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Het barst van
de subsidiepotjes
Maandagavond vond in ´t Gasthoes te Horst de bijeenkomst plaats met thema ‘Ondernemen
Tijdens Crisis’ (OTC). Zo’n 250 belangstellenden, voor het merendeel ondernemers, bezochten
de informatieavond. De bijeenkomst was een initiatief van de gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Sevenum. Het doel van OTC was ondernemers te informeren over de
belangrijkste overheidsmaatregelen om de crisis te bestrijden en op welke manier zij daar
gebruik van kunnen maken op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.

Opruimactie zwerfvuil
Kasteelse Bossen groot succes

Onder water werd de vijver ook schoongemaakt

De voorbije zaterdag vond in
en rond de Kasteelse Bossen een
opruimactie plaats door leden van
PvdA-PK.
Maar liefst acht vuilniszakken
zwerfvuil leverde de schoonmaakactie op. Onderwatersportvereniging
Quintus uit Horst maakte het ‘onderwaterpark’ bij het Parkhotel schoon.
Naast alle opruimwerkzaamheden
werd ook gekeken naar de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van
het onlangs geopende ‘dorpspark’,
(Kasteelpark ter Horst) zoals Birgit
op de Laak het noemde. Zowel de
rolstoelgebruikers alsook PvdA-PK
zijn zeer te spreken over de actie.

“De opkomst was
enorm en dat is heel
positief”
Accountmanager Bedrijven voor
de gemeente Horst aan de Maas
Gijs Moes kijkt tevreden terug op de
bijeenkomst. “De opkomst was enorm
en dat is heel positief. Het is goed
ondernemers zelf aan het woord te
laten. Hoe gaan zij om met de crisis
en wat kunnen andere ondernemers
daar van leren? Ondanks het feit dat
de avond behoorlijk uitliep bleven alle
aanwezigen aandachtig luisteren naar
wat er verteld werd.”

Bij de provincie, het Rijk en in
Europa liggen honderden subsidiepotjes te wachten. Het probleem is vaak
de juiste weg daar naar toe te vinden.
“Dat klopt,” zegt Moes. “We hebben
op de website van de gemeente een
subsidiewijzer staan en daar kunnen
ondernemers handig gebruik van maken. Het barst van de subsidiepotjes.”
Eén van de belangrijkste conclusies
van de avond was wel dat ondernemers niet bij de pakken neer moeten
gaan zitten. Juist tijdens crisis is het
belangrijk alert te blijven op bedrijfsvoering en innovatieve mogelijkheden
binnen het bedrijf.
Lees verder op pagina 2

OTC
Ondernemen Tijdens Crisis

aandacht

resultaat

U kunt bij ons uw OTC Voucher verzilveren
Tel. (077) 398 83 27

www.lenssenadvies.nl
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Eigen campagnelied CDA

’Het barst van de subsidiepotjes’
“Actief blijven, dan zijn er voldoende mogelijkheden om de huidige
crisis het hoofd te bieden. Bedrijven als
Knowhouse en Syntens zijn altijd bereid ondernemers te helpen waar dat
mogelijk is. We moeten ons ook geen
crisis willen aanpraten. Het is zaak
het vertrouwen van de consument te
winnen. Banken moeten ondernemers
bijstaan want deze zullen blijven
investeren,” aldus Moes.
Tijdens de bijeenkomst in ’t
Gasthoes kwamen zeven ondernemers
aan het woord die allen vertelden
welke impact de crisis heeft op hun

Colofon
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bedrijf. Ook gaven de ondernemers
aan op welke manier zij hun bedrijfsvoering hebben aangepast op de
huidige economische situatie.

”Het is zaak
het vertrouwen
van de consument
te winnen”
Vanuit overheid en instanties
uit de advieswereld werden acht
personen geïnterviewd. Zij gaven
beknopt aan van welke mogelijkheden

ondernemers gebruik kunnen maken
om de crisis de baas te blijven. Aan
het eind van de avond ontving Wil
Lucassen van MKB-Limburg afdeling
Horst aan de Maas uit handen van
wethouder Leon Litjens als eerste een
voucher ter waarde van duizend euro.
De geldelijke waarde hiervan staat
gelijk aan acht uur advies. Er zijn in
totaal veertig vouchers beschikbaar
waarbij ‘wie het eerst komt het eerst
maalt,’ wordt toegepast. De eerste
belangstellenden hebben zich inmiddels bij Gijs Moes gemeld.
Zie: www.ondernementijdenscrisis.nl

Van zondag 20 december tot en met woensdag 23 december zal de
Markt in Sevenum aan het oog onttrokken zijn. Dit om de aandacht van het
verkeer niet af te leiden van een manifestatie die dan plaatsvindt. Op
initiatief van De Sevewaeg en Streekomroep Reindonk nemen vier mensen
vier dagen lang, zonder eten, plaats in een glazen huis. Dit om zoveel
mogelijk geld te verzamelen voor de bestrijding van malaria. Per dag wordt
24 uur muziek gedraaid en zijn er allerlei activiteiten.
Op vrijdag 6 november was de
officiële aftrap, de site ging de lucht in.
Het Glazen Huis van Serious Request
van 3FM zal dit jaar plaatsvinden op
de Grote Markt in Groningen. ”Met
3FM hebben we uiteraard contact
gehad, we passen dezelfde formule
toe, alleen iets korter in dagen. Het
wordt geen exacte kopie. We laten ons
leiden door eigen ideeën en door wat
ons aangedragen wordt”, zegt Bart
Reinders van Stapperij De Sevewaeg.
Vanuit De Sevewaeg zijn in het verleden meer acties georganiseerd. Dit
jaar wordt het grootser aangepakt.

”Weer een nieuwe uitdaging”,
zegt Ton Heesen, eigenaar van De
Sevewaeg.

”Zo gek als een deur,
dat is voldoende”
Er is inmiddels een werkgroep
van circa twaalf personen en er is
een groot aantal vrijwilligers. Noord
Nederland zal bestreken worden door
3FM. ”Ons `gebied` zal liggen in een
straal van 40 kilometer rond Sevenum.
Streekomroep Reindonk zal met radio
en tv uitzenden. Via internet zijn we

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.

overal te horen en te zien. We maken
gebruik van alle mogelijk hulpmiddelen om ons doel te bereiken”, zegt
Bart. ”Hyves en twitter horen daar ook
bij”.
De vraag is natuurlijk wie er in het
glazen huis plaatsneemt. Inmiddels
is duidelijk dat het gaat om twee
diskjockeys van Reindonk en twee
medewerkers van De Sevewaeg.
Het profiel waaraan de vrijwilligers
moesten voldoen was heel eenvoudig. ”Zo gek als een deur, dat is
voldoende”, geeft Bart aan.

”We laten het
op ons afkomen”
Met gemeente en omwonenden is
overleg geweest. De activiteiten in de
nacht zullen veelal binnen plaatsvinden. Het glazen huis blijft natuurlijk
bezet. Er zullen echter ook optredens

zijn. ”We laten het op ons afkomen, de
medewerking en toezeggingen die we
krijgen van bedrijven en particulieren
is boven alle verwachting”, zegt Ton
Heesen.
Er is uitgebreid medisch toezicht
op het viertal in het glazen huis. Er is
uiteraard geen concurrentie met 3FM.
Men zal elkaar zelfs gaan versterken.
Een zuidelijke variant naast de grote
broer in Groningen geeft extra bekendheid. Op 20 december om 11.00 uur
zullen de vier vrijwilligers onder het
motto `Gaeve vur laeve` hun plaats in
het huis innemen. Op 23 december
rond 22.00 uur is de afronding. Op
24 december zal een trots team de
cheque in Groningen aanbieden. Alles
met hetzelfde doel: bijdragen aan de
bestrijding van de vreselijke malariaziekte.
Zie ook: www.utglazehoes.nl en
www.3FM.nl.

Wij halen alles uit de kast om u te inspireren!

Bezoek onze gezellige kerstshow!

vrijdag 13 november 09.30 - 21.00 uur - zaterdag 14 november 09.30 - 17.00 uur

zondag 15 november 11.00 - 17.00 uur
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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

Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Onder professionele begeleiding van een bekende musicus uit
Sevenum, is op zaterdag 17 oktober
het lied tot stand gekomen. In de
studio hebben een aantal mensen
van de kieslijst, samen met lijsttrekker Leon Litjens, met veel plezier
het CDA-campagnelied ingezongen.
Fragmenten van de opnames, evenals het nummer, kunt u vinden op de
website www.cdahorstaandemaas.nl.
Van het nummer is zelfs een ringtone
voor de telefoon gemaakt. Ook dit is
te vinden op de site van het CDA.

Ut Glaze Hoês
concurrent voor 3FM?

Advertentie
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

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

Tijdens een teambuildingweekend van het CDA enkele
weken geleden, zijn diverse ideeën
ontstaan waar de partij mee aan
de slag is gegaan. Eén van deze
ideeën was het opnemen van een
eigen CDA-campagnelied. Het doel
van deze ludieke actie was enerzijds
een stuk teambuilding en anderzijds wil de partij hiermee ook een
stuk herkenbaarheid vergroten.
Op de melodie van het Flieger-lied
heeft Elbert Joosten een eigen tekst
gemaakt.

Bezoek onze gezellige kerstshow en laat u inspireren
zodat uw huis het stralende middelpunt
wordt van een prachtige kerst!
Wij verzorgen ook
kerstpakketten op maat.

Kom ook
eens kijken
voor leuke
bercadeau’s!
m
ce
de

Tijdens de kerstshow krijgt u bij besteding van
minimaal � 25,- aan kerstartikelen een leuke shopper
van ons cadeau (zo lang de voorraad strekt, maximaal 1 per klant).
St. Lambertusplein 6, 5961 EW, Horst, t 077 398 63 57, www.bonikki.nl

proef de sfeer
bij

Steenstraat 20, 5961 EV Horst Tel. 077-3985072

www.witveld.nl
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Bouwen en opleiden
in laagconjunctuur
Het bouwopleidingscentrum in Horst bestaat al sinds 1994. Afgelopen donderdag, 5 november, werd het
bezocht door premier Balkenende. Dit in het kader van de verkiezingen voor de gemeenteraad op woensdag 18
november. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in de problemen rond de bouw en de noodzaak om goede vaklui op
te leiden. Dat laatste is het doel van het opleidingscentrum.

Speculaas,
het lekkerste koekje
van het najaar!
HORST • MAASBREE

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

”Kan ik naar Europa of niet?” lijkt de premier aan leerlingen op de bouw te vragen
Uiteraard was er eerst koffie en
vlaai, in een hoog tempo geserveerd.
Ook de daaropvolgende inleidingen
waren kort en duidelijk. ”De bouw zit
weer in de problemen, voor het jaar
2010 zijn heel weinig bouwvergunningen verleend”, aldus wethouder
Leon Litjens. ”Als de bouw stilvalt,
betekent dat voor de gemeente
minder bouwleges. Meer mensen in
de WW betekent meer uitkeringen.
We zijn dan ook aan de slag om dit op
te lossen.”
De vooruitzichten zijn ronduit
slecht. Het Economisch Instituut voor
de Bouwnijverheid verwacht voor
2010 een daling van de productie in
de bouw met 9 procent. In 2011 wordt
een daling met 0,5 procent verwacht;
in 2012 is weer sprake van groei. In
en rond de bouw gaan de komende
jaren vijftigduizend banen verloren.
Omgerekend naar de fusiegemeente
zou dat neerkomen op ruim honderd
arbeidsplaatsen. ”Tijdelijke problemen
moet je met tijdelijke maatregelen
oplossen”, zo was tijdens het werkbezoek te horen. ”Het combineren
van de landelijke en gemeentelijke ondersteuning zou neer kunnen
komen op het bouwen van vijftig
extra woningen om voor een jaar deze
circa honderd mensen aan het werk te
houden”, aldus Leon Litjens.
”Daarnaast is er de ondersteu-

ning van de woningmarkt. Een koper
van een nieuwbouwwoning krijgt de
zekerheid dat zijn woning verkocht
wordt. Dit tegen 90 procent van de
marktwaarde. Als een belegger de
woning voor een lager percentage
koopt, lapt de overheid het verschil
bij. Dit kost uiteraard geld, maar het
is goed voor het bouwbedrijf en de
gemeente. Ook houdt het de werkgelegenheid op gang.”
Ook pleitte hij voor een ondersteuning van de woningbouwcorporaties door de overheid. Zij zijn
immers goed voor circa 40 procent
van de woningbouw. Voordelen van
deze ondersteuningen zijn minder uitkeringen, meer overdrachtbelasting en
meer BTW-opbrengst.

”Competentiegericht
leren deden we
eigenlijk altijd al”
Voor de korte en de lange termijn
is goed onderwijs in de bouw van
levensbelang. Er is een goede samenwerking tussen overheid, ondernemers
en onderwijs. Dit blijkt wel uit het feit
dat het Bouwopleidingscentrum al
haar 25-jarig jubileum vierde. Het BOC
ontstond naar aanleiding van de vorige
recessie. Er zijn nu 95 leerlingen uit
Noord-Limburg in dienst.

Directeur Pieter Bijvoets spreekt
van een heel leuke bijeenkomst met
de premier. ”We werken heel intensief
samen met ROC Gilde opleidingen.
Bij ons is alleen sprake van de duale
leerweg. Dat betekent een dag per
week theorie, de rest van de week
praktijkles. De leerlingen moeten hier
solliciteren, ze kunnen ook `normaal`
via het ROC hun opleiding volgen”.
Het centrum beschikt over allerlei
faciliteiten. Binnen en buiten kunnen
leerlingen aan de slag met timmeren,
metselen en tegelzetten. Ook is er
samenwerking met allerlei andere instanties in de bouw. Sinds kort worden
door leerlingen complete bouwwerken
opgeleverd. Op maart 2009 werd op
feestelijke wijze `de Kleinhorst` in
Horst geopend. In opdracht van de
gemeente en onder regie van hbostudenten van Hogeschool Zuyd werd
dit multifunctionele gebouw door studenten van het BOC gerealiseerd. Een
voorbeeld van leren in de praktijk.
”Competentiegericht leren deden
we eigenlijk altijd al”, zegt Pieter
Bijvoets. ”De praktijk is voor ons vak
de ideale leerweg. Een dag per week
krijgen de studenten hier theorieles
via Gilde opleidingen. De andere vier
dagen vallen ze onder begeleiding
van onze vier docenten. De leerlingbouwplaatsen gaan een steeds
belangrijkere rol spelen.”
Op de vraag van de reporter
van L1 of hij hem de bekende vraag
mocht stellen, antwoordde premier
Balkenende dat hij het weer ook minder goed vond. Iets later, serieus, herhaalde hij zijn standpunt ten aanzien
van de kandidatuur van president van
de Europese Unie. Gezien het enthousiasme waarmee leerlingen van het
Dendron College hem onthaalden en
weer uitwuifden, wordt hem dat door
hen zeker gegund. De premier werd
die dag bij het debat over de AOW in
de Tweede Kamer verwacht. Hij gaf de
voorkeur aan een werkbezoek aan een
`werkobject`; het debat over de AOW is
verplaatst. Juist voor werknemers in de
bouw lijkt dat een bijzonder probleem
te gaan worden.
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Kerstvoostaat
weer
r de deur!

Zo vader, zo zoon
1 Januari 2010 is het moment dat de gemeente Meerlo-Wanssum ophoudt te bestaan. Bij de familie Derikx
waarbij Jac (58) in Geijsteren woont en Bram (30) in Meerlo heeft de herindeling nog iets extra’s in petto. Een
nieuwe gemeente betekent voor beiden een nieuwe uitdaging met de verkiezingen van 18 november. Zowel Jac als
Bram zitten in de politiek. Jac staat op plaats 4 voor het CDA Venray en Bram op plaats 25 voor het CDA Horst aan de
Maas.

De nieuwe kerstalbums
zijn er weer!

“Uiteindelijk
zal voor de burgers
onder de streep
niet zo gek veel
veranderen”

Kerstkaarten of kalenders nodig?
Wilt u een eigen
ontwerp laten drukken?
Vraag naar
de mogelijkheden!

Bel 077 396 13 50

Geboorte-, huwelijk- of jubileumberichten
€ 25,00 per blok van 50x50 mm in kleur
Wilt U ook in 2010 Uw oppas blijven
belonen voor de opvang van Uw
kinderen d.m.v. de kinderopvangtoeslag,
meldt U dan z.s.m. aan om gratis aan
de eisen voor 2010 te voldoen.
Heleen van de Laak, tel. 0628564164
www.roodkapjehorstaandemaas.nl

Vader en zoon Derikx beiden in de race voor raadslid
Ondanks de goede herinneringen
aan de ‘oude’ gemeente kijken vader
en zoon liever vooruit naar wat de
nieuwe gemeenten te bieden hebben. “Uiteindelijk zal voor de burgers
onder de streep niet zo gek veel veranderen, herindeling van gemeenten
is met name een gevoelskwestie”
zegt Bram. Op het eerste oog zal
een raadszetel voor Jac meer tot de
realiteit behoren dan voor Bram. Al
hebben ze beiden een kans doordat het aantal voorkeursstemmen
doorslaggevend zal zijn. Jac realiseert
zich dat deze voorkeursstemmen
noodzakelijk zijn ondanks zijn vierde
plaats: “De positie op de lijst is zeker
van belang, maar geeft geen enkele
garantie”. De 25-ste plaats van Bram

Zoekt u een passend kado voor uw tuin?
Voederhuisjes van 15, 20, 25 en 28 euro;
nestkastjes vanaf 6 euro, bij 3 stuks 12
euro; pottafeltje 13 euro; voedertafeltje
13 euro. Ger Poels, Bakhuuske 10
Hegelsom tel. 077-3981553.

past niet bij zijn persoonlijke ambitie,
een plek bij de top 10 zou daar
meer recht aan doen. Bram is echter
realistisch: “In Horst was het aanbod
aan goede kandidaten zó groot dat ik
al blij ben dat ik een kans krijg, die
kans probeer ik met beide handen te
grijpen. Ik probeer mijn stemmen te
halen in met de name de agrarische
sector. Ik ben werkzaam als adviseur
ruimtelijke ordening en heb dagelijks met agrariërs te maken Ik weet
dus wat er speelt en waar behoefte
aan is. Daarnaast heeft het jongerenbeleid en kleine kernen de volle
aandacht binnen mijn persoonlijke
politieke agenda. Logisch gezien mijn
achtergrond als eenvoudige plattelandsjongen”.

Ook Jac richt zich op de
kleine kernen: “Ik heb altijd op
het platteland gewoond, eerst in
Venray-Heide en nu alweer 33 jaar in
Geijsteren. Ik woon in Geijsteren en
‘leef’ in Geijsteren dus weet wat er
op het gebied van leefbaarheid speelt
in de kleine dorpen. Daar wil ik een
positieve inbreng aan geven.” Bram
vult aan: “Bovendien heeft pap een
schat aan ervaring en heeft hij, met
name als wethouder, veel kunnen
betekenen voor Meerlo-Wanssum.
Hij zet algemeen belang van de
burgers altijd vóór politiek belang en
daar horen helaas ook vervelende
beslissingen bij. Juist daarom ben
ik erg trots op wat hij gepresteerd
heeft”. Vader Jac hoopt dat Bram de
kans krijgt om in de raad van Horst
aan de Maas te komen: “Bram is
jong en ambitieus, weet wat leeft
onder de mensen. Daarnaast is zijn
kennis op het gebied van ruimtelijke
ordening erg groot, we hebben er in
Meerlo-Wanssum altijd graag gebruik
van gemaakt. Bram zou een erg goed
raadslid zijn, dat weet ik zeker”. Wat
de verkiezingen van 18 november ook
mogen brengen, politieke onderwerpen zullen in huize Derikx tot in
lengte van dagen over de tafel gaan.
Politiek zit toch een beetje in de
genen… Zo vader, zo zoon.

Bouwplan Douven van start
Na een lange voorbereiding gaat plan Douven eindelijk van start.
In het nieuwbouwplan op het voormalig terrein van machinefabriek
Douven aan de Americaanseweg worden 35 koopwoningen gerealiseerd.
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“De peuters gaan appelflappen bakken.
Er wordt aan Joris gevraagd: Wat gaan we bakken?

Waarop Joris antwoordt, Appelsappen!!!!!!
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Geboren !

5 november 2009

Maaike
Dochter en zusje van
Nicole, Roy en Floortje
Backus - Deenen
Burgveldweg 42
5864 AJ Meerlo

Aan de Americaanseweg,
op loopafstand van het centrum,
worden 10 starterswoningen en 25
levensloopbestendige woningen
gerealiseerd. Het archeologisch
onderzoek op het terrein is reeds
afgerond waardoor ook op die locatie de bodemsanering van start kan
gaan. Een gedeelte van het terrein is
inmiddels schoon zodat er spoedig begonnen kan worden aan de
voorbereidende infra werkzaamheden. In december kan dan de start
van de bouw plaatsvinden en dat is
nodig ook. Het is de ontwikkelaar
samen met de gemeente Horst aan
de Maas gelukt om de stimuleringsgelden van Minister Van der Laan
binnen te halen. Een voorwaarde
hiervoor is echter dat het project
vóór 1 januari van start gaat. Op
dit moment zijn diverse woningen
verkocht waarbij met name de
starterswoningen goed verkopen.
Voor de patiowoningen met een

korting van 20.000 euro per woning is
veel belangstelling.

“Het zijn aantrekkelijke woningen,
op loopafstand
van het centrum
van Horst”
Mensen zijn enthousiast maar de
verkoop van de bestaande woning
vindt men nog een risico ondanks
dat de bestaande woningbouw weer
langzaam aantrekt. Een aantal woningen zijn nu verkocht en op diverse
patiowoningen zijn opties verstrekt.
“Het zijn aantrekkelijke woningen,
op loopafstand van het centrum
van Horst, met een slaapkamer en
badkamer op de begane grond. Het is
een ruime wijk met mooie woningen,
veel groen, voldoende parkeer-

gelegenheid en een uitstekende
prijs-kwaliteit verhouding. Het wordt
spannend of we alle woningen nog
voor het eind van het jaar kunnen
verkopen. Het zou heel jammer zijn
als potentiële kopers nu afwachten
en nadien niet meer in aanmerking
komen voor de 20.000 euro subsidie”,
zegt Luuk Arts van Janssen de Jong
Projectontwikkeling.

”We gaan in ieder
geval starten
met de bouw”
“Vóór 1 december moeten er
nog woningen worden verkocht om
te starten met het gehele project.
‘We gaan in ieder geval starten met
de bouw, eventueel bouwen we een
gedeelte later. Het is alleen jammer
dat we voor die woningen de subsidie
mislopen”, vertelt regiomanager
Geert Martens. Het is een spannende
tijd voor plan Douven, maar de vraag
naar deze woningen is voldoende
en zal in de toekomst alleen maar
groeien.
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Vlinderorchidee Agenda 22 van start
B
onze ekzeoek
show!rstPhalaenopsis

Waar gaat het om als we het hebben over Agenda 22 en `inclusief beleid`? Agenda 22 is gebaseerd op 22
standaardregels van de Verenigde Naties. Deze 22 standaardregels moeten mensen met een beperking dezelfde
kansen bieden als mensen zonder beperkingen. In 2006 is door de VN een verdrag aangenomen over de rechten
van mensen met een handicap. Dit verdrag is in 2007 door Nederland ondertekend; in 2012 zal het bekrachtigd
worden. Daarna kunnen er rechten aan ontleend worden. De 22 standaardregels zijn richtlijnen. Deze zijn door de
Algemene Vergadering van de VN aanvaard in december 1993. Het belangrijkste thema op de debatavond rond
Agenda 22 op dinsdag 3 november was de taak van de gemeente.
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www.hallohorstaandemaas.nl

het Maashotel

Cuisine de la Meuse

Veerweg 9-11, 5872 AE Broekhuizen, T +31(0)77 463 21 14
info@hetmaashotel, www.hetmaashotel.nl

Voorzitter Hay Smits overhandigt een manifest

ʻStijlvol genieten’
De zomer is nu echt vertrokken. Dus kijken we in het najaar
vanachter het glas over de Maas. De herfst doet de bomen kleuren.
Wat te denken van ouderwetse zuurkool met fazant of patrijs, een heerlijk stuk
hertegebraad met zijn garnituur. Ook de wijnen veranderen van smaak en kleur.
Diep rood en vol, uit Frankrijk, Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.

Beleef je eigen groei!

