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Hiltho 2010 zit er weer op. Tienduizenden
bezoekers hebben in zes beursdagen kunnen horen,
zien, proeven, ruiken, voelen en ervaren wat de
bedrijven en organisaties uit onze regio te bieden
hebben. Organisator Marco Delissen van Depro Beurzen
is een tevreden mens.

OKTOBER
OVERGORDIJNEN

GRATIS*
OP MAAT
GEMAAKT
* zie actievoorwaarden

HORST
Meterikseweg 66

“Het was erg druk, al vanaf de
eerste dag”, verteld Marco Delissen.
“Die vrijdag is altijd hectisch. In de
ochtend heb ik nog in mijn werkkleren mee opgebouwd. Daarna
moest ik mij gauw aantrekken voor

de officiële opening”, aldus Delissen.
Tot en met dinsdagavond waren er al
bijna 48.000 bezoekers naar de beurs
in de Kasteelse Bossen gekomen.
Delissen verwachtte op woensdagochtend dan ook dat het totale aantal

Gemeente bouwt gemeenschapshuis Kronenberg
De gemeente Horst aan de Maas gaat zelf de nieuwe brede maatschappelijke voorziening (BMV) in
Kronenberg bouwen. Het contract met Wonen Horst, die het gebouw aanvankelijk zou bouwen, is ontbonden.
De reden voor deze switch is
dat de gemeente zelf de regie in
de hand wil houden. Wethouder
Ger van Rensch verklaarde dat de
samenstelling van de bevolking in
Kronenberg en Evertsoord de komende jaren flink gaat veranderen.
Er worden minder kinderen geboren,
terwijl het aantal ouderen toeneemt.
Door zelf te bouwen, denkt de
gemeente beter in te kunnen spelen
op die veranderingen.
Het gemeenschapshuis is het tweede

project dat de gemeente zelf ontwikkelt. Eerder gebeurde dat met het
appartementen- en winkelcomplex De
Smidse, dat inmiddels weer verkocht is.

Gemeente wil regie
zelf in handen houden
Ook bij de woningen die in de
buurt van de voorziening komen, gaat
de gemeente een vinger in de pap
houden. Van Rensch wil niet uitsluiten
dat de gemeente hierbij eveneens als

projectontwikkelaar gaat optreden.
Wonen Horst wil daarin echter ook
een rol vertolken.
Op donderdag 4 november om
20.00 uur worden in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg
de definitieve tekeningen gepresenteerd van het gebouw en de
inrichting van de buitenruimte.
De gemeente hoopt dat volgend
voorjaar de schop in de grond kan.
Iedereen is welkom om de informatieavond bij te wonen.

bezoekers ongeveer gelijk zou zijn
aan de 53.000 van de vorige editie.
Na de vorige editie waren er
volgens Delissen een aantal punten
die dit jaar beter zouden moeten.
Hij durft het bijna niet uit te spreken,
maar de Hiltho-organisator vond het
dit jaar bijna perfect gaan. Iets wat de
volgende editie zeker anders wordt,
is de centrale tent. Delissen: “Over
vier jaar zijn de bomen die er nu nog
maar net in passen weer gegroeid. Ik
vrees dat er dan geen tent meer te
vinden is die hoog genoeg is.”
Voor Delissen zelf komt er met
het afsluiten van deze editie van
de Hiltho ook een einde aan een
krankzinnige periode met weinig
slaap en hard werken. “De afgelopen twee weken heb ik gemiddeld
twintig uur per dag gewerkt. Tijdens
de beursdagen slaap ik in de centrale
tent op het terrein. Ik wil er zijn als
de eerste deelnemer komt en blijf
wakker tot de laatste weggaat”, aldus
een vermoeide Delissen.
HALLO heeft tijdens de Hiltho
honderden bezoekers ’Geplukt’. Op
de achterpagina van deze editie staat
een selectie van de foto’s.
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Bisschop zegent
kunstwerk
Mgr. Schraven in
Sinds het Rozenfestival 2010 siert een houtprofiel van Mgr. Schraven het
interieur van de parochiekerk in Lottum. Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van
Roermond zal op zondag 10 oktober tijdens een gezinsmis om 10.00 uur het
kunstwerk, dat is gemaakt door Hub Delnoy uit Vijlen, inzegenen.
De in Lottum geboren bisschop
Frans Schraven werd in 1937 door
het Japanse leger in China vermoord
omdat hij zich met kracht verzette
tegen seksueel misbruik van Chinese
vrouwen door dat leger.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Het kunstwerk in de kerk
geeft hem nu een vaste plek in
de Lottumse gemeenschap, die
hem zo met respect kan blijven
gedenken. Het houtprofiel heeft
een mooie eigen plaats gekregen
in de kerk naast de gedachtenisplaat voor de Lottumse gevallenen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Om deze ‘thuiskomst’ van bisschop Schraven te accentueren
zal het kunstwerk zondag worden
ingezegend.
De kunstenaar Hub Delnoy zal
met zijn familie bij de inzegening
aanwezig zijn. Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd bij deze
bijzondere gebeurtenis in Lottum.
Voor verdere informatie
www.mgrschraven.nl

