onvergetelijke gebeurtenis te maken. Onder de gedreven leiding van Willem Everts,
burgemeester van Sevenum van 1923 tot 1960, werd in 1938 begonnen met het ontginnen van de Peel.
Dit om werk en inkomen te bieden aan ondernemende boerengezinnen, voornamelijk uit Sevenum.
Voor velen van u zal dit proces van ontginnen en in cultuur brengen herkenbaar zijn, het speelde zich in die tijd
op veel andere plaatsen af.

De eerste boerderijen werden
in 1939 gebouwd. Ook kwam er het
klooster van de paters Oblaten, nu in
gebruik als penitentiaire inrichting.
De paters hadden grote invloed op
het sociale leven van de inwoners in
de beginperiode. In 1959 werden de
ontginningswerkzaamheden feestelijk
afgesloten. Dit was 50 jaar geleden tevens de officiële start van het kerkdorp
Evertsoord, nu de jongste en kleinste
kern binnen de nieuwe gemeente.

Voldoende reden om uitgebreid
bij stil te staan. Evertsoord telt 271
inwoners, waarvan een groot aantal
geboren en getogen. Natuurlijk is ook
een groot aantal uitgevlogen. Honderden oud–inwoners en belangstellenden waren bij het jubileumfeest
aanwezig op een of meerdere programmaonderdelen. Na de heilige mis
in een overvolle kloosterkerk op zaterdag werd het vernieuwde Mariabeeld
onthuld en ingezegend. Een replica

van het beeld dat geschonken werd in
1938 toen de eerste schop de grond
in ging, staat nu in de kapel aan de
Patersstraat.

”Burgemeester Everts
werd herinnerd
en geprezen bij zijn
borstbeeld”

Op de foto ziet u het publiek,
luisterend naar Huub Dinghs, wethouder
en zelf wonend in Evertsoord. U ziet
het in 2004 vernieuwde borstbeeld van
Willem Everts en de Smelentos, het
gemeenschapshuis waar men elkaar
veel ontmoet. Op de achtergrond het
melkveebedrijf van de familie Hoeymakers als voorbeeld van de nog veelal
agrarische bedrijvigheid.
Het eerste exemplaar van het boek
“Evertsoord van woestenij tot boerderij”
werd uitgereikt aan mevrouw Koosje
Sturme–Houben, een van de eerste
bewoners. Uitzonderlijk is dat alle 495
exemplaren van het boek al verkocht
zijn. ”En dat op een inwoneraantal
van 271” zegt een trotse Jeu Baeten.
De zaterdagavond werd ingevuld met
buffet, reünie, feestavond en Pierre van
Helden als speciale gast. Ook werd het
jubileumlied ten gehore gebracht.
Op zondag een groot scala van activiteiten, van het drijven van schapen,
film, demonstraties, eten en drinken,
maar vooral veel praten en herinneringen op halen. De organisatie spreekt
van een zeer geslaagd jubileumfeest.
Onder het borstbeeld van stichter
Willem Everts is in 2004 een toekomstvisie en beelden van de toekomst door
inwoners en kinderen begraven. Dit
wordt over 6 jaar, in 2015, vergeleken
met de werkelijkheid. Evertsoord is veel
bezig geweest met haar eigen toekomst. Liggende tegen een natuurgebied, veel agrarische bedrijvigheid, een
beperkt inwoneraantal en een grote penitentiaire instelling als buur is het zaak
om zelf je toekomstige leefbaarheid
te bepalen, voordat anderen er over
gaan beslissen. Hierover volgende week
meer. Zie ook www.50jaarevertsoord.nl
en www.hallohorstaandemaas.nl.

Redactieraad
van HALLO
De redactie wordt bijgestaan
door de redactieraad die een
adviserende rol heeft voor de
inhoud en de presentatie van het
nieuws.
De raad bestaat uit zeven
personen en wisselt jaarlijks in zijn
totaliteit. De samenstelling is een
afspiegeling van de doelgroepen
in de gemeente Horst aan de
Maas. De raad komt samen met
de redactie vier maal per jaar bij
elkaar voor overleg en feedback.
Daarnaast vindt via mail of telefoon
maandelijkse afstemming plaats
tussen de leden en de redactie.
Doordat de redactieraad bestaat
uit vertegenwoordigers uit diverse
geledingen binnen Horst aan
de Maas wordt de kwaliteit en
inhoud van HALLO geborgd. De
redactieraad levert input aan hoofdredacteur en bladmanager tijdens
de vergaderingen en tussentijdse
contactmomenten. De redactieraad
bestaat uit de volgende personen:
Grubbenvorst: Roel Alsters
(verenigingen) roelalsters@xs4all.nl
Horst: Gerrie Wijnands
(winkelier) info@bonikki.nl
Meerlo: Trudy Steeghs
(toerisme) info@vakantie-meerlo.nl
Horst: Hay Kuypers
(ouderen) hay-mia@hetnet.nl
Sevenum: Loes Everts
Geboren!
(lezer algemeen) pleverts@planet.nl
Meterik: Kees van Rengs
(jongeren) Kaeskop@hotmail.com
Horst: Peter Deriks
(ondernemer)
p.deriks@greenportvenlo.nl

Plaats uw familiebericht bij geboorte, huwelijk of jubileum in
HALLO Horst aan de Maas voor € 25,00 per blok van 50x50mm in kleur

Geboren!

NatuursteeNbedrijf StaSSar bV
Grafmonumenten
Vele modellen uit voorraad leverbaar
Keuze uit alle mogelijke materialen
en prijs klassen
Lage dijk 2 Helmond
Kievit 2 Beringe (op afspraak)
www.stassarbv.nl

In de nieuwe ballenbak moeten de kinderen de schoenen uit:

Merel zegt dat ze ‘op blote sokken‘ in de ballenbak moeten
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Zoekt u goederen of diensten?
Vul de onderstaande bon in en lever deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te

Horst en na betaling zullen wij voor
een goede plaatsing zorgen. Natuurlijk
kunt u ons ook mailen:

advertentie@hallohorstaandemaas.nl
o.v.v. zoekertje.
Plaats hier uw zoekertje:

€ 4,50
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum. Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

=€

Plaatsingsdatum:

In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

Te Koop: Mooie Complete Icoo
combiwagen. Driewieler met een
zwenkwiel kinder- en wandelwagen
compleet met warme voetenzak,
regenhoes € 150,00 T 077 398 87 29
Gevonden grijze schoudertas
’Converse’ met rode ster,
T 077 397 02 24
Wie heeft op het Dendron College
per ongeluk mijn grijs/blauwe vest
van Bjorn Borg meegenomen. Graag
terughangen of bellen 06 12 21 15 40
Verloren op kermis zaterdag
fietssleuteltje AXA nr. 16527,
Bel of SMS 06 12 87 05 06
Wonen in de Risselt in Horst?
Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077 398 85 58
of www.mooiewoning.nl
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Een lint van motoren door Horst aan de Maas
en omstreken
MA-Run 2009 geslaagd
Voor de 23-ste keer werd afgelopen zaterdag onder zomerse temperaturen de Maria Auxiliatrix Run (MA-Run) verreden door Noord-Limburg. Een
toertocht van motoren met zijspan waarbij motorrijders mensen met een
beperking als passagier een onvergetelijke dag bezorgen. De hele stoet
motoren werd voorafgegaan door een kleine honderd verkeersregelaars en
politie. Zij stonden op zijwegen en kruispunten om zo de MA-Run vrije
doorgang te verlenen. De hele karavaan van motoren bestond uit ruim
350 machines. Van kop tot staart telde de hele stoet zo’n zes à zeven
kilometer lengte.
Hans van den Brandt, voorzitter
van de stichting MA-Run: “De MA-Run
heeft een ochtendroute en een middagroute. We zijn vertrokken vanuit
het Auxiliatrixpark op het terrein van
Zorggroep Noord-Limburg in Venlo.
De tocht deed eerst de dorpen ten
zuiden van Venlo aan met als uiterste
zuidpunt Beesel. Na de middagpauze
die gehouden werd in de hallen
van Bloemenveiling Landgard in het
Duitse Herongen, zijn we om 15.00
uur vertrokken voor het tweede deel
van de MA-Run welke door de dorpen
ten noorden van Venlo plaatsvond.
Om 17.00 uur waren we weer terug
op het terrein van Zorggroep NoordLimburg waar we nog een gezellige
avond hebben doorgebracht met rijders, bijrijders, familie en begeleiders.
Het was weer een onvergetelijke dag
voor ons allen,” aldus de voorzitter. De MA-Run vindt elk jaar plaats
op de derde zaterdag in september.
De totale lengte van de Run is zo’n
100 kilometer verdeeld over een
ochtend en een middaggedeelte.

Tijdens de drie uur durende middagpauze wordt er geluncht en is er een
middagprogramma met live-muziek,
dans, theater en schmink. Onderweg
genieten de deelnemers van de Run
van de toeschouwers langs de weg
die hen toewuiven. In sommige plaatsen staan fanfares en joekskapellen
te spelen wanneer de stoet voorbij
komt. Rijders en bijrijders genieten
dan zichtbaar.

“Ik vind het jammer
dat dit nu alweer voorbij is, want nu moet
ik weer een heel jaar
lang wachten”
aldus een deelnemer aan de Run.
Voor al diegenen die dat wat te lang
duurt kunnen terecht op www.ma-run.
nl waar de hele tocht door middel
van foto’s is vastgelegd. De volgende
MA-Run vindt plaats op zaterdag 18
september 2010.

Sevenum praat
over ”agreatief”
In het buitengebied kan veel, je kunt er een bedrijf hebben of
werken, wonen en recreëren. Voorheen lag het accent op land- en
tuinbouw en veehouderij, de invloed van anderen neemt nu steeds meer
toe. In het bestemmingsplan is geregeld wat er allemaal wel of niet
mogelijk is in het buitengebied.
In de voorbereiding van de
toekomstvisie Sevenum aan zee? in
2004 liet toenmalig raadslid Grad
Arts voor het eerst de term ”agreatief” vallen. Hij bedoelde ermee dat
agrarisch ondernemen en recreatie
niet aan elkaar tegengesteld moeten zijn. In goed samenspel moet
gezocht worden naar mogelijkheden
om elkaars belangen te versterken.
Dat is dan ook net het probleem.
Het bestemmingsplan buitengebied
voor Sevenum is op 30 maart door
de raad vastgesteld. Met mogelijkheden voor wat wel kan en wat niet
kan. Om dit verder uit te diepen
werd door de gemeente de bijeenkomst Agreatief Sevenum belegd,
alle belangstellenden konden hier
aan deelnemen. Op de passende
omgeving van minicamping `t Rouweelse Veld annex kattenpension
aan de Hees in Kronenberg vond de
bijeenkomst met zo`n 65 deelnemers plaats. Onder de deelnemers
was veel interesse om iets te gaan
ondernemen op recreatief gebied.
Aan de hand van stellingen

werden veel aspecten besproken.
Duidelijk werd wel dat er veel belangen in het gebied spelen. Ondernemers, agrarisch en recreatief kunnen in conflict komen met bewoners
door overlast, er kunnen scheve
concurrentieverhoudingen ontstaan
met ondernemers in de kern.

”Men wil natuur
en landschap
in het buitengebied
respecteren”
Duidelijk werd dat er behoefte
is aan maatwerk. Het ene geval is
het andere niet en kwaliteit staat
voorop. Wellicht praat de Sevenumse raad er dit jaar nog verder over,
volgens een woordvoerder van de
gemeente. Het komt anders zeker
in de raad van de nieuwe gemeente
aan de orde. De gedachte achter
agreatief zal bij de verdere discussie
een rol blijven spelen.

Wij maken de tuin die bij u past!

De tuin is de
buitenkamer
voor alle
seizoenen
In de zomer ondergaan we de tuin, omdat
we er dagelijks in leven. In de winter
genieten we van de tuin, door er naar
kijken. Prachtig toch. En het najaar is de tijd
van beginnende veranderingen in de tuin.
Sjors van Loon helpt u om haalbare keuzes
te maken voor de tuin van uw dromen.
Als u hem nu uitnodigt voor een gratis
offertegesprek, brengt hij een fles wijn voor
u mee. Tuin is immers sfeer.

ontwerp
aanleg
onderhoud
renovatie

Hovenier Sjors van Loon weet wat er
moet gebeuren: “De komende maanden
kunt u veel doen in uw tuin. Denk aan
najaarsbemesting, snoeien, blad ruimen,
spitten, scheuren en verplanten. En als u het
tuinwerk uit handen wilt geven, willen wij
het graag van u overnemen. We hebben er de
goede mensen en het goede gereedschap voor.
Daardoor kunnen we snel en efficiënt werken.”
Als u denkt: ” Wij willen in onze tuin meer
ruimte om mensen te ontvangen. Maar het
moet wel een echte natuurtuin blijven” , dan
vertaalt Sjors van Loon uw wensen in een
praktisch plan, met een offerte. Daarna beslist
u wat er gaat gebeuren.
Alles over ons en onze tuinen vindt u op:
www.keutenvanloon.nl

Hoveniersbedrijf Keuten van Loon bv.

creatieve hoveniers voor iedereen
T (0478) 54 63 39
E info@keutenvanloon.nl
W www.keutenvanloon.nl
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Opiniepagina
Met het instellen van een opiniepagina worden lezers van HALLO
geënthousiasmeerd hun mening te geven. Bent u het ergens niet mee
eens of ziet u het toch net even iets anders, dan biedt deze pagina u de
mogelijkheid om dit te ventileren. Dit kan door middel van een
ingezonden brief maar tevens via HALLO online.
De achterliggende gedachte is
de communicatie tussen lezer en
nieuwsblad te vergroten en discussie
te laten plaatsvinden. Het is uw
mening die u graag wilt delen met
anderen. Uiteraard zijn ook hier
enkele voorwaarden aan verbonden.
Ingezonden brieven dienen te voldoen
aan de algemeen gebruikelijke normen
voor het plaatsen van ingezonden
stukken en dienen niet discriminerend
of racistisch te zijn en geen
scheldwoorden of smaad te bevatten.
Het beoordelen van de inhoud van de

Cactus
Column
Declareren
Het zuiden van Limburg
wordt telkens opgeschrikt door
het declaratiegedrag van lagereen hogere bestuurders. Het wordt
je zo langzamerhand groen en
geel voor de ogen als je ziet wat
onze verantwoordelijken voor
verhaaltjes vertellen om de
gedragingen goed te praten.
Dat gouverneur Léon
Frissen en Lian Ploumen van de
PvdA proberen met de bezem in
eigen kringen rond te zwaaien is
alleen maar toe te juichen. Of het
helpt is natuurlijk een heel
andere zaak, het dienen in elk
geval nieuwe bezems te zijn
anders wordt er nog niets schoon
geveegd.
Daarnaast is beslist een
positief geluid dat er een
schitterende muzikale gebeurtenis schijnt aan te komen. Naar
verluidt wordt namelijk door
onze dorpsgenoten Nard
Reijnders en de tekstdichter van
de Toddezèk René Verschueren ,
een koornummer gecomponeerd
met als titel: In Declaratione
Jubilo. Ofwel: Feestelijk Declareren. Tegen de tijd dat André Rieu
weer op het Vrijthof zal optreden
wordt voor genoemde compositie
een speciale plek ingeruimd. De
beroemde drie tenoren zullen
dan de kans krijgen om Zuid
Limburg de eigen nieuwe kraker
te laten horen. Deze tenoren
worden daarbij ondersteund door
andere provinciale sjoemelaars
en duitendieven.
Gegarandeerd dat de
député’s op hun stoelen gaan
staan en luid zingend, met de
armen om elkaars schouders
geslagen het refrein mee zullen
zingen: Pecunia non olet, geld
stinkt niet!
Cactus

mededelingen, als ook de beslissing of
deze al dan niet geplaatst worden in
HALLO ligt bij de redactie. Het maximaal
aantal woorden bedraagt 250.
Alle ingezonden brieven dienen
voorzien te zijn van een volledige
naam, woonplaats en telefoonnummer.
(telefoonnummer is ter verificatie van de
inzender door de redactie, deze wordt
niet geplaatst).
Ingezonden brieven dienen op
maandagochtend 10.00 uur in het bezit
te zijn van de redactie:
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Poll:
Gratis nieuwsblad
voor gehele
gemeente
goed initiatief?