VOORLICHTINGS DAGEN 2009

HORST

VMBO-Groen

18 - 19 - 23 - 24 - 25 november
Aanvang				 : 19.30 uur
Aanmelden : 077		- 398 16 20

WWW.CITAVERDE.NL
Horst Spoorweg 8

Alle 22 regels hebben betrekking
op de taak van de overheid. Regel 14
luidt bijvoorbeeld: `Overheden moeten
ervoor zorgen dat rekening gehouden
wordt met mensen met een functiebeperking bij alle beleidsvorming en
-planning`. Regel 1 roept op tot meer
bewustwording van de problemen van
mensen met een beperking.
Eigenlijk zit het erg ingewikkeld in elkaar: Agenda 22, inclusief
beleid, VCP, Platform gehandicapten,
Zorgplatform, MEE. De begrippen
en organisaties buitelen over elkaar
heen. Voor een deel is dit te wijten
aan de herindeling. In MeerloWanssum kennen we de Stichting
Platform Gehandicapten; in Horst aan
de Maas het Platform Gehandicapten.
Sevenum kent het Zorgplatform.
Landelijk en regionaal zijn er diverse andere instanties die bezig
zijn met de belangenbehartiging van
gehandicapten.
Het landelijke Programma
Versterking Cliënten Positie (VCP)
bijvoorbeeld stimuleert op lokaal
niveau de belangenbehartiging van
mensen met een beperking of een
chronische ziekte. Programma VCP is
een initiatief van de Chronisch zieken
en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en
de ouderverenigingen van mensen
met verstandelijke beperkingen. Bus
1202 is een initiatief van VCP. Deze
stond dinsdag 3 november op de
markt in Horst. In de komende jaren
moet het beleid voor mensen met
een handicap verder gestalte krijgen.
VCP, de Taakgroep Handicap en Lokale
Samenleving en de plaatselijke
organisaties vragen daar nu aandacht
voor.
Bij de herindelingsgemeenten
is het nu aan de orde, in de aanloop
naar 3 maart 2010 bij alle andere
gemeenten. De gemeenten krijgen
steeds meer taken en bevoegdheden.
Vandaar dat nu speciaal de aandacht
van de plaatselijke politici wordt
gevraagd.
In een inclusieve samenleving kan

iedere burger, met of zonder beperkingen, meedoen. ”Niet de gehandicapte moet zich aanpassen aan de
samenleving, maar de samenleving
moet zich aanpassen aan de gehandicapte”, stelde Frans Steyvers in zijn
openingswoord. Oud-Tweede Kamerlid
Jaap van der Doef benadrukte het
belang van lokaal beleid. Hij is ambassadeur van de Taakgroep Handicap en
Lokale Samenleving en hij is vooral
bezig met het aspect veiligheid.
”Hoe help je rolstoelgebruikers
bij calamiteiten zoals brand? Er zou
meer gedaan moeten worden aan
trainingen voor hulpverleners. De
komende jaren zal er veel nieuwe
wetgeving komen en moet veel eigen
beleid ontwikkeld worden.” Hij las
alle verkiezingsprogramma`s. Iedereen
schrijft over Agenda 22. ”Maar hoe
verder?” vroeg hij zich af.

”Ik ben blij dat de
mensen hier hun
mond open doen”
Alle vijf vertegenwoordigers
van de partijen toonden zich van
goede wil. Het beleid moet inderdaad integraal en inclusief worden.
Maar de praktijk is weerbarstiger.
Bewustwording is de basis, niet alleen
bij bestuurders. Ook ambtenaren,
architecten, aannemers en bouwers
moeten Agenda 22 tussen de oren
krijgen en ernaar handelen. Ook voor
mensen met beperkingen geldt deze
bewustwording. Wie moet er vroegtijdig meepraten bij het maken van
plannen?
Het platform in Horst organiseert
de `rolstoel mobiel`. Elk kerkdorp
wordt hierbij gecheckt op rolstoelvriendelijkheid. Problemen zijn er
in het gebouw van Synthese, in de
Kasteelse Bossen. De maximale snelheid van de scootmobiels moet in de
fusiegemeente op elkaar afgestemd
worden. Kortom, er zijn nog problemen te over.

`Onderling sterk` is een vereniging
van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Om de aanwezige
politici verder te overtuigen, overhandigde voorzitter Hay Smits een manifest. Dit manifest werd opgesteld op
een themamiddag. Deze was speciaal
voor mensen met een verstandelijke
handicap en werd gehouden op 17
oktober in Blerick. Ook zij maken zich
sterk voor erkenning door de lokale
politiek.
Wil van Driel uit Sevenum is al enkele jaren rolstoelgebruiker en voorvechter van de rechten van mensen
met een beperking. ”Ik ben blij dat de
mensen hier hun mond open doen.
Iedereen heeft goede bedoelingen
maar het moet in de genen komen
zitten. In Sevenum gaat het goed,
maar ik ben bang dat het door de
herindeling minder zal worden.”
Wiel Jenniskens is voorzitter van
het platform in Horst. Hij toont zich
tevreden over het verloop van de
dag. ”We hadden veel belangstelling bij de bus. Het College nam het
serieus en zal er werk van maken.
Onze belangenbehartiging is harde
business. We moeten colleges, ambtenaren en raadsleden overtuigen, maar
ook particulieren, bijvoorbeeld in de
horeca. Veel zaken zijn nog niet goed
geregeld.”
Toos Derks sloot af met een
gedicht, waarvan hier de laatste
strofe.

”Als wij er niet
voor zorgendat
de toekomst
is geborgen
voor de beperkte
mens van morgen...
wie dan wel!!”
Zie ook: http://www.programmavcp.nl.
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Minister Eberhard van der Laan
op bezoek in Tienray
De voorbije zaterdag bracht minister Eberhard van der Laan een bliksembezoek aan Tienray. Eigenlijk zou
minister Bert Koenders (ontwikkelingssamenwerking) komen maar hij moest op het allerlaatste moment verstek
laten gaan wegens ziekte. Van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie verving Koenders.

“Ik weet dat dit
veel vergt van de
Tienrayse draagkracht. Ik zal er dicht
op blijven zitten”

De minister blijft de ontwikkelingen in Tienray op de voet volgen
Voor PvdA-Pk was het peentjes
zweten na het bericht dat minister
Koenders niet kon komen. Na menig
telefoontje werd minister Van der Laan
een waardig vervanger gevonden.
Van der Laan bracht een bezoek aan

het asielzoekerscentrum in Tienray en
beantwoordde daarna nog vragen van
belangstellenden in het Parochiehuis.
Antwoorden op die vragen had de
minister ook niet direct bij de hand
omdat hij nauwelijks tijd had gehad

We hebben het klein-Lourdes gebeuren in onze gemeenschap daar hoor je
niemand over. Ik nodig u nu uit een
kijkje te komen nemen.” De minister
nam de uitnodiging in dank aan en beloofde op een later tijdstip gebruik te
zullen maken van de uitnodiging. “Ik
heb om 19.30 uur andere verplichtingen en kan nu niet op uw uitnodiging
ingaan,”aldus de bewindsman.
Tienraynaar Frits de Swart gaf aan
dat de komst van asielzoekers in het
dorp meer weg had van een overvaltechniek. “Van het ene op andere
moment waren ze hier. Er is veel
gezegd, zo zou er een omheining komen maar die is er niet. Dat hoeft van
mij ook niet maar zeg dan niet iets om
vervolgens niets te doen.”

zich voor te bereiden. Zo nodigde pastoor Verheggen de minister uit om een
kijkje te komen nemen in de Tienrayse
kerk. “We zijn de laatste tijd alleen
maar negatief in het nieuws gekomen
en Tienray heeft zoveel meer.

KOOPZONDAG
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Van der Laan gaf aan te begrijpen
waar de Tienraynaren mee zitten.
“Ik kom zelf ook uit een klein dorp
en weet dat dit veel vergt van de
Tienrayse draagkracht. Ik zal er dicht
op blijven zitten en waken dat het

goed gaat,” beloofde hij.
Aan het einde van de bijeenkomst
sprak Truus Knoops van het inwonersoverleg de minister nog toe. “We
zijn de laatste tijd veel in het nieuws
geweest. Wij zijn echter bescheiden
mensen en overleg met het asielzoekerscentrum en Tienraynaren vindt
in alle transparantie plaats. We zijn
betrokken met alle inwoners inclusief
asielzoekers en hopen op een goede
toekomst. Tienray heeft zijn nieuwe
inwoners geaccepteerd,” aldus de
Tienrayse. De minister beloofde
aan het einde van de bijeenkomst
dat hij alle onbeantwoorde vragen
zou meenemen naar Den Haag en
minister Koenders zou overhandigen.
Antwoorden op die vragen mag men
binnenkort verwachten.
Later die avond vond nog een
bijeenkomst plaats in Blok10 in Horst.
Tweede Kamerlid Lia Roefs verving
minister Koenders. De discussiebijeenkomst werd bijgewoond door
een 25-tal belangstellenden. Roefs kon
zich helemaal vinden in de opmerking
van Marianne Loenhout, vrijwilligster
vluchtelingenwerk, dat asielzoekers
opgevangen moesten worden in
naburige landen van waar ze vandaan
komen. “Die mensen voelen zich hier
ontheemd en lopen verdwaasd rond.”
Een opmerking die gedeeld werd door
alle aanwezigen.
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Afscheid Vorst Primus
Zondag 15 november legt Vorst Primus (Jan Schatorie), na een periode van vijftien jaar, officieel zijn functie als
Vorst van D’n Dreumel neer. Daarmee komt een einde aan een lange heerschappij van de zesde Vorst van
Carnavalsvereniging D’n Dreumel. Het aftreden van Vorst Primus en de bekendmaking en inhuldiging van de
nieuwe Vorst van D’n Dreumel vindt vanaf 14.11 uur plaats op een groot podium op het Wilhelminaplein.

Cactus
Column

Hesjes

Het idee om asielzoekers
in Tienray uit te monsteren
met gele hesjes omdat:
dezen in het donker niet
goed zichtbaar zouden zijn is
een goed voorbeeld hoe of de
maatschappij met diverse
misstanden om moet gaan. Niet
het aanleren aan deze groep
ontheemden hoe of verkeersregels in Holland werken, neen
we gaan ze een waarschuwings
uniform aantrekken! Met dit
schitterende idee is het ook
mogelijk om de diverse
raadsleden, nieuw gekozen of al
zittend, bij de bevolking bekend
te maken. Nu was het toch al
niet zo dat deze bestuurders
uitblonken door flaneren in de
winkelstraten of in groten
getale elders aanwezig te zijn,
behalve uiteraard vlak voor de
verkiezingen, maar het voorgesteld idee van de hesjes kan
raadsleden geliefder maken.
En wat de kleuren betreft is het
helemaal eenvoudig, CDA
mensen krijgen een groen
hesje, PVDA ’ers een licht rode,
SP’ers een donkerrood, Essentie
vertegenwoordigers worden
gehuld in blauwachtig grijs en
de D’66 lieden tenslotte, in
grijsachtig blauw. Bij het op
straat tegenkomen van één van
deze kleurige volksvertegenwoordigers gaan onmiddellijk
allerlei bellen rinkelen. Fietsers
gaan er als een haas vandoor,
bang als ze zijn voor een
verkeerscontrole maar voetgangers maken halt en front.
Verrast als men is door het
verschijnen van dorps-politici,
dit heeft de bevolking nog nooit
meegemaakt!
(Overigens, waarom lachen alle
raadskandidaten op de diverse
verkiezingsfolders? Omdat de
foto’s zijn gemaakt voordat de
tekorten op de gemeentebegroting bekend werden.)
En de asielzoekers waar het
allemaal mee begonnen is? Zij
laten zich niet gek maken en
lopen keurig in het geel langs
’s Heren wegen. Zijn die immers
niet ondoorgrondelijk?
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Vorst Primus (Jan Schatorie)
heeft uitzonderlijke staat van dienst bij D’n Dreumel
De carnavalscarrière van Jan
Schatorie dateert al van 1977 wanneer
hij aantreedt als adjudant van Prins Jan
IV (van der Beele) en samen met Thijs
Tacken het eerste prinselijk trio ‘van
het mannenkoor’ vormt. Ruim negen
jaar later wordt Jan door D’n Dreumel
geproclameerd tot Prins Jan VI van D’n
Dreumel. Na dit prinsenjaar bleef Jan
op allerlei terreinen actief binnen D’n
Dreumel. Zo was hij naast Ald Preens
ook enkele jaren leider van de dansgarde. Toen de toenmalige Vorst Paul
I (Herraets) in 1993 aankondigde dat
hij zijn functie zou gaan beëindigen
werd Jan Schatorie door D’n Dreumel
gevraagd deze taak op zich te nemen.
Op zondag 13 november 1994
werd Jan geproclameerd tot Vorst
Primus en bekroonde daarmee een
welhaast unieke bliksemcarrière
binnen de wereld van de vastenoavend en D’n Dreumel in het
bijzonder. Direct na zijn proclamatie
vertrok Jan echter, geheel volgens zijn
eigen plan, voor een maandenlange
wereldreis en zo kon het gebeuren
dat D’n Dreumel het alweer meteen
zonder Vorst moest stellen. Gelukkig
was Frans Coenders (Vorst Secundum)
bereid om als ‘stand in’ de presentatie van de avonden en carnaval voor
zijn rekening te nemen.

”Op een onnavolgbare manier
ontwikkelde hij zich
tot een waardige
Dreumelvorst”
Op 17 september 1997 overkwam Jan na afloop van een Ald
Preensevergadering een zeer ernstig
ongeluk. Een lange periode van
herstel volgde. Na de revalidatie
pakte Jan in 1999 zijn functie als
Vorst weer op. Op een onnavolgbare
manier ontwikkelde hij zich tot een
waardige Dreumelvorst. Zijn typische
presentaties van de pronkzittingen,

liedjesavonden en proclamaties waren
een waar genoegen om te beleven.
Maar ook als steun en toeverlaat van
het elk jaar nieuwe prinselijk gezelschap was Vorst Primus een belangrijke factor. Naast de presentaties van de
avonden zelf speelde Vorst Primus ook
een belangrijke rol op de achtergrond
en bij de voorbereiding van nagenoeg
alle activiteiten van D’n Dreumel.
Als Vorst was en is Jan nog zeer
betrokken bij tal van commissies
binnen D’n Dreumel. Zo is hij als
Vorst lid van het bestuur, lid van
de uittrekkende groep, lid van het
Prinsenconvent, Kloscommissie en
organisatiecommissie. Daarnaast was
en is Jan nog steeds lid van de Ald
Preense, het buutclubke, coördinator
interne postbezorging en onderhoudt
hij namens de vereniging de contacten met de geestelijkheid in Horst.
Vanwege al deze verdiensten werd
aan Vorst Primus bij gelegenheid van
zijn elf jarig jubileum in 2005 dan ook
terecht de hoogste onderscheiding
van D’n Dreumel uitgereikt, de orde
van MOMUS.
Aan de periode Vorst Primus komt
aanstaande zondag officieel een einde. D’n Dreumel en de gehele Horster
gemeenschap is aan Vorst Primus veel
dank verschuldigd voor zijn tomeloze
inzet in de afgelopen 15 jaren. Vanaf
14.11 uur wordt op een groot podium
op het Wilhelminaplein de officiele openingshandeling voltrokken.
Daarna wordt het programma
voortgezet met medewerking van
vele Horster carnavalsartiesten
waaronder de winnende schlagerzangers van de liedjesavond van D’n
Dreumel 2009 en de winnaars van
de Jeugdliedjesmiddag 2009. Verder
treden op de Duitstalige partyband
‘Immerklem’, De Scherpe Sjakies, de
Bakkeliete Grieten, joekskapel Ald
Iezer en de 3 Donoren. De presentatie
wordt verzorgd door Geert Geurts.
Het programma wordt mede
aangeboden door café ’t Centrum,
café de Lange, Liesbeth’s Grand café,
Kwalitaria ’t Hukske en Blok 10.

Alexander Pechtold
bezoekt Horst, Sevenum
en Grubbenvorst
D66 partijleider Alexander Pechtold bezoekt zaterdag 14 november
Horst, Sevenum en Grubbenvorst. Pechtold zal tussen 10.00 en 13.00
samen met de lokale kandidaten en D66 leden campagne gaan voeren.

Pechtold bezoekt zaterdag
Horst, Sevenum en Grubbenvorst
Pechtold arriveert om 10.00 uur
in de bibliotheek van Horst en gaat
vervolgens de straat op om in het

centrum met de inwoners te praten.
Daarna zal hij in de bibliotheek
een korte inleiding geven over de
hervormingsagenda van D66. Bij
zijn toespraak tot het partijcongres in Breda afgelopen zaterdag
lijnde Pechtold de vijf belangrijkste
punten uit: werken, wonen, onderwijs, duurzaamheid en democratie.
Iedereen is welkom hetgeen een
levendige discussie kan opleveren.
Na de discussie in Horst vertrekt
het gezelschap naar de centra van
Sevenum (van 11.30-12.15 uur) en
Grubbenvorst (van 12.15-13.00 uur).
Ook hier wil Pechtold zoveel mogelijk inwoners spreken en ontmoeten.
Na afloop vertrekt hij naar Venlo,
waar hij rond 16.30 uur in Cafe de
Locomotief zijn visie zal geven op de
actuele politiek en opnieuw vragen
van het publiek zal beantwoorden.

Feest, lunch en diner, koffietafel en zalenverhuur.
Goed, lekker en zeker niet te duur.

Nu met vernieuwde najaars- en dessertbuffetten.
Compleet eten en drinken al vanaf € 21,50 p.p.
www.delestegeulde.nl 077-3984190
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Schildklierziekten
steeds groter
probleem
Op woensdag 18 november vindt
een informatiebijeenkomst plaats
over schildklierziekten. Deze
informatieavond wordt gehouden in
VieCuri Medisch Centrum in Venray,
aanvang 19.30 uur. De toegang is
gratis, maar aanmelden is wenselijk
in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden kan bij
W.Geurts, tel. 077 465 23 97.
De bijeenkomst is bedoeld voor
patiënten, partners, hulpverleners
en overige belangstellenden. Onderwerpen die besproken worden zijn:
schildklierfunctie, schildklierziekten en
mogelijke behandelingen. Ook bestaat
de mogelijkheid tot het schriftelijk stellen
van vragen. Deze zullen, voor zover
mogelijk, behandeld worden. Spreker
van de avond is Dhr. R. van der Velde,
Internist-endocrinoloog in het VieCuri
Medisch Centrum. Op de vraag hoeveel
schildklierpatiënten er in de regio Horst
zijn, moet een medewerkster van VieCuri
het antwoord schuldig blijven. “Uit
privacyoverwegingen mag het ziekenhuis
hierover geen informatie geven”, was het
antwoord. Ze voegde er wel aan toe dat
ook binnen de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas naar schatting honderd
mensen een schildklieraandoening
hebben, maar het zouden er best
meer kunnen zijn. Gelukkig is er de
laatste tijd steeds meer bekend over
schildklieraandoeningen. Ze komen
veel meer voor dan aanvankelijk werd
gedacht. Omdat er meer over bekend
is kunnen veel mensen met klachten
geholpen worden, die vroeger allemaal
in het hokje geplaatst werden. Men ging
toen vaak uit van ‘het zit tussen de oren’.
Er zijn diverse aandoeningen en enkele
daarvan hebben een grote invloed op
het goed functioneren in het dagelijkse
leven. Bij de meeste schildklierpatiënten
ziet men aan de buitenkant niets. Voor de
mensen die er zelf niets mee te maken
hebben is vaak alleen de aandoening
‘struma’ bekend. Door betere voeding
komt dat echter weinig meer voor. De
informatieavond over schildklierziekten
wordt twee keer per jaar gehouden,
meestal een in Venlo en een in Venray.
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Winnaars liedjesVogels
kijken in avond Meterik bekend
Horst
Vogelvereniging ‘Ons
Genoegen’ uit Horst organiseert
van vrijdag 13 tot en met zondag
15 november een vogeltentoonstelling. De vereniging organiseert dit samen met vogelvereniging ‘De Volière’ uit Sevenum.
De tentoonstelling wordt
gehouden in het doelhuis van
handboogsportvereniging
De Schutroe aan Wittebrugweg 1
in Horst.

De Rode Kruis afdeling
Horst aan de Maas en Sevenum
start met een cursus EHBO.

De openingstijden van deze
tentoonstelling zijn: vrijdag vanaf
20.00 uur, zaterdag en zondag
vanaf 10.00 uur. Het gebouw is
rolstoelvriendelijk.

”Een enorme
verscheidenheid
aan vogels, kleuren
en rassen”
Deze tentoonstelling biedt
een enorme verscheidenheid aan
vogels, kleuren en rassen. Zo zijn
er kleurkanaries, postuurkanaries, tropische vogels, Europese
cultuurvogels en grote en kleine
parkieten te zien. Verder is er ook
een verkoopklasse op zaterdag en
zondag. Op de tentoonstelling is
ook Kleindiervereniging P.S.V. Horst
met een stand aanwezig met onder
andere sierduiven en siervogels.
Daarnaast zijn er diverse stands
met zelfgemaakte kerststallen,
boeken, natuursteen en allerlei
vogelbenodigdheden en is er een
schilderijenexpositie.

Diploma
Eerste Hulp
in vier
zaterdagen

Carmen Achten en Lieke Janssen
winnaars jeugdliedjes met: ‘Carnaval is kej gaaf’
Afgelopen zaterdag werden de nieuwe carnavalsliedjes van de
Meulewiekers in een bomvol café ’t Hukske gepresenteerd. Alle zes liedjes
(waarvan twee jeugdliedjes) van de nieuwe carnavals-cd 2010 passeerden
de revue. De presentatie was in handen van Paul Heldens.
Nadat de liedjes ten gehore
waren gebracht mocht de jury
beslissen welk nummer de nieuwe
carnavalskraker van de Meulewiekers
zou worden.

”De Bromtol en Co”
De jury kwam met de volgende
uitslag: eerste plaats ‘De Bromtol en
Co’ met het liedje ‘Weej zette alles op
de kop’ gezongen door Geert Bouten,
Joris van de Beuken, Rik Lenssen, Joost
van Wijk en Peter Janssen. De tweede
plaats was voor de winnaars van vorig

jaar: ‘De Oetslovers’ met het nummer ‘Zo as gej’. De derde plek werd
bemachtigd door ‘3 x Niks’ met het
nummer ‘Een megje as gej’.

”Carnaval
is kej gaaf”
Bij de jeugdliedjes wonnen
Carmen Achten en Lieke Janssen met
het nummer ‘Carnaval is kej gaaf’. Als
tweede bij de jeugd eindigden Lisanne
Haegens en Lotte Roefs met het liedje
‘Rood geel en groen’.

Er was een verzoek om in
januari 2010 een cursus in te
plannen op de zaterdagen. De
opleiding bestaat uit drie
zaterdagen instructie met
oefenen en één zaterdag
examen. De cursus vindt plaats in
het Rode Kruisgebouw in Horst
en is bedoeld voor iedereen die
meer wil leren over het verlenen
van eerste hulp. Men hoeft
hiervoor geen lid te worden van
het Rode Kruis. Tijdens deze
cursus, volgens de allernieuwste
druk van het Oranje-Kruisboekje,
worden de deelnemers opgeleid
om verantwoord eerste hulp te
verlenen. De grondbeginselen
van de EHBO worden behandeld
en beoefend. Onder meer
reanimatie, het stelpen van
ernstige bloedingen en het
omgaan met slachtoffers horen
bij de lesstof. Vanaf dit seizoen
wordt ook het bedienen van een
Automatische Externe Defibrillator (AED) standaard aangeleerd.
Na afloop van de cursus wordt de
kennis getoetst met behulp van
een examen, waarna de cursisten
het officieel erkende diploma
Eerste Hulp ontvangen. Bij
voldoende aanmelding zal de
cursus van start gaan op zaterdag
9 januari 2010. Voor meer
informatie over de cursus en voor
opgave kunt u contact opnemen
met Riny Janssen, 077 398 41 33.