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

Ook voor
mollenbestrijding
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

geriater mevrouw Klijnsma de belevingsgerichte kant van dementie, de
in het oog springende symptomen van
dementie, de betekenis van dementie
voor de partner en kinderen en de
maatschappelijke impact. Ze behandelt
de meest voorkomende vormen van
dementie en hun verschillen.
In de middaguren kunnen de
bezoekers deelnemen aan twee van de
vier workshops over onder meer het
belang van bewegen voor dementerenden, de hulp die de organisatie ‘Hulp bij
Dementie’ kan geven en de betekenis
van mentorschap en bewindvoering.
Ook is er een Alzheimercafé waarin
de rol van het Alzheimercafé wordt
uitgelegd als ontmoetingspunt voor

de dementerende, de familie en de
zorgverlener.
Geïnteresseerden kunnen zich tot
15 oktober aanstaande aanmelden
via a.rongen-maessen@hetnet.nl
onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer en de workshops
waaraan men wil deelnemen. Voor informatie bel met mevrouw A. Rongen,
telefoon 077 398 80 62. De kosten van
deelname aan de themadag bedragen
15 euro per persoon, inclusief lunch en
consumpties. Dit bedrag moet voor 20
oktober aanstaande zijn overgemaakt
op rekening 12 12 80 810 t.n.v. KBO
Regio Peel en Maas onder vermelding
van de naam van de deelnemer en
themadag 3 november.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Gebr. v. Doornelaan 96

Horst

Starters opgelet!! Aan brede woonstraat gelegen tweekapper met diepe
oprit, vrijstaande garage en achterom.
Vaste trap naar 2e verdieping met mogelijkheden voor een 4e slaapkamer.
Vraagprijs € 159.000,- k.k.
Deze woning is zaterdag 9 oktober aanstaande tussen 11.00 en 15.00 uur
afspraak te bezichtigen. Meer info via www.tulkensmakelaardij.nl.

zonder

pantone 2935 U

www.tulkensmakelaardij.nl
Vlinderveld 7 | 5721 PX | Asten
 (0493) 84 44 60

Geef kleur aan de herfst!
Bolchrysant

Ø 50 cm, in 6 kleuren

Violen

de allerbeste!
groot- en kleinbloemig,
uit eigen kweek

4,95
12 stuks

Calluna ’Garden Girls’

3,50
4,95

1,25
Tulpenmix of Narcis Quail
5,99
100 bollen per zak
Taxus supermooi
-20%
40 cm t/m 2 m. hoog
Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot 1,65

9,99

Commercieel adviseurs
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl

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

Het aantal dementiepatiënten in
Limburg stijgt de komende twintig
jaar met ruim zeventig procent. Deze
stijging zorgt ervoor dat de druk
op hulpverleners en mantelzorgers
toeneemt. Bij dementie treden geheugenverlies, gedragsverandering en
oriënteringsproblemen op. Vaak heeft
de patiënt voortdurende zorg nodig.
Omdat leeftijd een van de belangrijkste risicofactoren is, lopen ouderen
meer kans deze ziekte te krijgen. Met
alle gevolgen van dien voor de patiënt
en diens omgeving. Dit alles heeft een
enorme impact op zowel de mantelzorgers als zorgverleners.
Tijdens het ochtendprogramma
van de themadag behandelt klinisch

pantone 2765 U

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Op woensdag 3 november wordt in Zaal Roelanzia aan het Lovinckplein in Ysselsteyn de themadag ´De
onbekende wereld van de dementie´ gehouden. Deze dag wordt georganiseerd door KBO regio Horst-Venray
samen met ‘Hulp bij Dementie Noord- en Midden-Limburg’ en is bedoeld voor alle ouderen in de regio Horst en
Venray en medewerkers van zorggerelateerde organisaties. De nadruk ligt op de vraag hoe je met dementie in de
dagelijkse praktijk kunt omgaan, hoe je het ervaart en welke hulp er nodig en voorhanden is.

DE 3VROUWEN

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

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

De onbekende wereld van
dementie

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

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Themadag KBO regio Horst-Venray

Aanbieding t/m 12 okt., zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.