Elke week ’n
nieuwe poll
In HALLO zult u elke week een
nieuwe, interessante poll aantreffen. Alle lezers van het nieuwsblad
en de bezoekers van HALLO online
worden uitgenodigd om hierop te
reageren. Voor deze week staat de
poll ‘Gratis nieuwsblad voor de
gehele gemeente een goed
initiatief’ op HALLO online.
Op elke stelling kan de lezer zijn
mening geven door aan te geven of
hij het met de stelling eens of oneens
is. Hierdoor vindt interactie plaats
tussen de lezer en HALLO. Het resultaat
uit een poll kan voor de redactie ook
weer aanleiding zijn om dieper op het
onderwerp in te gaan en zo een artikel
te schrijven voor het nieuwsblad. De
eerstvolgende poll wordt elke week
aangekondigd in het nieuwsblad en
staat uiteraard direct op HALLO online.
Reageren kan op de website, gemakkelijk met een druk op de knop.
Een poll zet aan tot nadenken
waarbij de resultaten verrassend
kunnen uitpakken. Deze resultaten
worden wekelijks gepubliceerd zodat
iedereen over de uitslag van de poll
kan beschikken, in het nieuwsblad en
natuurlijk op HALLO online.

Informatiebijeenkomsten
Nieuws en achtergronden over
zaken uit de nieuwe gemeente voor
iedereen in de nieuwe gemeente.
Directeur Eric van Kempen van de GCH
Media uit Horst vatte het zo kernachtig
samen. Nieuws uit Griendtsveen dat
interessant is voor de inwoners van
Broekhuizen, achtergronden die je
aan het denken zetten. ”HALLO Horst
aan de Maas roept op tot discussie,
een van de kenmerken is dat we echt
interactief en spraakmakend willen
zijn,” aldus Eric op de informatiebijeenkomsten voor toekomstige lezers
van HALLO. De voorbije drie donderdagen vonden informatiebijeenkomsten
plaats in Sevenum, Meerlo en Horst.
Met name vanuit verenigingen
en stichtingen kwamen veel vragen
over hoe een artikel aan te leveren,
met name persberichten. Hoofdredacteur Lei Spreeuwenberg gaf aan
dat persberichten niet één op één

worden overgenomen. “Al het nieuws
dat binnenkomt, wordt beoordeeld
op correctheid en mogelijke interessante aanknopingspunten voor een
achtergrondverhaal. Bepalend voor
plaatsing is de nieuwswaarde voor
onze lezers. Een persbericht bevat
meestal nieuws en dat willen we
brengen, eventueel aangevuld met
een achtergrondartikel. Persberichten
komen wel op HALLO online onder
de naam van de vereniging zelf,”
aldus Spreeuwenberg. “De interactie
tussen het fysieke nieuwsblad HALLO
en HALLO online zal versterkend naar
elkaar toe werken. Dit is zowel voor
redactionele artikelen als voor advertenties interessant. Voor redactioneel
nieuws en persberichten kan men
altijd mailen naar:
redactie@hallohorstaandemaas.nl
waarna de redactie deze in behandeling neemt,” aldus Lei Spreeuwenberg.

De informatiebijeenkomsten trok
vele belangstellenden van zowel
verenigingen als ook ondernemers
van Horst aan de Maas. Met de drie
redacteuren Ger Willems (Sevenum,
Kronenberg, Evertsoord), Eric Brouwers

(Maasdorpen, Meerlo, Tienray, Swolgen) en Lei Spreeuwenberg voor Horst
(Meterik, Melderslo, Griendtsveen,
Hegelsom en America) heeft HALLO
Horst aan de Maas de redactionele
invulling compleet.
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Economie in
Horst aan de Maas

winkel&bedrijf 07

Industriële Club Horst
over de resultaten uit deze besprekingen”, vertelt Cuppen. ICH
heeft 3 commissies die zich bezig
houden met onderwijs, infrastructuur en bedrijventerreinen. Er is een
convenant met het VMBO van het
Dendron College in Horst. Een jaarlijkse financiële bijdrage maakt de
aanschaf van technische hulpmiddelen mogelijk. Verder stellen bedrijven,
die bij ICH aangesloten zijn, plekken
ter beschikking voor snuffelstages.
“Goed technisch onderwijs is van
cruciaal belang voor de industriële
bedrijven in de regio”, aldus Cuppen.
ICH heeft als vereniging het keurmerk veilig ondernemen, iets waar
Cuppen duidelijk trots op is.

Een van de peilers van onze samenleving, is de economie die
gevormd wordt door alle ondernemers. In de kernen van Horst aan de
Maas bestaat een grote bedrijvigheid die zorgt voor werk, inkomen en
welvaart.
Omdat we er allemaal mee te
maken hebben wordt “economie
in de regio” een vast onderdeel in
Hallo Horst aan de Maas onder de
rubriek winkel & bedrijf.
Binnen dit onderwerp komen
verschillende aspecten over
ondernemen aan de orde. Vragen
die we voor u gaan beantwoorden
zijn o.a.:
Welke sectoren hebben we in
Horst aan de maas en hoe belangrijk zijn ze voor de regio? Hoeveel
mensen zijn afhankelijk van deze
sector? Hoeveel mensen zijn er
werkzaam in Horst aan de Maas en
hoeveel zijn dat er per kern? Ook
wordt aandacht besteed aan opleidingsmogelijkheden in de regio,
hoe de gemeente omgaat met de
huidige economische tegenwind.
Verder aandacht voor kansen en
bedreigingen binnen de diverse
sectoren. Globalisering en schaalvergroting binnen onze regio. Hoe
innovatief zijn we in Horst aan de
Maas per sector. Bedrijven komen
aan het woord en vertellen hoe het
is om in Horst aan de Maas gevestigd te zijn. Kansen en bedreigingen

Starters
in de regio
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

AA Coaching
Annemie Alaerds
van Goghstraat 48
5961 AR Horst
06 14 84 95 68
info@aacoaching.nl
www.aacoaching.nl
Dienstverlening
Augustus 2009

”De manier van contact
maken met mensen is
open en oprecht,
Annemie laat haar kwetsbaarheid zien.”
Activiteiten
Ondersteunen en begeleiden
van personen of gezinnen bij het
zoeken naar hulp op persoonlijk, financieel en organisatorisch
gebied. Het reïntegreren van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.
Doelgroep
Personen of gezinnen die recht
hebben op hulp van bestaande
instanties op persoonlijk, financieel
en organisatorisch gebied. Mensen
die door een bepaalde situatie
moeilijk werk kunnen vinden.
Onderscheidend vermogen
AA Coaching onderscheidt zich
ten opzichte van andere dienstverleners door haar persoonlijke aanpak. De persoon of het gezin wordt
- zoals de naam van het bedrijf
aangeeft - gecoacht. Doel van AA
Coaching is ontzorgen en adviseren
zonder de regie over te nemen.

geven de verwachtingen voor de
toekomst aan.
Ook wordt er vaste ruimte
gecreëerd voor het item “Starters”.
Hier krijgen beginnende ondernemers de kans om zich te presenteren.
Deze en vele andere zaken
worden behandeld door het aanbieden van feitelijke gegevens,
achtergrondverhalen en interviews
met betrokken ondernemers en
ondernemersverenigingen. Natuurlijk worden ook de ervaringen
van de werknemers met u als lezer
gedeeld.
Om een goed beeld te krijgen
hoe we er in Horst aan de Maas
voorstaan, worden gegevens uit de
regio, indien mogelijk, vergeleken
met de macrogegevens van Nederland. Ook komen bedrijven aan het
woord die uitzonderlijk gepresteerd
hebben door grote orders binnen te
halen of door innovatieve ideeën
om te zetten in producten.
Deze week is de heer Henk
Cuppen, voorzitter van de Industriële Club Horst Sevenum en Maasdorpen (ICHSM) aan het woord.

EIGEN
MENING?

TIEN JAAR CEL!

“Goed technisch
onderwijs is van cruciaal belang voor de
industriële bedrijven
in de regio”

We zijn op bezoek bij Henk Cuppen, geboren Brabander en al meer dan 30
jaar woonachtig in Horst. Cuppen is voorzitter van ICH. ICH staat voor Industriële Club Horst. Cuppen vertelt: “Alle industriële bedrijven met minimaal 10
werknemers kunnen lid worden van onze vereniging. De meeste bedrijven in
Horst aan de Maas die hier aan voldoen, zijn bij ons aangesloten. Dat zijn er
Op de rol voor de komende
ongeveer 45”. Cuppen gaat ervan uit dat zijn vereniging ongeveer 4000
periode staat een - door ICH, MKB en
werknemers vertegenwoordigt.
LLTB georganiseerd - debat tussen
leden en lijsttrekkers van de politieke
ICH of ICHSM? Cuppen legt uit,
een één of meerdaagse excursie en
partijen. De discussie wordt geleid
”De toevoeging SM staat voor
natuurlijk een feestavond.
door Simone van Trier. In november
Sevenum Maasdorpen. Veel bedrijven
staat de uitreiking van de PMRO
uit deze regio zijn op dit moment al lid
(Peel Maas Regio Ondernemersprijs)
van onze vereniging. Na de gemeengeprogrammeerd. Opmerkelijk is dat
telijke herindeling wordt het weer
van de 5 edities 4 maal een lid van
eenduidig ICH”. Cuppen legt uit wat de
ICH gewonnen heeft.
missie is van ICH.
Volgens Cuppen is het opvallend
“ICH zet zich in voor de collectieve
hoeveel innovatieve bedrijven met
belangen van de leden en vormt een
internationale faam er gevestigd zijn
platform voor uitwisseling van kenbinnen Horst aan de Maas.
nis en ervaring”. Deze missie wordt
“Dit is een van de belangrijkste
redenen waardoor het gevolg van
vormgegeven door diverse activitde economische tegenwind hier
eiten. Dit zijn onder andere bedriOok is er overleg met B&W van
nog meevalt”, beëindigt Cuppen het
jfsbezoeken, themabijeenkomsten,
Horst aan de Maas. “Dit contact
gesprek.
een ledenvergadering, om het jaar
verloopt goed. We zijn tevreden

“ICH zet zich in voor
de collectieve belangen van de leden en
vormt een platform
voor uitwisseling van
kennis en ervaring”

Ovivo presenteert streekpakketten

Steun Amnesty
met € 3,- per maand.
Sms AMNESTY AAN
naar 5757.

Dat Meerlo per 1 januari 2010
deel uitmaakt van de gemeente
Horst aan de Maas weten de meesten onder ons wel. Voor een kloeke
ondernemer kans om daar handig
op in te springen. Marlies Janssen
van Ovivi Streekproducten loopt
met de aanstaande fusie al vooruit
met cadeaupakketten ‘Horst aan de
Maas’. Officieel is Meerlo weliswaar
nog een zelfstandige gemeente maar
Marlies neemt alvast een voorschot
met de nieuwe lijn cadeauverpakkin-

gen ‘Horst aan de Maas’. Woensdag 16
september presenteerde zij de nieuwe
lijn van cadeaupakketten in Meerlo.
In deze cadeaupakketten worden
fraaie manden gevuld met streekproducten die uit het nieuwe gebied
van de gemeente Horst aan de Maas
komen. “Onze nieuwe gemeente
heeft een schat aan prachtige streekproducten die door enthousiaste
ondernemers gemaakt worden” aldus
Marlies. De variatie is zeer divers; jam,
sap, honing, maar ook bier en pasta

met pastasaus, vruchten en groenten
in glas. In het pakket zit ook een
hoorntje met een tegoedbon van de
ijsboerderij.
Marlies heeft een aantal samenstellingen gemaakt, maar in haar
winkel aan de Heesweg in Meerlo
kan men ook zelf een streekproductenpakket samenstellen.
Marlies Janssen verwacht dat de
pakketten erg in de smaak vallen
omdat ze verrassend zijn en ook nog
eens van dichtbij. www.ovivo.nl

DERIKX
GALERIE - LIJSTENMAKERIJ

NIEUW: online shoppen!
Kunstreproducties, posters, kunst en giclee
Keuze uit meer dan 30.000 afbeeldingen

www.galeriederikx.nl
link ‘postercatalogus’

St. Lambertusplein 2 Horst Tel. (077) 398 42 39
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Internationale bekendheid
voor Rob Zeelen

Zijn grote voorbeeld is de Italiaanse ontwerper Piero Lissoni. Vol
enthousiasme vertelt Zeelen over
zijn toevallige ontmoeting met de
normaal onbereikbare internationaal
bekende ontwerper. Het is duidelijk
dat zijn inspiratie in Italië ligt. Een
andere passie van Zeelen is motorrijden, op een Ducati, natuurlijk een
Italiaanse motor.

”Ontwerpen
doe ik samen
met de bewoners
van een bestaand,
nieuw of nieuw te
bouwen huis.”
Rob Zeelen is interieurontwerper. Gebruik makend van zijn passie voor Italiaans design en een flinke dosis
enthousiasme creëert hij prachtige interieurs. Zijn creaties zijn gebaseerd op ruimte en minimalisme. Een ander
uitgangspunt is dat het interieur warm moet aanvoelen.