ZaTErdag 14 Nov
Hardstyle Inferno
ZaTErdag 21 Nov
Stormrider
(heavy Metal)

ZaTErdag 28 Nov
The Sparks
Blok10 heeft
plaats voor voor een
zelfstandig werkend
Kok
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

- Sport en Afslankinstituut
- Pedicure en Schoonheidssalon
Idee voor de sint.....
Schenk een kadobon van Slender You Fit!
Weltersweide 1

5961 EK Horst

077 3984971

www.slenderyoufit.nl
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Kiwanis en Dendron College
helpen opvangtehuis in India
Op 19 november organiseert Kiwanisclub Horst aan de Maas een mosselavond. De opbrengst komt geheel ten
goede komt aan de stichting ‘Helpende handen’. Naast mosselen kan men ook genieten van beenham of een
vegetarisch menu. De avond start om 19.30 uur de Turfhoeve, Midden Peelweg 1 in Sevenum.
is heel ongewoon in India. Het gaat
echt om de allerarmste kinderen. In
feite hebben deze arme kinderen
zonder deze hulp geen enkele kans”,
aldus enkele leerlingen. Zij hebben
met eigen ogen gezien dat het geld
op de juiste plek komt en dat de
opgevangen kinderen weer een kans
krijgen in deze wereld.

”Het gaat echt
om de allerarmste
kinderen”

Kiwanis zetten zich in voor allerarmsten in India
De opbrengt van deze avond is
bestemd voor een opvangtehuis in
Chennai (Madras) in India. Het tehuis
biedt onderdak aan kinderen tussen
2 en 6 jaar die door hun ouders in de

steek zijn gelaten. Enkele leerlingen
van Dendron zijn daar het afgelopen
jaar geweest en vertellen tijdens
de avond iets over hun ervaringen.
“Opvang van geestelijk gehandicapten

Bezoekers aan de mosselavond
ondersteunen het project door het
goede met het aangename te verenigen. Een gezellige avond uit en
in India een kind helpen. De kosten
voor het eten bedragen 27,50 euro.
De avond wordt verder gevuld met
Indiase muziek en met een toelichting
door de leerlingen van het Dendron
College. Tevens maakt men kans
op een gratis weekendje weg naar
Brugge.
Opgave of informatie via mail:
Kiwanis.horst.sevenum@hotmail.com
of m.j.tacken@planet.nl.

verenigingen 09
Friends-for-Music
nog niet uitverkocht
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor Friends-for-Music. Deze
theatershow, met een optreden van Boris, vindt plaats op vrijdag 13
november in de Maaspoort in Venlo.
Wilt u nog een avondje uit op
korte termijn, dan kan dat. Friends
for Music wordt georganiseerd door
fanfare Monte Corona uit Kronenberg.
De manifestatie is indertijd ontstaan
omdat men iets terug wilde doen
voor de sponsors.
Op 13 november zal Boris
optreden. Hij is afkomstig uit Venlo
en is inmiddels een gewaardeerd
Nederlands artiest. Hij heeft nu drie
albums op zijn naam staan. Boris
en zijn nieuwe band verspreiden de
funk onder de mensen. Daarnaast
wordt dit jaar voor het eerst de
FFM-Award uitgereikt. Hiermee wordt
jong talent uit de regio gewaardeerd.

Er is natuurlijk ook een optreden van Fanfare Monte Corona
zelf. Daarnaast treden Lisette
Vervoort en de percussiegroep
Pak Rammel op. Na de theatershow is er nog een gezellige
nazit. Hierbij wordt de muziek
verzorgd door dj Soulbrothers. Voor
ondernemers en bedrijven zijn er
Business-to-Business en Business-to
Consumermogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de organisatie
via 06 20 60 52 68. U kunt kaarten
bestellen via www.friendsformusic.nl.
Kaarten voor particulieren kosten
€32,50.

Cadeaumarkt
in Grubbenvorst
Stichting Grubbenvorst Promotion organiseert zondag 15 november een
cadeaumarkt in Grubbenvorst. De markt begint om 12.00 uur en vindt
plaats in het centrum van Grubbenvorst. De cadeaumarkt komt tot stand in
samenwerking met winkeliers en verenigingen uit Grubbenvorst.

Modelautobeurs Sevenum
Vier maal per jaar wordt er een modelautobeurs gehouden in recreatiecentrum De Schatberg te Sevenum.
Zondag 15 november is het weer zover en kunnen bezoekers van 10.00 tot 15.00 uur hun hart ophalen.

Liefhebbers van modelauto’s
kunnen zondag hun hart ophalen in Sevenum
Christel Heldens verzorgt de publiciteit rondom de modelautoruilbeurs.
“De beurs wordt georganiseerd door
een enthousiaste groep mensen uit
Limburg, Friesland en Groningen. De
modelautoruilbeurs van Sevenum is
de grootste beurs van Zuid-Nederland.
Op de beurs is een groot aanbod van
verschillende soorten modellen. Sinds
twee jaar wordt de beurs in Sevenum
georganiseerd, het is een sterk groeiende beurs. Het aantal deelnemers is
wisselend maar gemiddeld wordt er al
snel zo’n 150 meter tafel gevuld. We
trekken zo’n 1000 bezoekers per keer.”
Bijzonder aan de beurs is het
aanbod van nieuw en oud materiaal.
Daardoor komt men op iedere beurs
de nieuwste modellen tegen. Maar
zeker zo leuk zijn juist die autootjes
waarvan men niet wist dat ze überhaupt gemaakt werden.

”Modelautoruilbeurs
Sevenum
is de grootste van
Zuid-Nederland”
Er zijn diverse verenigingen,
de bekendste is wel de landelijke
vereniging ‘NAMAC’. Ook zijn er
verschillende internetforums, het ‘3
inch forum’ is hiervan een voorbeeld,
bezoekers van dit forum hebben
een stand op de beurs. De beurs in
Sevenum is geen vereniging maar
heeft wel een eigen website
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl.
Hoeveel verzamelaars er zijn in
Nederland is moeilijk in te schatten.
Heldens: “Het zijn er meer 100.000.
Wat ik wel weet is dat verzamelingen uiteenlopen van tien auto’s tot

honderden. Ik heb ooit een privéverzameling gezien van 1000 vitrines
die uitgestald stonden in een hal van
500 M2”.
Over de gehele wereld worden
modelauto’s verzameld. De een
verzameld alleen voertuigen van een
bepaald merk terwijl een andere verzamelaar de ontwikkeling van de auto
van 1900 tot nu in zijn verzameling in
kaart wil brengen. Modelvrachtauto’s
hebben een groot aandeel in deze
regio omdat de regio Venlo een echte
transportregio is. Het duurste model
wat ooit is geveild is een vooroorlogse Dinky Toy, deze is in 1997
geveild voor 28.000 gulden.
Christel: “Zelf verzamel ik niet
echt modelauto’s, mijn broer wel. Hij
verzamelt vrachtwagens van, met
name, mengvoederbedrijven”.
Het verzamelen van modelauto’s
is een hobby waarbij men zelf de
kosten kan bepalen. Dit ligt voor een
groot deel aan het soort modellen dat
wordt verzameld. De prijzen lopen
uiteen van één tot wel meer dan
1.000 euro per model.
De modelautobeurs Sevenum
is volgens Christel een van de
gezelligste beurzen van ZuidNederland. “Er is veel kennis
aanwezig en iedereen is bereid om
te helpen zoeken naar het antwoord
op jouw modelautovraag. Misschien
komt het wel omdat het aantal
vrouwelijke verzamelaars groeit”.
Voor meer informatie of
tafelreservering kan men contact
opnemen met de organisatie:
0478 69 23 14.

Eerdere edities van de cadeaumarkt werden goed bezocht
Op deze dag hebben Grubbenvorster ondernemers hun deuren
geopend. Zo bakt de plaatselijke
bakker verse oliebollen en zorgen
de bloemist en de drogist voor de
bloemetjes en de geurtjes. De honderd

marktkraamhouders die deelnemen aan
de cadeaumarkt brengen bezoekers in
de juiste stemming voor de naderende
feestdagen. Verder zijn er diverse
eetgelegenheden om de bezoekers te
verwennen met iets warms of hartigs.

Kerstshow
Groei & Bloei
Groei & bloei organiseert op woensdag 18 november een kerstshow
met als thema ‘Kerstwandeling door De Wingerd’. Locatie is zalencentrum De wingerd in Sevenum en de aanvang is 19.30 uur.
Vier docenten van Groei & Bloei
zullen bezoekers verrassen met
schitterende kerstarrangementen.
Diverse technieken zoals binden,
knopen, weven en florale constructies komen aan bod. Dit alles in combinatie met bijzondere materialen
en decoratieve elementen waardoor
sfeervolle composities gecreëerd
worden. De demonstraties vinden
plaats in vier verschillende ruimten.
Door de groepswisseling wordt

men in de gelegenheid gesteld alle
vier de docenten van dichtbij aan
het werk te zien. Men kan dan van
nabij volgen hoe de verschillende
werkstukken worden opgebouwd
zodat bezoekers geïnspireerd worden
om zelf creatief aan het werk te
gaan. De bijeenkomst wordt besloten
met de verloting van de gemaakte
werkstukken. De entree voor leden
bedraagt zes euro en voor niet-leden
acht euro.
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Passie voor sieraden
Josette Cortenbach maakt sieraden. Dit doet ze in haar huiskamer dat tevens haar atelier is. Als je binnenstapt
ervaar je haar passie voor kralen. De voorraad bestaat uit meer dan duizend verschillende soorten.

Josette Cortenbach in haar huiskamer annex atelier
Josette Cortenbach is vier jaar
geleden gestart met het maken van
sieraden. Als basis gebruikt ze kralen
van verschillende materialen en vormen. Na jaren gewerkt te hebben als
apothekersassistente, was ze toe aan
een nieuwe uitdaging. Josette heeft
altijd al voor zichzelf willen beginnen. Na het volgen van een workshop
sieraden maken wist ze het: dit was
wat ze wilde gaan doen. Dit werk
was prima te combineren met haar
gezin, bestaande uit een man en vier
dochters.

”Alle stijlen zijn bij
mij mogelijk, vandaar de naam Steyl
sieraden”
“Ik realiseerde me eigenlijk niet
wat ik allemaal nodig had. Ik heb
me laten inschrijven bij de Kamer
van Koophandel en ben gestart”,

vertelt Josette. “De inspiratie haal ik
uit boeken en door het bezoeken van
beurzen. Ik ben gestart met het maken
van sieraden voor familie, vrienden
en kennissen. Na een halfjaar was ik
klaar voor het geven van de eerste
workshop.
In de loop van de tijd krijg je oog
voor de dingen om je heen en vertaal
je die naar een ketting of ander sieraad. Ik werk vanuit mijn eigen visie en
ideeën. Bijna alle sieraden die ik maak,
zijn samen met de klant ontworpen
en dus uniek. Ook voor mensen die
hier een workshop komen volgen,
heb ik geen voorbeelden klaarliggen. Iedereen gaat uit van zijn eigen
fantasie.”
Drie jaar geleden heeft Cortenbach
op de Hiltho gestaan. “Vanaf dat moment ging het goed draaien. Ik heb nu
gemiddeld twee workshops per week.
Thuis ontvang ik groepen tot acht
personen. Als de groepen groter zijn,
houd ik de workshop op locatie. Ook
kinderfeestjes doe ik op locatie.”

Josette Cortenbach is recent door
de Kantfabriek in Horst benaderd om
daar workshops te houden. De sieraden
worden een combinatie van kralen,
kant en ander textiel.
Klanttevredenheid is erg belangrijk
voor Josette. “Bij een workshop gaat er
niemand de deur uit voordat het sieraad
klaar is. Officieel stop ik om 22.00 uur,
maar soms wordt het wel 24.00 uur.”
Om haar atelier laagdrempelig te maken
stelt ze de ruimte open op iedere eerste
zaterdag van de maand van 10.00 tot
16.00 uur. Mensen kunnen dan zien wat
er allemaal mogelijk is en hoeven niet
per se iets te kopen. De kosten voor haar
sieraden worden bepaald door de kralen
die gebruikt worden. Je kunt het sieraad
zo duur maken als je zelf wilt. Kwaliteit
staat ook voorop bij het materiaal. Alle
kralen zijn van glas; kunststof kralen zijn
niet te koop bij Josette. De meeste kralen
zijn met de hand gemaakt en ze komen
voornamelijk uit Indonesië.

”Ik droom ervan eens
een sieraad voor
Maxima te ontwerpen
en te maken”
“Het is erg leuk om te zien dat
zelfs mensen met twee linkerhanden
vol trots met een mooi sieraad naar
huis gaan. Mijn klantenkring bestaat
bijna uitsluitend uit vrouwen, van jong
tot oud. Ik heb tot nu toe nog maar één
man op een workshop gehad. Hij bleek
erg vaardig en maakte in een avond
drie kettingen. Een voor zijn vrouw,
een voor zijn dochter en een voor zijn
schoonmoeder. Buiten de aangekondigde zaterdagen houdt Steyl sieraden
op zondag 15 november open huis van
11.00 tot 17.00 uur.

Kerstsfeer proeven
bij Bonikki en Witveld
In het weekend van 13 tot en met 15 november houden Bonikki
Living & Giving en Witveld bloembinders een kerstshow. Voor de twee
ondernemers komt de koopzondag op de laatste zondag van november
te laat. Reden om een vergunning aan te vragen bij de gemeente om
komende zondag open te mogen te zijn.
Gerry en Thijs Wijnands van
Bonikki: “Veel klanten komen
nu naar de winkel omdat ze een
cadeautje willen kopen om bijvoorbeeld met Sinterklaas te geven. We
hebben ook wel Sinterklaasartikelen
maar artikelen in onze winkel zijn
meer voor het hele jaar. Alles wat je
hier ziet is gericht op huiselijke sfeer
en warmte. We leven van de seizoen
en ondanks dat het nog herfst is
richten we ons nu al op de winter.
Kerstinkopen doe je samen en dat
willen we benadrukken, je huis moet
je thuis zijn en daar spelen artikelen
zoals wij die hebben een rol in”.
De vraag naar kerstartikelen
begint al in juli. Bonikki heeft klanten
uit heel Nederland, België, en zelfs
uit München. Met de inrichting van
de kerstshow is een week voor
de herfstvakantie begonnen. Het
resultaat mag er zijn. Overal is iets te
zien en elk hoekje is benut. De kerstkleuren van dit jaar zijn naturel en
dat geeft een rustig gevoel wanneer
men rondkijkt. In de wetenschap dat
de feestdagen met rasse schreden
naderbij komen vormen Gerry en
Thijs zich al een beeld hoe de winkel
aan te kleden voor het komend
voorjaar. Want in feite lopen zij één
seizoen vooruit op seizoen gerela-

Stichting Kinderopvang Grubbenvorst
Voor de BuitenSchoolse Opvang zijn wij per januari 2010 op zoek naar een

Pedagogisch Medewerker,
sportleraar of activiteitenbegeleider
Kinderdagverblijf ’t Nest biedt dagopvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar. Voor kinderen op de basisscholen
in Grubbenvorst, Lottum en Broekhuizenvorst verzorgen wij buitenSchoolse
opvang. Kinderdagverblijf ’t Nest ligt
in een groenrijke omgeving achter het
Verzorgingshuis ”La Providence” in
Grubbenvorst. BuitenSchoolse opvang ’t
Groenewoud ligt in een bosrijke omgeving
in Grubbenvorst.
Momenteel zijn we ook in Broekhuizenvorst een buitenschoolse accommodatie
aan het opzetten.
Alle accommodaties zijn volledig ingericht
volgens onze pedagogische inzichten en
afgestemd op alle normen en eisen.
Kinderdagverblijf ‘t Nest
Ursulinenweide 7, 5971 ED Grubbenvorst
T. 077 – 366 19 55
F. 077 – 366 56 24
E. info@kdvhetnest.nl

Voor gemiddeld 18 uur per week
met evt. mogelijkheid tot uitbreiding op termijn
Ben je creatief, sportief, muzikaal, kunstzinnig of heb je andere
bijzondere talenten die je goed kunt gebruiken bij kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar? Dan ben jij de juiste persoon voor ons.
Arbeidsvoorwaarden
Conform CAO Kinderopvang.
Gezien de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een
mannelijke collega.
Interesse?
Kijk voor een uitgebreide beschrijving op www.kdvhetnest.nl
of neem contact op met D. Schelbergen. Je motivatie met
cv kun je voor 01 december 2009 sturen naar
info@kdvhetnest.nl.

Volop kerstsfeer

teerd winkelen.

“We willen mensen
ideeën aan de hand
doen voor de kerst”
Hetzelfde geldt ook voor Witveld
bloembinders. Eigenaren Annemie
en Jan Janssen waren vorige week
al volop bezig met het opzetten van
de kerstshow. “We willen mensen
ideeën aan de hand doen voor de
kerst. Voor ons geldt hetzelfde als
voor Bonikki, we lopen voor op de
seizoenen. Voor ons is de herfst
eigenlijk al voorbij en richten ons nu
op het winterseizoen met de nadruk
op gezelligheid”. Op de vraag naar
trends zegt Jan: “Het neigt meer naar
het Scandinavische: ruw, natuurlijk
en ijzig met natuurlijke kleuren”.
Het mag voor kerstinkopen vroeg
lijken, de meeste tuincentra starten
hun kerstverkopen al op 1 oktober.
En Sinterklaas dan? Die kan zondag
nog geen kerstinkopen doen in Horst
want de Goedheiligman moet eerst
nog aankomen in Nederland. Kan de
Sint altijd nog de Zwarte Piet aan de
Kerstman toeschuiven wanneer de
Sinterklaasomzetten dit jaar lager
uitvallen.
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Wijn- en spijscombinaties,
klinkt moeilijk, maar is het zeker niet
Wijn en eten zijn al heel lang met elkaar verbonden. Wijn drinken is al lang geen elitaire aangelegenheid meer.
Het is een trend die zich doorzet. De wijnconsumptie in Nederland is op dit moment 21.6 liter per persoon per jaar,
en dat neemt toe. Eric Derix en Ben Erdhuizen hebben beiden een passie. Je raadt het al, dat is wijn.

Jeroen Oostrom, Eric Derix en Ben Erdhuizen
Alleen kun je weinig. Als je
krachten bundelt, komt er vaak iets
moois uit. Dit is ook het geval bij twee
gedreven mensen die op hun gebied
kwaliteitswerk willen leveren.

”De juiste wijnspijscombinatie
laat je smaken
intensiever beleven”
Eric Derix, eigenaar van Terlago in
Horst, en Ben Erdhuizen van Wijnadvies

Ben Erdhuizen hebben elkaar gevonden. Beiden zijn vol passie als het gaat
over eten en wijn. Door hun samenwerking versterken ze elkaar. Erdhuizen
heeft als sommelier-maître in diverse
toprestaurants gewerkt en heeft nu zijn
eigen wijnbedrijf in Grubbenvorst. Hij
heeft Derix leren kennen via een artikel
in het Algemeen Dagblad. Daar stond
Terlago in een top 10 notering als beste
koffiezaak van Nederland. Tijdens hun
eerste ontmoeting klikte het meteen.
Beiden willen kwaliteitswijn graag
laagdrempelig maken. “Er wordt vaak

moeilijk gedaan over wijn in combinatie met eten, maar het is eigenlijk niet
zo moeilijk. Wat we willen bereiken
is, door de juiste keuze te maken met
betrekking tot het gerecht en de bijpassende wijn, de smaak van beiden te
versterken.” Derix en Erdhuizen zeggen
dat in wijn veel te ontdekken valt’, zoals geur, smaak, afdronk en complexiteit. Hieruit haal je de passie en het vakmanschap van de wijnmaker. De juiste
wijn-spijscombinatie maakt het gerecht
spannend, omdat je daardoor de kans
hebt meer smaken te ontdekken,”

Open huis Zorghoes Horst
Week van de chronisch zieken
Op zaterdag 14 november van 14.00 tot 16.00 uur houdt een aantal disciplines in het Zorghoes open huis.
Patiënten met een chronische ziekte, familieleden, mantelzorgers en overige geïnteresseerden kunnen zich
laten informeren over de zorg.
Er kan kennis gemaakt worden
met psychosomatische oefentherapie, een nieuwe specialisatie
binnen de praktijk CesarHorst.
Daarnaast laat VieCuri in het
Zorghoes zien waarvoor men in Horst
terecht kan. Er zijn diverse verpleegkundigen aanwezig om advies
te geven. Verder kan men kennis
maken met Ergorongen en zullen de
fysiotherapeuten van Fysiotherapie
Westsingel in het Zorghoes toelichten
hoe een persoonlijk trainingsprogramma kan worden samengesteld.
Oefentherapie Cesar: het lichaam
beweegt op basis van gewoontes.
Deze gewoontes kunnen functioneel
zijn, dan is er niets aan de hand.
Maar bij niet-functionele gewoontes
kunnen lichamelijke klachten
ontstaan. Ook al beweegt iemand
al jaren op zijn eigen manier, bij oefentherapie Cesar gaat het er niet om
alle gewoontes te veranderen. Maar
het gaat juist om die kleine praktische tips waarmee grote resultaten
kunnen worden bereikt.
Psychosomatische oefentherapie: vaak gaat een chronische ziekte

gepaard met lichamelijk ongemak,
met beperkingen en vaak is er in
meerdere of mindere mate sprake
van pijn. Hoe gaat men hiermee
om, hoe ervaart men beperkingen,
hoe reageert het lichaam op de
pijnklachten? Middels een gratis
check wordt gekeken of spanning en
ontspanning in balans zijn.
Fysiotherapie Westsingel is
gespecialiseerd in onder meer het
behandelen van rug- en nekklachten,
in bekkentraining, arbeidsfysiotherapie en sportrevalidatie. Cliënten met
langdurige en uitgebreide klachten
(diabetes, reuma, enz.) worden in
groepsverband of individueel door
middel van oefeningen en fysiofitness
naar een gewenst gezondheidsniveau
begeleid. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers gratis een balanstest
laten uitvoeren. Ook kunnen mensen
zich aanmelden voor een gratis proefles in een van de groepen waarbij
onder deskundige begeleiding wordt
getraind. Als dagelijkse activiteiten
niet (meer) naar wens verlopen,
helpt ergotherapie u vooruit. Kennis,
ervaring en creativiteit worden ingezet

om oplossingen aan te reiken thuis,
op het werk, op school of in de
vrijetijdsbesteding. De ergotherapeut helpt bijvoorbeeld middels
oefeningen om activiteiten (weer)
te leren, met hulpmiddelen om te
gaan (van huishoudelijke artikelen
en hobby’s tot scootmobiel rijden)
of hij helpt bij het aanvragen van
hulpmiddelen bij zorgverzekeraar
of WMO. Ergotherapeuten in het
Zorghuis laten u deze zaterdag
kennismaken met de verschillende
hulpmiddelen, die tevens kunnen
worden uitgeprobeerd.
VieCuri biedt gespecialiseerde
medische ziekenhuiszorg in de
buurt. Denk daarbij aan bloedafname, polikliniek reumatologie,
polikliniek neurologie en nog veel
meer. Verschillende verpleegkundigen (diabetesverpleegkundigen,
ms-verpleegkundigen, parkinsonverpleegkundigen) en een diëtiste zijn
aanwezig voor vrijblijvend advies.
Tevens kunt u uw gezondheid laten
testen op gewicht, lengte, glucose
en u krijgt de daarbij behorende
voedingsadviezen.

vertelt Derix. Erdhuizen vult aan: “Het
is belangrijk hoe een restaurateur
omgaat met zijn wijn. Heeft de wijn
de juiste temperatuur, wordt de wijn in
het juiste glas geschonken etc. Als je
aan deze voorwaarden voldoet verhoog
je de kwaliteit”. Derix wil bij Terlago
wijn vaker als uitgangspunt kiezen. Dat
is typisch Zuid-Europees. “In Spanje
beleef je eten en drinken heel anders
dan hier. Ik wil proberen dat gevoel dat
daar heerst te evenaren in mijn restaurant. We willen graag een kwaliteitswijn schenken die betaalbaar is.We
hebben veertien wijnen die je per glas
kunt bestellen. Ook duurdere wijnen
kunnen bij ons voordelig gedronken
worden.” Erdhuizen: “De wijnen die we
aanbieden, komen uit de hele wereld,
maar vaak uit de traditionele landen
als Frankrijk, Spanje en Italië. Deze
wijnen zijn traditioneel gemaakt. Het
verschil tussen een massaproduct en
een traditioneel gemaakte wijn is echt
te proeven”. Derix en Erdhuizen zijn blij
met de trend dat er in de breedte meer
wijn wordt gedronken. Uitgangspunt
is dat de kwaliteit hoog is zonder duur
te zijn.
Derix is trots op zijn kok Jeroen
Oostrom. Oostrom behoort tot een
nieuwe generatie jonge talenten, zegt
Derix. Hij heeft ervaring opgedaan bij
gerenommeerde restaurants en is sinds
begin dit jaar actief bij Terlago. Oostrom
bereidt naast eigentijdse gerechten ook
traditionele gerechten in een modern
jasje. Derix vertelt over zijn zaak in
Horst: “Terlago was een dagzaak,
bekend om zijn koffie. We hebben ons
aanbod verbreed waardoor we ook
de functie van restaurant vervullen.
Door de juiste combinatie te kiezen
tussen wijn en eten, willen we onze
gasten meer mogelijkheden bieden op
smaakgebied. We willen graag vooruitlopen op de trend dat mensen echt
geïnteresseerd zijn in wijn”.
Op 21 november vindt bij Terlago
een avond plaats met het thema ‘wild
en wijn’.