Altijd

Zondagds!
geope1n7 uur
van 9 tot

Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. +31(0)77-4729015
plantencentrumvelden.nl
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Cambrinus Concerten
presenteert
nota popmuziek
De Stichting Cambrinus Concerten (SCC) heeft afgelopen zaterdag een nota over live popmuziek overhandigd
aan wethouder Ger van Rensch. Met de nota ‘Aandacht voor live popmuziek in Horst aan de Maas’ wil SCC bereiken
dat de gemeente meer aandacht besteedt aan cultuurbeleid in het algemeen en popcultuur in het bijzonder.

Het seizoen is open!

Heerlijke verse
speculaas!

HORST • MAASBREE

De stichting organiseert bijna elke
week een concert, bijna altijd in café
Cambrinus in Horst. In haar tienjarig
bestaan heeft SCC een bovenregionale
en soms landelijke uitstraling verworven. SCC kent als geen ander de
perikelen die zowel podia als muzikanten ondervinden in enerzijds hun
programmeerwerk en anderzijds de
zoektocht van muzikanten naar
geschikte podia. Het idee dat in de
wereld van livemuziek – ook in een
gemeente als Horst aan de Maas – in
de afgelopen jaren veel is veranderd,
heeft er toe geleid dat SCC een forum
heeft georganiseerd met deelnemers
uit de wereld van de muziek en
beleidsmakers. Tegelijkertijd heeft SCC
een enquête uitgeschreven voor
muzikanten en podia. Die gegevens
liggen, naast eigen ervaringen, mede
aan de basis van deze popnota.

Bovenregionale
uitstraling Cambrinus
SCC gaat in haar nota specifiek in
op de serieuze kant van de livemuziek,
waarbij muzikanten die eigen werk maken in een heel andere positie verkeren
dan de bands die covers vertolken.
Vaak ligt er een wereld van verschil

tussen aandacht voor de inhoudelijkheid van zelf componerende muzikanten en de meer commerciële plek
die coverbands wordt toebedeeld. Van
overheidswege is er weinig belangstelling voor deze materie. SCC denkt dat
een gemeente als Horst aan de Maas
zichzelf en haar inwoners een dienst
bewijst door ook wensen omtrent deze
cultuur te verwerken in beleid.

Wij willen graag
meedenken
Jan Duijf van SCC licht een en
ander toe: “De wereld van de muziek
reguleert zichzelf niet zo goed. Vergelijk
het met de toeristische branche: ondernemers in die sector realiseren zich
meer dat ze in het belang van elkaar
handelen. De muziekwereld is meer op
zichzelf gericht. Het zou goed zijn als er
een soort koepel komt. Wij willen daar
graag gesprekspartner in zijn en kunnen muzikanten mobiliseren, maar daar
hebben we een faciliterende gemeente
voor nodig. Als de gemeente de poppodia subsidieert, kan ze een vinger
aan de pols houden. Om een voorbeeld
te geven: jongerencentra trekken een
ander publiek dan wij. Wij moeten het
hebben van zogenaamde luistercon-

certen: de attitude van de betalende
toeschouwer is die van de kritische
en luisterende muziekliefhebber. De
gemeente kan, als ze beleid ontwikkeld heeft, erop toezien dat podia doen
wat ze beloven.” Dat er bezuinigd gaat
worden, is volgens Duijf geen groot obstakel: “Iedereen weet dat er bezuinigd
moet worden. Het gaat ons vooral om
de behoefte dat de muzikanten serieus
worden genomen. Er moeten keuzes
gemaakt worden.”

HEGELSOM

PASTOOR DEBIJESTRAAT 18B
- Bouwjaar: 2001
- Woonoppervlakte: 240 m2
- Modern afgewerkte keuken
- Luxe badkamer
- Zeer ruim dakterras (100 m2)

Gemeente werkt aan
cultuurnota
Tot nu toe kent Horst aan de
Maas geen specifiek cultuurbeleid.
Inmiddels wordt daar wel aan gewerkt.
Wethouder Van Rensch gaf tijdens
de bijeenkomst aan dat een begin is
gemaakt met het ontwikkelen van
cultuurbeleid. De inhoud van de nota
van SCC wordt daarin meegenomen.
Duijf toont zich content en wil graag
blijven meedenken: “We willen graag
blijven bijdragen aan de verwoording
én realisering van het cultuurbeleid in
Horst aan de Maas”.
Geïnteresseerden kunnen de nota
gratis downloaden van de site van SCC:
www.cambrinusconcerten.nl

VRAAGPRIJS:
€ 295.000,= K.K.
Dit luxueuze penthouse biedt u binnen
en buiten een zee van ruimte. Er is onder
meer een zeer ruime woonkamer, een
moderne keuken, diverse slaapkamers en
overige ruimten. Het geheel verkeert in
een perfecte staat van afwerking.