Zeelen stemt zijn advies af op
de wensen van zijn klanten en hun
budget.
Rob Zeelen heeft een compleet

open dagen

huis, in het zuiden van Nederland,
volgens zijn ideeën ingericht. Het
speciale en exclusieve ontwerp
is onder de aandacht gekomen
van de redactie van het magazine
Objekt, wonen in stijl. Gevolg is een
fotoreportage en een artikel in dit
Magazine van 12 pagina’s met de
titel “Hogere bouwkunst in de lage
landen”. De foto’s zijn gemaakt door
Hans Fonk.
Uitzonderlijk is dat het magazine,
met een grote bijdrage van Zeelen,
is uitgeroepen tot “Interior design
magazine of the year”. De oplage
van 200.000 stuks wordt verspreid
over de hele wereld in verschillende
talen zoals Engels, Frans en Russisch.
Het is uitzonderlijk dat een bedrijf uit Grubbenvorst een plek weet
te vergaren op dit wereldpodium.
Rob Zeelen weet nu hoe zijn
naam geschreven wordt in het
Russisch. Rob Zeelen is eigenaar
van ZETH in Grubbenvorst, aanbieder van complete woon en slaapomgevingen.

vrijdag 24 september 14.00-21.00 uur
zaterdag 25 september 10.00-16.00 uur
zondag 26 september 11.00-16.00 uur

Beleef het gemak van moderne woningautomatisering
in de showroom van Hermkes Interieur en Carmentis

Nieuwsgierig geworden?
Tijdens de open dagen zijn er demonstraties
die zeker de moeite waard zijn!

www.hermkes-interieur.nl

Hermkes Interieur en Carmentis
Industriestraat 17a 5961 PH Horst (077) 398 08 89

www.carmentis.nl
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Unieke samenwerking tussen
interieurbouwer en woningautomatiseerder in de regio

Woningautomatisering,
iets voor de toekomst

Onderscheidend
& vernieuwend
vloerbedekking,
laminaatvloeren,
raamdecoratie,
buitenzonwering,
gordijnen

Collecties om naar uit te kijken!

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

voor al uw bedtextiel!
Op bezoek bij Hermkes Interieur
uit Horst word ik geconfronteerd met
de term woningautomatisering. Wat
moeten we ons hierbij voorstellen?
“We vinden het heel normaal
om allerlei technische snufjes in een
auto te hebben zoals automatische
deurvergrendeling, climat control,
antidiefstal alarm, elektrisch verstelbare stoelen, spiegels die automatisch
naar binnen klappen”, zegt John
Wismans van Carmentis. “Is het niet
vreemd dat dit fenomeen nog geen
gemeengoed is in ons huis, de plek
waar we het grootste deel van onze
vrije tijd doorbrengen?”, vult Peter
Luijpers van Hermkes interieur aan.
John Wismans, directeur van Carmentis
en Peter Luijpers, verkoop adviseur
van Hermkes interieur, hebben elkaar
gevonden. Beiden zijn op hun gebied
innovatief en kijken naar de toekomst.
Hermkes Interieur en Carmentis werken samen om waarde toe te voegen
aan elkaars producten, en brengen dit
onder de aandacht in één showroom.
“Op deze manier beleef je wat er op

dit gebied allemaal mogelijk is”, aldus
Wismans en Luijpers.
Het aanbrengen van elementen
zoals veiligheid, luxe en comfort in
het interieur, aangestuurd door een
computersysteem via een touch panel
of een mobiele telefoon wordt binnen
enkele jaren gemeengoed.

”Op afstand,
via de mobiele
telefoon, wordt de
verwarming of
de airconditioning
aangezet.”
Hier volgen enkele toepassingen:
Als er in huis wordt ingebroken
gaat het alarm af, gaan de rolluiken
omhoog en de lampen aan, niet uit te
schakelen door de inbreker en komt
er een waarschuwing via de mobiele
telefoon. Het systeem wordt zo inge-

steld dat er een thuissimulatie gecreeerd wordt tijdens afwezigheid. Als je
gaat koken wordt met een druk op de
knop van een design touch panel de
verlichting geactiveerd, nodig om te
kunnen koken. Als je gaat eten wordt
via een ander knopje de sfeerverlichting geactiveerd.
Op afstand, via de mobiele
telefoon, wordt de verwarming of de
airconditioning aangezet. De systemen
kunnen aangebracht worden in bestaande woningen en interieurs. Ideaal
is als tijdens de bouw al rekening gehouden wordt met het fenomeen woningautomatisering. “Die architecten
en bouwondernemers die meegaan in
deze ontwikkeling onderscheiden zich
daardoor ten opzichte van de rest”,
aldus Luijpers en Wismans.
Wilt u graag weten wat er op
het gebied van interieur en woningautomatisering allemaal mogelijk is?
Bezoek de open dagen van Hermkes
interieur en Carmentis aan de
Industriestraat 17a te Horst op 25, 26
en 27 september.

hoofdkussens, dekbedovertrekken
hoeslakens, moltons, dekbedden enz.
van alle bekende merken
van Dijck, Essenza, Brinkhaus, Auping,
Cinderella, Bedding House enz.

llectie
en Winterco
De Najaars- ekken 2009 is binnen!
r
dekbedovert
Jacob Merlostraat 23 in Horst
T (077) 399 81 10
www.herraetsslapen.nl

Diverse najaarsacties ng!
strati
op natuursteen en sierbe

Hillhout Blokhut of
Design tuinhuis
Gratis opgebouwd* of
Komo-verduurzaamd**
*/** vraag naar de voorwaarden

4 seizoenen tuinen,
overdekt en verwarmd,
het bekijken waard

Kerkweg 19, Ysselsteyn
Tel.: (0478) 54 17 09
www.linders-natuursteen.nl
Openingstijden:
ma. t/m vr van 08.00 - 18.00 uur
za. van 08.30 - 16.00 uur

Natuursteen • Sierbestrating • Tuindecoraties • Tuinhuisjes
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Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

Bouwen in eigen beheer
in Lottum

Het project bouwen in eigen
beheer in Lottum, een initiatief van
startersvereniging Vosbeek, verloopt
voorspoedig. Doel van dit project, waar
11 woningen gerealiseerd worden, is
om starters de mogelijkheid te bieden
om een huis te kunnen kopen. Het
initiatief is in het beginstadium ondersteund door de dorpsraad van Lottum.
“Bouwen in eigen beheer is een werkwijze die in Brabant al langer wordt
toegepast”, aldus Louis Camps van Van
den Braken bouw uit Horst. Van den
Braken is de bouwonderneming die
de woningen in Lottum realiseert. Lottum is de pilot voor bouwen in eigen
beheer in Horst aan de Maas. Speciaal
aan het bouwen in eigen beheer is de
relatie tussen de particuliere opdrachtgevers in het project en de bouwon-

derneming. “Iedere opdrachtgever heeft
een aparte aannemingsovereenkomst”,
aldus Camps. “Ieder heeft zijn eigen
wensen die gerealiseerd kunnen worden
tegen marktconforme prijzen voor
meerwerk. De relatie met de particuliere opdrachtgevers is een kracht van
onze onderneming. We hebben veel
ervaring met de particuliere bouw en
zijn daardoor gewend om samen met de
koper af te stemmen hoe het huis eruit
komt te zien”, aldus Camps.
Als er gebouwd wordt in eigen
beheer, vanuit een stichting of vereniging, is er sprake van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). Een andere
vorm van CPO is SIR 55 dat staat voor
Stichting Initiatieven Realisatie 55+,
opgezet voor 55 plussers. BIEB en SIR55
begeleiden particuliere initiatiefnemers

bij de realisatie van hun project.
“Doordat de gemeente kopers in de
gelegenheid stelt om op deze manier
te werken zijn de huizen substantieel
goedkoper”, aldus Camps.

“Starterswoningen
voor jongeren en
woningen voor
ouderen bouwen
in eigen beheer
wordt een trend”
Geïnteresseerden voor dit het
project uit America en Hegelsom, zijn
al in overleg met de initiatiefnemers
uit Lottum.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 78 10

ARMONY

woonhuisautomatisering

domotica
computerreparatie
kpn servicethuis
Wo ningbo uw
Betonbouw
V erbouw
Onder ho ud
R eno vatie
U tiliteitsbo uw

Expeditiestraat 9 . 5961 PX Horst
Tel. (077) 398 82 82 . Fax (077) 398 82 72
Deken Schmerlingstraat 8 . 5841 AN Oploo
Tel. (0485) 38 21 09 . Fax (0485) 38 21 27

S ysteembo uw

info@vandenbraken.nl . www.vandenbraken.nl

Venray 0478 514389
america 077 4642725
www.woonhuisautomatisering.com

24
09

thema 11

Logeren op een zorgboerderij

Opstaan en gelijk
een eitje rapen
Tevredenheid groot
over eigen woonkern
De meeste huishoudens van de
toekomstige gemeente Horst aan
de Maas voelen zich verbonden met
de eigen woonkern en zijn trots een
inwoner van de eigen kern te zijn.

”Ruim 90%
van de jongeren
tevreden”
Boerderij Wienes in Hegelsom is een legkippenbedrijf met daarnaast
ook veel ander hobbyvee. Het is een echt familiebedrijf en de zorgboerderij
biedt al elf jaar dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking, de zogenaamde ‘hulpboeren’. In februari 2007 werd een nieuw
gebouw in gebruik genomen en kregen ook senioren dagverzorging
aangeboden.
Met Proteion Thuiszorg Noord
Limburg en Dichterbij werd een
voorlopige samenwerking aangegaan.
Begeleide dagopvang aanbieden aan
de zogenaamde ‘belevingsboeren’
(mensen met een verstandelijke
beperking die niet de mogelijkheid
hebben het echte werk op de boerderij te doen).
Toon van Rens van Wienes

Plaats: “De vakantieperiode heeft de
beoogde samenwerkingsovereenkomst enigszins vertraagd maar dat
wordt momenteel weer opgepakt. We
willen naast kinderen ook de groep
18+ de mogelijkheid bieden te komen
logeren. Daar zijn inmiddels ook gesprekken over met Proteion Thuiszorg
Noord Limburg en Dichterbij.
We beschikken momenteel over

vier eenpersoonskamers en vier tweepersoons. Daarnaast hebben we een
klein zaaltje waar mensen kunnen
verblijven. In totaal kunnen we zeven
tot twaalf personen laten logeren. De
logeermogelijkheid is niet beperkt
tot de vakantieperiodes maar bieden
deze mogelijkheid het hele jaar door,”
aldus Toon.
Tijdens het logeren staat het
boerenleven voorop. Tussen de eieren,
dieren en het boeren-buitenleven
kunnen bezoekers even lekker uit te
waaien. Voor de mantelzorgers kan de
zorgboerderij een moment van rust
opleveren.
www.boerderijwienes.nl

OO K V OOR D E M OO IS T E
A A NK L E D I N G V A N J E HU IS
GA JE NA A R … … … .

Bij de jongeren ligt dit percentage zelfs nog hoger met ruim 90%.
Dit zijn resultaten die naar voren
komen uit het leefbaarheidsonderzoek, dat in de drie gemeenten die
samengaan in het nieuwe Horst
aan de Maas werd uitgevoerd.
Inwoners werd gevraagd naar hun
mening over het leven, wonen en
de voorzieningen in hun dorp en
buurt. In september worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld
naar de bewoners via zogeheten
‘dorpsgesprekken’. Hier zal men dan
ook ingaan op de bevindingen van
de jeugd.

”Terugkoppeling
via dorpsgesprekken”
Inmiddels hebben er al dorpsgesprekken plaatsgevonden zoals in
Griendtsveen, America, Kronenberg,
Evertsoord en tijdens het jongerendebat in Horst.
Donderdag 24 september
zijn de inwoners van Lottum,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Swolgen en Tienray welkom in de
Smetenhof te Lottum vanaf
19.00 uur.
Maandag 28 september zijn de
inwoners van Horst, Grubbenvorst,
Sevenum welkom in De Wingerd te
Sevenum, aanvang 19.30 uur.
Op woensdag 30 september
worden inwoners van de dorpen
Melderslo, Meterik, Hegelsom
en Meerlo uitgenodigd in MFC de
Zwingel in Melderslo, aanvang
19.30 uur.

OP=OP

Ambachtelijke sauzen

Gordijnen

1 kg peperroomsaus
1 kg stroganoffsaus
1 kg Hongaarse goulash
1 kg kippenragout

 5,50
 5,50
 5,95
 6,95

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

Jaloezieën

Vouw
gordijnen

MÉÉR DAN
ALLEEN
VERZEKERINGEN...

Vloerkleden

Hofweg 17, America
Tel. (077) 464 20 77
info@janminten.nl
www.janminten.nl
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En wat als de crisis je in de portemonnee raakt?

Thema-avond:
omdat het om mensen gaat!
In deze economische crisis zijn er steeds meer mensen die geen baan hebben en/of langere tijd met een laag (gezins)inkomen moeten uitkomen.
Hoe is het om dit dagelijks te ervaren en waar loop je in de praktijk overal tegen aan? Met het oog op deze invalshoek organiseren de Cliëntenraad en
het Zorgplatform in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum een thema-avond op dinsdagavond
29 september in ’t Gasthoes te Horst. De avond start om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.
Inleidende sprekers
In het eerste gedeelte van de
thema-avond verzorgen enkele sprekers vanuit eigen ervaring een korte
inleiding.
Eigen ervaringen uitwisselen
In de pauze is er gelegenheid om
vragen of signalen op papier te zetten.
Wat betekent het om met een laag
inkomen te moeten uitkomen? Wat
betekent het om plotseling werkloos
of arbeidsongeschikt te worden? Waar
loop je dan allemaal tegen aan?
Na de pauze kunnen de aanwezigen in de zaal in gesprek gaan met
de inleiders en enkele andere gasten.
Dit kan aan de hand van de vragen
en signalen die al afgegeven zijn,
maar ook aan de hand van vragen en
opmerkingen die uit het gesprek zelf
voortkomen.
Politieke aandacht
Er zijn op deze avond ook vertegenwoordigers van de plaatselijke

politieke partijen uitgenodigd die
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuw te vormen
gemeente vanaf 1 januari 2010.