Starters
in de regio
Bedrijf Alards Deco
Eigenaar William Alards
Adres
Lochtstraat 14
te Melderslo
Tel.
06-48222181
E-mail alardsdeco@ziggo.nl
Website www.chiqo-deck.com
Sector Tuinen
Start
29 september 2009

”Nieuw composiet
materiaal dat
bestaat uit bamboe
en gerecycled
kunststof”
Activiteiten
Handel in vlonderplanken,
tuinschermen, tuinhekken,
tuinbanken en priëlen.
Deze producten zijn gemaakt van een nieuw type
composiet materiaal dat bestaat
uit bamboevezels en gerecycled
kunststof. Dit materiaal is een
ecologisch verantwoord
alternatief voor hardhout.
Buiten standaard producten
leveren wij ook maatwerk
vanuit eigen productie.
Doelgroep
Hoveniers, bouwmarkten,
tuincentra, recreatiebedrijven
en overheid. Ook particulieren
kunnen informeren naar de
mogelijkheden.
Onderscheidend vermogen
Door alleen kwalitatief
hoogwaardige producten te
leveren, zorgen we voor hoge
klanttevredenheid. We komen
onze afspraken na en maken
gebruik van professionele
partners waar nodig. We
combineren ons eigen
enthousiasme met open en
eerlijk zaken doen.

Nu al volop
leuke
aanbiedingen
op de damesheren- en
nachtafdeling!

Graag tot ziens bij
Mariette Mode!
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
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Vanessa Peters & band
in Cambrinus
Dinsdag 17 november doet de
Amerikaanse Vanessa Peters tijdens
haar tour door Nederland, Duitsland
en België ook het Cambrinus
Muziekpodium in Horst aan. Peters
is pas 29, maar in Austin Texas
wordt ze al gerekend tot de allerbeste singer-songwriters. Het concert

begint om 20.30 uur in muziekcafé
Cambrinus. Vanessa Peters treedt
op met Manuel Schicchi, gitarist
en zanger in haar band Ice Cream
on Mondays. Ze wordt tijdens haar
Nederlandse optredens bijgestaan
door Alex Akela op viool, bas en
mandoline.

Campaign door naar Limburgse finale

Juezz.com en Many More
in de 3e halve finale
Maar liefst twee bands uit de nieuwe gemeente Horst aan de Maas staan zaterdag 14 november in de derde halve finale
van de grootste landelijke bandcompetitie van Nederland: The Clash of the Cover Bands. Uit de vele honderden inschrijvingen
zijn de ruim 300 geselecteerde bands nu live beoordeeld door een vakjury en het publiek. Zowel Juezz.com uit Horst als
Many More uit Grubbenvorst hebben al twee selectierondes overleefd. Ook is zondag bekend geworden dat de
Hegelsomse band Campaign de tweede halve finale doorgekomen is en zich dus geplaatst heeft voor de Limburgse finale.
Samen met vier andere topcoverbands (Deen Gray, Robinson, Solid
State en the Dynamite) strijden Juezz.
com en Many More om de drie plaasen
in de regiofinale. Er wordt veel van de
bands verwacht en de concurrentie is
behoorlijk gelijkwaardig. Het gaat dus
een spannende strijd worden!
Als een van de bands zich weet te
plaatsen voor de regiofinale wordt van
het beste nummer een single opgenomen. Met deze live-single komt de
band dan in ‘The Clash Hitlijst’ op de
site van The Clash of the Cover Bands
te staan. Via de website kan het publik
dagelijks gratis stemmen. De uiteindelijke nummer één krijgt ‘The Clash
Hitlijst Award 2009-2010’ en wordt
uitgenodigd voor een optreden tijdens

Vanessa Peters & band
treedt 17 november op in Cambrinus

Bijzonder muzikaal
Belgisch duo in Cambrinus
Zondag 15 november staat op het podium van Cambrinus in Horst een bijzonder muzikaal duo op de planken:
Derek & Yves Meesschaert. Het optreden begint om 16.00 uur in muziekcafé Cambrinus.
Over Derek & Yves Meesschaert,
alias Derek & Vis, valt veel te vertellen,
maar ook dan is nog lang niet alles
verteld. Derek & Vis zijn voor velen
wellicht onbekende bekenden, omdat
een lied van hun hand vier jaar lang
de tune van het tv-programma Man
bijt Hond was.

”Serene punk, tedere
chansons, droomverhalen en poëzie”
In het optreden van zondag 15
november staat Derek centraal en
is Yves Meesschaert zijn begeleider.
Derek is moeilijk in woorden te vatten,
daarvoor is hij een te grote muzikale
duizendpoot en is zijn oeuvre te
omvangrijk. Als beatnik en theaterdier

Inloopavond
schilder- en
tekengroep
Zinzolin
Schilder- en tekengroep Zinzolin
is op zoek naar nieuwe leden.
Van september tot en met mei werkt
Zinzolin wekelijks met een groep van
tien mensen. Zij worden eenmaal per
twee weken begeleid door een beeldend kunstenaar. Geïnteresseerden
zijn welkom op dinsdagavond 24
november tussen 19.30 en 22.00 uur
in het gebouw van O.J.C. Niks. De
entree is via de hoofdingang. Voor
meer informatie kan men contact
opnemen met Annie Truijen tel. 077
3985161 (na 18.00 uur).

festival ‘Leidseplein Live’.
De halve finale vindt plaats in De
Bosuil in Weert. De zaal gaat open om

19.30 uur en het programma begint
om 20.15 uur. Meer informatie: www.
theclashofthecoverbands.com

Informatieavond
successierecht in Sevenum
Groeibibliotheek Sevenum
organiseert een informatieavond over successierecht.
De regering wil de successiewetgeving per 1 januari 2010
wijzigen. Daarbij wijzigen onder
andere de tarieven en vrijstellingen voor erfenissen en
schenkingen. Er wordt ingegaan
op wat dit voor mensen betekent
die een schenking willen doen of

een erfenis nalaten. Mr. Martijn
Tolsma, notaris bij Novitas
Notariaat in Horst, geeft uitleg.
De informatieavond wordt
gehouden in de Groeibibliotheek
te Sevenum op maandag 16
november om 20.00 uur. Aanmelden is gewenst; dit kan via
mail: sevenum@groeibibliotheek.
nl of via telefoon: groeibibliotheek Sevenum, 077 467 80 75.

Lenssen
Online Personeel

Derek te zien en te horen in Cambrinus
beweegt hij zich door alle podiumkunsten heen, soms literair, dan weer
muzikaal. Vaak een en ander door
elkaar husselend als in de literairmuzikale theatertournee ’Cabaret

Juezz.com weer een ronde verder

Sauvignon’. Hij zingt net zo makkelijk
in het Nederlands als het Frans, maar
zegt zich vooral in het Engels thuis te
voelen en brengt serene punk, tedere
chansons, droomverhalen en poëzie.

www.hallohorstaandemaas.nl

Liedjesmatinee
CV d’n Tuutekop
Op zondag 15 november zal weer het liedjesmatinee plaatsvinden in
het Tuuteriek.
Dit jaar zullen elf gloednieuwe
liedjes ten gehore gebracht worden,
waarvan drie in de voor de eerste
maal opgenomen jeugdcategorie. D’n
Tuutekop nodigt daarom alle jeugdige
Tuuten uit om te komen luisteren naar
dit spektakel.
Aanvang is om 15.00 uur in zaal
Debeije in Hegelsom. De zaal gaat
open vanaf 14.45 uur. De entree is
€ 3,50 vanaf 16 jaar, onder de zestien
jaar is de toegang gratis. Ook leden

hebben vrije entree en de garderobe is
voor iedereen gratis. Ook dit jaar zullen zangers en zangeressen de aanwezigen verrassen met een aantal mooie
liedjes. Voor de inwendige mens wordt
gezorgd. De muzikale ondersteuning
komt voor rekening van Jos Hoebers.
Wanneer de jury zich terugtrekt
voor overleg wie de winnaars worden
van volwassenen en jeugd, zal er voor
de allerkleinste Tuuten een speciaal
optreden zijn.

online
Onafhankelijk van plaats en tijd toegang tot uw
complete salaris- en personeelsadministratie.
Eenvoudig en snel via internet.
De nieuwste generatie software. Volledig webbased.
Efficiënt, betrouwbaar en veilig. Altijd automatisch
de laatste versie en geen systeemonderhoud.

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

aandacht

resultaat
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Jan Roymans
Lezing
‘Beekdalen en
archeologie’
Donderdag 19 november
houdt Jan Roymans een lezing
over vondsten bij de Tungelroyse
beek. De bijeenkomst begint om
20.00 uur in het Zoemhukske aan
de Kasteellaan in Horst. De
toegang is gratis.
Bij interessante archeologische
vondsten denkt men niet direct
aan de beekdalen. De vroegere
nederzettingen en grafvelden lagen
immers meer op droge gronden. De
beekdalen zelf waren nat en zompig
en ongeschikt als permanente
woonplaats. Toch hebben beekdalen
voor archeologisch onderzoek een
sterke troef. Terwijl voorwerpen van
hout en metaal in een droge zandige bodem vrij snel wegrotten of
wegroesten, blijven zij wel bewaard
in de natte en zurige bodem van
het beekdal. Jan Roymans, seniorarcheoloog bij het RAAP (archeologisch advies- en onderzoeksbureau),
bespreekt onder meer de vondsten aan de Tungelroyse beek bij
Stamproy. Het waterschap wilde daar
de vervuilde beekoevers saneren en
de beek weer laten meanderen. Op
plaatsen waar archeologische vondsten werden verwacht, begeleidde
het RAAP de graafwerkzaamheden.
Daarbij zijn de resten van een
Romeinse brug uit de eerste eeuw
na Christus gevonden. Vlak naast de
plaats van deze resten is een model
op ware grootte nagebouwd. Deze
replica maakt nu deel uit van het
Tungelroys ‘Ommetje’.
Voor meer informatie: Wim
Philipsen, tel. 077 3982759.
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Paardenmarkt Lottum

Een leuk evenement, ook als je niet
van paarden houdt
Op maandag 16 november vindt in Lottum voor de 25ste keer de jaarlijkse paardenmarkt in de ‘nieuwe’ opzet
plaats. Er wordt weer een grote aanvoer van paarden en pony’s verwacht.

Drukte op paardenmarkt 2008
De jaarlijkse paardenmarkt is een
belangrijk evenement in Lottum. De
afgelopen jaren zijn er veel mensen
op afgekomen en ook dit jaar zijn
de verwachtingen hoog gespannen.
De markt in Lottum bestaat al ruim
400 jaar. Volgens Jan Hendrix uit
Lottum, die zich intensief bezighoudt
met de geschiedenis van dit dorp,
vonden er in het verleden twee
markten plaats. Dat waren de St.
Jansmarkt en de novembermarkt. In
een dagboek uit 1648 heeft Hendrix
citaten gevonden over de markt.
In de jaren tachtig dreigde er, door
gebrek aan belangstelling, een einde
te komen aan deze oude traditie. In
1985 besloten SV Lottum, Pony- en
Ruiterclub Lottum en de Lottumse
Ondernemersvereniging nieuw leven
in het evenement te blazen. De

initiatiefnemers richtten de Stichting
Paardenmarkt Lottum op. Om een
beeld te krijgen van de mogelijkheden,
ging een delegatie vanuit Lottum
naar Hedel (Noord-Brabant) waar de
paardenmarkt ieder jaar zeer succesvol
was en nog steeds is. Het concept in
Hedel, een combinatie van handel
in paarden met een braderie, werd
overgenomen. Ook besloot de stichting
een aanvoerpremie te gaan betalen
per paard en pony. Hierdoor werd het
aantrekkelijker voor de handelaren
om te komen. Deze kosten worden
betaald uit de inkomsten van de
braderie. Op dit moment wordt er per
pony 2,50 euro en per paard 5 euro
betaald. De pony’s en paarden worden
met een kleurstift gemarkeerd, zodat
de organisatie kan zien of de premie al
betaald is.

“De markt
in Lottum bestaat al
ruim 400 jaar”
De 150 kraampjes van de braderie
staan rondom de Markt en op de
Hoofdstraat. Er is een groot aanbod
aan etenswaren. Dit zijn traditionele
gerechten als erwtensoep, balkenbrij
en oliebollen. Verder zijn er loempia’s,
warme wafels, hamburgers en vis
te koop. Daarnaast is er een groot
aanbod aan non-foodproducten als
kleding, cd’s, videospellen, sieraden,
hobbymaterialen en producten voor
paarden en andere huisdieren. Piet
Sijbers is al 25 jaar betrokken bij de
paardenmarkt. Van deze 25 jaar is hij 13
jaar bestuurslid en 12 jaar voorzitter van
de Stichting Paardenmarkt Lottum.

Streekomroep
Reindonk

Gemeentetreffen
MeerloWanssum
live
Het carnavalsseizoen is weer
geopend en dat betekent dat er
weer allerlei carnavalsactiviteiten
worden georganiseerd in de
regio. Omroep Reindonk is daar
uiteraard bij. Aanstaande
zaterdagavond is het programma
Reindonk Alaaf live aanwezig bij
het gemeentetreffen van MeerloWanssum in Geijsteren. Tussen
20.00 en 24.00 uur doet de
omroep rechtstreeks verslag van
dit laatste gezamenlijke treffen
voordat de gemeente gesplitst
gaat worden. Een verslag met
sfeerimpressies en interviews is
te beluisteren op 105.6 FM en op
de kabel via 87.5 FM.

Hij vertelt: “We krijgen ieder jaar
zoveel aanvragen van marktkooplui
dat we gemakkelijk het dubbele aantal
kraampjes kunnen plaatsen. We maken
hier geen gebruik van. Het evenement
wordt bewust niet groter gemaakt
om het voor de 150 aanwezige
standhouders interessant te houden.
Op deze manier blijft het ook voor de
bezoekers overzichtelijk. Marktkooplui
die iets speciaals hebben, maken nog
wel een kans om toegelaten te worden.
Dit jaar hebben we bijvoorbeeld
iemand die houten rozen maakt, erg
toepasselijk voor rozendorp Lottum.
Ook hebben we een kraam toegevoegd
waar paling wordt gerookt.”
Vorig jaar zijn ongeveer 750
paarden en pony’s aangevoerd. Op dit
moment is de paarden- en ponyhandel
niet best. Op de vraag of dit positief
is voor het aanbod van paarden en
pony’s, antwoordt Sijbers: “Ik verwacht
niet dat dit veel invloed heeft op de
aanvoer. Maar het is moeilijk te zeggen,
zeker als je net als ik niet zo veel
verstand hebt van de paardenhandel.”
Een andere traditie die plaatsvindt
in Lottum tijdens de paardenmarkt is
de JOL-kermis. JOL staat voor Jeugd
Ontspanningswerk Lottum. De JOLkermis is een evenement door en voor
de jeugd met allerlei spellen en vindt
plaats in het onderkomen van deze
jeugdorganisatie in de Smetenhof.
Er komt heel wat kijken bij
de organisatie van deze jaarlijks
terugkerende gebeurtenis. Het
stichtingsbestuur bestaat uit acht
personen. Op de dag zelf zijn ongeveer
vijftig vrijwilligers actief.
Op maandag 16 november begint
de paardenmarkt om 6.00 uur en de
braderie om 8.00 uur.

Illusionist
in Kasteelboerderij
Puur Cultuur brengt donderdag
19 november 2009 een magische
vertelavond. Het wordt een
combinatie van verteltheater en
magie en is tevens de première van
de nieuwe show van Illusionist
Leonard: Geloven.

”Geloven”
Deze avond begint om 20.00 uur
in de Kasteelboerderij, Kasteellaan
in Horst. Gezien het beperkte aantal
plaatsen bij deze voorstelling is
reserveren wenselijk en kan via de
site van puurcultuur.nl.
Illusionist Leonard heeft een
voorstelling gemaakt waarin men in
intieme sfeer deelgenoot wordt van
bijzondere verhalen en ongelofelijke
magie. ‘Geloven’, iedereen doet het,
de een in God, de ander in wat hij ziet.
In de horoscoop voor morgen, of het
roddelblad van gisteren. Deze avond
wordt gekeken naar een andere kant
van de magie. Waar komt het vandaan
en waar gaat het naar toe?
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Welk afval wordt
de komende tijd
opgehaald?
Vrijdag 13 november
Inzameling restafval omgeving
America en Griendtsveen
Zaterdag 14 november
Inzameling oud papier
Griendtsveen, Hegelsom en
Melderslo
Tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
Maandag 16 november
Inzameling restafval omgeving
Hegelsom en Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 17 november
Inzameling restafval omgeving
Horst (In de Riet) en Meterik
Woensdag 18 november
Inzameling restafval Horst-West
Donderdag 19 november
Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 20 november
Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 21 november
Inzameling oud papier Horst-Zuid
Inzameling KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
Tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen
uiterlijk 07.00 uur aan de
openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot
16.00 uur kan er tuinafval
gebracht worden naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen
te worden, denk eraan het
benodigde gereedschap daarvoor
ook zelf mee te brengen.
Inzameling KCA
Iedere eerste en derde zaterdag
van de maand van 10.00 tot
14.00 uur kan er klein chemisch
afval gebracht worden naar de
chemokar bij gemeentewerken.
Om te kunnen zien in welk deel u
woont kunt u de weekkalender
raadplegen.
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente, 077 477 97 77 of raadpleeg
www.horstaandemaas.nl.
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Pleidooi om opgeknapte historische
panden te vrijwaren van OZB-verhoging
Meerlonaar Frans Koch heeft
onlangs tijdens een raadsvergadering in Meerlo-Wanssum een
pleidooi gehouden om eigenaren
van beeldbepalende panden in de
dorpen tijdelijk te ontzien als het
gaat om Onroerende Zaakbelasting.
Hij deed dat aan de hand van het
historische pand aan de Meerlose
Hoofdstraat, Huize Katharina van
Simon Poels en Linda Cox. Volgens
Koch is dit voor Meerlo een karakteristiek en imposant woonhuis uit 1887.
Het pand heeft de afgelopen jaren
leeg gestaan en er was sprake van
achterstallig onderhoud. Kortom: geen
visitekaartje voor de dorpskern van
Meerlo.
Medio 2008 is deze woning door
twee ambitieuze doe-het-zelvers uit
Meerlo gekocht met het voornemen
de woning op te knappen en in de
oude staat terug te brengen. Omdat
de gemeente Meerlo-Wanssum geen
monumentenverordening kent en de
woning geen Rijksmonument is, zijn
de opknapkosten van deze woning
geheel voor risico en rekening van
beide personen.
Door hun persoonlijke inzet en
zelfwerkzaamheid en op basis van een

Het deels opgeknapte pand in Meerlo-Wanssum
persoonlijk financieel risico hebben de
twee Meerlonaren het hele gebouw
weer in de oude luister hersteld.
“Zoals iedere voorbijganger van Huize
Katharina inmiddels zelf kan waarnemen ziet een deel van deze woning
er vanaf de Hoofdstraat al weer zeer
verzorgd en goed onderhouden uit.
Er moet nog veel aan deze woning
gebeuren en het zal beide ‘doe-hetzelvers’ nog veel tijd, inspanning en

geld kosten voordat deze woning weer
geheel is hersteld”, hield Frans Koch
het gemeentebestuur van MeerloWanssum voor. Volgens Koch kunnen
alle eigenaren van woningen begin
volgend jaar weer een WOZ-beschikking in hun brievenbus verwachten
waarin, op basis van de getaxeerde
waarde van de woning in het
economische verkeer per waardepeildatum 1 januari 2009, door de

gemeente een aanslag OnroerendeZaakbelasting (OZB) aan hen wordt
opgelegd. Doordat Huize Katharina
-en dat geldt voor meer historische
panden in de dorpen- is opgeknapt,
wordt de waarde in het kader van de
Onroerende Zaakbelasting veel hoger
dan voor de aankoop. De ambitieuze
Meerlonaren zijn dan de dupe van hun
eigen inzet omdat de aanslag veel
hoger zal zijn. En dat vindt Koch onterecht. De Meerlonaar pleitte ervoor
om in dergelijke gevallen eigenaren
van opgeknapte historische panden
gedurende enkele jaren te vrijwaren
van verhoging van de Onroerende
Zaakbelasting.
“Het kan en mag toch niet zo zijn
dat een inhalige lokale overheid het
deze jonge ambitieuze burgers, die
een oude vervallen imposante woning
in de bebouwde kom van Meerlo
op eigen kosten, in eigen tijd en op
basis van eigen werkzaamheid willen
herstellen en voor het nageslacht willen bewaren, worden gestraft met een
hoge OZB-aanslag”, aldus Frans Koch.
Burgemeester Joep Hahn van
Meerlo-Wanssum heeft toegezegd het
College van Horst aan de Maas over dit
onderwerp te zullen informeren.

Progressief Sevenum neemt afscheid
In 1962 werd in Sevenum de Onafhankelijke Volkspartij (OVP) opgericht. De OVP ging zestien jaar later over in de PKS. Dit staat voor Progressieve
Kombinatie Sevenum. In andere gemeenten in Noord-Limburg ontstonden ook progressieve combinaties. Jaarlijks werd in Sevenum, voorafgaand aan
de echte kermis, een politieke kermis gehouden. In 1998 splitste een gedeelte van de PKS zich af als gevolg van verschillen van inzicht. Dit was het
ontstaan van Nieuw Perspectief.
Afgelopen vrijdag vond de
laatste politieke kermis van PKS en
Nieuw Perspectief plaats. Nu niet
voorafgaand aan de kermis, maar
kort voordat de echte herindeling
plaatsvindt. Veel herinneringen
werden opgehaald, ondermeer door
de inbreng van oud-burgemeesters
Rob Persoon en Will Geraedts.
Vanwege vakantie vond de bijdrage
van burgemeester Paul Mengde via
een video-opname plaats. Uiteraard
kwam in het gesprek met Persoon en
Geraedts het fenomeen `herindeling`
aan de orde. Persoon is momenteel
burgemeester in Mook, Geraedts was
dit in Gulpen-Wittem. ”De kwaliteit

van de dienstverlening moet beter
worden, anders heeft de herindeling
geen nut gehad”, aldus Persoon.
”De kernen zullen zich in een groter
geheel nog meer gaan manifesteren,
ze zullen hun eigen identiteit gaan
versterken. Dorps- en wijkraden zijn
daar een goed hulpmiddel bij. Een college kan niet meer overal op receptie.
Dorpsraden moeten de afstand tussen
inwoner en bestuur verkleinen.”
Will Geraedts zag het gehouden
referendum niet zitten. ”Als er geen
referendum was geweest, had de
situatie er nu anders uitgezien.
Mogelijk was er dan geen herindeling
geweest”. Ook ziet hij de relatie tussen

Twee oud-burgemeesters geven hun visie
het bestuur en verenigingen er niet
beter op worden.” De harmonisatie
kan voor verenigingen flinke gevolgen
hebben. Ze moeten dus erg alert zijn.”
Rob Persoon was van 1982 tot 1992

burgemeester van Sevenum.
Will Geraedts was dat van 1995 tot
2001. Samen dus goed voor 16 jaar
van de bijna vijftigjarige geschiedenis
van progressief Sevenum.