ROYAAL
EN LUXE
APPARTEMENT

Tel: 0492 - 38 66 00
WWW.BERKKERKHOF.NL

HENK AARTS

Horst en Venray verdelen
Meerlo-Wanssum
De financiële splitsing van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum is bijna volledig afgerond.
Zoals bekend is de gemeente
Meerlo-Wanssum per 1 januari 2010
opgegaan in de gemeente Horst aan
de Maas (Meerlo, Tienray en Swolgen)
en Venray (Wanssum, Blitterswijck en
Geijsteren). De belangrijkste financiële afspraak is dat alle eigendommen die op het grondgebied van de

nieuwe gemeente liggen ook eigendom worden van die gemeente.
Omdat deze verdeling redelijk in
evenwicht is vindt hiervoor geen verrekening plaats. Voor alle overige zaken
geldt een verdeelsleutel van 54 procent
voor Horst aan de Maas en 46 procent
voor Venray. Deze verdeelsleutel is

vastgesteld op basis van het aantal
inwoners en woningen van de gesplitste delen van Meerlo-Wanssum.
De gemeenteraden van Venray
en Horst aan de Maas moeten zich
hierover nog uitspreken. Dat gebeurt
in Horst op de raadsvergadering van
9 november.

Beleef het buffet!

Herfst...
... buffet!
vanaf

€ 7,75 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com

Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Collecte Nierstichting
in Horst groot succes
Dit jaar is de collecte van de
Nierstichting in Horst zeer succesvol verlopen. Door de inzet van 65
collectanten is in de kermisweek een
totaalbedrag van 4.300 euro

opgehaald voor de Nierstichting.
Als alle plannen doorgaan dan gaat
de Nierstichting in 2011 meedoen
aan de gezamenlijke collecte in
Horst.

Xenos-winkel
deﬁnitief in Horst
Op 30 september is bekend geworden dat Xenos definitief een
winkel zal openen in Horst. Roy Roosen, een van de investeerders die
het pand ’de Smidse’ dit jaar van de Gemeente Horst kocht, geeft aan
overeenstemming te hebben bereikt met de winkelketen Xenos.
“We zijn verheugd met de
komst van Xenos. Dit is een mooie
aanvulling voor het winkelcentrum
van Horst en tevens de kwalitatieve

Roy Bouten:
Ik wil verder in de politiek
PvdA-PK politicus Roy Bouten lijkt langzaam maar zeker een minder prominente rol in de politiek te gaan spelen.
Hij werd in het begin van 2010 fractievoorzitter van de PvdA-PK in de gemeenteraad en volgde daarmee Birgit op de
Laak, die wethouder werd, op. Hij was goed en wel aangetreden, toen hij deze functie neerlegde vanwege verandering van zijn dagelijkse werk. Hij ging louter verder als raadslid. Nu wordt Bouten de voorzitter van de nieuwe
stichting Mixx beheer, het koepelbestuur van het vernieuwde jeugd en jongerenwerk in Horst. De aanvaarding van
deze taak betekent dat Bouten niet meer het woord kan voeren in de raad over jeugd- en jongerenwerk. Betekent een
en ander dat Bouten langzaam maar zeker een terugtrekkende beweging uit de politiek maakt?
Bouten: “Niks is minder waar. De
reden dat ik in de politiek zit is dezelfde
als het voorzitterschap van de judoclub
en nu dus ook Mixx beheer, namelijk dat
ik iets bij wil dragen aan de gemeenschap in Horst aan de Maas. Ik heb
aangegeven dat ik, als het gaat om

invulling die we zoeken voor ’de
Smidse’”, aldus Roosen. Volgens
InterMakelaars is zestig procent van
de Smidse inmiddels verhuurd.

Time
for

Fashion

Beleef de Herfst met

Nu bij aankoop vanaf €99,95
uit de actuele FRANK WALDER
herfst/wintercollectie dit
exclusieve dameshorloge
met sierlijke leren armband
kado! Op=Op
Aktieduur: t/m 24 oktober2010 (1 per klant)

punten die mijn werkzaamheden voor
Mixx beheer raken, mij onthoud van discussie en stemmingen. Mijn portefeuille
blijft echter de meest interessante met
onderwerpen als woningbouw (vooral
bouwen in eigen beheer), burgerparticipatie (zowel dorpsraden als ook het

betrekken van jongeren bij de politiek),
millenniumdoelstellingen maar ook
projecten als bijvoorbeeld de skatebaan. Er is dus geenszins sprake van
verminderde politieke interesse, sterker
nog, ik raak steeds meer overtuigd van
het feit dat ik verder wil in de politiek.”