Zij zijn uitgenodigd als toehoorders om
te luisteren naar de signalen die op
deze avond afgegeven worden.
De hele avond staat onder de deskun-

dige gespreksleiding van de heer Raf
Janssen. Raf Janssen is op dit moment
wethouder van de gemeente Helden.
Hij is beroepsmatig en als vrijwilliger

Overheid beslist sneller over uw aanvraag

Nieuwe ‘Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig beslissen’
Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie? Gaat u AOW
aanvragen? Overweegt u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke
belastingen te versturen? Wilt u kinderbijslag ontvangen? Gaat u een café
openen en heeft u een drank- en horecavergunning nodig?
In al deze gevallen moet u een
aanvraag indienen bij de overheid.
Vaak is dat de gemeente, soms de
provincie, het waterschap of de
rijksoverheid. Nadat u de aanvraag
gedaan heeft, moet u wachten tot
de overheid een beslissing genomen
heeft. Die beslissing is belangrijk
voor u, dus u wilt zo snel mogelijk
weten waar u aan toe bent. Daarom
wordt op 1 oktober 2009 de nieuwe
‘Wet dwangsom en beroep bij niet
tijdig beslissen’ van kracht. Die wet
versterkt uw positie in het geval
dat de overheid niet tijdig over uw
aanvraag beslist.
Wat is ‘niet tijdig’?
Een overheid die ‘niet tijdig’ beslist,
overschrijdt de beslistermijn. Dat kan
een wettelijke termijn zijn: soms staat
in de wet welke termijn voor een
beslissing staat. Als er geen wettelijke
termijn is, geldt een redelijke termijn.
Wat redelijk is, hangt af van de soort
beslissing. Dat kan enkele weken
of maanden zijn, maar in sommige
gevallen ook een paar dagen.

Het uitgangspunt is: niet langer dan
nodig is om een goede beslissing te
kunnen nemen.
Welke voordelen heeft de wet
voor u?
Verstrijkt de wettelijke of de redelijke
termijn toch zonder dat de overheid
beslist over uw aanvraag? Dan stuurt
u het bestuursorgaan waarbij u de
aanvraag heeft ingediend een brief,
waarin u vraagt om een dwangsom.
Hiermee stelt u de overheid ‘in
gebreke’.
De overheid heeft dan twee weken
de tijd om alsnog een beslissing te
nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee
gevolgen:
1 De dwangsom begint automatisch
te lopen. Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken
daarna is er nog geen beslissing,
dan heeft u recht op een dwangsom
voor elke dag dat de beslistermijn
overschreden wordt. De dwangsom
loopt ten hoogste 42 dagen (en
bedraagt maximaal € 1260).

2 U kunt direct beroep instellen. Als
u de overheid in gebreke gesteld
heeft en twee weken daarna is er
nog geen beslissing, dan kunt u
bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet
meer (zoals in de huidige situatie)
eerst bezwaar te maken tegen het
uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht
om alsnog binnen twee weken te
beslissen.
Opschorten beslistermijn
Het is in uw eigen belang en in het
algemeen belang dat de overheid een
weloverwogen beslissing neemt over
uw aanvraag. Daarom kan het nodig
zijn dat de overheid meer tijd krijgt
om te beslissen. In een aantal gevallen
kan zij de beslistermijn verlengen.
Bijvoorbeeld als het gemeentehuis is
afgebrand, als de overheid moet wachten op aanvullende informatie van u of
uit het buitenland, als de overheid zo
veel informatie van u ontvangt dat een
beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden, of als u
schriftelijk instemt met de opschorting.
In de wet staat ook hoe de overheid u
moet informeren over de opschorting
van de beslistermijn.

De procedure in het kort
Zodra de nieuwe wet van kracht is, ziet
de procedure er als volgt uit:
1 u dient een aanvraag in;
2 de beslistermijn verstrijkt zonder
beslissing;
3 als aanvrager stelt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft
ingediend schriftelijk in gebreke;
4 twee weken verstrijken zonder
beslissing;
5 de dwangsom gaat automatisch
lopen (max. 42 dagen en € 1260)
én u kunt direct beroep instellen bij
de rechter;
6 als u direct beroep heeft ingesteld
en de rechter verklaart het beroep
gegrond, dan moet het bestuursorgaan alsnog binnen twee weken
beslissen.
Bezwaar en administratief beroep
Ook als u bezwaar maakt tegen een
beslissing of administratief beroep
instelt, veranderen de betreffende regelingen. Hieronder staat waar u meer
informatie kunt krijgen.
Heeft u vragen?
Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Bestuurlijke, Juridische Zaken en
Communicatie van de gemeente Horst
aan de Maas, T 077 477 97 77. Of kijk
op www.minbzk.nl/wetdwangsom.

Enquête
vrijwilligerswerk
De gemeenten Horst aan de
Maas, Meerlo-Wanssum en
Sevenum houden in de periode
van 21 september t/m 8 november 2009 een digitale enquête
onder organisaties die met
vrijwilligers werken. De gemeenten doen dit om een beeld te
krijgen van het huidige vrijwilligerswerk, de knelpunten daarin en
de wensen voor de toekomst. De
resultaten worden gebruikt voor
het actualiseren van het gemeentelijke vrijwilligersbeleid. Eind
2009 is de rapportage klaar, begin
2010 worden de vrijwilligersorganisaties over de resultaten
geïnformeerd.
De bij de gemeenten bekende
vrijwilligersorganisaties hebben
allemaal via hun secretariaat een
brief met instructie en een
persoonlijke inlogcode ontvangen.
Daarmee kunnen zij de enquête
via Internet invullen. Mocht de
adressering aan uw organisatie
niet correct zijn, neemt u dan
contact op met Loek Logister.
Ook voor andere vragen en opmerkingen over de enquête kunt u
bij hem terecht: T 077 477 94 23
of l.logister@horst.nl.

Openbare
verlichting
Op woensdag 30 september
en donderdag 1 oktober 2009
wordt de openbare verlichting in
de gemeente Sevenum gecontroleerd. Enexis Lighting BV controleert de openbare verlichting in
Sevenum 10 keer per jaar.
Tijdens deze controles worden
defecten direct gerepareerd.
Defecten in het ondergrondse
kabelnet worden doorgegeven aan
Enexis Netwerkbeheer, die
bevoegd zijn om werkzaamheden
aan het kabelnetwerk uit te
voeren. Daarnaast worden de
storingen, die incidenteel gemeld
worden, (wekelijks) verholpen.
Eventuele storingen of
defecten aan de openbare
verlichting kunt doorgeven
aan Enexis Lighting BV,
T 073 855 84 72 of via mail naar
service.lighting.zuid@essent.nl

Info-bijeenkomst
gemeenteraden
Op dinsdag 29 september
is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst van de gemeenteraden van Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Sevenum.
Tijdens deze bijeenkomst worden
de raden geïnformeerd over de
voorbereidingen voor de begroting
2010 van de fusiegemeente Horst
aan de Maas.
De openbare informatiebijeenkomst vindt plaats in de
raadzaal in Horst en begint om
20.00 uur. Iedereen is van harte
welkom.

Voor openbare bekendmakingen zie www.horstaandemaas.nl www.sevenum.nl www.meerlo-wanssum.nl
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Nieuw reisdocument nodig?
Heeft u binnenkort een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart
nodig? Lees dan deze informatie. Hierin staat alles wat voor u van belang is.
Vanaf 21 september 2009 zal,
als u een nieuw paspoort of
Nederlandse identiteitskaart gaat
aanvragen, de medewerker achter de
balie u ook om uw vingerafdrukken
vragen. De Europese Unie (EU) heeft
hiervoor in 2004 een verordening
opgesteld. Het doel daarvan is
misbruik van reisdocumenten zoveel
mogelijk tegen te gaan.
Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele
uitzonderingen mogelijk:
• indien het fysiek onmogelijk is
om van u vingerafdrukken op te
nemen, dan krijgt u een reisdocument voor vijf jaar zonder
dat daarin vingerafdrukken zijn
opgenomen.
• in het geval het bij u tijdelijk
onmogelijk is vingerafdrukken op
te nemen, dan heeft u een keuze.
U wacht totdat het wel mogelijk is
vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een reisdocument

met een geldigheidsduur van
maximaal 12 maanden.
• van kinderen tot 12 jaar worden
geen vingerafdrukken opgenomen.
De baliemedewerkers hebben een
apparaat waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch opnemen. Alle
opgenomen vingerafdrukken worden
opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken
worden ook opgeslagen in de chip van
het reisdocument.
Het paspoort en de Nederlandse
identiteitskaart bevatten al
sinds 26 augustus 2006 een chip
met daarin:
• uw foto (de gezichtsopname);
• naam (voor- en achternamen);
• geboortedatum;
• geslacht;
• nationaliteit;
• documentnummer;
• burgerservicenummer;
• datum einde geldigheid document;
• land van uitgifte.

• indien uw documenten kwijt of
gestolen zijn, een (gewaarmerkte)
kopie van het proces-verbaal dat
u van de politie heeft gekregen
toen u aangifte deed van verlies of
diefstal;
• contant geld of uw pinpas om te
betalen.
De baliemedewerker controleert of
van uw vingers wel vingerafdrukken
kunnen worden opgenomen.
Verfresten of ander vuil kunnen
namelijk problemen geven bij het
opnemen van de vingerafdrukken.
De controle is ook bedoeld om na te
gaan of geprobeerd wordt de eigen
vinger af te dekken.
Als u een nieuw paspoort,
Nederlandse identiteitskaart of
ander reisdocument gaat aanvragen, heeft u nodig:
• al uw oude reisdocumenten in uw
bezit;
• een foto die voldoet aan de wettelijke eisen; zie hiervoor:
www.paspoortinformatie.nl
Klik op: ‘Eisen aan de pasfoto’.

Veilig leven aan de Maas

Afhalen reisdocument
Bij het ophalen van uw nieuwe
reisdocument kan de chip uitgelezen
worden. In dat geval zullen de
vingerafdrukken die in de chip zijn
opgeslagen worden gecontroleerd.
Zo wordt vastgesteld of uw
vingerafdrukken overeenkomen met
de vingerafdrukken die in de chip zijn
opgeslagen.

Bijschrijven kinderen
Kinderen worden vanaf 26 juni
2012 niet meer bijgeschreven in het
paspoort van de ouder(s). Zij moeten
dan hun eigen reisdocument hebben.
Alle bijschrijvingen in het paspoort
van ouders zijn vanaf 26 juni 2012
niet meer geldig. Het paspoort zelf
blijft wel geldig: u kunt er gewoon
mee blijven reizen. De prijs voor de
Nederlandse identiteitskaart voor
kinderen onder de 14 jaar gaat op
1 januari 2010 omlaag. Met deze
kaart kunt u reizen binnen de EU en
naar Andorra, Liechtenstein, Monaco,
Noorwegen, San Marino, Turkije,
IJsland en Zwitserland. De gratis
Nederlandse identiteitskaart voor
14-jarigen bestaat vanaf 1 januari 2010 niet meer. Echter vanaf 1
januari 2010 geldt voor jongeren tot
en met 13 jaar voor de aanvraag van
een identiteitskaart een jeugdtarief
(±€ 9).
Meer informatie
U kunt meer informatie krijgen bij
de gemeente T 077 477 97 77 of op
bovengenoemde website.

Meerlo

Vergaderdata raadscommissies
oktober omgewisseld
De data van de komende commissievergaderingen in oktober
zijn omgewisseld. De Commissie
Ruimte en Economie komt op
5 oktober a.s. bijeen en de

Commissie Leefbaarheid en
Bestuur op 12 oktober a.s. Beide
vergaderingen vinden plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis in
Meerlo en beginnen om 20.00 uur.

Sevenum

Openbare raadsvergadering
Op maandag 28 september 2009 vindt een openbare vergadering
van de gemeenteraad plaats. De vergadering begint om 21.15 uur.
Om 21.00 uur begint het vragenuur, dit op basis van artikel 37a van het
reglement van orde.

De Maas kent regelmatig hoge waterstanden. Waterschap Peel en Maasvallei organiseert zes informatieavonden in Noord- en Midden-Limburg met als thema ‘Veilig leven aan de Maas’. Met de informatieavonden wil het
waterschap bewoners langs de Maas bewustmaken van het overstromingsrisico en ze informeren over de rol van
het waterschap en de bijdrage die bewoners zelf kunnen leveren aan het bestrijden van hoogwater. Iedereen is van
harte welkom.
Vragen die onder andere aan bod
komen tijdens de informatieavonden,
zijn: “Welk risico loopt u? Wat doet het
waterschap om uw veiligheid zoveel
mogelijk te garanderen? Wat mag wel,
wat mag niet bij een dijk en waarom?
En hoe kunt u zich voorbereiden op
een overstroming?”.
De informatieavonden ‘Veilig leven
aan de Maas’ vinden plaats op:
- dinsdag 6 oktober, Zaal De Harmonie, Wallenstraat 7 in Wessem.
- donderdag 8 oktober, Zaal Unitas,

Wilhelminastraat 11a in Baarlo.
- dinsdag 13 oktober, Van der Valk
Hotel de Molenhoek, Rijksweg 1 in
Molenhoek.
- donderdag 15 oktober, Alt Arce,
Raadhuisplein 16 in Arcen.
Daarnaast organiseert het waterschap samen met gemeente Leudal
en Rijkswaterstaat twee hoogwaterbijeenkomsten op:

- maandag 14 september, Gemeenschapshuis de Roffert, Berikstraat 11
in Buggenum.
- woensdag 7 oktober, Gemeenschapshuis in d’n Haammaeker,
Hoogstraat 2 in Neer.

U bent van harte welkom om
de raadsvergadering vanaf de
publieke tribune bij te wonen. Als
u beschikt over internet, dan kunt
u op de site van de gemeente
Sevenum (www.sevenum.nl,
bestuurlijke informatie, gemeenteraadsvergadering) de agenda en de
bijbehorende stukken downloaden.
Verder liggen de stukken ook ter
inzage in het gemeentehuis en de
bibliotheek. U kunt deze bekijken
tijdens de openingstijden.
Spreekrecht burgers bij
raadsvergadering
Aanwezige burgers kunnen na
opening van de vergadering gezamenlijk gedurende 30 minuten het
woord voeren over geagendeerde
onderwerpen (dit op grond van
artikel 15 van het Reglement van
Orde voor de raad). Het woord mag

niet gevoerd worden over een besluit waartegen beroep of bezwaar
open staat of heeft opengestaan,
benoemingen tot voordrachten of
aanbevelingen van personen. Het
spreekrecht geldt ook niet voor
gedragingen waarover een klacht
volgens de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.
Wilt u van het spreekrecht
gebruikmaken, meldt u zich dan
minimaal 2 werkdagen voor de
aanvang van de vergadering bij de
griffier (raadsgriffier@sevenum.nl of
T 077 467 75 55). Vermeldt daarbij
uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u
graag het woord wil voeren. Elke
spreker krijgt maximaal 5 minuten
het woord. De voorzitter verdeelt de
spreektijd evenredig als er meer dan
6 sprekers zijn.

Agenda
Raadsvergadering 28 september 2009

Alle zes de informatieavonden
beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.30 uur. Natuurlijk is er
ruimte voor discussie en het stellen
van vragen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Iedereen is van
harte welkom.