Wethouder Sevenum start
renovatie Maasbreeseweg
De gemeente Sevenum is dinsdag 10 november gestart met werkzaamheden aan de Maasbreeseweg.
De renovatie maakt onderdeel uit van het opknappen van vier inkomwegen naar het centrum van Sevenum
(naast de Maasbreeseweg ook Den Eigen, De Donckstraat en de Steinhagenstraat).
De Maasbreeseweg wordt gerenoveerd om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Tevens wordt het bestaande
riool vervangen, worden er parkeerplaatsen langs de weg aangelegd en
het nodige groen aangeplant. Hierdoor
ontstaat er een betere overgang naar
het centrum. Wethouder Freek Selen
heeft hiervoor het startsignaal gegeven
op dinsdag 10 november 2009.
De werkzaamheden aan de
Maasbreeseweg, vanaf de Schoutstraat,

duren in eerste instantie tot aan de kerstvakantie in december, waarna de weg
tijdelijk weer wordt opengesteld voor
het verkeer. Vanaf begin januari vinden
dan de afrondende werkzaamheden
plaats. Gestreefd wordt om medio januari
het werk aan de Maasbreeseweg in zijn
geheel gereed te hebben. De voortgang is echter mede afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Het (doorgaande) verkeer
wordt ter plaatse omgeleid via de

Schoutstraat, Beatrixstraat, Peperstraat
en Molenstraat. De resterende drie
inkomwegen worden begin 2010
aangepakt, meer informatie hierover
volgt. Voor eventuele vragen over
de uitvoering van het werk en de
ingestelde omleidingsroutes, kunt u
contact opnemen met de heer Th. van
Gend, welke namens de gemeente
het dagelijks toezicht voert op de
werkzaamheden. Hij is bereikbaar via
06 52 30 43 43.
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Verplichte legitimatie bij verkiezingen
Op woensdag 18 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Om te mogen stemmen, heeft u
een geldig legitimatiebewijs nodig zoals een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs. Naast uw stempas moet u dus ook een geldig legitimatiebewijs meenemen naar het stembureau. Zonder uw stempas en uw geldige legitimatiebewijs kunt u dus niet uw stem uitbrengen!
Voor kiezers afkomstig uit een
niet EU-land geldt dat ze een vreemdelingendocument (=verblijfsdocument van
het Ministerie van Justitie) moeten tonen
om hun stem te kunnen uitbrengen
in plaats van hun eigen nationale
paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
Kiezers met een EU-nationaliteit
en kiezers afkomstig uit Noorwegen,
IJsland of Liechtenstein kunnen zich
wel weer legitimeren met hun eigen
geldige nationale paspoort, ID-kaart of
rijbewijs.
Stempassen (oproepingskaarten)
Op 29 oktober worden de stempassen (oproepingskaarten) bij de kiezers
in de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas bezorgd. De kandidatenlijsten
(één per huishouden) worden op 11
november bezorgd. Mocht u eind week
45 uw stempas niet hebben ontvangen
of bent u uw stempas kwijtgeraakt,
dan kunt u tot uiterlijk maandag 16 november (tot 19.00 uur) bij de afdeling
Burgerzaken van de gemeente Horst
aan de Maas een vervangende stempas

Rechtstreeks
verslag Omroep
Reindonk
verkiezingen
Omroep Reindonk brengt op
17 en 18 november rechtstreeks
verslag van de gemeenteraadsverkiezing vanuit het Gasthoes
in Horst aan de Maas. Beide
avonden zijn live te volgen op
televisie, radio en via tvstreaming op internet.
Medewerkers van Omroep
Reindonk zijn al weken intensief
bezig met de voorbereidingen
zodat kijkers en luisteraars de
uitslagen op de voet kunnen
volgen. Dinsdag 17 november is
een debatavond onder leiding van
Marcel van de Munckhof met de
fractieleiders van de vijf politieke
partijen. De uitzending begint om
20.00 uur en duurt tot 22.30 uur.
Woensdag 18 november is de
verkiezingsdag. Het Gasthoes is
dan vanaf 20.00 uur omgetoverd
tot één grote tv-studio waar alle
uitslagen van de 21 stembureaus
via beamers op grote schermen
worden getoond. Dezelfde beelden
zijn ook op tv te zien. Reportages
welke gedurende de dag zijn
opgenomen worden eveneens
getoond. Er zijn gesprekken over
tussenstanden, prognoses,
partijleiders, winnaars en
verliezers. Ook zijn er voorlichtingsfilmpjes en is er de bekende
‘Straotpraot’. Toegang is op beide
dagen gratis. De uitzending van
woensdag is rechtstreeks op tv,
radio en internet te volgen vanaf
21.00 uur. De uitzending duurt tot
burgemeester Van Rooij de
einduitslag bekend heeft gemaakt.
De uitzendingen van Omroep
Reindonk zijn ook rechtstreeks op
internet te volgen via www.
reindonk.nl Wereldwijd kan men
zo de uitslagen van minuut tot
minuut volgen.

aanvragen. Telefonisch kan dat via
077 77 94 56 t/m 13 november. Vanaf
maandag 16 november dient u dat dan
wel persoonlijk te doen omdat wij niet
kunnen verzekeren dat de vervangende
stempas u tijdig bereikt als we deze
via de post naar u versturen. Houdt
er ook rekening mee dat uw oude
stempas vervallen wordt verklaard.
Mocht u deze terugvinden, dan kunt u
hier niet alsnog mee stemmen. Op de
verkiezingsdag (en de dag ervoor) kunt
u géén vervangende stempas meer
aanvragen.
Informatie of vragen?
Voor vragen of nadere informatie
over alle verkiezingsaangelegenheden
kunt u contact opnemen met de heer
H.H. de Groof, tel. 077 477 94 56 of
e-mail: h.dgroof@horst.nl
Nadere informatie over de verkiezingen en uiteraard te zijner tijd ook de
uitslag, kunt u vinden op de gemeentelijke website: www.horstaandemaas.nl
bij het onderdeel ‘Politiek en organisatie’ onder het kopje ‘verkiezingen’.

Overzicht van alle stemlokalen in de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gemeentehuis Horst a/d Maas (Horst), Wilhelminaplein 6
Verpleeghuis Elzenhorst (Horst), Dr. v.d. Meerendonckstraat 2
OJC Niks (Horst), Doolgaardstraat 34
De Lèste Geulde (Horst), Noordsingel 75
Parochiezaal St. Nobertus (Horst), Gebr. van Doornelaan 25 *
Bondszaal America (America), Past. Jeukenstraat 15
Gemeenschapshuis Griendtsveen, Lavendellaan 26
Zaal Debije (Hegelsom), Past. Debijestraat 6
Mulitfunctioneel Centrum Melderslo, Beemdweg 4b
Gem. huis ’De Meulewiek’ (Meterik), St. Jansstraat 2a
Het Koetshuis (Broekhuizenvorst), Kerkstraat 11 *
Naesenhof (Broekhuizen), Naesenhof 15
De Smetenhof (Lottum), Horsterdijk 1
Woonzorgcompl. Grootoord (Grubbenvorst), De Zumpel 34
Zorgc. La Providence (Grubbenvorst), Ursulinenweide 5
Gemeentehuis Sevenum (Sevenum) Raadhuisplein 1
Bibliotheek (Sevenum), Mgr. Evertsstraat 13
De Torrekoel (Kronenberg). Meerweg 11
Gemeentehuis (Meerlo). Beatrixstraat 2
Gemeenschapshuis (Swolgen), Bosweg 5 *
Dienstencentrum (Tienray) Zonnehof 45.

Let op: de cursief gedrukte stemlokalen voorzien van een * zijn niet geschikt voor minder-validen.

Een veilige schoorsteen
Een kachel of open haard staat voor sfeer, warmte en gezelligheid. Bijna niets is zo rustgevend als een gezellig
flakkerend vuurtje waar iedereen gezellig omheen zit. MAAR…… zorg dan wel voor een veilige schoorsteen.
Zonder een schoon schoorsteenkanaal kunt u niet veilig stoken.
Een vervuild of verstopt kanaal
kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
Schoorsteenbranden veroorzaken veel
schade, daarom geeft de brandweer
u een paar tips hoe u uw schoorsteen
het beste kunt onderhouden.
Aanslag is gevaarlijk.
Stookt u in uw kachel of open
haard hout, kolen of olie, dan komen
onverbrande deeltjes in het rookkanaal
terecht. De deeltjes hechten zich aan
de wand van het stookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare
laag. De hoeveelheid aanslag hangt af
van hoe u stookt. Hoe minder zuurstof
de verbranding krijgt, des te onvollediger is die verbranding. Er komen
dan extra rookdeeltjes vrij, die zich
ook weer hechten aan de binnenkant
van de schoorsteenwand. Ook kan de

schoorsteen door andere vervuiling,
zoals vogelnesten, verstopt raken. Er is
dan weinig of geen ‘trek’ meer, waardoor verbrandingsgassen terug slaan
in de kamer. Zo ontstaat het gevaar
van koolmonoxide.
Veeg uw schoorsteen vakkundig.
Verwijder het vuil uit de schoorsteen en controleer hem op loszittende
delen en scheuren. Stookt u hout,
kolen of olie en gebruikt u de kachel
of open haard als sfeerverwarming,
veeg uw schoorsteen dan jaarlijks. Bij
intensief gebruik (als hoofd- of bijverwarming) is het verstandig om het
kanaal twee keer per jaar te vegen.
Zelf vegen mag, maar u kunt uw
schoorsteen ook laten vegen door een
goede schoorsteenveger. Een schoorsteenveger is een vrij beroep. Schakel
een bedrijf in dat aangesloten is bij de
Algemene Schoorsteenvegers Patroons
Bond. Als u iemand inhuurt die bij

deze bond is aangesloten, heeft u een
paar zekerheden. Leden hebben een
toelatingsexamen afgelegd en ze zijn
verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zie internetsite:
www.aspb.nl
Bij apparaten die op gas worden
gestookt, zoals gaskachels, gasgestookte cv-ketels en (bad)geisers in
moderne woningen, is het rookkanaal
normaal niet vervuild. Gasgestookte
apparaten moeten wel regelmatig
onderhouden en afgesteld worden.
Dus……..
- Gebruik uitsluitend schoon en
droog hout;
- Veeg jaarlijks de kachel;
- Indien u een schoorsteenveger
inschakelt, kies dan voor een
erkende schoorsteenveger.
Meer informatie kunt u vinden op de
site: www.brandweerln.nl

Horst aan de Maas
Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Postadres
Postbus 6005
5960 AA Horst
Telefoon
077 477 97 77
E-mail
gemeente@horst.nl
Algemene Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 – 12.00 uur
maandagmiddag
14.00 - 19.00 uur
Afd. Burgerzaken voor het
aanvragen van een
reisdocument
Woensdagmiddag
13.30 – 16.15 uur
uitsluitend op afspraak
hiervoor een afspraak maken
via het callcenter
(Telefoon: 077 477 97 77) of via
www.horstaandemaas.nl

Meerlo-Wanssum
Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo
Telefoon
0478 69 92 22
E-mail
info@meerlo-wanssum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
donderdag van 17.00 - 19.00
uur (afdeling Bevolking zonder
afspraak, andere afdelingen op
afspraak).
Wilt u op een ander tijdstip
langskomen? Maak dan eerst
een afspraak.

Sevenum

Voor openbare
bekendmakingen zie

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum

www.horstaandemaas.nl
www.sevenum.nl
www.meerlo-wanssum.nl

Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum

Kieskompas
online
Op de herindelingssite www.
fusiegemeentehorstaandemaas.nl
kunt u terecht voor het Kieskompas.
Hoe komen uw standpunten overeen met de standpunten van de
diverse politieke partijen? Gebruik
de Kieskompas als hulp zodat u
goed beslagen ten ijs komt tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen op
woensdag 18 november.

Gemeenteinformatie

Telefoon
077 467 75 55
E-mail
gemeente@sevenum.nl

Afgelopen zaterdag zijn een 5-tal leden van de brandweer gehuldigd
voor hun meerjarige dienstverband. De leden zijn: Bob Rijvers
(12½ jaar), Jack Janssen; (25 jaar), Frans Hesen (30 jaar), Herman v.d.
Pasch en Jan Douven (beiden 35 jaar).

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
Extra
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag
16.00 - 19.00 uur
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Discussie Duurzaam Platteland in De Lange geslaagd
Een discussie met Diepgang over Duurzaam Platteland! Zo laat het Café
Parlement van 5 november zich samenvatten.
Onder meer Behoud de Parel,
Behoud de Peel, Horster Landschap,
Mondiaal Platform, Knowhouse, de ondernemers van het NGB, Waterschap,
agrariërs en de voorzitters van de
gebiedscommissies Platteland in
Uitvoering zorgden, ieder vanuit hun
eigen invalshoek voor een prima discussie over een Duurzaam Platteland.
De discussie spitste zich toe op de
schaalvergroting en schaalsprongen
in de Intensieve Veehouderij. Tweede
Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA)
maakte de verbinding tussen Horst aan
de Maas en de Haagse politiek.

”Ik heb moeite
met de locatie
die is toegewezen”
Harm Evert Waalkens: “Ik ben niet
tegen de innovatie en de schaalsprong
van bedrijven zoals een NGB. Die
bedrijven zullen wel in alle opzichten
uit moeten blinken. Ik heb wel moeite
met de locatie die is toegewezen.
Het gebied Witveld is aangewezen
als Landbouw Ontwikkelings Gebied
(LOG), met de uitdrukkelijke bedoeling dat dit de plaatsen zijn waar

het gemiddelde gezinsbedrijf, dat in
de knel zit vanwege natuur of dorp,
verder kan boeren. Tijdens het proces
van vaststelling van de LOG’s is onvoldoende rekening gehouden met deze
schaalsprongen”.
Arie Stas (wethouder PvdA):
“Concentratie van agrarische ontwikkelingen stond en staat nog steeds
centraal in bestemmingsplannen. In
de praktijk maken we uitzonderingen
voor de plannen van individuele
ondernemers. Die afwijkende keuzes
bepalen op veel plekken het aanzicht
van ons buitengebied: versnippering,
minder open landschap en verrommeling. Klavertje 4 biedt kansen: Kwaliteit
in dat gebied, maar ook ontglazing en

Bent u ook ontevreden over het huidige beleid van CDA en PvdA?
Het kan anders... Kies het redelijk alternatief, stem D66!

ontstening in de rest van het buitengebied. Het Kwaliteitsmenu van de
provincie helpt daarbij. Dat vraagt wel
om een andere praktijk. Ik roep ook de
LLTB op om te werken aan gebiedskwaliteit en niet het oor te laten
hangen naar de belangen van elke
individuele ondernemer in het buitengebied. Dan krijgt de landbouw als
sector de kansen, die het nodig heeft,
in balans met natuur en landschap”.

“Wij zijn voor behoud
en versterking
van onze plattelandsgemeente”

Birgit op de Laak (lijsttrekker
PvdA-PK) zegt: “Wij zijn voor behoud
en versterking van onze plattelandsgemeente. Innovatieve bedrijven in
land- en tuinbouw en veehouderij
moeten de ruimte houden, maar wel
geconcentreerd en met hoge handhaafbare eisen aan natuur, milieu,
volksgezondheid en dierenwelzijn.
Onze streekeigen open cultuurlandschappen zijn ons belangrijke handelsmerk. De lat moet hoog worden gelegd
voor Horst aan de Maas als een mooie,
gezonde, ruime en ruimdenkende
agreatieve gemeente. Dat is diepgaander dan “de ondernemer bepaalt” en
principiële stemonthouding, maar niet
minder duidelijk en wel zo duurzaam”.

Essentie stelt zich
voor in 16 kernen
Essentie, de nieuwe lokale partij in Horst aan de Maas heeft de afgelopen tijd alle 16 kernen van de nieuwe gemeente aangedaan. Bij wijze van
voorstellen is in elke kern iemand bezocht die zich heeft ingezet voor de
leefbaarheid van die kern. Soms als privé persoon, in andere gevallen als
representant voor een vereniging of organisatie. Al deze personen ontvingen een prachtige bos rozen uit Horst aan de Maas. Verder rijdt de Essentiekeet ook al enige tijd rond in de nieuwe gemeente en gaan de kandidaten
van Essentie overal met mensen in gesprek.

■
■
■
■
■

Stem
Stem
Stem
Stem
Stem

D66
D66
D66
D66
D66

voor
voor
voor
voor
voor

Henk Kemperman, Horst
Lijsttrekker D66
het behoud van een open landschap
een gemeente, waar iedereen trots op kan zijn
meer veiligheid voor fietsers en voetgangers
verbetering van de gemeentelijke dienstverlening
meer inbreng van de burgers bij de besluitvorming

Meer nieuws op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Freek Selen, lijsttrekker van
Essentie, licht toe: “Als nieuwe partij
kijken we hoe we de gemeente in de
toekomst leefbaar kunnen houden. De
verenigingen en organisaties met hun
vele vrijwilligers zijn daarbij van
essentieel belang. Om dit nog eens
extra onder de aandacht te brengen en
om Essentie symbolisch in elke kern
voor te stellen hebben wij in elke kern
één van die mensen in de bloemetjes
gezet.”

“Als nieuwe partij
kijken we hoe we
de gemeente in de
toekomst leefbaar
kunnen houden”
De volgende mensen hebben of
gaan van Essentie een bloemetje
ontvangen: America; Lei Ummenthun
(organisatie Slotconcerten Rowwen
Hèze). Broekhuizen; Wim van der
Linden (Mini-koerier). Broekhuizenvorst; Eric en Marleen van Leendert
(Van Leendert Transport). Evertsoord;
Piet van den Goor (organisatie 50 jaar

Evertsoord). Griendtsveen; Harrie
Gielens (organisatie Bokkenollen).
Grubbenvorst; Vrijwilligers Stichting
Roeffen Mart. Hegelsom; Marieke
Claessens (Zorgboerderij Wieneshof).
Horst; Jan Brouwer (Rubensplein op de
schop). Kronenberg; Huub Vousten
(Fanfare Monte Corona). Lottum; Ton
Verstraelen (Stichting Houthuizermolen). Meerlo; René Poels (Oprichter
en voorzitter SOS Meerlo-Wanssum).
Melderslo; John Janssen (Eigenaar Spar
Supermarkt). Meterik; Krystyna Gorska
(Servicepoint Poolse producten).
Sevenum; Sraar Smits (Sraarforlife).
Swolgen; Martin Kuipers (Fusiewerkgroep voetbalclub). Tienray; Truus
Knoops (Cliëntenraad Meerlo-Horst).
Naast het uitreiken van de bloemen is
er natuurlijk ook nog de Essentie-keet.
Freek: “Vorige week hebben we een
ludiek filmpje gemaakt van de
‘Essentie-keet on tour’. Tijdens onze
tocht door de nieuwe gemeente doen
we alle kernen aan en er zit er zo nu
en dan een knipoog in naar de fusie
en de actualiteit. Op You Tube is dit
filmpje te bekijken.” De Essentie-keet
blijft overigens de komende tijd
rondtoeren. De keet-agenda is te
vinden op de onze website.

12
11

politiek 17

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

SP: de mens centraal!
De verkiezingen komen eraan. Mooie gelegenheid eens te
overdenken, waarom en op welke partij u gaat stemmen. Elke partij geeft
zijn punten weer en ook de SP laat zien waar ze voor staat. In de huidige
tijd voert vaak de economische macht de boventoon: steeds meer willen,
steeds groter.

Huidig Sevenum

Willen we vanuit Horst en
Sevenum over de daken naar Venlo
kunnen lopen of willen we een
aantrekkelijk en open agrarisch
cultuurlandschap?
De SP staat voor het laatste.
Ontwikkelingen met respect voor de
omgeving en gezien vanuit de eigen

bewoners en menselijke waarden.
Het gaat er om dat bewoners tevreden
en gelukkig zijn, waarbij niet alleen de
economische belangen zaligmakend
zijn.
SP staat voor leefbaarheid. De SP
staat voor gezamenlijk actief vanuit
de menselijke gedachte en gericht op

gelukkig zijn en een leefbare, groene
en sociale omgeving.
Wellicht iets om in de race naar
de verkiezingen even voor op de rem
te trappen en na te denken over waar
het nu eigenlijk om gaat.
Laat 18 november je stem horen
en draag hier je steentje aan bij!
Ron Janssen
Voor Sevenum op Lijst 2
SP Horst aan de Maas

Sevenum in de toekomst?

Voor meer inbreng van de burgers bij besluitvorming
Alle politieke partijen benadrukken in hun oude en nieuwe verkiezingsprogramma’s het belang van het betrekken van de burgers bij de
besluitvorming. Ze pleiten voor voldoende draagvlak bij de bevolking als
het gaat om belangrijke beslissingen op dat terrein van de ruimtelijke
ordening. De afgelopen periode heeft laten zien dat er grote weerstand
onder de bevolking is tegen genomen besluiten. Hoe kan dat?
Vinden politici zichzelf zo slim en
de burgers zo dom? Zijn politici niet
in staat moeilijke besluiten goed uit

te leggen? Hebben politici dubbele
agenda’s of denken burgers dat ze die
hebben? Zijn politici te lui om zaken

goed uit te leggen? Gaan burgers
alleen voor hun eigen belangen en
hebben ze geen oog voor het algemeen belang? Denken politici het altijd
beter te weten? D66 gaat er van uit
dat al deze elementen een rol kunnen
spelen. Een van de speerpunten van
D66 is meer aandacht voor de inbreng
van burgers. D66 zal daarbij steeds
nagaan of een of meer van voor-

gaande overwegingen van toepassing
zijn en hoe de inbreng van de burgers
wel serieus genomen kan worden.
Organisatieadviseurs hanteren vaak de
stelling: W = K x A. Dat wil zeggen dat
de kwaliteit van een besluit het product is van de kwaliteit van dat besluit
en de mate van acceptatie van dat
besluit. Bijna iedereen onderschrijft
die stelling, behalve als gevraagd

wordt de kwaliteit van het besluit
een beetje aan te passen, als dat de
acceptatie verhoogd. Dan vecht men
voor de hoogste kwaliteit en let niet
meer op acceptatie.
D66 is bereid de kwaliteit van
besluiten aan te passen als dat de
acceptatie ten goed komt.
Henk Kemperman
lijsttrekker D66 Horst aan de Maas

Duidelijke keuzes bij bezuinigingen
Het gesprek vandaag de dag gaat over de economische recessie.
Veel bedrijven maken zich terecht zorgen en ook de lokale overheid
ontkomt er niet aan om er serieus aan te werken. Van rijkswege worden
bezuinigingen ingezet die gemeentes direct raken. Ook in Horst aan de
Maas zullen de gevolgen van de recessie op korte termijn merkbaar
worden. Daarom zullen we ook in Horst aan de Maas niet ontkomen aan
bezuinigen.
Als CDA sluiten we hier onze
ogen niet voor. We willen actief
meedenken over hoe we op de beste

manier de gevolgen van de recessie
kunnen neutraliseren. Doel is om
samen een goed fundament voor een

stabiele toekomst te leggen. Daarom
ondersteunen we als CDA volledig
het besluit van het college van Horst
aan de Maas om een TaskForce op te
richten. Deze werkgroep gaat bekijken
waar er bezuinigd kan worden. De
laatste tijd zijn er diverse berichten
opgedoken over het al dan niet doorgaan van projecten. Ook hier zijn we als
CDA duidelijk over: projecten die nodig
zijn en waar geld voor is, moeten door-

gaan. Het is niet gemakkelijk, er zullen
keuzes gemaakt moeten worden. Maar
wij maken keuzes die we aan iedereen
uit kunnen leggen. Er zijn een aantal
belangrijke projecten waarover veel
te doen is. In Sevenum hebben we
als voorbeeld De Wingerd. Dit is een
project dat voldoende onderbouwd is
en gewoon uitgevoerd kan worden.
Het CDA zegt dan ook ‘Ja’ tegen De
Wingerd. Hetzelfde geldt voor de

Brede Maatschappelijke Voorziening
(BMV) in Kronenberg. Dit plan gaat
gewoon door als het aan het CDA
ligt! In Meerlo-Wanssum is veel
gesproken over het sportpark. Ook
hier zijn we duidelijk: Sportpark Zuid
dient uitgevoerd te worden. Het CDA
is duidelijk in haar keuzes en we zijn
goed voor ons woord!
Leon Litjens,
Lijsttrekker CDA Horst aan de Maas

als de dorpsraden dit willen, tijdige en
actieve informatievoorziening, meer
vrijheid als het gaat om prioriteitsgelden om zo de leefbaarheid te vergroten, jaarlijks een interactieve dorpsradendag voor alle dorpsraadsleden
uit onze gemeente, een andere opzet
van het overleg tussen gemeenteraad
en dorpsraad liefst in het dorp zelf en
zodat de hele dorpsraad dit bij kan
wonen. Ik wil deze gelegenheid ook

nog eens aangrijpen om mensen te
enthousiasmeren voor het lidmaatschap van de dorpsraad. Uit eigen
ervaring heb ik ervaren dat je iets
kunt betekenen voor je dorp en dat
het dankbaar werk is. De gemeente
kan niet zonder de dorpsraad! Meer
informatie; www.pvdapk.nl reageren
op een uitgebreidere versie?
http://roybouten.web-log.nl
Roy Bouten, namens de PvdA-PK