Geplukt op de Hiltho?
www.hallohorstaandemaas.nl

Dankbetuiging!
De vele blijken van medeleven na het overlijden van
ôs mam en oma

Nell Paulus - van Deelen
hebben ons erg goed gedaan. Het is voor ons een grote steun te
weten dat ze bij velen zo geliefd was.
Wij willen haar gedenken in de 6 wekendienst die gehouden
wordt op 17 okt. om 10 uur in de parochiekerk van Broekhuizen.
Namens de kinderen en de kleinkinderen.

Geboren op 1 oktober 2010

geboren

Joaquin
Marius Gerardus

Broertje van Keanu
Zoon van de trotse ouders
Luc Schell & Francis Schroembges
Waterstraat 48, 5961 XJ Horst

Aanbieding: Div. vaste planten en
grassen 50% korting
HORTENSIA’S (130 srt.) Buxus € 0,50,
Laurier v.a. € 2,00, Taxus v.a. € 1,50.
U kunt nu al uw bomen bestellen, zie
onze website: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree.
Open zaterdag van 9.30 - 16.30 uur of
bel: 06-40327108 / 077-4653283
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Te Koop: Potchrysant + planten
Nu weer leverbaar Potchrysant/
Bolchrysant, Buxusplantjes ,
Pyramides, Tuinrozen, Heideplanten
Veenweg 5A America
Appartement te huur
Luxe gemeubileerd appartement in het
centrum van Horst te huur. Bij voorkeur
zakenmensen voor tijdelijk onderkomen.
Tel.: 06-44432867.

http://homepage.mac.com/theelen
week40 FrankwalderHorst

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

Chakra voetmassage met gekleurde
olie. In oktober 30 euro. Folder:
May Proosten Horst 077 - 398 61 14
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05
Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Appels zelf plukken
0,25 euro per kilo. Elstar en andere
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
06- 53 130 132

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke
gedenktekens
RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl
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Usee en M@xx van start

Slender
You Fit
Sport- en afslank
instituut

Het nieuwe jeugd- en jongerenwerk in Horst gaat komend weekend van start. De nieuwe overkoepelende
organisatie Mixx Beheer probeert het ingeslapen aanbod aan activiteiten voor jongeren nieuw leven in te blazen.
Roy Bouten, de nieuwe voorzitter
van de stichting Mixx Beheer, legt de
nieuwe opzet uit: “Usee is voor jongeren
van 10 tot 12 jaar, de M@xx is er voor
de groep van 12 tot 14, de Werkplaats
komt er voor 14- tot 16-jarigen en aan
OJC Niks verandert niet zo veel. In
samenwerking met de jongeren is
gekozen voor deze eigentijdse namen.”
Usee en M@xx zijn de opvolgers van de
Joho en De Vlies. De Vlies sloot twee
jaar geleden haar deuren vanwege te
geringe belangstelling.

Jeugd mede bepalend
voor het programma
Alle activiteiten van Usee, M@xx en
de Werkplaats vinden in principe plaats
in het gebouw waar voorheen De Vlies
zat. Het gebouw van OJC Niks houdt dezelfde functie: activiteiten voor de jeugd
vanaf 16 jaar. Beide gebouwen krijgen
een andere naam: De Vlies wordt B2,
Niks wordt B34. De getallen corresponderen met de huisnummers van de
panden. Usee en de M@xx zijn om de
twee weken open op zaterdagavond en
de invulling van deze avonden ligt bij
de activiteitencommissie, maar belangrijker nog bij de jeugd zelf. Het doel is
namelijk om in te spelen op de wensen

en behoeften van deze jongeren.
Over bezoekersaantallen wil Bouten
zich nog niet uitlaten: “Verwachtingen
heb ik persoonlijk nog niet. Wij zijn een
voorziening en geen standaard horecagelegenheid. We moeten avonden
durven organiseren waar de reguliere
horeca geen brood in ziet, maar die bij
ons onderdak kunnen vinden. Kijk je
naar de sozen in Horst aan de Maas dan
zijn het stuk voor stuk laagdrempelige
podia waar regionale bandjes hun eerste podiumervaring op kunnen doen. De
sozen zijn een kweekvijver van talent.
Dit willen we ook graag stimuleren.
We hopen natuurlijk dat het zo goed
mogelijk bezocht gaat worden en we
zullen, om de exploitatie rond te krijgen
zeker goede acts en activiteiten moeten
organiseren. Het belangrijkste is dat
we voldoen aan ons doel, namelijk het
bieden van een totaal aanbod voor de
jeugd vanaf 10 jaar. Als ik om me heen
kijk en het enthousiasme bij de vrijwilligers en bestuursleden zie moet dat
zeker lukken. We staan ook open voor
suggesties en nodigen iedereen die met
ons mee wil denken uit.”