1
2
3
4

Opening door de voorzitter en trekking stemmingsnummer.
Mededelingen.
Voorstel vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering van 06 juli 2009.
Voorstel tot uitvoering van optie 3 van het onderzoek naar de clustering van
sportaccommodaties op basis van bijgevoegd dekkingsvoorstel.
5 Voorstel tot delegatie exploitatieplan behorende bij projectbesluiten.
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Mee de
lucht in
Door middel van een actie heeft
het CDA alle inwoners van de
nieuwe gemeente Horst aan de
Maas opgeroepen om mensen aan
te dragen die een bijzondere
prestatie verrichten, mensen die het
daarom verdienen om een keer
extra in het zonnetje te worden
gezet.
Dit leverde tal van reacties op. Een
aantal van deze mensen werd beloond
voor hun prestaties en het altijd klaarstaan voor anderen. Hen werd door het
CDA een ballonvaart aangeboden. Zo
kregen mevrouw Nellen uit Melderslo,
Pastoor Verheggen uit Meerlo en mevrouw Tiny Rubie-Janssen uit Sevenum
een ballonvaart aangeboden.
De 84-jarige Jo Nellen uit Melderslo
heeft jarenlang voor haar inwonende
moeder gezorgd en Jo zorgt nu al vele
jaren voor haar 90-jarige gehandicapte
zus. Ook Pastoor Verheggen mag mee
in de ballon. Hij werd meerdere keren
voorgedragen. Pastoor Verheggen
zet zich al 10 jaar met hart en ziel in
op allerlei terreinen voor de dorpsgemeenschap in Meerlo, Tienray en
Swolgen. Als derde werd Mevrouw Tiny
Rubie–Janssen uit Sevenum voorgedragen voor het werk dat zij verricht als
dirigente van diverse zangverenigingen
in Sevenum en Kronenberg.
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Politiek in HALLO
HALLO Horst aan de Maas ligt voor u. HALLO wil alle inwoners van de
nieuwe gemeente voorzien van nieuws, feiten en achtergronden.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht gaan de politieke
groeperingen binnen de nieuwe gemeente een interessante tijd
tegemoet.
HALLO biedt alle politieke
groeperingen binnen de gemeente
Horst aan de Maas de mogelijkheid
in beeld te komen. In het nieuwsblad wordt elke week gratis
ruimte beschikbaar gesteld voor
mededelingen van alle politieke
groeperingen. Uniek voor Horst aan
de Maas en uniek voor alle politieke
groeperingen. De inhoud van deze
mededelingen op deze pagina
wordt beschouwd als ingezonden
stuk wat wil zeggen dat de inhoud
van de mededeling geheel voor de
verantwoording van de inzender is. De
journalistieke uitgangspunten van de
redactie van HALLO Horst aan de Maas
(bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze
communicatie niet van toepassing.

Voor elk van de Politieke groeperingen is een vaste ruimte beschikbaar
en deze is voor elke groepering gelijk.
Indien er door meerdere Politieke
groeperingen een mededeling wordt
ingestuurd geschiedt de volgorde van
plaatsing op basis van het tijdstip van
binnenkomst van de mededeling bij
de redactie van HALLO Horst aan de
maas. De inhoud dient uitsluitend
om achterban en (potentiële) kiezers
te informeren over uitgangspunten,
standpunten en werkzaamheden van
de desbetreffende politieke groepering.
De mededeling dient uiterlijk maandagochtend voor 10.00 uur aan de redactie
van HALLO Horst aan de Maas digitaal
(redactie@hallohorstaandemaas.nl) te
worden aangeboden.

Nieuwe gemeente,
andere dienstverlening
Vanaf 1 oktober aanstaande gaat u er iets van merken, met name als
inwoner van de gemeente Sevenum en Meerlo – Wanssum. De dienstverlening vanuit de gemeente wordt anders als gevolg van de naderende fusie.
Voor de inwoners van de huidige gemeente Horst aan de Maas
verandert er voorlopig nagenoeg
niets. Voor Sevenum echter wordt de
avondopenstelling op dinsdag beperkt
tot het loket Burgerzaken en vervalt
het spreekuur van B en W, in Meerlo
– Wanssum kunt u vanaf 1 oktober
alleen maar terecht voor Burgerzaken
en Belastingen.
Per 1 januari 2010 verandert er
meer. De drie burgemeesters, van
Rooij, Mengde en Hahn, stellen aan
de colleges van Burgemeester en Wethouders voor om dan alle dienstverlening vanuit het gemeentehuis in Horst
te laten plaatsvinden. De colleges
besluiten hierover op 6 oktober.
Per 1 januari zullen dan ook alle
ambtenaren vanuit het gemeentehuis
in Horst werken, onderzocht wordt
of aanvullende huisvesting op de gemeentewerf aan de Americaanseweg
in Horst noodzakelijk is.

Het gevolg is dat zowel het
gemeentehuis in Meerlo – Wanssum
als in Sevenum beschikbaar komen.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente zijn voor beiden maatschappelijke bestemmingen in het
vooruitzicht.
Aardig te weten is dat de nieuwe
gemeente na 1 januari over totaal
5 gemeentehuizen beschikt. Een
daarvan is dan nog in gebruik als bestuurlijk centrum. In Grubbenvorst, in
Broekhuizen, in Meerlo – Wanssum en
Sevenum herinneren deze gebouwen
aan opgeheven gemeenten. Voor de
nieuwe gemeente wordt gedacht aan
een nieuwe dienstverleningsconcepten, bijvoorbeeld meer afspraken op
maat.
Eventueel komt de ambtenaar
naar u toe als het gaat om ingewikkelde zaken. Verdere verbetering van
de dienstverlening staat immers hoog
in het vaandel van de fusiegemeente.

Sevenum
ruim vertegenwoordigd
op kieslijst Essentie
Afgelopen week is de lijsttrekker van Essentie gekozen. Essentie
is op 2 maart van dit jaar opgericht en neemt nu deel aan de
verkiezingen voor de gemeenteraad op 18 november aanstaande.
Op woensdag 16 september werd ook de rest van de kieslijst en het
verkiezingsprogramma vastgesteld.
Lijsttrekker is Freek Selen
uit Kronenberg, nu wethouder
in Sevenum. Op de eerste tien
plaatsen vinden we twee vrouwen,
Bianca van den Berg uit Lottum
op plaats 2 en Birgitte Beeren uit
Sevenum op plaats 9.
Uit Sevenum komen verder Bram
Hendrix op plaats 3, Frank Wintels
en Pim van den Bercken op respectievelijk plaats 7 en 10. Uit Horst
zijn afkomstig Eric Beurskens op
plaats 4 en Bart Bertrams op plaats
6, uit Broekhuizen Stef van de Loo

en Twan Hoeymakers, achtereenvolgend nemen zij plaats 5 en 8 in.
Ervaring als raadslid hebben 7
van de eerste tien. Voorzitter van
Essentie Jeroen Brouns is trots op
de lijst: ”Er is in een korte tijd veel
draagvlak ontwikkeld”. Essentie
streeft naar efficiëntie in het
politieke debat en zegt zich in te
willen zetten voor de essentie van
de problemen. Het programma met
de titel: ”Hoe zestien kernen één
gemeente vormen” is te vinden op
de site www.kiesessentie.nl.

Veel nieuwkomers
op kieslijst CDA
Al voor de zomerperiode, op
maandag 13 juli, stelde het CDA
haar kieslijst en het programma
vast. Eerder was Leon Litjens reeds
gekozen tot lijsttrekker. Uit meer dan
90 kandidaten is door de lijstcommissie van het CDA de lijst met 30
personen samengesteld. Op plaats 2
zien we Loes Wijnhoven, nu raadslid in
Sevenum. Daarna volgt Roy Knelissen
uit Grubbenvorst. Op de vierde plaats
Marlies Janssen uit Meerlo en op plaats
5 Petra Leijssen uit Horst. Rudy Tegels,
raadslid in Sevenum, staat op plek
6 gevolgd door CDA fractievoorzitter
in Horst aan de Maas, Elbert Joosten.
Op plaats 8 Eric Brouwers uit Lottum,
daarna Marcel Beelen uit Melderslo,

raadslid in Horst aan de Maas.
De top 10 sluit met Ger Verstraelen uit
Tienray, lid van de gemeenteraad in
Meerlo-Wanssum.
Bij de eerste tien vinden we
4 nieuwkomers, op de totale lijst
van 30 zien we 17 nieuwkomers.
Het CDA zegt dat alle dorpen van
de nieuwe gemeente op de lijst
vertegenwoordigd zijn en gaat dan
ook vol vertrouwen de verkiezingen
op 18 november tegemoet. Het lijvige
programma draagt als titel: ”Betrokken
en ondernemend, het CDA programma
voor werken, wonen, samen leven! in
16 dynamische kerkdorpen”.
Nadere informatie is te vinden op
www.cdahorstaandemaas.nl.
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Roos uit
Grubbenvorst
wint ereprijs op
internationale
wedstrijd
Harrie van de Pasch uit
Grubbenvorst heeft in plaats van
bloed, rozensap in zijn aderen.
Veel mensen hebben de droom om
van hun hobby hun werk te maken.
Bij van de Pasch heeft het omgekeerde plaatsgevonden. Hij heeft van zijn
beroep, rozenkweker, zijn hobby
gemaakt. De passie van Harrie van
de Pasch is het kweken van nieuwe
rozen.
Op 4 september vond voor de 46ste
keer de internationale rozenkeuring
plaats in Roeulx, België. Uit zeven
landen zijn 54 soorten gepresenteerd en
beoordeeld door een internationale jury,
die bestond uit negen nationaliteiten. De
aangeboden rozen kwamen uit Frankrijk,
België, Duitsland, Denemarken, Tsjechië
en Nederland. Op deze wedstrijd heeft
van de Pasch met zijn roos “Unknown
Child” de ereprijs gewonnen. Een grote
prestatie voor iemand die het kweken
van nieuwe rozensoorten als hobby heeft.
Op de vraag hoe een nieuwe roos
gekweekt wordt, antwoordt van de Pasch
als volgt: “Een nieuwe roos ontstaat door
stuifmeel van een roos aan te brengen
op de stamper van een andere roos. Het
zaad dat daaruit ontstaat wordt gezaaid.
Hieruit groeit een nieuwe roos. Deze
roos wordt dan gebruikt om door middel
van oculeren (enten) te vermeerderen.
Gemiddeld ontstaat uit 100 van deze
bevruchtingen één roos die in aanmerking komt om mee door te kweken.”
Van de Pasch is erg actief op het
gebied van “rozenontwikkeling”. Een
andere roos die hij gekweekt heeft
draagt de naam “New Community”.
Deze roos wordt gebruikt als één van de
symbolen voor de eenwording van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas.
Het is de bedoeling dat in alle kernen
van Horst aan de Maas een perk met
New Community wordt aangelegd. Over
rozen kan van de Pasch enthousiast
en met trots vertellen. Zijn mooiste
herinneringen is de doop van zijn roos
”De hertogin van Limburg” 1999, door
Koningin Beatrix. Als van de Pasch over
rozen vertelt, straalt hij als een roos in de
ochtendzon. We weten het nu zeker; van
de Pasch heeft rozensap in zijn aderen.

Najaarskermis Horst
onder zomerse condities

Wie zondagmiddag de kermis van Horst bezocht zal ongetwijfeld de grote drukte zijn opgevallen.
De zomerse weersomstandigheden droegen er toe bij dat bezoekers van heinde en verre naar de kermis
kwamen. Zaterdag en zondag werd het met 25° zomers warm en dat is in het verleden wel eens anders
geweest. Er vormde zich op een gegeven moment een rij wachtenden voor sommige attracties.
De horecaondernemers kenden eveneens een uitstekend weekend omdat gasten tot diep in de avond buiten
op het terras konden vertoeven.

Buiten - gewoon - goed

cultuur 15
Limburgse
hoofdrol op
Floriade
De Floriade raakt op stoom.
Steeds meer ideeën krijgen
vaste vorm. Robert Bouten,
manager Communicatie & PR is
projectleider van het Floriadeonderdeel Kunst, Cultuur en
Entertainment (KCE).
Een onderdeel van de Floriade
waarbij Limburgse inbreng een
hoofdrol krijgt.
Robert Bouten: “We hebben
in de voorbije weken en maanden een plan van aanpak
opgesteld met betrekking tot
het project kunst, cultuur en
entertainment 2009-2010. Naar
het zich laat aanzien, zal in juni
2010 een pré-kunst & cultuurmanifestatie gehouden worden
en daarmee wordt ook een en
ander zichtbaar voor het publiek.
Tegen die tijd is het KCEprogramma voor de Floriade
in hoofdlijnen klaar. We willen
graag samenwerken met de
Biënnale die volgend jaar van
augustus tot en met november
plaatsvindt in de regio Venlo.
Op deze wijze kunnen we extra
bekendheid geven aan de wereld
tuinbouwtentoonstelling in 2012.
Het programma van de Biënnale
omvat diverse kunstvormen,
waaronder theater, dans, muziek,
en literatuur. Activiteiten die in
2010 over alle deelnemende
Floriade-gemeenten in NoordLimburg worden gehouden.
In november van dit jaar komt
er een loket waar deelnemers
zich kunnen aanmelden wanneer
men iets wil gaan doen op het
KCE-gebied.
Koren, harmonieën, fanfares, kunstenaars en ga zo maar
door, Limburg heeft een rijke
folklore. Een werkgroep maakt
dan uiteindelijk een selectie op
basis van inhoud, creativiteit en
originaliteit. In feite een samensmelting van regionaal, nationaal
en internationale culturen.
Bijvoorbeeld, een ‘kasconcert’
door een zangkoor in de groentekas van de toekomst. De inzendingen dienen wel verband te
houden met de wereldtuinbouwtentoonstelling,” aldus Bouten.
In de tweede helft van 2010 krijgen alle inzenders antwoord op
hun aanvraag. Er zijn momenteel
al zo’n 200 aanvragen binnen.
Het KCE bestaat uit drie
delen. Een basisprogramma,
waarbij kunst en cultuur permanent aanwezig is. Het tweede
onderdeel van de programmering
staat in het teken van evenementen. Zo is er een China-week,
Limburgse fanfaredag en een
korendag. Dit zijn evenementen
die niet permanent te zien of te
horen zijn. Het derde onderdeel
is de opening- en sluiting van de
Floriade. Dit onderdeel bestaat
in feite uit twee dagen met een
bijdrage van artiesten met naam
en wereldfaam. Over welke
artiesten het gaat wil Bouten nog
niet kwijt.
Zie ook: www.floriade.nl
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Kermis Griendtsveen

Kukeleku opent
nieuw theaterseizoen
Kukeleku opent zaterdag 26 september haar nieuwe theaterseizoen. Cabaretier Eric van Sauers is hierbij te gast en hij speelt een
try-out van zijn nieuwe voorstelling ‘Ridder’.
De voorstelling ‘Ridder’ is een
dappere strijd van de eenling in
een hem onbekende wereld. Een
wereld die ik met open vizier en
onverschrokken te lijf zal gaan.
Om mens en vaderland te dienen.
Druipend van de edelheid en eenzaamheid die ridders zo eigen is.
Eric kan niet anders want hij is nou
eenmaal die ridder. Een heel bescheiden ridder. Hij zal de huidige
kijk op het leven doorklieven en

iedereen meenemen in een wereld
die zowel bruut als ontroerend kan
zijn. Vaker bruut.
Met grote bewondering van
vrouwen en mannen? Alhoewel,
zeker is het niet, maar waarschijnlijk wel. De ridder gaat zijn
eigen weg want een andere keuze
heeft hij niet. De voorstelling
begint om 20.00 uur.
Meer informatie en kaarten
reserveren via www.kukeleku.com

www.hallohorstaandemaas.nl
Griendtsveen vierde het afgelopen weekend kermis. De kermis is één van de kleinere kermissen in Horst aan de Maas.
De jeugd van Griendtsveen maalt daar niet om. Botsauto’s, carrousel, de ballengooi-kraam en snoep deed de grote kermis
van Horst snel vergeten. “De kinderen hebben plezier en vermaken zich prima en daar gaat het om,” aldus een vader die
met zijn twee kinderen de kermis bezocht.