Power to the Dorpsraden!
PvdA-PK stelt dat dorpsraden in elke kern de spil zijn om samen met
burgers te bouwen aan leefbaarheid in de breedste zin van het woord.
Zorgvuldig vanuit dorpen opgestelde dorpsontwikkelingsplannen met een
visie en plan voor de middellange termijn zijn de basis voor aan te pakken
prioriteiten.
Er zijn genoeg voorbeelden van
succesvolle interactieve beleidsvorming waarbij dorpsraden of dorpen
het initiatief hebben genomen en de
gemeente een ondersteunende en

faciliterende rol heeft: Multifunctionele
Centra in Melderslo en Meterik, Brede
Maatschappelijke Voorziening in
Kronenberg, de Houthuizer Molen en
Bouwen in eigen beheer in Lottum

en ga zo maar door. Burgers in onze
gemeente zijn creatief, inventief,
betrokken en goed in staat verstandige
voorstellen te doen. Wij benaderen
mensen positief en met vertrouwen.
Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. Dat is onze houding. PvdA-PK
onderscheidt zich van andere partijen
die de dorpsraden slechts als adviesorgaan zien. Waar willen wij dan naar
toe? Uitbreiding van bevoegdheden

Tijd voor een frisse wind, tijd voor de SP
Al twintig jaar combineert de Horster SP het werk in de raad met
acties in buurten en dorpen. Lijsttrekker Michael van Rengs. “De SP heeft
het verschil gemaakt. Wij hebben plannen en ideeën, weten wat er onder
de mensen leeft en durven keuzes te maken. Het wordt hoog tijd om te
laten zien dat het veel beter kan, de SP moet in Horst aan de Maas gaan
meebesturen.”
Hoe ziet jullie deelname aan
de raad en college er uit? “We
hebben goede kandidaat-raadsleden,
uit de verschillende kernen en
allemaal op verschillende manieren

maatschappelijk betrokken. Bij de
verdeling van de zetels houden we de
lijstvolgorde aan. Ook hebben we een
kandidaat-wethouder met veel
ervaring en kennis van de politiek in

Horst aan de Maas.”.
Wat heeft de SP de afgelopen
vier jaar bereikt? “We hebben er
mede voor gezorgd dat de Kantfabriek
is behouden en een museum is
geworden. Dankzij de SP kunnen
mensen die zorg nodig hebben in hun
eigen dorp oud worden. We hebben
samen met de inwoners van
Grubbenvorst een vuist gemaakt tegen
de komst van een megastal. Samen
met de inwoners van Broekhuizen

hebben we geknokt voor een fietspad
naar Horst.”
Is het niet beter dat de SP vanuit
de oppositie het gemeentebestuur
dicht op de huid zit? “Het leveren van
wethouders is geen doel maar een
middel. De SP heeft de afgelopen
jaren bewezen goede ideeën te
hebben en we hebben nog veel meer
goede plannen. We zouden wel gek
zijn om het hierbij te laten zitten en
niet te knokken voor meer invloed om

deze plannen waar te maken.”
Wat zijn jullie belangrijkste
voorstellen? “Gratis openbaar
vervoer voor 65-plussers in Horst aan
de Maas, meer betaalbare huurwoningen, een ontmoetingsplek voor
de jongeren in Horst, meer geld voor
goede thuiszorg en steun voor kleine
boeren en gezinsbedrijven in plaats
van de megabedrijven.”
SP Horst aan de Maas
Michael van Rengs
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP plaatst eigen wegwijzer naar voorzieningen
De SP afdeling Horst aan de Maas heeft op maandag 9 november
in Grubbenvorst de eerste wegwijzer voor het nieuwe Horst aan de Maas
geplaatst. Hierbij gaat het dan niet om de kortste route naar omliggende
kernen, maar om de afstanden die de inwoners moeten gaan afleggen om
bijvoorbeeld bij het dichtstbijzijnde gemeenteloket te komen.
Met deze actie wil de SP de
schaalvergroting aan de kaak
stellen die het gevolg is van de
gemeentelijke herindeling. Zo heeft
Sevenum nu bijvoorbeeld nog een
gemeentehuis, maar na 18 november
moeten de inwoners van Sevenum
voor hun paspoort naar het gemeentehuis in Horst. Ook wijst de

SP met deze actie op de zaken die
volgens hen snel gerealiseerd moeten
worden. Zo wachten de mensen in
Broekhuizen bijvoorbeeld al jaren op
een veilige fietsroute naar Horst en
zouden Kronenberg, Griendtsveen en
Evertsoord graag een pinautomaat in
hun dorp willen hebben.
Linda Hogema SP Horst a/d Maas

Stemmen: de Essentie!
Op woensdag 18 november mag u gaan stemmen voor de nieuwe
gemeenteraad van de fusiegemeente Horst aan de Maas. Dit worden
belangrijke verkiezingen waarbij u bepaalt hoe het gemeentebestuur er
de komende vier jaar uit komt te zien.
De nieuwe gemeente staat voor
een aantal grote uitdagingen, zoals
het behouden van de leefbaarheid
in de kernen en het verbeteren van
de verkeersveiligheid. Maar ook het

fuseren van drie organisaties, het harmoniseren van beleid en belastingen
en een financiële situatie die onder
druk staat. Essentie, de nieuwe lokale
partij van de fusiegemeente Horst

aan de Maas, wil deze uitdagingen
aangaan met een gevarieerde kandidatenlijst waarop dertig enthousiaste
kandidaten staan. Sommige kandidaten hebben al de nodige politieke
ervaring, andere zijn helemaal nieuw
en zorgen daarmee voor een frisse
blik. Samen zetten zij zich in voor één
belang: het lokale belang! De afgelopen weken hebben wij campagne

gevoerd om onze standpunten en kandidaten onder de aandacht te brengen.
Alle zestien kernen zijn bezocht met
de Essentie-keet en we hebben ons
symbolisch in elke kern voorgesteld
door een bloemetje te overhandigen.
Daarnaast is er voor de jeugd de kleurwedstrijd (uitslag wordt 18 november
bekend gemaakt) en er zijn al verschillende Essentie-taarten uitgereikt aan

De SP is een partij
waar u op 18 november
op stemt en
waar u op 19 november
ook nog wat aan heeft.
Plan Douven: KORTING 20.000 EURO*
subsidieregeling is van toepassing!

Kom kijken op onze OPEN DAG!

• subsidieregeling van
toepassing tot
1 december 2009

zaterdag 21 en zondag 22 november van 11.00 tot 17.00 uur

• prijzen vanaf:
€ 236.500,- V.O.N.
(prijs is incl. korting € 20.000,-)
• ruime patiowoningen met slaapkamer en badkamer op de begane grond

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a Horst . T 06 13 39 14 55 . kinderdagverblijfbambino@gmail.com

Kijk ook eens op
www.plandouven.nl
Zie website voor de voorwaarden*

• kavels van ca. 160 m2 tot ca. 320 m2
Heeft u interesse in een patiowoning nabij het
centrum van Horst en wilt u gebruik maken van
deze subsidie. Neem dan contact met ons op.

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

Floresstraat 6
5631 DD Eindhoven
Tel 040 - 281 17 11

mensen die de vragenlijst op de
website hebben ingevuld. Weet u
nog niet op wie u gaat stemmen de
achttiende, kijk dan eens op onze
website www.kiesessentie.nl Hier
vindt u alle informatie over ons programma (ook in een overzichtelijke
matrix) en onze kandidaten.
Ga voor de Essentie, stem lokaal,
kies Essentie, lijst 5!

Het Groene
Verkiezingsdebat
De Groengroep in Sevenum en
de Stichting Horster Landschap
willen graag de kandidaten voor de
raad aan het woord laten in een
debat over landschap, natuur en de
beleving van de omgeving. Dit
debat zal plaatsvinden op zondag
15 november om 10.30 uur.
Plaats van handeling is De Leste
Geulde, Noordsingel 75 in Horst.
De start is om 10.30 uur. Na de afsluiting rond 12.30 uur is er gelegenheid
om na te praten. De discussie zal
onder leiding staan van Toine Wuts van
Milieufederatie Limburg.
De vijf partijen die aan de
verkiezingen deelnemen zijn alle
vertegenwoordigd. Ze vaardigen
allemaal hun lijsttrekker af. Centraal
in de discussie staan de `10 Groene
Geboden`.
Deze luiden als volgt:
1 Treed op tegen vernieling en
verrommeling
2 Durf keuzes te maken
3 Cultuurhistorie is basiskwaliteit voor
herkenbaar landschap
4 Kies voor robuuste groenbuffers
5 Lever landschappelijke kwaliteit bij
noodzakelijke ontwikkelingen
6 Behouden boven vernieuwen
7 Creëer betrokkenheid bij burgers en
buitenlui
8 Kijk vooruit, creëer samen
oplossingen
9 Combineer recreatieve beleving van
cultuur- en natuurlandschap
10 Stimuleer landschappelijke verfraaiing in witte gebieden
Zie ook: www.groengroepsevenum.nl
en www.horsterlandschap.nl.
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Harmonisatie
belastingen in de
fusiegemeente
Onze huidige colleges in de drie
fusiegemeenten pakken het
duidelijk aan. Ze willen de belastingen en leges al per 1 januari
aanstaande zoveel mogelijk
gelijktrekken. Dit is in de stuurgroep
op dinsdag 3 november afgesproken. De stuurgroep bestaat uit de
colleges van Burgemeester en
Wethouders van de drie gemeenten.
De gemeenteraden van Horst aan
de Maas en Sevenum zullen de voorstellen achtereenvolgens op dinsdag
1 december en maandag 7 december
bespreken. Voor Meerlo-Wanssum ligt
dit ingewikkelder. Voor hen wordt het
besluit door de raad van Venray en
door de raad van Horst aan de Maas
genomen.
Uitgangspunt voor de harmonisatie
is dat de lastendruk voor inwoners
en bedrijven zo weinig mogelijk
verandert. De huidige lastendruk in de
drie gemeenten verschilt nogal. Iedere
gemeente had zijn eigen belastingbeleid ontwikkeld.
De voorstellen hebben tot gevolg
dat het overgrote deel van de inwoners
niet méér gaat betalen. Een herinde-

lingsgemeente heeft maximaal twee
jaar de tijd voor een volledige harmonisatie. Gelijktrekken per 1 januari
2010 betekent dat inwoners zoveel
mogelijk gelijk behandeld worden.
Ook zijn er daardoor minder administratieve lasten. De lastendruk wordt
bepaald door de OZB, de rioolheffing
en de reinigingsheffingen. Over de OZB
neemt de nieuwe raad een besluit met
terugwerkende kracht. Het voorstel is
deze nu ook te harmoniseren. Ook de
heffingsgrondslag voor de rioolheffing
wordt met ingang van het nieuwe
jaar gelijkgetrokken. Dit betekent voor
inwoners van Horst aan de Maas een
stijging, die ook veroorzaakt wordt
doordat de heffing nu kostendekkend
wordt. Ten aanzien van het systeem
van afvalverzameling neemt de
nieuwe raad ook eerst een besluit.
Uiterlijk binnen twee jaar is het systeem dan hetzelfde in de hele nieuwe
gemeente. De tarieven worden nu
geharmoniseerd.
Al met al voor het eerste jaar geen
ongunstig perspectief. Het tekort op de
begroting zal dus vooral opgevangen
moeten worden door beperking van
de uitgaven.

Eerste Essentietaarten uitgereikt
Afgelopen weekend hebben de eerste winnaars van de Essentieprijsvraag een overheerlijke taart in ontvangst mogen nemen. Het betreft
Carola Bovee uit Sevenum, Kris Hoebers uit Horst en Jan van Deelen uit
Broekhuizen. Zij hadden van alle inzenders de meeste vragen goed en
kwamen als winnaars uit de bus.

Frank Wintels reikt Essentie-taart
uit aan Carola Bovee uit Sevenum
Na de oproep van vorige week om
mee te doen met de prijsvraag zijn
deze week uit de vele inzendingen
drie gelukkige winnaars uit de bus
gekomen. Ook de komende week zullen er weer een aantal overheerlijke
taarten worden uitgereikt. Nog steeds
kan iedereen daarom deelnemen aan
de prijsvraag die te vinden is op de
website www.kiesessentie.nl
De taarten van deze week werden
uitgereikt door een aantal kandidaten
van Essentie.

De tien meerkeuzevragen van
de prijsvraag zijn gerelateerd aan de
nieuwe gemeente, de kandidaten of
aan het verkiezingsprogramma van
Essentie. Invullen kan op de website
en kost slechts enkele minuten.
Uit de inzenders die de meeste
antwoorden goed hebben, worden
tot aan de verkiezingen nog enkele
winnaars geloot.
De Essentie-taart wordt dan
persoonlijk overhandigd door kandidaten van Essentie.
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Centrale ontmoetingsruimte essentieel
Sinds bekend is dat verpleeghuis Elzenhorst wordt afgebroken, in verband met de realisering van Hof te
Berkel, is door het CDA in Horst aan de Maas al meerdere malen aandacht gevraagd voor het ontbreken van een
centrale ontmoetingsruimte. Diverse malen is aan de wethouder gevraagd om dit aan te kaarten bij de Zorggroep.
Met als resultaat telkens dezelfde reactie van de Zorggroep, maar wat helaas geen antwoord was op de vraag.
Een centrale ontmoetingsruimte
is voor ouderen van groot belang
voor de sociale contacten met en
onder elkaar. Daarnaast is dit ook belangrijk bij de contacten met familie,
vrienden en kennissen. De huidige
ruimten worden veelvuldig en intensief gebruikt, tot grote tevredenheid van de bewoners. Vorige week
waren er een groot aantal CDA-leden
op bezoek bij Elzenhorst en Berkele
Heem en deze leden werden vele
malen aangesproken door bewoners
en vrijwilligers. Deze mensen uitten
hun ongerustheid over de huidige
plannen.

”Zo lang mogelijk in
de eigen omgeving
blijven wonen in
eigen dorp of buurt
is het streven”
Het ontbreken van een centrale
ontmoetingsruimte in de nieuwe
plannen is dan ook onbegrijpelijk.
Mede naar aanleiding van een artikel,
op 22 oktober, hebben bewoners en
vrijwilligers bij een handtekeningenactie 272 handtekeningen opgehaald.
Ze hebben een indringende oproep

Met afbraak van verpleeghuis Elzenhorst
gaat ontmoetingsruimte verloren
gedaan aan alle betrokken partijen om
in goed overleg met elkaar nog een
keer naar de plannen te kijken. Verder
is het belangrijk om de wensen van
de bewoners hier nadrukkelijk in mee
te nemen. In dit stadium moet al een
goede oplossing gecreëerd worden
voor de centrale ontmoetingsruimte,
voordat met de feitelijke verbouwing
wordt begonnen. Een oplossing die ook
de goedkeuring heeft van de betrokken bewoners en vrijwilligers.
Het CDA in Horst aan de Maas
doet deze week dan ook een dringend
beroep op het college om, in de contacten met de Zorggroep, de wensen
van de bewoners en vrijwilligers met

betrekking tot een centrale ontmoetingsruimte centraal te stellen. Het is
uiteindelijk een verantwoordelijkheid
van de Zorggroep, maar de gemeente
is in het realiseren van dit plan een
belangrijke partner. Als politiek vertegenwoordigen zij alle inwoners in
Horst aan de Maas en in dit geval is
er speciale aandacht van het college
voor deze groep ouderen nodig. Zo
lang mogelijk in de eigen omgeving
blijven wonen in eigen dorp of buurt
is het streven. Daar waar mensen
aangewezen zijn op voorzieningen
als Hof te Berkel, moeten we er ook
voor zorgen dat het hier aangenaam
wonen en verblijven is.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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CDA kiest voor aandacht voor gehandicapten? Maar in de praktijk . . .
De verkiezingen komen eraan en om iedereen hieraan te herinneren
zijn alle partijen druk bezig met het plaatsen van lantaarnborden en
ophangen van posters. Niets mis mee. Hier en daar verschijnen ook grote
driehoeken die om lantaarnpalen heen worden gezet. Onder andere door
het CDA.
Helaas vergeet deze partij hierbij
iets heel belangrijks. Op dinsdag
3 november namelijk vond in het
Gasthoês het debat over Agenda
22 plaats. Agenda 22 staat voor

de zorg die je draagt voor mensen
met een beperking. Door een goede
infrastructuur en aanpassingen zorg
je ervoor dat ook deze mensen op
een gelijkwaardige manier deel

Herfst
De herfst toont zich in een theatrale grootsheid. Kleurschakeringen van
onevenaarbare schoonheid sieren het landschap. Het onvoorspelbare weer
zorgt met fikse regenbuien en ferme windvlagen voor de nodige actie en
dynamiek. Herfstbladeren dwarrelen als eigengereide dansers door de
lucht. In een regie zoals alleen moeder aarde de natuur zich kan laten
manifesteren worden wij getrakteerd op de weergave van een jaargetijde.
De herfst kan zich ook verschuilen. Al wandelend over een met
herfstbladeren geplaveid bospad is

het mogelijk te ervaren hoe de stilte
gesmoord wordt in de mist. De wereld
in een zilveren en overzichtelijk omslo-

Eenduidige informatie
Eenduidige informatie is essentieel voor de democratie ook op lokaal
niveau. Hoe staat het met die informatie in Horst aan de Maas? Doen
politici wat ze beloven? Hier een paar feiten.
Een belofte. Het CDA heeft een
helder standpunt ingenomen over
het LOG-Witveldweg.
Kernpunt: Het LOG is voor reconstructie. Als een bedrijf elders weg
moet, dan kan het in het LOG herstarten. Maar wat gebeurt? Er komt
een Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
het LOG. Eigenlijk komen er 2 NGB’s,

die samen één bedrijf vormen. Een
van de deelnemers aan dat NGB wil
elders in de gemeente zijn huidige bedrijf uitbreiden! Niks reconstructie dus.
Onduidelijkheid en een halve
belofte. De heer Litjens stelt dat
de ondernemers betalen voor dat
fietspad en de andere verkeersveiligheidsmaatregelen en dat het fietspad

Het draait om jou!
Woensdag 18 november zijn de
gemeenteraadsverkiezingen in de
nieuwe fusiegemeente Horst aan
de Maas. Dan bepaal jij hoe het
gemeentebestuur er de komende
vier jaar uit komt te zien! Als
nieuwe partij heeft Essentie het
afgelopen jaar gewerkt aan het
opbouwen van een nieuwe lokale
partij, het schrijven van een visie

en programma en het samenstellen
van een gevarieerde kandidatenlijst.
De afgelopen weken hebben wij
ons voorgesteld en was er al veel
over ons en onze standpunten te
lezen. Op onze website staat alle
informatie nogmaals overzichtelijk
neergezet. De belangrijkste punten
uit het programma zijn bovendien
opgenomen in een handige matrix.

kunnen nemen aan de maatschappij.
Hierover waren alle partijen, inclusief
het CDA, het volledig eens. Het is
een bewustwordingsproces en de
gemeente en politieke partijen
moeten hierin het voortouw nemen.
Helaas is het CDA dit na drie dagen
alweer vergeten, want door het
plaatsen van deze gigantische borden
wordt de doorgang voor een rollator
of rolstoel onmogelijk gemaakt. Vooral

als er gekozen wordt deze precies
aan de trottoirkant te plaatsen! Zoals
bijvoorbeeld bij de Westsingel het
geval is. In de verkiezingsstrijd worden
vaak mooie dingen geroepen, maar
we mogen er toch vanuit gaan dat
deze langer dan drie dagen stand
houden.
Hendrik Hazeu
Vrijwilliger bij gehandicapten
Dichterbij

ten schouwspel om je heen. Een fazant
die opvliegt en verdwijnt in het grijze
niets. Een paddenstoel als een knipoog
tussen het kleurrijke gebladerte.
De herfst kan ook ontkend worden
en zelfs zorgvuldig weggewerkt uit de
dagelijkse werkelijkheid. Met bezems,
bladblazers en stofzuigers wordt de
strijd aangebonden met ongewenste
afvalligen die in groten getale onze
tuinen en stoepen komen binnenvallen. Er wordt steeds meer tijd en
materieel ingezet om de jaarlijks

terugkerende invasie het hoofd te
bieden. De fanatiekste herfstbestrijders klimmen in bomen om het
naderende onheil vooraf al vakkundig
te elimineren. Zo wordt voorkomen dat
uitgerangeerde maar nog triomfantelijk hangende seizoensdissidenten het
luchtruim kiezen en mogelijk de grond
zullen raken.
We hebben de neiging de herfst
te ontkennen. Ons comfortabele leven
bestaat uit herfststukjes op tafel en
een garage vol herfstontkennings-

gereedschap in plaats van bladeren
in de tuin terwijl wij op internet
een vakantie naar een zonnig oord
boeken en daarna de kroeg opzoeken
om een herfstbockbiertje te gaan
drinken. De kroeg, bij uitstek de plek
om samen de herfst te trotseren.
Ik wens het nieuw geopende café
’t Pleintje in Tienray dan ook veel
herfstklandizie toe (en natuurlijk
daarna ook veel wintergasten, voorjaarsklanten en terrastoeristen)!
Rik Kurvers, Tienray

alleen doorgaat als de vestiging van
intensieve veehouderijen (het NGB)
doorgaat.
Het CDA-standpunt: “Het college
(samen met de ondernemer) moet
zorgen voor voldoende financiële middelen om deze eventuele verkeeraanpassingen uit te voeren”. Dat roept
vragen op.
Betaalt het NGB de maatregelen
volledig of betaalt het college ook een
deel? Als het NGB er niet komt, maar
de andere bedrijven wel, wie betaalt
dan de aanpassingen?
Nog een belofte. Het CDA-standpunt: De bebouwingen van het LOG

moeten passen in het landschap. Een
prijzenswaardig standpunt. Maar wat
gebeurt? Langs de A73 wordt een talud aangelegd en de bedrijven worden
met groene aanplanting omgeven. Dat
is dus precies het omgekeerde. De bebouwing wordt niet aangepast aan het
landschap, maar het landschap wordt
aangepast aan de bebouwing!
Een oude en een nieuwe belofte.
Het fietspad Broekhuizen-Horst was
allang beloofd en nu schrijft Litjens:
“Op korte termijn wordt het eerste
stuk van dat fietspad gerealiseerd”.
Dat roept vragen op. Wat is korte
termijn? Wat is het eerste stuk? En

waarom wordt nu gesproken over
Broekhuizen-Melderslo en niet over
Broekhuizen-Horst?
De beloftes van D66 staan in
onze flyer, die huis-aan-huis wordt
verspreidt. Wij zullen ons inzetten
om die waar te maken als oppositiepartij en bij collegeonderhandelingen.
Als D66 deelneemt aan het college zullen we u informeren over de
beloftes van het college en via de
media over de stand van beloofde
zaken.
Henk Kemperman,
lijsttrekker D66 Horst aan de Maas

De laatste tijd is het een komen
en gaan van politici uit Den Haag,
de kranten staan er vol van. Leuke
fotomomenten natuurlijk maar volgens
Essentie draait het om jou! In de 16
kernen hebben we ons symbolisch
bij een inwoner voorgesteld met
een bos fraaie rozen uit Horst aan
de Maas. Verder toert de Essentiekeet alweer een aantal weken door
de gemeente om met iedereen die
dat wil in gesprek te gaan en om de
Essentiekleurplaten van de kinderen in

ontvangst te nemen. En in deze laatste
week voor 18 november worden er
nog een aantal overheerlijke Essentie
taarten uitgereikt aan mensen die
de prijsvraag op www.kiesessentie.nl
hebben ingevuld. Kortom, het draait
om jou bij deze lokale verkiezingen!
En de keuze is nu aan jullie. Op 18
november kun jij je stem laten horen.
Ga voor de essentie, kies lokaal, stem
ESSENTIE! Lijst 5.
Freek Selen,
Lijsttrekker Essentie

Politieke partijen beloven veel, net voor de verkiezingsstrijd.
Als u nú zou stemmen, wie zou dan uw stem krijgen?
CDA - PvdA-PK - SP - Essentie - D66 > www.hallohorstaandemaas.nl
Geef uw mening weer via de website. Welke partij? Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.
Uitslag Poll - week 44:
Het verkeer op de Stationsstraat tussen Horst en Sevenum wordt teveel
gehinderd door het sluiten van de spoorbomen
Van alle stemmers was tweederde het eens met bovenstaande stelling, een
derde was het oneens. Voor een spoorwegovergang gelden strikte veiligheids-

maatregelen. Door de combinatie van een station direct naast een overgang
treden lange wachttijden op. Eerst gaan de bomen dicht, daarna vertrekt de
trein. Gezien het feit dat reizigers tevreden zijn over de nieuwe dienstregeling
zullen er waarschijnlijk voorlopig geen maatregelen genomen worden.