Géén alcohol
In het verleden was met name
het alcoholbeleid bij De Vlies een

aandachtspunt. Bouten kan klare wijn
schenken: “Voor ons geldt duidelijk
dat er tot 16 jaar géén alcohol wordt
geschonken. We hebben ons aan regels
te houden op het gebied van alcohol,
roken en commercie en dat gaan we
zeker doen.”

agenda staan, naast de ingekomen
stukken en lopende zaken, de volgende
onderwerpen: VVN, Aandachtspunten
politie, DOP (Buurtcafé 15-11-2010),

6-10 kilo
in
4 weken

Komende weekend
officiële opening
Het programma voor het komend
weekend ziet er als volgt uit:
Vrijdag 8 oktober om 16.00 uur is
de officiële opening bij B2 (voormalige De Vlies) en B34 (Niks-gebouw).
Vervolgens zullen Usee (met als thema
Crazy Games Magic Show, in B2, van
19.00 uur tot 22.00 uur, voor 10- tot
12-jarigen) en OJC Niks (Aux Raus,
vanaf 20.30 uur in B34) hun activiteiten
organiseren.
Zaterdag 9 oktober wordt de aftrap
geleverd door de M@xx (van 20.00 tot
23.00 uur, Neon Party Black Edition,
met dresscode zwart in B2, entree 2
euro) en organiseert de Niks een DJ
avond (C-mon & Kipsky, vanaf 20.30 uur
in B34).
Zondag 10 oktober is vanaf 14.00
uur iedereen welkom in gebouw B2
voor de open dag.

Dorpsraadvergadering America
Op woensdag 13 oktober is er
een openbare dorpsraadvergadering
in America. De vergadering start
om 20.00 uur in Aan de Brug. Op de

Snel, gemakkelijk en
effectief afslanken met
Sanislim en/of Slinc

Groen onderhoud, manifestatie Kom
in Aan de Brug en het gezondheidscentrum. Belangstellenden zijn van
harte welkom in Aan de Brug.

Soedanese gasten bij
Raymond Knops

Winterviolen
Stuntprijs!

dag
Koopzon
ber
to
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r
17:00 uu

Prachtige winterviolen
12 stuks

2,75

Alleen geldig op zaterdag 9
en zondag 10 oktober

•
•
•
•

persoonlijke begeleiding
geen jojo effect
aanpak van vet%
behoud van spiermassa

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

Maak nu een afspraak!
Voor meer informatie:
www.slenderyoufit.nl
Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 06-33178333

Jeans
en nog
véél
meer…

Vrijdag 8 OkT
WEEkEnd kick OFF
cOckTailS En ShOTS
SpEcialS!!
ZaTErdag 9 OkT
80/90 parTy SaTurday
dj MOuSE in ThE hOuSE

niEuW:daghap-MEnu

vernieuwd…
trendy…
ontdek het…
vanaf 15 oktober!

kEuZE uiT 4 hOOFdgErEchTEn
incl. VOOrgErEchT OF SOEp
kOFFiE OF ThEE na

E 18,50 p.p.
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Kamerlid Raymond Knops had afgelopen week een bijzondere logee. De 26-jarige Soedanees Peter Malir Biar
was samen met zijn neef een paar dagen bij hem op bezoek om geld in te zamelen voor zijn goede doel in Soedan.

Anuol en Peter op bezoek bij
de boerderij van de familie Jenniskens in Meterik
Het levensverhaal van Peter Malir
Biar zit vol met verschrikking en geweld.
Zo werd hij al op jonge leeftijd ingezet
als kindsoldaat en raakte hij levensgevaarlijk gewond. Knops ontmoette Peter
Malir Biar in juli 2008 in Zuid-Soedan.
Het kamerlid was daar met de vaste
kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Het project van Peter en zijn neef
Anuol richt zich op de Soedanese jeugd
die veelal is getraumatiseerd door de
burgeroorlog. Ze richten zich op dit
moment vooral op het komende referendum in Soedan, waarbij de burgers
kunnen beslissen over het wel of niet
opsplitsen van Soedan. Peter Malir Biar:

“Voor de eerste keer in de geschiedenis van Soedan kunnen de Soedanezen
deelnemen in het democratische proces.
In dit referendum wordt bepaald of ZuidSoedan zich afscheidt van de rest van
Soedan. De meeste mensen in ons land
hebben weinig of geen opleiding en begrijpen niet wat dit referendum inhoudt.
We willen mensen laten zien wat de
afscheiding inhoudt en wat het betekent
als Soedan één land blijft.” Daarnaast
moet het project jongeren helpen met
het ontwikkelen van vaardigheden zodat
ze werk kunnen vinden. “Veel geweld in
ons land komt voort uit het feit dat veel
jongeren geen werk en daardoor geen
geld hebben”, vult Anuol hem aan.
Peter en Anuol zijn in Nederland
om een netwerk op te bouwen en geld
in te zamelen voor hun project en om
te vertellen over de problematiek in
Zuid-Soedan. Daarnaast neemt Knops
hen mee naar verschillende plekken in
ons land. “Het is goed om te zien hoe
mensen hier met problemen omgaan, in
tegenstelling tot in Soedan. In mijn land
gaan mensen niet met elkaar in dialoog,
ze schieten op elkaar”, aldus Peter.
Ronde Tafel Venray-Horst en Rotary
Horst sponsoren het project.

Broodje gezond 
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Dofra is een innovatieve en dynamische machinefabriek, gevestigd
te Horst. Wij ontwikkelen en produceren componenten, machines
en productielijnen voor de champignonsector en de food-industrie.
Onze afnemers bevinden zich over de gehele wereld.

In verband met de sterke groei van onze organisatie, zoeken wij:

Enthousiaste salesmanager m/v

Agro Versverwerkende machines / machines voor champignonteelt

3D Tekenaar/Constructeur m/v
Wie zoeken wij?
Voor ons bedrijf te Horst zijn we
per direct op zoek naar een ervaren
3D tekenaar/constructeur. Je
ontwerpt en detailleert machines
en complete productielijnen
in de voedselverwekende
industrie. Daarbij hoort tevens de
werkvoorbereiding richting inkoop
en richting de productiewerkplaats.

Het betreft een groeifunctie waar je in enkele jaren kunt
uitgroeien tot ontwerper van voedselverwerkende machines.
Je krijgt daarbij ondersteuning van een ervaren constructeur
en door opleidingen/cursussen.
Functie-eisen:
■ Enkele jaren relevante ervaring
■ Ervaring in de apparatenbouw/machinebouw voor
voedselverwerkende machines is een pré.
■ Ervaring met Autodesk Inventor
■ Ervaring met Autodesk Vault is een pré!
■ Ervaring met Isah is een pré!
■ Beheersing van de Engelse taal, redelijk tot goed in woord
en schrift
■ Opleiding MBO-Wtb of HBO-Wtb

All round monteur machinebouw m/v
De taken van de all round monteur machinebouw omvatten o.a. :
■ Het zelfstandig, vanaf tekening, kunnen monteren van (delen van) machines, zowel mechanische als
electronische componenten (is een pre)
■ Vanaf tekening meerdere bewerkingen op materialen kunnen uitvoeren, zoals MIG/MAG/TIG-lassen
en/of plaatbewerkingen en/of verspaning en/of montage mechanisch en/of elektrisch
■ Mede bepalen van de toe te passen bewerkingsmethoden, te gebruiken materialen en
gereedschappen om de kwaliteitseisen (toleranties) te kunnen realiseren
■ Kwaliteitscontrole op het product
■ Kennis van hydrauliek, pneumatiek en fijnmechanische montage
■ Kennis van elektrotechniek is een pre
■ LBO/MBO Wtb-opleiding
■ Indien nodig bereid tot het volgen van opleiding
■ Nauwkeurig en accuraat kunnen werken
■ Flexibele instelling

We bieden een uitdagende functie
in een dynamische onderneming
met een jong management team.
Je krijgt ruimte om zelf de lead
te nemen in de tactische en
operationele marktbewerking,
zolang dit past in de strategische
richting die voor het bedrijf is
uitgezet. Sterker nog, als je niet in
staat bent om die lead te nemen,
ben je niet de man (of vrouw) voor
deze baan.
In jouw functie wordt je het
boegbeeld van ons bedrijf en zul je
in nauw overleg met de directie het
pad voor het bedrijf mede bepalen.
Je hebt ervaring met machines
die verse groenten en aardappelen
verwerken en/of machines
voor champignonkwekers, met
name watergeefsystemen en
oogsthulpmiddelen.
Heb je aantoonbaar de ervaring
en capaciteiten en ben je
bereid deze uit te breiden,
dan horen we graag van je.