Thee, Tuin en Melodie in Broekhuizen
Zondag 27 september staat
theetuin de Roode Vennen in het
teken van muziek.
Er is live muziek die wordt
verzorgd door zangeres Marjolein
Kuenen onder pianobegeleiding
van Maartje Smedts. Tussen 14.00
en 17.00 uur wordt door het duo
verschillende sets gespeeld. Het
repertoire bestaat uit jazzmuziek afgewisseld met pop- en rockbalads.
Mocht dit initiatief een succes
blijken te zijn, dan zullen er vaker
dit soort intieme live optredens georganiseerd worden in de theetuin.
De theetuin en het concert zijn
vrij toegankelijk en er is voldoende
parkeerruimte.
Theetuin de Roode Vennen ligt
aan rand van natuurgebied het
Schuitwater in Broekhuizen.
www.deroodevennen.nl

Wie de schoen “Past”...
Past bij
PAST schoenen!
Wij zijn op zoek naar een

Verkoop Medewerker
m/v (20-30 uur )
Heb jij net als ons een passie voor schoenen, is de
klant koning en staat kwaliteit, service en vakkundig advies bij jou op de eerste plaats,dan ben jij de
collega die in ons team PAST!
Stuur een sollicitatiebrief of E-mail
met recente pasfoto naar:

PAST schoenen
Hoofdstraat 14, 5961 EZ Horst
info@pastschoenen.nl
Alleen volledige sollicitaties worden
in behandeling genomen.

cultuur 17
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Zelf
quizmaster
spelen
Dat veel inwoners uit de
fusiegemeente Horst aan de
Maas trots zijn op hun eigen dorp
blijkt wel uit het leefbaarheidsonderzoek 2009. Zo’n 80% van
alle inwoners is zeer tevreden
over de kern waar ze wonen.
Om deze tevredenheid te
delen met de andere inwoners
van de nieuwe fusiegemeente is
een fotoquiz ingesteld waar men
kan laten zien welke plekken zo
bijzonder zijn.
De favoriete plek van de
inzender uit het dorp waar hij of zij
woont. Er komen twee categorieën, inwoners tot 18 jaar en
inwoners vanaf 18 jaar. De foto’s
dienen als hulpmiddel om andere
inwoners van de nieuwe gemeente te laten meegenieten waarom
die plek zo bijzonder is. Bij de foto
dient de inzender een vraag met
4 antwoorden mee te zenden,
waarvan slechts één antwoord het
juiste is. Dit maakt onderdeel uit
van een quiz die half oktober van
start gaat.
Voor meer informatie en
spelregels zie: www.fusiegemeentehorstaandemaas.nl/fotoquiz

Geplukt
waar ik lid ben van de Scouting. En
zaterdagavond heb ik repetitie van
jeugfanfare BMBM. Kortom tijd om uit
te gaan heb ik niet al zou ik dat wel
willen. Ik ben pas 15 jaar oud en daar
letten ze goed op want men heeft
mij wel eens de toegang geweigerd.
Als ik 16 ben ga ik zeker uit maar ik
moet nog effe geduld hebben,” aldus
Lennard.

“Ik hou me eigenlijk
niet zo bezig
met nationale of
internationale
vraagstukken, ik heb
het druk genoeg.”
ik mijn huiswerk wat ongeveer een
“Ik hou me eigenlijk niet zo bezig
Ik zie hem buiten staan bij z’n nieuwe crossbrommer en vraag hem om
tien minuutjes. Lennard Buskes uit Broekhuizen is deze dag jarig en net 15
jaar geworden. Een jonge kerel die een drukbezet baasje is.
met nationale of internationale vraagstukken want daar kan ik weinig aan
veranderen. Ik heb het druk genoeg.
Ga naar school (Dendron HAVO-4) en
wanneer ik thuis ben tegen 16.00 uur
kijk ik eerst een uurtje tv. Meestal naar
Discovery-Channel want die hebben
interessante documentaires.
Daarna gaan we eten en maak

uurtje in beslag neemt. Op dinsdagavond heb ik repetitie van joekskapel
‘Zeuk Ma Uut’ waar ik trompettist ben.
Op woensdagavond krijg ik trompetles want ik speel ook bij de fanfare
Broekhuizenvorst & Ooyen. Zaterdagmorgen werk ik als manusje van alles
bij Linskens Jachtbouw in Wanssum.
’s Middags ben ik dan in Blitterswijck

Zijn grootste hobby is rijden op de
cross-motor. Hij heeft er twee en
oefent op een privé-terrein. “Ik mag
officieel nog niet op een coss-motor
rijden maar op eigen terrein mag dat
wel. Er zit niks anders op dan nog een
paar jaartjes te wachten,” aldus de
enthousiaste jongeman.
Lennard loopt met z’n cross-motor
aan de hand weer de inrit op en roept
nog na: “oh ja, ik wil later iets gaan
doen in elektrotechniek.”
Lennard Buskes een sympathieke
jonge vent, zijn verhaal, zomaar van
straat ‘geplukt’.

Horst Nieuwstraat 42

Te koop:

Hoogwaardig afgewerkte
2 onder 1-kap woning
Tussenwoning met aanbouw, woonkamer met eiken
planken vloer, tuinkamer v.v. airco. (2006), 1e verd.
3 slaapkamers en badkamer, 2e verd. 4e slaapkamer v.v. dakkapel, geheel v.v. van isolerende
beglazing! Perceelopp. 165 m2. Inhoud 372 m3.

Vraagprijs E 205.000,- k.k.

www. carelfijen.nl T: 0478 63 69 22

Wonen in de Risselt in Horst?

Blauwververstraat 11 Horst
• Royale woonkamer 58m2 met parketvloer en
voorzien van airco, met moderne open keuken;
• 4 slaapkamers waarvan 2 met inbouw/inloop kasten
ouderslaapkamer voorzien van airco.
• Nieuwe badkamer met vloer verwarming;
• 2 bergzolders bereikbaar met vaste trap;
• Grote garage 3 x 9 meter met zolder en kastenwand
over de volle breedte;
Poststraat 9, 5801 BC Venray
T 0478 63 69 22
F 084 71 14 663
E wonen@carelfijen.nl
I www. carelfijen.nl

• Aangebouwde serre;
• Schitterende veranda met verwarming;
• Onder architectuur aangelegde voor- en
achtertuin;
• Perceel oppervlakte 309 m2; inhoud 480 m3.
Vraagprijs 324.000 k.k.

Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077-3988558
of www.mooiewoning.nl

Koken met
Jan Cremers
De komende vier jaargetijden
seizoenen zal ik, Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel,
in het nieuwsblad Hallo, een
recept presenteren met producten uit onze eigen regio. Van
mijn hobby “koken” heb ik mijn
beroep gemaakt waardoor het
inmiddels ook een passie voor
mij is geworden. Een groot deel
van mijn creativiteit kan ik hierin
kwijt. Ik heb er veel plezier in om
van goede en eerlijke producten
een (h)eerlijke maaltijd samen
te stellen, waarvan de smaak van
de producten het meest optimaal
naar boven komt.

Week 39

Rabarbercompote
Benodigdheden:
1 kg gesneden rabarber
½ dl asetico azijn
300 gram suiker
10 gram zout
½ kaneelstokje
2 kruidnagels
1 laurierblad
Bereiding:
- de rabarber in stukjes van 3 cm
snijden, wassen en in een pan;
- genoemde ingrediënten
zachtjes in ongeveer een
kwartier laten gaarkoken;
- kaneelstokje, kruidnagel en
laurier verwijderen;
- mocht de massa nog te dun
zijn, eventueel opbinden met
wat aardappelzetmeel;
- rabarbercompote kan als dessert gegeten worden met een
beetje vanille-ijs of yoghurt;
- kan ook geserveerd worden bij
een stoofschotel van wild of
rundvlees.
Veel kookplezier
en smakelijk eten!

TE KOOP - TE HUUR IN CENTRUM HORST
Zeer ruime bovenwoning, midden in het centrum van Horst.
3 slaapkamers, luxe keuken,
luxe badkamer, grote woonkamer
(4,5mx13m) met openhaard openslaande deuren naar groot dakterras
(80m2) met tuinhuis. Begane grond:
veel bergruimte en kelders. Voorkant
alle ramen voorzien van rolluiken.
Inl. 077-3987781
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15 vragen aan Kees van Rengs
Willem Driessen jongste lid redactieraad
Met zijn 20 jaar is Kees van Rengs de jongste deelnemer binnen de
redactieraad van HALLO. Aan hem de vraag wat hij verwacht van HALLO en
zijn inbreng vanuit de redactieraad.
“Ik verwacht van het nieuwe
weekblad een medium waarin veel
lokaal nieuws uit allerlei invalshoeken te vinden is. Niet alleen voor
ouderen maar ook voor jeugd. Alle
’speciale’ gebeurtenissen uit horst
en omstreken moeten er naar mijn
mening in komen.” Op de vraag wat
zijn inbreng zou kunnen zijn zegt
Kees: “Ik zie het met name als een
adviserende rol waarbij ik ideeën
kan aandragen die HALLO kunnen
versterken. Mensen uit mijn omgeving spelen daarbij een grote rol. Zij
kunnen en mogen me altijd bellen
of mailen wanneer het over HALLO
gaat. Ik denk wel dat het lastig

Naam

Willem Driessen
Leeftijd

21 jaar

Mies&Flo
Column
Hallo!
Nieuw nieuwsblad, nieuwe
lezers, nieuwe artikelen, nieuwe
columns, nieuwe kansen! Een kans
voor ons om jullie mee te laten
genieten van onze dromen,
gebeurtenissen en genante
momenten.
Even een korte “Hallo, wij
zijn...”
Hallo, wij zijn Mies & Flo,
twee jonge, een beetje gestoorde,
gezellige, maar vooral dromende
flap-uits. Wij dromen namelijk
altijd over de meest onmogelijke
dingen. Van een prinsessenleven
vol glitter en glamour, tot aan back
to the basics met een puptentje de
wereld rond. Wij dromen ervan
beroemd te zijn, inloopkasten waar
je in kunt verdwalen, naar school
gebracht worden in limousines van
twintig meter lang, pumps met
een hak van vijftien centimeter
hoog en tegelijkertijd arme kindjes
in Afrika helpen of een weeshuis in
Cambodja oprichten.
Vaak worden we uitgelachen
om onze genante gebeurtenissen
en de meest onmogelijke
fantasieën. We houden ervan
verhalen te vertellen waar we dan
een half uur de slappe lach van
krijgen en nog leuker vinden we
het als we anderen met onze
verhalen onder de tafel krijgen van
het lachen! Toen wij hoorden dat
we iedere week onze verhalen op
papier mochten zetten en hiermee
wekelijks in het nieuwsblad komen
sprongen wij een gat in de lucht.
Onze droom komt uit: we
worden beroemd!
Mies&Flo

Woonplaats

America
Waar zit je op school?
Nijmegen,
Hoge school Arnhem-Nijmegen,
dramatherapie
Wat is je favoriete muziek?
U2, Coldplay, Jason Mraz, John Mayer,
Jack Johnson, ik vind Kyteman heel tof.
Eigenlijk alles zolang er maar een
lekkere groove in zit.
Wat is je favoriete film?
Get Smart, Hot rod, en andere films
met super droge humor.
Wat wil je later worden?
Iets met toneel of muziek zou niet
gek zijn ;-)
Wat is je favoriete drankje?
Gewoon bier.
Waar ga je uit?
Nijmegen, Horst en ergens waar er
een feestje is.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Iets minder chaotisch mag wel.
Wat maakt je woonplaats
speciaal?
De inwoners, die blijven bijzonder.
Wat zou je willen veranderen
aan je woonplaats?
Dat er hier eens een fatsoenlijke
busverbinding komt die je ergens naar
toe brengt met je OV kaart!
Of gewoon het oude station terug,
nog beter.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Ergens naar Azië, China of zo. Daar
iets met dramatherapie opzetten voor
straatkinderen.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
280
Wat is je favoriete eten?
Lekker eten, ik lust bijna alles.
Welke hobby’s heb je?
- gitaar spelen,
- repeteren met de band,
- voetbal bij Avv,
- toneelspelen bij de Vrije Spelers
in America,
- tennis en met vrienden op stap.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Zippo, een ontzettend dikke huiskat
met diabetes.

wordt om jongeren te enthousiasmeren voor het lezen van een nieuwsblad. Heel veel jongeren houden niet
van lezen, zo is mijn eigen ervaring. Ik
lees wel, maar heel selectief. Dus het
moet echt interessant en pakkend zijn
wil je jongeren zover krijgen om iets
lezen. Het is volgens mij belangrijk
dat er geschreven wordt over dingen
waar de jeugd en jongeren zich mee
bezighouden: Sport/muziek/school/
uitgaan.
De jeugd zal wel HALLO online
weten te vinden. En daar zie ik ook
wel de toegevoegde waarde zitten
van HALLO. Zij zitten nu eenmaal veel
achter de pc en kunnen hier sneller

iets lezen dan via een blad. Jongeren
maken voor school al vaak gebruik
van de pc en gebruiken internet om
op msn en hyves te kunnen en om
te gamen. Het is bovendien heel
gemakkelijk om snel even wat op te
zoeken of te lezen. We zijn er mee
opgegroeid.
Voor de oudere generatie geldt
dat ook. Zij zijn met de krant en
andere bladen zijn opgegroeid en
laten internet vaak voor wat het is.
Maar ja, naar de toekomst toe zal
ook deze groep steeds vaker met
internet te maken krijgen, al zullen
er altijd mensen blijven die de voorkeur geven aan een echte krant of
nieuwsblad,” aldus Kees.
Kees is bereikbaar op
06 10 87 98 01 of per mail:
Kaeskop@hotmail.com

Omwisselen bromfietscertificaat
Heb je vóór 1 oktober 2006 je
bromfietscertificaat gehaald en dit
nog niet ingewisseld tegen het roze
kaartje (het “nieuwe” rijbewijs met
de categorie Am) dan kun je dit nog
doen tot 1 oktober 2009.