Uitslag vorige week (45) > Het gescheiden inzamelen van plastic moet door de nieuwe gemeente
zo snel mogelijk na 1 januari 2010 ingevoerd worden? > eens 78% oneens 22%
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Punk Rock Night
in OJC Merlin

jongeren 21

Aaah, wij hebben
persbandjes!
Door: Michelle van Kempen
Rowwen Hèze Slotconcert, het concert dat bij jongeren, in ieder geval bij ons, het meest bekend staat als hetgeweldige-en-gezellige-bier-gooi-festival! Dit jaar mogen wij dit geweldige spektakel bezoeken als echte VIP’s,
Special Guests, Pers-diva’s van HALLO Horst aan de Maas.

The Accelerators uit Rotterdam
treden op in OJC Merlin
In OJC Merlin aan de Peschweg in Meerlo zijn zaterdag 14 november
optredens van twee bands: The Accelerators en The Leftovers. De aanvang
van de optredens staat gepland voor 21.00 uur.
The Accelerators is een jonge punk
rock band uit Rotterdam. Een band die
het beste te vergelijken is met bands
als The Ramones, The Dwarves, Rancid
en Screeching Weasel.
Na hun debuut-cd in 2003 volgden
er meerdere optredens in binnen- en

buitenland. Ze stonden samen op de
planken met bands als Rise Against,
Digger and the Pussycats.
The Leftovers is een punk/pop
band uit de U.S.A. Muziek en geluid
dat doet denken aan de Ramones en
The Beatles maar dan wel er tussenin.
Karin Bloemen en Jack Poels (foto: Cor Daane)

Kerkstraat 26
5961 GD Horst
Tel. (077) 354 10 86
www.schrijenjuwelier.nl

Trots, met ons persbandje om,
stormden wij als echte journalisten
naar binnen waar we meteen welkom
werden geheten door een flinke plens
bier over ons heen. Heerlijk, een écht
Rowwen-Hèze-Gevoel! Tijdens het
voorprogramma zat de sfeer er al
meteen goed in. Maar toen om 22.00
uur Rowwen Hèze begon ging het dak
eraf!
Met gevaar voor eigen leven
stormden wij zo snel mogelijk,
door alle natte, vieze en plakkerige
lichamen, naar voren. We moeten
toegeven dat we het helemaal vooraan niet lang vol hielden, maar dat
we toch erg trots op onszelf zijn dat
we het overleefd hebben. Het publiek
ging tekeer en swingde wild mee op
de muziek. Geweldig om te zien, en
natuurlijk om mee te maken!

”Iedereen sprong
wild mee op het
ritme van de muziek”

Kerstdiner
1e en 2e kerstdag
l

Ook niet te vergeten zijn de bijbehorende varkensstiften. Rowwen Hèze
roept blijkbaar de kinderlijke kant
op, iedereen stift waar hij of zij maar
stiften kan. Op alle plekken waar je
deze varkensstift-krassen eigenlijk
niet wil hebben, zitten ze. Iedereen

heeft hierdoor wel een leuk en best
lang blijvend souvenir, van die varkensstift-krassen kom je namelijk niet
zomaar af.
Tussen het Rowwen Hèze
programma door was er nog een
leuke verrassing. Karin Bloemen was
aanwezig! Een vrolijke en blonde
krullenbol kwam het podium op en
pakte het publiek meteen in. Net
als bij Rowwen Hèze zong iedereen
enthousiast met haar mee.
Rowwen Hèze: iedereen sprong
wild mee op het ritme van de
muziek, waardoor er veel val-en-opstaan-situatie’s ontstonden. Heel fijn
was dat iedereen wel goed op elkaar
lette, viel er iemand dan werd hij of
zij meteen rechtop getild om weer
verder op te gaan in de muziek. We
hebben wel gemerkt dat je op dit
spektakel je lompe kant best mag
laten zien, of ja, mág laten zien, om
het einde te halen, moét je deze kant
eigenlijk wel laten zien.
Ook heel leuk was dat wij, als
trotse bezitters van een Pers-bandje,
waren gezegend met toegang tot de
VIP-ruimte! Hier waren wij dan ook al
vrij snel te vinden. We moesten even
omschakelen, want er zat een wereld
van verschil tussen de tent en de VIPruimte. Geen gegooi met bier, geen
varkensstiften, geen alle-kanten-op-

Viergangen kerstmenu
voor e 34,50 p.p.
Kijk op onze website voor
de gerechten

Kerstbrunch
l
l
l

Tevens serveren wij 1e en 2e kerstdag een kerstbrunch.
Volwassen e 22,50 p.p.
Kinderen 5 t/m 11 jaar e 10,- p.p.
Peuters t/m 4 jaar gratis
Voor de kinderen is er een speelhoek aanwezig

Reserveer tijdig voor deze dagen.

Informatie over tijden en gerechten kunt u vinden op
www.deflierenhof.nl of bel met 077 – 4654040
Het dak eraf met Rowwen Hèze (foto: Cor Daane)

staand-haar. Wel heel veel eten en
drinken, nette en schone mensen en
hangtafels met trendy loungebanken!
Het beviel ons hier wel. We moeten
wel toegeven dat we ongeveer
om de vijf minuten gecontroleerd
werden, of we wel echt een bandje
hadden. Blijkbaar zagen wij er met
onze door-de-varkensstift-gekleurdearmen en een wilde coupe toch niet
zo VIP-achtig uit. We genoten van een
klein momentje rust, met een lekker
bord eten zaten wij prinsheerlijk op
de loungebanken, om daarna weer
verder te feesten in de tent.

”Om wakker te worden
met geweldige
herinneringen aan
het Rowwen Hèze
Slotconcert”
Het concert liep ten einde
waarna wij vermoeid ons bedje
vonden, om de volgende morgen
wakker te worden met geweldige
herinneringen aan het Rowwen Hèze
Slotconcert 2009. Het was weer een
zeer geslaagd spektakel en we verheugen ons nu al op Rowwen Hèze
Slotconcert 2010!

22
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Topverkopers kinderpostzegels
Neet Onaeve
in Broekhuizenvorst
maakt populaire
muziek
Groep 8 van basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst is erg trots op het feit dat ze de Nederlandse top 10
hebben gehaald met het verkopen van kinderpostzegels.

Neet Onaeve uit Melderslo bestaat sinds april dit jaar. Hun eerste
optreden vond plaats tijdens de Kennedymars in Melderslo, op het open
podium in augustus. Neet Onaeve is ontstaan door een paar enthousiaste jongeren, die een nieuwe uitdaging zochten nadat blaaskapel de
Merlo Freunde ermee stopte. De leeftijd van de groepsleden loopt uiteen
van 17 tot 43 jaar. Neet Onaeve is niet zomaar een band uit Melderslo en
is de moeite waard eens te belichten.

Groep 8 van De Schakel

Neet Onaeve
is nog op zoek naar optredens
Paul Hermans, lid van de
band: “We hebben met een aantal
personen een groep muzikanten
bij elkaar gezocht om gezellige
feestmuziek en populaire muziek
te maken. De muzikanten komen
uit Melderslo, Broekhuizenvorst en
Veulen. We zijn in totaal met twaalf
personen, van wie vijf heren en
zeven dames. De bezetting bestaat
uit: Claire de Swart (zang), Judith
Deckers (zang), Lotte Spreeuwenberg
(gitaar en zang), Johan Kleuskens
(basgitaar), Nathasja van Leeuwen
(keyboard), Paul Hermans (drums),
Sanne Christiaans (altsax), Moniek
Classens (sopraansax), Chris Cleven
(trompet), Arno Cleven (trompet),
Daisy Derkx (trompet), Wouter Cox
(trompet).”

“Dat maakt het juist
leuk, die onderlinge
sfeer door de super
samenwerking
en werkverdeling
binnen de groep”
Neet Onaeve heeft daarmee
een gevarieerde bezetting. De naam
van de band is bedacht door een
van de muzikanten. De naam Neet

Onaeve betekent dat het niet mis
en verkeerd is wat men laat horen.
“En belangrijk is wel dat het een
dialectnaam is. Toch beter herkenbaar dan bijvoorbeeld een Engelse
naam, want daar zijn er al zoveel
van”, aldus Hermans.
De groep heeft tot nu toe één
optreden buiten Melderslo gehad
en is hard op zoek naar volgende
optredens. “Alleen zijn we nog niet
zo lang bezig, dus is het repertoire
nog niet avondvullend. Maar we
repeteren ijverig door, zodat we snel
klaar zijn voor de grote podia”, zegt
het bandlid.
Neet Onaeve oefent in het
nieuwe multifunctionele centrum
De Zwingel in Melderslo. Een prima
repetitieruimte, met daarbij een
complete geluids- en zanginstallatie die ze mogen gebruiken met
repeteren. Alle leden van de band
dragen op hun manier een steentje
bij aan het geheel. De een zorgt voor
het geluid, de ander voor de financiële kant van het verhaal. Iemand
anders zorgt voor de muziek. “Dat
maakt het juist leuk, die onderlinge
sfeer door de super samenwerking
en werkverdeling binnen de groep”,
zegt Hermans.
De website van Neet Onaeve is
www.neetonaeve.nl, waar de laatste
nieuwtjes van de band op staan.

Ron Schreurs, directeur van de
Schakel, stelt voor dat twee kinderen
van groep 8 worden geïnterviewd.
“Het zijn de kinderen die het gedaan
hebben, dus die moeten ook de
aandacht krijgen”, zegt Schreurs.
Meester Jan Betrams van groep 8 laat
de kinderen loten. Kim Hoeijmakers en
Stef Tissen zijn de gelukkigen.

“Het zijn de kinderen
die het gedaan
hebben, dus die
moeten ook de
aandacht krijgen”
Beiden zijn nog steeds erg blij
met het goede resultaat dat groep 8
behaald heeft met het verkopen van
kinderpostzegels. Hoe hebben de 22
leerlingen deze prestatie voor elkaar
gekregen?

Kim vertelt: “We gaan met
groepjes van twee of drie langs de
deur. Soms zijn mensen niet thuis,
maar we gaan net zo vaak terug tot
er iemand open doet. We gaan ook in
het buitengebied langs de deuren. De
groepjes zijn wel drie of vier middagen
bezig met verkopen van de zegels.”
Stef vult aan: “Ik denk dat kinderen in
andere dorpen alleen naar adressen
gaan die ze graag willen bezoeken.
Bij de anderen komen ze niet. Wij
gaan echt alle adressen af. De meeste
mensen kopen kinderpostzegels,
omdat ze weten dat het voor een goed
doel is. Soms worden er geen gekocht,
dan zeggen ze heel beleefd dat ze
niet meedoen. Meester Jan heeft ons
verteld dat mensen soms onvriendelijk
kunnen reageren als je langs de deur
komt. Gelukkig hebben we dat niet
meegemaakt. Hij heeft ons ook verteld
dat we de mensen altijd moeten
bedanken.”
Het is de tweede keer dat De

www.hallohorstaandemaas.nl

Tuinontwerp, advies, begeleiding en realisatie
www.tuinstudio-inextenso.nl
tel: 077-3664410 / 0633149362

Dreksbak lanceert
jongeren stemwijzer
De jongerenwebsite Dreksbak.nl
heeft een stemwijzer opgesteld voor
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas.
Met dit initiatief probeert men de
lokale politiek onder de aandacht
te brengen bij de jongeren en
deze tevens hierbij te betrekken.
Voorafgaand was het voor bezoekers
mogelijk om stellingen aan te dragen
via het online forum. Hieruit is een

selectie van 25 stellingen ontstaan
welke voornamelijk gericht zijn op
jongeren.
Onderwerpen als het horecaplein
tijdens de kermis en het stimuleren
van woningen voor starters zullen
dan ook aan bod komen. Ben jij dus
nog zwevende of wil je een politieke
keuze bevestigen, surf dan naar
http://stemwijzer.dreksbak.nl en doe
de stemwijzer test.

Schakel in de top 10 terecht gekomen
is. Deze competitie is vorig jaar begonnen vanwege het 25-jarig jubileum
van de kinderpostzegelactie. Groep 8
van dit jaar heeft meer opgehaald dan
de groep van vorig jaar. Op de vraag
welke verkooptactiek de kinderen gebruiken, vertelt Kim: “We lopen de huizen af en hopen dat we wat verkopen.
We vragen gewoon of ze kinderpostzegels willen kopen.” Kim en Stef zijn
erg te spreken over het werk dat Riet
Rutten heeft verricht voor de kinderpostzegelactie. Ze heeft de mappen
klaar gemaakt, alles netjes in tassen
gedaan en alles goed voorbereid.
De leerlingen van groep 8 hebben
geen feest gehad na het behalen van
dit mooie resultaat. “We vonden het
wel mooi dat we in de krant stonden
deze week en o ja, we hebben vandaag nog wel een zak snoep gekregen
van de gemeente. Dat was wel een
verrassing. En erg lekker”, sluiten Kim
en Stef het gesprek af.

Optimale tuinbeleving!

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

Tuinstudio In Extenso . Burg. van Leenstraat 32, 5971 AH Grubbenvorst

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

Sterretje in de voorruit?

Vrijdag 20 november op het Raadhuisplein in Sevenum

Autoruit reparatie
Voor meer info bel gratis: 0800-022 21 20 of 06-55700332
Of mail naar: helmond@novusglass.nl

06 22944564 of 077 4678186
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15
VRAGEN
Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Column aan Tom Brouwers

Omkijklijst

Tom op zijn brommer

”Mijn droomreis gaat naar een eiland
waar het warm is en waar je de hele dag
lekker niks hoeft te doen”
Naam, Leeftijd, Woonplaats
Mijn naam is Tom Brouwers, ik ben
zestien jaar en woon in Lottum.
Waar zit je op school?
Op het ROC ter AA in Helmond. Ik
studeer werktuigbouwkunde.
Wat is je favoriete muziek?
Dat is heel verschillend, met uitgaan
luister ik het liefst naar wat dancemuziek. Met werken en op school luister
ik het liefst naar 3FM. Ik houd ook wel
een beetje van wat rock.
Wat is je favoriete film?
Ik ben niet zo’n filmman. Ik kijk
ook niet vaak films. Als ik naar een

Trap gelegd
incl. tapijt bouclé
16 kleuren

e 249,(excl. zijkanten 13 treden)

Vouwgordijnen
transparant
80 breed, lang 150
vanaf

film kijk, kijk ik het liefst naar een
comedy.
Wat wil je later worden?
Constructeur in de werktuigbouwkunde. Daar ben ik nu in Helmond ook
voor aan het leren. Ook wil ik hierna
nog naar het hbo.
Wat is je favoriete drankje?
Zoals bijna elke 16-jarige jongen drink
ik het liefst een biertje (of twee).
Waar ga je uit?
Meestal ga ik op vrijdagavond naar
De Lange in Horst. Op zaterdag is het
heel verschillend. Op school horen we
al vaker wat er te doen is en anders

Loop
binnen...

De aula, onze favoriete plek in
school. Een plek met duizend
stoeltjes en honderd tafels speciaal
gemaakt om onze boterhammen,
rond het uur van half een, lekker
op te smikkelen. Ons probleem is
alleen dat wij, zodra de eindbel
gaat, onze boterhammen nog
steeds netjes in onze broodtrommel hebben zitten. Wij hebben het
namelijk veel te druk met andere
nog interessantere bezigheden.
Wij beschouwen de aula meer als
’n plek waar we onze ogen
uitkijken, iedereen tot in detail
bekritiseren, slijmend en kwijlend
hotties bekijken of juist walgen
van de meest not-done-outfits.
Wanneer we, vanuit verschillende
hoeken in school, onze hangtafel
met z’n allen gevonden hebben,
begint ons aularitueel. Met een
vies gezicht vegen we eerst de
etensresten van de vorige pauze
van tafel. Als we dan allemaal
goed geïnstalleerd aan tafel staan
begint het hysterisch gekakel. Aan
oordopjes hebben we inderdaad
wel eens gedacht, maar toen we
constateerden dat wij met z’n
tweeën er het meest bovenuit
komen, bedachten we dat dat
waarschijnlijk toch geen zin heeft.
Eén voor een pikken we hotties of
juist notties uit de aula die dan op
hun beurt uitgebreid besproken
worden. “Heb je het al gehoord…”
vaak niet eens de kans om deze
sappige roddel te vertellen, omdat
iedereen al hysterisch en bijna in
paniek begint te roepen: “Waar zit
ze?!” Deze al heel beroemde en
vaak gestelde, door-ons-betiteldeWaar-vraag, is vaak de boosdoener
van ons opmerkelijk geschreeuw
door de aula. Om goed te kunnen
roddelen moet men, blijkbaar,
eerst een beeld van de desbetreffende persoon hebben. Als iemand
de persoon in kwestie dan
gevonden heeft draait iedereen
zich, precies tegelijk, met een ruk
om naar ons roddeldoelwit. Dit valt
vaak zo op dat we direct betrapt
worden en een boze blik ontvangen van ons lieftallig doelwit,
waarna wij ons snel met een rood
hoofd omdraaien. Om nog meer
boze blikken richting ons te
voorkomen hebben wij de
volgende methode bedacht. Een
lijstje met de volgorde van namen
wie het eerst mag kijken, zodat
het voortaan netjes om de beurt
verloopt, geen massale-omkijkacties meer. Deze lijst is natuurlijk
niet zonder bitch-slaps onstaan,
iedereen wilde nummer één zijn!
Toch zijn we er met z’n allen
uitgekomen en kunnen wij, dankzij
onze omkijklijst, weer ongestoord
roddelen, kwijlen, slijmen,
spotten, maar vooral lekker
rondkijken zonder boze blikken!
Mies&Flo

e 149,-

Vinyl houtmotief
zware woonkamer
kwaliteit
400 cm. breed, gelegd
van e 59,95
voor

e 39,95

Laminaat Primo
zware kwaliteit
4 zijden V-groef, 4 kleuren

e 29,95
gratis ondervloer
gratis gelegd

Koopzondag 15 november - 11.00 tot 17.00 uur

Jan Leenders Vijverlaan 2, 5961 DJ Horst T 077 398 08 55 jan.leenders@hetnet.nl
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kijken we op www.dreksbak.nl Het
is natuurlijk het gezelligst als er veel
jongeren zijn die je kent.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Dat ik soms eerder stil moet en niet
altijd het laatste woord moet hebben.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Lottum is een heel hecht dorp.
Meestal zeggen de ‘buiten-dorpsen’:
“oh, Lottum, dat boerendorp”. Maar
het is een heel mooi dorp om in
te wonen en iedereen kent elkaar.
Dat is vooral leuk bij dorpfeesten
zoals ‘Gekke Moandaag’ en de
‘Paerdemert‘.
Wat zou je willen veranderen aan
je woonplaats?
Het zou fijner zijn als er een grote
supermarkt komt in Lottum. Ook met
uitgaan is het niet zo leuk. Meestal
is het in Horst te doen, maar dan
moet je 9 kilometer fietsen. Daarom
zou het fijn zijn als er een groot café
of een grote discotheek zou komen
waar iedereen heen gaat.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Mijn droomreis gaat naar een eiland
waar het warm is en waar je de
hele dag lekker niks hoeft te doen.
’s Morgens fijn uitslapen en dan ’s
middags de hele dag aan het strand

liggen en wat zwemmen of met een
bootje op de zee of het meer varen.
En dan ’s avonds uitgaan op dat eiland, samen met mijn vriendin Lieke.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
De teller staat nu op 502.
Wat is je favoriete eten?
Ik eet graag friet en pizza. Ook ben ik
erg blij met een kroket.
Welke hobby’s heb je?
Ik voetbal nu in de A1 van SV Lottum.
We hebben een heel erg leuk team
en het is altijd gezellig met de
trainingen en de wedstrijden. Op
zaterdagmorgen werk ik bij een
rozen- en coniferenkweker en dat is
ook erg gezellig met mijn collega’s.
Ook ga ik erg graag uit, met mijn
vrienden een biertje drinken is altijd
leuk. Een andere hobby is (denk ik)
brommer rijden. Maar dat mag ik nog
niet omdat ik (nog) geen brommercertificaat heb.
Naam van je favoriete (huis)dier
Ik ben niet zo’n dierenmens. Hier
thuis zijn mijn moeder en mijn zus allergisch voor honden. Dat is het enige
dier dat ik wel zou willen, alleen dat
gaat dus niet. Bij mijn vriendin thuis
hebben ze wel een hond, die Sem
heet. Ik vind het dan ook leuk om
hem af en toe uit te laten.

Rustige rockmuziek
van The Shoopers

The Shoopers traden voor
het eerst op in ’t Tunneke in Melderslo
The Shoopers is een bandje dat bestaat uit vijf jeugdige bandleden,
allen afkomstig uit Horst aan de Maas. The Shoopers maken rustige
rockmuziek en waren onlangs te zien en horen in ’t Tunneke in
Melderslo. Het oudste bandlid, Dirk van den Ham, geeft uitleg.
“We zijn op het idee gekomen
om een bandje te beginnen net
voor de zomervakantie tijdens de
pauze op school.”, zegt Dirk. De
band bestaat nu uit Frank Versleijen
(15, gitaar), Dirk van den Ham
(16, drums), Jegor Kraminkin (15,
keyboard) en Teun van Rens (15,
zang en basgitaar). Sinds drie weken
zingt ook Noekie van den Ham (13)
uit Melderslo mee. “We repeteren in
America, bij Jegor in de kelder. Hier
heeft de vader van Jegor eerst gerepeteerd met zijn band, dus het repetitiehok is nog helemaal ingericht.
Elke zondag worden we vanuit Horst
naar America gebracht door onze
ouders, waarvoor we ze heel hartelijk willen bedanken. De naam ‘The
Shoopers’ is afgeleid van filmpjes op

You Tube die Shoop da Whoop heten.
Ons eerste optreden zit er inmiddels
op en mag wel ‘geslaagd’ genoemd
worden.

“We zijn op het idee
gekomen om een
bandje te beginnen
tijdens de pauze op
school”
Onze hyvessite is: www.
shoopers.hyves.nl. We spelen voornamelijk nummers van Greenday,
The Killers, Smash Mouth enzovoorts.
Kortom: rustige rockmuziek”, aldus
het oudste bandlid.
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GEPLUKT

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

Jeu van Helden
Koken met
Jan Cremers
Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel in
Broekhuizen, een recept samen
met goede en eerlijke producten
uit de eigen regio. Hiermee
maakt u een (h)eerlijke maaltijd,
waarvan de smaak van de
producten optimaal naar boven
komt.

Benodigdheden: (4 personen)
4 hazenboutjes of 1 haas
1 wortel
1 prei
2 bleekselderijstengels
2 teentjes knoflook
1 ui
tijm en laurier
peterselie-stengels
4 el bloem
2 l rode wijn
40 zilveruitjes
8 el spekblokjes
30 gr pure chocolade
roomboter
1 dl cognac
4 el gehakte peterselie
Bereiding:
Bereidingswijze:
• marineer de boutjes gedurende
één nacht in koude rode wijn
samen met wortel, prei, ui,
bleekselderij, knoflook, tijm,
laurier en peterseliestengels;
• haal de boutjes uit de marinade (marinade bewaren), dep
ze droog en bak ze mooi bruin
in een wijde braadpan;
• overstrooi ze met de bloem en
blus af met de marinade en de
cognac;
• laat gedurende anderhalf tot
twee uur zachtjes garen;
• bak de zilveruitjes aan met het
spek in een beetje boter;
• als de boutjes gaar zijn schik ze
op een schotel op de uitjes met
spek;
• zeef de saus, voeg er de
stukjes chocolade aan toe en
breng het geheel zo nodig op
smaak;
• giet een beetje saus over de
boutjes en serveer de rest erbij.
N.B: Het gebruik van chocola is
een tegenhanger van de
traditionele kruidkoek.

“Mensen moeten
meer openstaan en
zich de tijd nemen
voor inspiratie.
Gewoon meer genieten van de dagelijkse
bezigheden”
Zowel Marlies als Jeu vinden dat
er in Hegelsom weinig te doen is
op ontmoetingsniveau. “Zaal Debije
is verouderd en er is geen café met

Week 46

Hazenpeper
met pure
chocolade

Jeu. Naast het wandelen met Milo is
sport niet echt aan beiden besteed.
Een favoriet tv-programma is er
ook niet of het moet Titel Thesen
Temperament zijn op de Duitse
zender, dat interesseert beiden weer
wel. Wanneer ik hen vraag naar hun
favoriete eten blijkt dat ze eigenlijk
alles lusten, al heeft Jeu wel een lichte
voorkeur voor de Italiaanse keuken.

Marlies Scheres en Jeu van Helden
zijn gecharmeerd van moderne architectuur

terras of een frietkraam of winkel. Dat
zijn plekken die van belang zijn voor
sociaal contact. Wij zouden graag meer
gezelligheid willen in ons dorp, dat
zou Hegelsom ten goede komen.” Op
de vraag wat ze graag zouden willen
veranderen in de wereld zegt Marlies:
“Ik zou willen dat mensen niet meteen
een oordeel klaar hebben en dat ook
nog eens ongevraagd. Meer respect
naar elkaar toe zou de samenleving in
de wereld in een positiever daglicht
stellen.” Jeu vindt dat er teveel ruimte
is voor problemen. “Mensen moeten
meer openstaan en zich de tijd nemen
voor inspiratie. Gewoon meer genieten
van de dagelijkse bezigheden.” Marlies
Scheres en Jeu van Helden, twee inwoners van Hegelsom. Leven en genieten
intens van de dingen van alledag.
Hebben van de verbouwing van hun
huis een project gemaakt dat respect
afdwingt op de manier waarop zij hun
droom verwezenlijken. Ik ga ze toch
maar eens volgen op hun blog. Twee
sympathieke mensen zomaar ‘geplukt’
van de straat.

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 16 77

”Van mijn hobby m’n werk gemaakt”
In het dorpje Hegelsom staan twee mensen te praten voor de tuin van
een huis. In de tuin zijn pas grasmatten gelegd en het stenen hekwerkje is
nog niet af. Eigenaar van woning met tuin Jeu van Helden wordt ‘Geplukt’.
Het huis dat Jeu van Helden (51)
aan het verbouwenis, is nog niet
af. Het is het ouderlijk huis van zijn
partner Marlies Scheres (48), waar hij
al vele jaren mee samenwoont. Jeu is
van huis uit grafisch ontwerper maar
zat naar zijn mening te veel achter de
pc. “Ik werk graag met mijn handen
en ben deels overgegaan tot het
maken en ontwerpen van meubels. Ik
ben een zelfstandig ondernemer en
weet beide dingen te combineren.”
Marlies Scheres is verbonden aan het
Citaverde College waar zij de functie
bekleed van adjunct-directeur onderbouw. Het is de woning van Marlies
haar ouders, die ze drie jaar geleden
kochten na een verblijf van 22 jaar in
Sevenum. De verbouwing begon in
april 2008 maar is nog steeds niet af.
Jeu: “Dat komt omdat ik 60 tot 65%
van alle werkzaamheden zelf doe. Van
ontwerp tot maken. Gelukkig hebben we van de gemeente Horst alle
medewerking gekregen toen we de
verbouwingsplannen op tafel legden.
Ze waren echt gecharmeerd van de
moderne architectuur.” Wanneer de

verbouwing helemaal afgerond is kan
hij niet zeggen. “Omdat ik alles zelf
doe weet je nooit wat je tegenkomt.
Als alles meezit en we niet teveel
tegenslag tegenkomen, zou alles over
een half jaar af kunnen zijn inclusief
het maken van onze meubels.” Jeu en
Marlies worden vaak aangesproken
over hoe de verbouwing vordert. Ook
de moderne architectuur valt op in
het straatbeeld. “Omdat veel vrienden
en kennissen ons vragen hoe ver we
zijn hebben we een blog op internet
aangemaakt en kan iedereen alles
volgen. Op www.blog-56.blogspot.com
kan men de verbouwing van binnen
en buiten volgen”, zegt Jeu.
Hobby’s van Jeu zijn: fotograferen, verbouwen, kunst en cultuur
en hij gaat graag met de camper op
vakantie. Marlies heeft dezelfde hobby’s maar heeft minder met fotografie.
Zij gaat wel graag op reis en heeft
inmiddels al vele landen op de wereld
gezien. Hun lievelingsdier is Milo, een
zwarte hond. “Is toch ongelooflijk, kun
je voor 65 euro in het asiel krijgen en
je hebt er vijftien jaar plezier van,”zegt
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KWIK-REP

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: stankoverlast in Lottum

Ôs Lottum haet altiëd oêtgeblonke,
Mit eur roëze prachtig kunne pronke.
Ma mit vèrkes in de buurt,
Ruukt ’t ni wie dát ’t huurt,
Doa ziën ze d’r toch duchtig, meej i-gestonke!

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

www.kwik-rep.nl

12
11

Sport
in een kleine kern
Met ruim duizend inwoners behoort Kronenberg tot een van de kleinere kernen in de nieuwe gemeente.
Beugelen, voetballen en volleyen binnen één vereniging is niet het eerste wat je verwacht. Niet alleen op een
gewone zondag is het een drukte van belang op sportpark De Heesbergen. Ook doordeweeks zijn er dagelijks
activiteiten. Onlangs kreeg SV Kronenberg een toezegging van tienduizend euro uit het Maashorstfonds van de
Rabobank.

sport 25

KBO Horst onderzoekt
mogelijkheid tot tafeltennis met Armada
Tafeltennisvereniging Armada wil samen met de Katholieke Bond
van Ouderen (KBO) tafeltennis voor senioren gaan aanbieden. Ouderen
moeten meer bewegen, omdat bewegen, ook voor ouderen, gezond is.
Reden voor Armada en de KBO Horst de tafeltennisbehoefte te peilen
onder senioren.
Meer bewegen gebeurt steeds
frequenter onder senioren. Nagenoeg
iedere vorm van bewegen is goed.
Daarom kan tafeltennis wellicht iets
betekenen voor senioren. Op meerdere plaatsen wordt tafeltennis reeds
door senioren naar volle tevredenheid beoefend. In Horst tot nu toe
echter nog niet in groepsverband.
Tafeltennis is tot op nagenoeg elke
leeftijd te beoefenen. Bij Armada zijn
meerdere personen ouder dan 65 jaar
nog wekelijks met veel enthousiasme
en plezier actief. Het niveau waarop
gespeeld wordt is niet meteen
belangrijk, als je maar plezier hebt.
En dat kan prima met deze sport.
Vandaar een inventarisatie naar de
mogelijkheid voor het spelen van tafeltennis door senioren in Horst. Om
het voornemen vorm te geven wil
tafeltennisvereniging Armada samen

met de KBO proberen een groep bij
elkaar te krijgen die wekelijks een
paar uur gezond wil bewegen.
De bedoeling is om overdag, voor
de middag of na de middag al naar
gelang gewenst, een uurtje te sporten. Ervaring met tafeltennis is niet
per se nodig. Leden van Armada zijn
bereid de beginselen van de sport
over te brengen. Voor degenen die
geen batje hebben: daar kan Armada
voor zorgen. Senioren die interesse
hebben om mee te doen of meer informatie willen kunnen zich melden.
De activiteit wordt gehouden in De
Kleinhorst, de nieuwe accommodatie
van tafeltennisvereniging Armada,
aan de Gasthuisstraat 58 te Horst.
Voor meer informatie of voor
aanmelden: Hans van der Stam,
telefoon 077 398 55 96, of mail naar
hansvanderstam@hetnet.nl.

Kronenberg en Swolgen in actie
SV Kronenberg overkoepelt voetbalclub `RKVV Kronenberg`, volleybalclub `Set Point` en beugelclub `ODL`.
Opvallend bij het beugelen is het grote
aantal jongeren dat aan deze sport
mee doet. Ook is er ruime belangstelling voor het jeugdvoetbal.

”We zijn toe aan
renovatie, het gebouw
voldoet niet meer aan
de eisen van deze tijd”
In 1982 vond de nieuwbouw aan
de Meerweg in Kronenberg plaats.
Toen erg ambitieus en toonaangevend
voor de toekomst. ”Sinds die tijd is er
aan het gebouw niets meer veranderd buiten het gewone onderhoud”,
zegt Ger Hoogers, voorzitter van SV
Kronenberg. ”We zijn toe aan renovatie, het gebouw voldoet niet meer aan
de eisen van deze tijd”.
De aanvraag bij het Maashorstfonds van de Rabobank werd gehonoreerd. Voor het project ’kunststof
kozijnen en isolerend glas - renovatie
sportpark de Heesbergen` werd 10.000
euro ter beschikking gesteld. De
werkzaamheden zullen de komende
maanden plaatsvinden. ”Ons energieverbruik zal omlaag gaan, dat is goed
voor onze exploitatie. Ook het comfort
wordt beter, zeker voor de beugelaars.
Deze zijn enkele dagen per week
actief in het gebouw. De verwarming
staat altijd aan”, aldus Ger.
Er is een plan voor de overige
renovatie. Het gaat dan vooral om
aanpassing van douches, kleedlokalen
enzovoort. ”Dit is iets voor de wat
langere termijn. We hebben intensief
contact met de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas. Wat het resultaat
zal zijn is niet zeker omdat ook het
subsidiesysteem zal veranderen”,
aldus Ger. Onlangs vond er een
informatiebijeenkomst plaats over
de harmonisatie van de subsidieregelingen.

Het gebouw voor de beugelaars
en de voetballers staat er nu zevenentwintig jaar. Volleybal vindt plaats
in de gymzaal in het dorp. Deze wordt
aangepast als onderdeel van de plannen voor de Brede Maatschappelijke
Voorziening.
In 1995 werd de SV als een van de
eerste verenigingen in Sevenum geprivatiseerd. Sindsdien is de bemoeienis
met de gemeente beperkt. ”Soms heb
ik het gevoel, dat we te bescheiden
zijn. Hopelijk krijgen we de renovatie
rond, we kunnen dan weer jaren vooruit”, aldus Ger Hoogers.

”Soms heb ik
het gevoel, dat we
te bescheiden zijn”
Afgelopen zondag speelde Kronenberg 2 een thuiswedstrijd tegen
Swolgense Boys 2. De uitslag was 2-0
voor de bezoekers. Swolgen staat aan
kop, Kronenberg 2 staat op de vierde
plaats in de ranglijst. Plezier in de
wedstrijd en sportiviteit staan voorop.
Een goede accommodatie draagt daar
aan bij.

Kampioenen
ACC de Paradijsracers
Zondag 1 november vond de clubcross plaats van ACC de Paradijsvogels.
Er werd een vol programma afgewerkt
met maar liefst 82 coureurs. Het publiek wist de weg naar het circuit massaal te vinden. Ook stond de Melderse
balkenklasse weer aan de start. Zij
streden om de Rinus Henraath Trofee
2009. Deze werd gewonnen door Mike
Janssen.

Als eerste zijn geëindigd: Instap
jeugd: Maikel Linders. Instap volwassenen: Eric van den Munckhof. Zelfbouw:
Koos Alards. Clubkampioen 2009,
Rodeo: Boy Heufs. Clubkampioen 2009,
Tompkes race: Sra Falize. Paradijsrace:
Koos Alards. Melderse Balkenklasse:
Patrick Seuren. Damesrace: Aniek
Smits. Crazy race: Ruud Janssen. In de
afvalrace werd Bart Verlinden eerste.

Open huis
21 en 22
november a.s.
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

espresso
lunch
wijn
tapas
diner

Nieuwe wildgerechten
Dagelijks verse vis
3 gangen menu € 29,50 4 gangen menu € 35,00
Op zaterdag 21 november serveren wij
een 5 gangen wildmenu inclusief
wijnarrangement voor € 49,50

WELTERSWEIDE 33 HORST
Open huis 21 en 22 nov. a.s. van 12.30 tot 14.00 uur.
Aan de doorgaande weg van Horst ligt deze zeer fraaie
twee-onder-een kapwoning met ruime uitbouw.
Vraagprijs
De woning heeft een hoog afwerkingsniveau

249.000,k.k.
en is instapklaar.

Reserveren voor deze avond kan t/m 18 november.

lunch: dagelijks
tapas en diner: woensdag t/m zondag
vanaf 17.00 uur

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

VENRAY HORST HELDEN-PANNINGEN HEYTHUYSEN
T (077) 398 90 90 info@intermakelaars.com www.intermakelaars.com
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nieuws & religie

Mantelzorgaandacht
in VieCuri
Onder het motto ‘Mantelzorg?
Doe het samen’ staan op
donderdag 12 november informatiestands bij VieCuri in Venlo en
Venray. De organisaties die
daaraan meewerken zijn VieCuri,
De Zorgondersteuner, Synthese,
Vorkmeer en Wel.kom. Men kan
er terecht van 10.00 tot 16.00 uur
en van 18.30 tot 20.00 uur.
Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende, chronisch zieke,
gehandicapte partner, ouder, kind
en vriend of buur. Mantelzorg kan
veel voldoening geven, maar dag
in dag uit zorgen voor een ander is
ook zwaar, soms té zwaar. De vrijwilligers hebben soms het gevoel
er alleen voor te staan. Het blijkt
in de praktijk lastig om ondersteuning te vragen aan familieleden,
organisaties, professionals of buren.
Daarom is dit jaar als thema van
de Dag van de Mantelzorg gekozen
voor: ‘Mantelzorg? Doe het samen’.
Bij de informatiestands in Venlo
en Venray kunnen bezoekers in
gesprek gaan met professionals
op het gebied van mantelzorg en
kunnen zij het hebben over mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. De voorzitter van de raad
van bestuur, de heer Max Visser,
opent om 09.30 uur officieel de
informatiestand in Venlo en deelt
de eerste flyers over het onderwerp
uit aan de bezoekers van de stand.

Nieuwe aflevering

‘Minse zoëas
geej en ik’
Woensdag 11 november was er
bij streekomroep Reindonk weer
een nieuwe aflevering te zien van
‘Minse zoëas geej en ik’.
In de aflevering van deze week
kwam Hay Houben uit Meterik aan
het woord. Hay gaf uitleg over ‘het
spuitenkabinet’. De uitzending wordt
donderdag 12 en vrijdag 13 november
herhaald om 11.00, 19.30 en 20.30 uur.

Alle kinderschoenen
en laarsjes

12
11

Kerken in Horst aan de Maas

Heilige Nicolaaskerk in Broekhuizen
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ‘kerken in Horst aan de
Maas’ wordt de geschiedenis van deze vaak prachtige grote gebouwen verteld. Deze week de H. Nicolaaskerk in
Broekhuizen

Voor zover bekend werd in
1484 de parochie Broekhuizen
afgescheiden van Broekhuizenvorst.

In datzelfde jaar werd met de
bouw begonnen van de kerk in
Broekhuizen. In 1700 werd een ver-

grote sacristie bijgebouwd. In 1862
raakte de kerk zwaar beschadigd
door een brand en pas in 1884

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

zaterdag
14 november
dienst
tijd

zondag
maandag
15 november
16 november
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
17 november
dienst
tijd

woensdag
18 november
dienst
tijd

09.00 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

donderdag
19 november
dienst
tijd

09.00 Heilige mis
Heilige mis

Hoogmis
Allerzielen
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
15.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
20 november
dienst
tijd

09.00 Heilige mis

09.00

08.30

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
10.30
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

“Honden
die niet
blaffen”

HALVE PRIJS
Dames - Heren - Kinder
Schoenmode
Steenstraat 14 Horst
tel 077-3970131

werd de kerk weer hersteld. Zoals
bij veel kerken in de regio kwam
de H. Nicolaaskerk in de Tweede
Wereldoorlog in de vuurlinie te liggen
en raakte deze zwaar beschadigd. Op
25 november 1944 bliezen de terugtrekkende Duitsers de kerktoren op.
Architect Swinkels kreeg de
opdracht om de kerk te herbouwen.
Als noodkerk werd het patronaat
ingericht, dat later gebruikt zou
worden als jongerencentrum ‘Wip In’.
In 1949 kwam er toestemming om te
starten met bouwen.
De bouwpastoor was A.H.M
Geurts. Monumentenzorg was
betrokken bij de herbouw, omdat
de kerk al in 1884 als monumentaal
werd beschouwd. De inwijding vond
plaats in 1952 en werd verricht door
Mgr. Hanssen.
Het eerste orgel werd geplaatst
in 1852. Dit orgel kwam uit de kerk
van Nederweert. In 1934 bouwde
Verschuren Orgelbouw uit Heythuyzen
een nieuw orgel dat helaas tijdens de
oorlog verloren ging. In 1952 plaatste
diezelfde firma een nieuw orgel.
De St. Nicolaaskerk in
Broekhuizen is in gebruik als RK kerk
van de parochie H. Nicolaas.
Bron: www.kerkgebouwen-in-Limburg.nl.

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

19.00

18.00
18.30
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Huisarts en apotheek
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.huisartsen.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

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

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

Meerlo
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

Sevenum
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

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

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

Kronenberg
Huisarts Toine 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
di en do 08.00 uur - tot einde

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

ma 16 november 08.00 uur
Organisatie: St. Paardenmarkt
Locatie: Markt

ma 16 november 20.00 uur
Organisatie: Novitas Notariaat
Locatie: Groeibibliotheek

Hegelsom

Meerlo

Modelauto beurs

zo 15 november 15.00 uur
Organisatie: CV d’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

za 14 november 21.00 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: OJC Merlin

4x11 jarig jubileum JCH

Sevenum

Liedjesmatinee

za 14 november
14.11 uur spellenmiddag
19.11 uur receptie
Org: St. Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

112

zo 15 november 18.00 uur
Organisatie: Muziekcafé De Buun
Locatie: Muziekcafé De Buun

Derek (België)
zo 15 november 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus concerten
Locatie: Cambrinus

zo 15 november 14.11 uur
Organisatie: CV Den Dreumel
Locatie: Wilhelminaplein

Huisartsenpost Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
Openingstijden: werkdagen
ma t/m vrij van 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur
www.cohesie.org

zo 15 november 10.00-15.00 uur
Organisatie: Modelauto ruilbeurs
Locatie: Recreatiecentrum
De Schatberg

Kerstshow

Maraboe 80’s & 90’s
reunion party

wo 18 november 19.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: zalencentrum
De Wingerd

za 14 november 22.00 uur
Organisatie:
Disco-dancing Maraboe
Locatie: Disco- dancing Maraboe

Psychologisch Advies Bureau
Drs. W.J. Janssen - Psychotherapeut
Voor advies en coaching bij relationele-, persoonlijkeen werk gerelateerde vraagstukken.
Consult op afspraak. Telefoon: 077-366 30 17

Gezocht:
nieuwe collega!

za 14 november 14.00-16.00 uur
Organisatie:
Locatie: Zorghoes

Magische vertelavond
do 19 november 20.00 uur
Organisatie: Puur Cultuur
Locatie: Kasteelboerderij

Vanessa Peters & Band
di 17 november 20.30 uur
Organisatie: Cambrinus concerten
Locatie: Cambrinus

Vers Afdeling Kick Off
za 14 november 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

vr 13 november 22.00 uur
Organisatie: Rock Café Babouche
Locatie: Rock Café Babouche

The Amazing Meezing Show
za 14 november 22.00 uur
Organisatie: Cafe de Lange
Locatie: Café de Lange

za 14 november 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Dreumel Alaaf
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Punck Rock Night

Open huis Zorghoes

Brand, ongeval of misdrijf

T

Info avond successierecht

The Spiders

Hardstyle Inferno
Alarmnummer

Paardenmarkt

Horst

Dubstep party
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

Huisartsenpost
Huisartsenpost Venlo
(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
Openingstijden: werkdagen
ma t/m vrij van 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur
www.cohesie.org

Sevenum

Afscheid vorst Primus
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

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

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

AGENDA

Lottum

Wij zijn als Fysiotherapie Westsingel gevestigd in het multidisciplinaire centrum ”het Zorghoes” in Horst waar kwaliteit hoog in het vaandel staat en als
zodanig ook bij cliënten, verwijzers, collegae en verzekeraars bekent staat.
Hierbij willen we een – zo geprotocolleerd mogelijk - programma kunnen
aanbieden op gebied van preventie, revalidatie en/of (re-)integratie waarbij een
actieve benadering voorop staat.
Gezien de groei van de praktijk zoeken wij voor uitbreiding van ons team:
• een enthousiaste sportfysiotherapeut (i.o.) of I.A.S.-geschoold
• een flexibele instelling
• 20 uur per week
Naast het behandelen en begeleiden van patiënten met orthopedische aandoeningen hoort tevens tot haar/zijn taak het begeleiden van trainingsgroepen en
onderhouden van contacten met sportverenigingen. Wij bieden een prettige
werksfeer met goede scholingsmogelijkheden en salariëring. Ingangsdatum: op
zeer kort termijn mogelijk.Uitbreiding van aantal arbeidsuren in nabije toekomst mogelijk.
Voor reacties en verdere informatie bij voorkeur via email:
mroeffen@fysiowestsingel.nl, t.a.v. Minette Roeffen- Keijsers

Fysiotherapie Westsingel
Westsingel 96, 5961 DH Horst . 077-3982834 . www.fysiowestsingel.nl

met het vallen van de blaadjes...

Haal nu de Griepspuit

tegen de Mexicaanse Griep

zo 15 november 14.11 uur
Organisatie: CV Den Dreumel
Locatie: Wilhelminaplein

U krijgt 2 injecties waarvan de 1ste wordt gezet op donderdag 26 november en
de 2e injectie op donderdag 17 december. Tijdstip: van 17.00-18.30 op de praktijk.
Afspraak maken is niet nodig!!!

Vogeltentoonstelling

U kunt uitsluitend op deze 2 dagen terecht. Hierbij is rekening gehouden met de
tijdszone tussen de gewone griepspuit en de 2 griepspuiten tegen de Mexicaanse Griep.
Kinderen vanaf 6 maanden t/m 4 jaar worden door de GGD opgeroepen!!!!

vr 13 november 20.00 uur
za 14 november 10.00 uur
zo 15 november 10.00 uur
Locatie: De schutroe
Org: Vogelver. “Ons Genoegen”

Grubbenvorst
Cadeaumarkt

zo 15 november 12.00 uur
Organisatie: St. Promotie G’vorst
Locatie: Centrum Grubbenvorst

Voor wie is de griepspuit bedoeld:
l mensen met hartziekten
l mensen met longaandoeningen
l iedereen ouder dan 60 jaar

l
l
l

mensen met nierziekten
mensen met suikerziekten
gezonde zwangere vrouwen
vanaf de 4e mnd

Huisartsenpraktijk Nieuwhuys
Dr. Te Boekhorst, Dr. Schuurman, Dr. Uyen, Dr. Robins
Americaanseweg 35, 5961 GN Horst
Tel. (077) 465 89 99

Industriestraat 13
5961 PG Horst
Industrieterrein Hoogveld
Tel. (077) 398 32 29
www.poelsmeubelen.nl
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KOOPZONDAG 15 november 10.00 tot 18.00 uur
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2 + 3 zitsbankstel “Bolton”
Uitgevoerd in leer. Leverbaar in
diverse kleuren en leerkwaliteiten
Van 1199 nu

1099

Budget Wonen
XXL Store
heeft waanzinnig
scherpe prijzen!

uur

2 zitsbankstel met chaise longue “Sable”
Uitgevoerd in de stof North Structure.
Excl. sierkussens. Van 599 nu

449

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

Hoekbank “Lotto”
Royale 3-zitsbank met longchair in stof Domo Fox.
Leverbaar met de longchair zowel links
als rechts. Verkrijgbaar in diverse stoffen
en kleuren.

699

Bijzettafel “Nancy”.
Voorzien van glazen blad en
verchroomde voet. Keuze
uit diverse modellen.
55 cm hoog.

www.budgetwonenxxl.nl

59

49

Fauteuil “Lorenzo”.
Uitgevoerd in stof Bronco.
Leverbaar in diverse stoffen
en kleuren. Bijpassende
hocker, 69 euro.

Eetkamerstoel “Silvio” Van 69 nu
Eetkamertafel “Frederique” Glazen blad met
aluminium poten. In diverse maten leverbaar.
Van 198 nu
5-delige set, van 385 nu

149

139

Royale 2-zitsbank met longchair “Tiesto”
Uitgevoerd in stof Sunrise. Leverbaar in diverse
stoffen en kleuren. Van 599 nu

499

Boxspring “Ike”, set bestaande uit boxspring,
hoofdbord en matras. Verder uit te breiden
met voetbord, damasten topper of
topper met comfortschuim.

449

299

Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