Doe je dit niet dan moet je voor
het verkrijgen van een bromfietsrijbewijs een theorie-examen afleggen
bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardig
heidsbewijzen).
Weet je trouwens dat het rijbewijs

met de categorie Am ook verplicht is
voor een bromscooter, snorfiets, spartamet en brommobiel?
Voor meer informatie over het
bromfietscertificaat ga je naar het
gemeentehuis.

Wim Dorssers
Reinigingstechnieken
Allura Beauty&Spa
Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst
T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu

Voor het periodiek/dagelijks reinigen van oa:
gebouwen, sanitair, zwembaden, fabriekshallen,
loodsen, terrassen, opritten, koelcellen en het
verwijderen van graffiti.

Bouteshof 29, 5926 VD Venlo, M: 06-4733 6569

HORST VERHUUR
Bandencentrum

BANDEN
div.merken o.a.

GOODYEAR MARCHALL BARUM
MICHELIN BRAVARIS BRILLANTIS

party&attractieverhuur

175-65-TR14 v.a. € 41,00* 195-65-HR15 v.a. € 48,00*
185-65-HR14 v.a. € 47,00* 195-55-HR15 v.a. € 53,00*
205-55-VR16 v.a. € 58,00* 225-45-WR17 v.a. € 72,00*
* inclusief montage + balanceren
GEOPEND MAANDAG – VRIJDAG 09.00- 17.30 UUR
ZATERDAG 09.00-15.00 UUR

		DECKERSGOEDTWEG 2
SEVENUM
Tel. 077 4674487

www.horstverhuur.nl

Gebr. COX

Telefoon (077) 398 64 26
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Verenigingen
in HALLO
Natuurlijk besteden we in HALLO aandacht aan verenigingen,
zowel aan sportverenigingen als aan alle andere verenigingen. Dit
gaan we op geheel eigen wijze doen. Wij plaatsen bijvoorbeeld geen
uitslagen of verslagen in het nieuwsblad. Wedstrijden en evenementen vinden vaak plaats in het weekend en HALLO komt uit op donderdag. Dus vinden we uitslagen in het nieuwsblad oud nieuws.
Wat doen we wel? Wij willen
heel graag van de verenigingen
horen als zij iets nieuws willen
melden aan de inwoners van de
nieuwe gemeente Horst aan de
Maas. De vereniging kan contact
opnemen met onze redactie en
deze zal dan in samenspraak zorgen
voor een mooi en interessant artikel
met een sprekende foto. Dit artikel
wordt vervolgens gepubliceerd in
ons nieuwsblad en op onze website.
Daarnaast kan elke vereniging
een vermelding op onze website www.hallohorstaandemaas.nl
krijgen. Deze vermelding zal onder
andere de link bevatten van de

eigen website van de vereniging.
Zo heeft de bezoeker van HALLO
online de verenigingen die zich
hievoor hebben aangemeld overzichtelijk in beeld. In de toekomst
zullen we de mogelijkheden op de
website uitbreiden. U kunt hierbij
denken aan eigen ruimte op HALLO
online waar u uw nieuws zelf in
kunt verwerken.
Wij staan altijd open voor het
nieuws van onze verenigingen. Dus
heeft u iets wat u graag in HALLO
gepubliceerd wilt zien? Mail dan
naar redactie@hallohorstaandemaas.nl of bel met Lei Spreeuwenberg 06 201 192 83.

Radio Reindonk

Nieuwe
programmering
De radioprogrammering van Streekomroep Reindonk zal met ingang van
3 oktober veranderen. De Wendelmix, een programma voor en door
mensen met een beperking, verhuist naar de dinsdagavond tussen
20.00 en 22.00 uur. Er komen nieuwe programma’s bij, maar vertrouwde
programma’s zullen ook gehandhaafd blijven.
Radio Reindonk start met een
zogenoemde horizontale programmering. Dagelijks worden dezelfde
programma’s uitgezonden op hetzelfde
tijdstip. De hoofdredactie van de omroep heeft hiertoe besloten om voor
de luisteraar meer herkenbaar te zijn.
De omroep, die bestaat uit een 100-tal
vrijwilligers, is geheel van advertenties
en sponsoren afhankelijk.
Reindonk NU is een grote wijziging
in de programmering en wordt hét
actualiteitenprogramma van Radio
Reindonk. Elke werkdag is Reindonk
NU te beluisteren om 08.00, 12.00,
18.00 en 22.00 uur. Op zaterdag om
14.00 en 18.00 uur en zondag om
18.00 uur. In het programma is veel
aandacht voor lokaal en regionaal
nieuws, cultuur, informatie, sport
en het actuele weer. Verder is er
aandacht voor reportages, interviews
en achtergronden. Met name in het
weekend heeft Reindonk NU aandacht
voor natuur, milieu, religie, culturele
en humanitaire zaken.
Melodie-express liefhebbers van
Nederlands, Duits, dialect, Volkstümlich en schlagermuziek kunnen elke
werkdag tussen 19.00 en 20.00 uur
afstemmen op Radio Reindonk.
Schijven voor bedrijven (arbeidsvitaminen) is elke werkdag tussen
9.00 en 12.00 uur te beluisteren.
De avondprogrammering tussen
20.00 en 22.00 uur ondergaat ook
een verandering. Op maandagavond
presenteert Kees van der Velden het
nieuwe muziekprogramma Kees’
Choice. Op dinsdagavond voortaan het
programma De Wendelmix, gemaakt

door mensen van Stichting Dichterbij.
Woensdagavond is jongerenavond
bij Reindonk en op donderdagavond
presenteert Robert Joosten een nieuw
muziekprogramma. Tip top vrijdag
blijft te horen op vrijdagavond met
Martijn Berende.

”Weekend radioprogrammering
grotendeels
gehandhaafd”
In het weekend blijft de radioprogrammering grotendeels gehandhaafd,
met programma’s als Weekendhumeur, Café Reindonk, Reindonk
Gold, Wekkerradio en Beat, Westcoast
& Hits. Het verzoekplatenprogramma
Reindonk draait op verzoek op zaterdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur
en het wekelijkse sportprogramma
Reindonk Sport Magazine op zondagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur
blijven vertrouwd staan. Het culturele programma Podium, met daarin
wekelijks aandacht voor kunstexposities, cabaret en theatervoorstellingen,
verhuist naar zondagmiddag 17.00 uur.
Nieuw in de weekendprogrammering is 200% Hans! Op zondagmiddag
tussen 12.00 en 15.00 uur.
De volledige radioprogrammering
is vanaf nu te downloaden op
www.reindonk.nl.
Radio-frequenties: FM105.6 & FM 107.1
Kabel: fm 87.5
Televisie-frequentie kanaal 22+
(480.00 Mhz)

Boezemtocht;
een informatieavond over borstkanker
Er heerst nog immer een taboe op
borstkanker. ZijActief Limburg wil daar
verandering in brengen door middel
van een boezemtocht om borstkanker
onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Ook wil ZijActief
op deze manier geld inzamelen voor
de Borstkankervereniging en de Toon
Hermans huizen. ZijActief afdeling

Meterik steunt dit idee en organiseert
op woensdag 30 september een informatieavond over borstkanker. Deze
avond wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen, medisch specialisten en
gespecialiseerd verpleegkundigen van
VieCuri Medisch Centrum voor NoordLimburg. Verder is er een informatiemarkt met onder andere lingerie en

pruiken. Wie meer wil weten over
borstkanker, de gevolgen daarvan en
hoe daar mee om te gaan is welkom.
De bijeenkomst van de boezemtocht
vindt plaats op 30 september in gemeenschapshuis De Meulewiek,
St. Jansstraat 2A in Meterik, aanvang is
20.00 uur. De informatiemarkt begint
om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Alles op het gebied van wonen.
2 etages topmerken o.a.:

Flamant
Appletree
New Gate
Bridgewater

Riviéra Maison (selected dealer)
Sia (espace)
PTMD (style partner)
Lampe Berger

Rube & Rutje
L.i.L.
Happiness geluksballonnen
PIP studio (nieuw in de collectie)

Wij geven interieur- en kleuradviezen op maat, informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Bonikki. Meer dan winkel alleen.
St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst

t 077 398 63 57

www.bonikki.nl

najaars gevoel
aan je

voeten

vernieuwend pronken
dames slenteren flaneren
laten zien passen lopen heren
smaak vrolijk hip kleurig
kinderen makkelijk feestelijk
ik keuze service sportief

Hoofdstraat 14 5961 EZ Horst
www.pastschoenen.nl
(Vernieuwde website!)
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Kringkampioenschappen in Lottum
Meer dan 600 combinaties hadden zich opgegeven voor de kringkampioenschappen in Lottum die plaatsvonden op zondag 20 september.
De combinaties hebben gestreden voor de prijzen in bixi-dressuur,
bixi-springen, dressuur en springen binnen de kring noord. Limburg is
verdeeld in de kringen noord, midden en zuid.

”Hier konden we
geen nee op zeggen”
Aan het woord is Sjaak Wagemans,
voorzitter van Pony- en ruiterclub
Lottum. “We hebben de afgelopen
jaren verschillende keren geprobeerd
om deze wedstrijd naar Lottum te
halen. Dit jaar heeft de kring ons

gevraagd. Hier konden we geen nee op
zeggen. Voorwaarde was wel dat het
evenement in september plaats kon
vinden. We hebben grond nodig in de
omgeving, om in te richten als parkeerplaats of als wedstrijdring. Dit gebeurt
in afstemming met de grondeigenaren
die hun oogst afstemmen op deze wedstrijd. Ook belangrijk is het beschikken
over enthousiaste vrijwilligers.

Op deze zondag zijn er 60 actief”.
Wagemans vervolgt: “We werken
zonder sponsoren en moeten daarom
voorzichtig zijn met de uitgaven.
Bij goed weer houden we wat geld
over aan dit evenement”.
Op het terrein was het gezellig
druk. In totaliteit schat Wagemans dat
er ongeveer 1.500 mensen aanwezig
zijn geweest. Een van de deelnemers
is de 9 jarige Marie Beckers. Zij doet
mee aan het bixi-springen en bixi-

dressuur. Ze berijdt haar pony Sjakie
samen met haar 7 jarige zus Nina. Bij
navraag blijkt dat ze uit Kevelaer komt.

”Bij goed weer houden
we wat geld over
aan dit evenement”
Marie en Nina rijden in Nederland
vanwege de betere opzet van de wedstrijden, aldus de vader van de zusjes.

Kringkampioen worden in je klasse
is een eretitel. Na de wedstrijden,
met naar bleek een internationaal
tintje, werden er dan ook veel bekers
en rozetjes met trots in ontvangst
genomen.
Het weer was uitstekend, een
belangrijke voorwaarde voor het
welslagen voor dit buitenevenement,
en zoals Wagemans al aangaf voor het
aanvullen van de clubkas.

www.hallohorstaandemaas.nl

Puike prestaties
Noord-Limburgse jeugd
NK duathlon

VISTA
accountants &
belastingadviseurs
Finn Timmermans uit
Broekhuizenvorst en Vera Wismans
uit Veulen hebben tijdens de NK
duathlon in Tilburg de voorbije
zondag goud gewonnen.

“Een bijzondere
prestatie,
want ze trainen
meer dan 10 uur
per week ”
Het is al de tweede gouden plak
voor Finn en Vera dit jaar.
Beide sporters zijn ook eerste
geworden op het Nederlands
Kampioenschap triathlon in Aalsmeer

op 30 augustus jl. In Tilburg wonnen
ze goud op de afstand 2,5 km lopen,
10 km fietsen en 1,25 km lopen.
“Een bijzondere prestatie,
want ze trainen meer dan 10 uur
per week en hebben veel voor het
sporten over. Wanneer de trainer op
vakantie is, dan spreken ze onderling
zelf af. De beloning voor hun inzet
komt tot uiting in de resultaten en
die zijn gewoonweg super,” aldus
Frank Timmermans, de vader van
Finn.
Frank is trainer van de jeugdleden van ATV Venray en heeft zijn
sporen in de duathlon verdiend.
Zo heeft hij diverse Nederlandse
en Europese triatlon en duathlonkampioenschappen op zijn naam
staan.

Hét klankbord
voor ondernemers.
VISTA regelt ‘t.
Horst - Roggel
Bel 077 - 398 46 00

www.vista.nu
Duidelijk.
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Scouts zoeken naar voetbaltalent
TOP D toernooi
In het weekend van 12 en 13 september omzoomden weer een groot
aantal scouts de velden van GFC’33 om tijdens de dertiende editie van het
A-Z Barbecue & Gourmet Party Service TOP D toernooi op zoek te gaan naar
ruwe diamantjes.
Sinds jaar en dag staat het
Grubbenvorster voetbaltoernooi bol van
talenten die later zijn doorgebroken
bij Betaalde Voetbal Organisaties
(BVO’s). Hierbij valt te denken aan
Dirk Marcellis, Ibrahim Affalay, Ismail
Assatti, Sjors Verdellen, Nordin
Amrabat.

”Er waren scouts
aanwezig van clubs
als Ajax, PSV,
Manchester United en
Barcelona.”
Maar hoe komt men als jong
spelertje aan de top? Gerard Schatorjé
voorzitter van de TOP D organisatie:
“Eerst zal een speler dermate op
moeten vallen dat juist zijn naam in
het boekje van de scouts komt. Er
waren scouts aanwezig van Ajax, PSV,
Manchester United en Barcelona. Met

name Barcelona heeft vergaande interesse in de aanvoerder Abdel Nouri van
Ajax D1. Sinds vorig jaar wordt deze
speler met meer dan normale interesse
gevolgd en het lijkt erop dat Abdel
Nouri zijn langste tijd heeft gehad in
Amsterdam, ondanks zijn leeftijd van
12 jaar. Scouts van de BVO’s ‘stropen’
de internationaal TOP toernooien af
op zoek naar talentvolle spelers. Op
het moment dat er een speler wordt
ontdekt, komt hij in de molen van deze
club. Om niet op één scout af te gaan
worden er regelmatig andere scouts
naar wedstrijden en toernooien gestuurd om deze spelers te beoordelen.
Als dan alle rapporten eensluidend zijn
wordt er voorzichtig contact gelegd met
de betreffende club en ouders van de
spelers. Meestal vertrekt de jeugdige
speler dan ook, zeker wanneer clubs
als Barcelona, Chelsea, AC Milan of Real
Madrid om de hoek komen kijken.”
In Nederland en Duitsland mogen
de clubs jonge spelers géén contract
aanbieden, tot bepaalde hoogte geldt

dit ook voor de buitenlandse clubs.
Echter vanwege hun financiële daadkracht kunnen zij veel verder gaan. Het
komt regelmatig voor dat jonge spelers
worden weggehaald (Jeffrey Bruma
van Feijenoord verhuisde op 15 jarige
leeftijd naar Chelsea).
Niet alleen de speler maar ook
het hele gezin wordt in de operatie
meegenomen. Schatorjé: “Een ‘offer
you can’t refuse’, simpelweg omdat de

Ware
schoonheid
Zit van
binnen

geïnteresseerde club contact zoekt via
de club van de speler en zijn familie.
Er volgen enkele gesprekken waarbij
contracten van vier tot zes jaar niet
vreemd zijn. Vaak verhuist dan het
hele gezin mee naar het buitenland.
De club in kwestie zorgt niet alleen
voor onderdak, maar ook voor een
baan voor vader en/of moeder en de
overige kinderen van het gezin worden
op een internationale school onder-

gebracht,” aldus de voorzitter. Wat
rest is dan de lange weg om als jong
buitenlands spelertje de hooggespannen verwachtingen waar te maken. En
dat valt niet altijd mee. Een ander land
heeft een andere cultuur en hij zal
zijn voetbalvriendjes, zijn vertrouwde
thuisomgeving, school enz. achter zich
moeten laten om zijn droom na te
jagen. Veel ontdekte talenten haken
dan ook vroegtijdig af.

In één dag geplaatst

Gepaneerde

Schnitzels

10 stuks à 150 gram

9,95


www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

Donderdagavond
in Grubbenvorst?

meubelen
gordijnen
verlichting
accessoires
interieuradvies

www.indewittedame.nl Tel.: 077-3278051

ZONNEPANELEN / ZONNEBOILER
Nu met subsidie leverbaar

verf
tapijt

thomassen
i n t e r i e u r s

De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
Stayerhofweg 7 Wanssum.
Tel. 0478 - 53 17 95, info@jacobs-dakbedekkingen.nl
Openingstijden: ma. - vr.: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur, za.: 9.00 - 12.00 uur.

W i l h e l m i n a s t r a at 6

v e n r aY

W W W. t h o m a s s e n - i n t e r i e u r s . n l

www.jacobs-dakbedekkingen.nl
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Religie in HALLO Horst aan de Maas

Even voorstellen

Noortje Dijks

Religie is een vast thema in Hallo Horst aan de Maas. U denkt misschien: “Religie, dat is toch saai, wat kan daar nu over geschreven worden?”
Toch is religie voor een grote groep mensen belangrijker dan over het algemeen gedacht wordt. Mensen zijn vaak onbewust met dit onderwerp bezig.
In deze reeks over religie worden
verschillende onderwerpen binnen
diverse stromingen belicht en op een
boeiende en goed leesbare manier
verwoord. De 5 hoofdstromingen,
actief in Horst aan de Maas zijn
Christendom, Jodendom, Islam,
Hindoeïsme en Boeddhisme. Buiten
deze meest voorkomende stromingen

zijn er mensen die zelf bepalen hoe hun
religie eruit ziet. Dat dit onderwerp veel
mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit
dat ongeveer 77% van de wereldbevolking aangesloten is bij een religie. Vaak
wordt er eenzijdig over geschreven of
gesproken door een vertegenwoordiger
van het betreffende geloof. Doel van
deze reeks in Hallo Horst aan de Maas is

om u als lezer een beeld te geven van
wat religie eigenlijk betekent, bekeken
vanuit verschillende invalshoeken.
Er komen specialisten aan het woord,
zoals een imam over de Islam een
pastoor over het Christendom een rabbi
over het Jodendom een priester over
het Hindoeïsme en een priester over het
Boeddhisme. Buiten deze specialisten

komt Noortje Dijks (vierdejaars studie
religiewetenschappen) uit Lottum
aan het woord met haar bespiegeling
over dit onderwerp. Op deze pagina
wordt verder wekelijks vermeld welke
religieuze diensten er binnen Horst
aan de Maas plaatsvinden. In deze aankondiging wordt de dienst, de plaats
en het tijdstip vermeld.

Kerkdiensten
Parochie
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Melderslo
Hegelsom
Meterik
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Sevenum
Kronenberg
Evertsoord
Tienray
Meerlo
Swolgen
Lottum
Grubbenvorst

zaterdag
26 september
dienst
tijd
Heilige mis 18.00

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
27 september
28 september
29 september
30 september
1 oktober
2 oktober
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
Heilige mis 10.30 Heilige mis 18.30 Aanbidding 18.00 Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis 18.30
19.00
Heilige mis 18.30
17.30
Heilige mis 08.30
Rozenkrans 17.45
Heilige mis 09.30
Heilige mis 09.00
Heilige mis 10.00
19.15
18.00 Heilige mis 09.30 Rozenkrans 18.30 Rozenkrans 18.30
Rozenkrans 18.30 Heilige mis
19.15
Huwelijk

Heilige mis

18.00

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
19.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
09.00
10.30
10.00
10.00

18.30
14.30

19.00
Heilige mis

Heilige mis

tijd
17.45

9.00

19.00

Hallo Horst aan de Maas! Ik ben
Noortje Dijks, 23 jaar en woonachtig
in Lottum.
Na mijn afgeronde bachelor opleiding Religie in Samenleving en Cultuur
aan de Universiteit van Tilburg, volg ik
momenteel de master Religiewetenschappen (met als specialisatie Religie
en Beleid) aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Als religiewetenschapper onderzoek ik het ‘zelfverstaan’ van verschillende religies. In dit ‘zelfverstaan’
zoek ik naar antwoorden op de vragen
waarom mensen ‘aan religie doen’ en
hoe men hieraan uiting geeft in leer
en leven. Dit doe ik met een neutrale
blik waarin ik veeleer zoek naar
verklaringen dan naar waarheden van
religieuze verschijningsvormen in onze
samenleving. In mijn artikelen hoop
ik een bijdrage te kunnen leveren aan
het vergroten van uw inzicht in de
verschillende religies.

Rabo Woon Wens Weken van 1 oktober t/m 30 november 2009

In de
pocket!
Ook nu helpt de
Rabobank u verder!
Sluit nu uw hypotheek bij de
Rabobank en ontvang €750,in de Rabo OpbouwHypotheek*

Profite
van on er
aanbie ze
ding!

De oppas-subsidie blijft bestaan!

Gastouderbureau Roodkapje regelt het ook in 2010 voor u.
De gastouder (oma, opa, buurvrouw, vriendin) blijft beloond worden voor de
kinderopvang. Gastouderbureau Roodkapje zal de gastouders gratis ondersteuning bieden om aan alle nieuwe eisen van 2010 te kunnen voldoen.
De voordelen van gastouderbureau Roodkapje op een rijtje:
• Wij werken snel: op korte termijn heeft u al een vrijblijvende afspraak
• De betalingen gaan automatisch
• Gratis verklaring goed gedrag voor gastouder
• Vakkundige consulenten
• Onafhankelijke klachteninstantie
• Fiscale zekerheid: de subsidieaanvraag en de aangifte inkomstenbelasting
worden geregeld door Belastingadviesbureau Van de Vijfeijke BV,
lid van de Nederlandse Federatie van Belasting adviseurs (www.fb.nl)

Interesse? Kijk snel op www.roodkapjehorstaandemaas.nl
of bel Heleen van de Laak, telefoon: 06 28 564 164

10 kipcorn
Het is tijd voor de Rabobank.
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 4,95

www.huubkes.nl

Vaste donderdag is
voor Grubbenvorst!
Rabobank Maashorst (077) 397 95 74
Rabobank Peel en Maas (077) 308 93 93
Rabobank Venlo e.o. (077) 389 34 70
Rabobank Venray (0478) 530 450
* Vraag naar de voorwaarden.

www.indewittedame.nl Tel.: 077-3278051
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10 gehaktstaven  4,95
Elke week nieuwe aanbiedingen!
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Sieraden in
uw eigen steyl!
•
•
•
•
•

voor iedereen op maat
voor jong en oud
workshops
kinderfeestjes
bruidssteyl

Josette Cortenbach
Kloosterstraat 18 Horst
T 077 - 398 25 28
I www.steyl-sieraden.nl
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Huisarts en apotheek Agenda wat en waarom?
America

Lottum-Broekhuizen

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 vrij 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Buiten de gebruikelijke tijden kunt u
voor spoedgevallen op recept terecht
bij een centrale dienstapotheek
T 0478 58 48 77

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

Grubbenvorst

Apotheek Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.praktijkinfo.nl
ma t/m vrij 08.30-12.00 uur
en 16.30-17.00 uur

Agenda

Meerlo

Datum: 26 en 27 september
Evenement: Motorcross
Aanvang: 11.00 uur
Organisatie: MCC De Streekrijders
Locatie: Circuit de Reulsberg
Witveldweg te Horst
(naast Inter Chalet)

Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vrij 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
Openingstijden:
ma t/m vrij 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
Openingstijden:
ma t/m vrij 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
van 08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 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
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

voor meer informatie zie
www.hallohorstaandemaas.nl

Horst

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

Horst

Sevenum

Datum: 26 september
Evenement: Kaderschuuve
Aanvang: 16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: Strand Parkhotel

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
Spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zondag 11.00 – 12.00 uur
feestdagen 11.00 – 12.00 uur
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900-8844

Huisartsenpost
Huisartsenpost Venlo
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
Openingstijden:
ma t/m vrij 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur,
za, zo en feest 08.00 – 08.00 uur

In het nieuwsblad HALLO zal
wekelijks een agenda geplaatst
worden. Tevens zal op
www.hallohorstaandemaas.nl
een uitgebreide agenda te vinden
zijn waarop u zelf agendapunten
kunt toevoegen die voor iedereen
te lezen zijn.
Clubs, verenigingen en organisaties kunnen de agendapunten
zelf in- en aanvullen op de website

Huisartsenpost Venray
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
Openingstijden:
ma t/m vrij 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur,
za, zo en feest 08.00 – 08.00 uur

van HALLO online en zijn hiermee zelf
verantwoordelijk voor de inhoud van
de agenda. Alle inwoners van Horst
aan de Maas en iedereen daarbuiten
kan op deze manier op de hoogte
blijven van alles wat er te doen is
in onze actieve gemeente. Op deze
manier krijgt uw activiteit extra veel
aandacht waardoor u op meer bezoekers kunt rekenen. Tevens zal onze
redactie natuurlijk gebruik maken

van de agenda op HALLO online om
deze als voedingsbron te gebruiken
voor redactionele artikelen.
Heeft uw vereniging nieuws te
melden twijfel dan niet om contact
met onze redactie op te nemen, ze
helpen u graag met het schrijven
van een artikel voor HALLO Horst
aan de Maas. Mail naar: redactie@
hallohorstaandemaas.nl of bel
de redactie 06 20 11 92 83.

Nieuwe samenstelling!

Pakketten met producten uit de
nieuwe gemeente

Horst aan de Maas

Datum: 26 september
Evenement: Cabaret
Aanvang: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: CC het Gasthoes

Horst

Pakket zelf samenstellen
Vrijdag 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Horst
Datum: tot en met 31 oktober
Evenement:
Expositie Alice Eenhoorn
Aanvang: 09.00 uur
Organisatie: Galerie Derikx
Locatie: Galerie Derikx Sint
Lambertusplein 2 Horst

Verkoop van samengestelde
pakketten bij Bakkerij Sijbers,
Hoofdstraat 31 in Meerlo.

Horst
Datum 27 september
Evenement:
Wereldrecordpoging jojo-en
Aanvang: 11.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Ruiterterrein Horst

Melderslo
Datum: 27 september
Evenement: Meezing liederen
Aanvang: 14.00 uur
Organisatie:
Streekmuseum de Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Lottum
Datum: 27 september
Evenement:
Lopen in het Landschap
Aanvang: 14.00 uur
Organisatie:
Provinciale Landschappen
Locatie: Houthuizer molen

America
Datum: 27 september
Evenement: Ruilbeurs
Aanvang: 10.00 tot 13.00 uur
Organisatie: Peelmuseum
Locatie: Griendtsveenseweg 69
America

Streekproducten
Cadeaupakketten
Heesweg 9, Meerlo
0478 69 72 71

www.gubbelstours.nl
Wie is Gubbels Tours? Dé Oostenrijkspecialist!
Nazomerreizen:
Oostenrijk:
Mayerhofen 4* hotel Neue Post 5-12 oktober 8 dagen
Duitsland:
Mosel im Flammen
Alken-Mosel Moselhotel Burg Cafe 26-30 oktober 5 dagen

 549,00 h.p. p.p.

 320,00 h.p. p.p.

Kerst- en winterreizen:
Oostenrijk:
Umhausen Ötztal 3* hotel Johanna 19-26 december 8 dagen
Mandling 3* hotel, Gasthof Taferne 21-28 december 8 dagen
Duitsland:
Nieheim/Westfalen 3* hotel, hotel Ambiente
24-28 december 5 dagen
Oostenrijk:
Maurach am Achensee 4* hotel, hotel Vierjahreszeiten
9-16 januari 2010 8 dagen
Pertisau am Achensee 3* hotel, hotel Rosenegger
9-16 januari 2010 8 dagen
Matrei am Brenner 4* hotel, Parkhotel
23-30 januari 2010 8 dagen

 560,00
 567,00

h.p. p.p.

 379,00

h.p. p.p.

 590,00

h.p. p.p.

h.p. p.p.

 467,00 h.p. p.p.
 477,00

h.p. p.p.

 472,00

h.p. p.p.

Carnavalsreizen:
Tarrenz in Tirol 4* hotel, hotel Lamm
13-20 februari 2010 8 dagen
Pertisau am Achensee 3* hotel, hotel Rosenegger
13-20 februari 2010 8 dagen

 552,00 h.p. p.p.

Kent u onze ophaalservice vanaf uw voordeur in geheel Limburg?

Info en boekingen: GUBBELS TOURS MAASBREE TEL: 077-4651639
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09.00 - 21.00 uur
zaterdag
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Afrit 11

Horst
Sevenum
Melderslosche
Weiden

witveldweg 100
5961 ND Horst
t 077 399 93 33
www.interchalet.nl

Koopzondag 18 oktober
van 11.00 tot 17.00 uur
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heeft waanzinnig
scherpe prijzen!

Wonen
Slapen
Koken
Werken

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