Je takenpakket omvat :
■ Voorbereidende constructiewerkzaamheden
■ MIG- and TIG-lassen, zowel RVS als zwart staal
■ Bewerkingen op lichte staalconstructies en machinebouw
■ Zelfstandig, vanaf tekening kunnen werken
■ Machine(onderdelen) kunnen samenstellen vanaf tekening

Je taken omvatten het:
■ Instellen en bedienen van kantbanken (Darley, niet CNC)
■ Instellen en bedienen van knipscharen (Safan)
■ Instellen en bedienen van Conventionele uithoekmachine en ponsmachine
■ Instellen en bedienen van Ponsnibbelaar (Haco, CNC)
■ Zelfstandig, vanaf tekening kunnen werken

CNC Draaiers en CNC Frezers m/v
Vereisten:
■ LBO/MBO Wtb-opleiding
■ Opleiding CNC draaien/frezen
■ Minimaal 3 jaar ervaring
■ Tekeningen kunnen lezen en kunnen omzetten naar machinebewerkingen
■ Eraring met machinebesturingen van Heidenhain, Fanuc, NUM besturingen is een pre
■ Indien nodig het volgen van opleiding
■ Programmeerkennis van CNC-machines is een vereiste
■ Flexibele instelling
■ Zelfstandigheid in het werk
■ Je bent een aanpakker
Ben je enthousiast, houd je van je werk en spreekt het je aan om extra uren te maken
(geen ploegendienst) dan is dat voor ons een pre.

Lasser/constructiebankwerkers m/v
Vereisten:
■ LBO/MBO Wtb-opleiding
■ Opleiding MIG/MAG/TIG, minimaal niveau 2
■ Minimaal 2 jaar ervaring
■ Tekeningen kunnen lezen en vanaf werktekening kunnen werken
■ Indien nodig bereid tot het volgen van opleiding
■ Flexibele instelling
■ Zelfstandigheid in het werk
■ Je bent een aanpakker

Je taken omvatten o.a. :
■ Het opzetten en implementeren van een marktaanpak in
diverse sectoren en geografische markten
■ Het uitwerken van offerte-aanvragen en het bewaken van
het offertetraject
■ Het verwerven van orders bij bestaande en nieuwe klanten
■ Het begeleiden van de uitvoering van de orders tot en met
ingebruikname door de afnemer
■ Mede ondersteunen/begeleiden van je collega verkopers
(ervaring overdragen)
■ Ondersteuning van R and D door gericht aandragen van
functionele specificaties voor te ontwikkelen machines
■ Verzorgen van presentaties en beursbemanning
■ Aangeven van marktontwikkelingen en daarop een passend
marketing antwoord formuleren
In jouw bagage heb je:
■ Aantoonbare ervaring in het opzetten van een
marktbenadering tbv acquisitie. Je kunt hier op zowel
strategisch, tactisch als operationeel niveau acteren
■ Goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels
■ Minimaal 5 jaar commercieel-technische ervaring met
een of meer relevante producten of diensten op de
internationale markt
■ Een projectmatige manier van werken
■ Sterke communicatieve vaardigheden, enthousiasme,
doorzettingsvermogen en gevoel voor humor
■ Enig affiniteit met werktuigbouwkunde
■ Belangrijke competenties: resultaatgericht, besluitvaardig,
zelfstandig, initiatiefrijk, overtuigend, vast- en
volhoudend, coachend

Mig-Tig lasser niveau 2 m/v

Plaatwerker m/v

Het werk
Sales Engineer. Voor deze unieke functie zoeken we een
authentieke, energieke en pragmatische persoon die
gemotiveerd wordt door de ruimte die hij krijgt om, zowel
operationeel als strategisch, een bijdrage te leveren aan
groei en professionalisering van de organisatie. Je bent een
flexibele persoon die zich thuis voelt in een kleine, snel
groeiende organisatie die actief is in een markt met veel
(technologische) ontwikkelingen.
Jouw klantenkring is nationaal en internationaal waardoor
je circa 40% van je tijd binnenshuis en ca. 60% van je tijd
buitenshuis zult zijn.

Werkvoorbereider m/v
Je taken:
Als werkvoorbereider bereid je
de voor een order te verrichten
werkzaamheden zodanig voor dat
het eindproduct binnen de gestelde
tijd op efficiënte wijze kan worden
vervaardigd. De voorbereiding
betreft de benodigde materialen,
maakdelen, normdelen, mallen,
matrijzen en handgereedschappen
en uitbestedingen. Daarnaast
behoort het tot je takenpakket
om documenten gereed te
(laten) maken die voor de
productie van machines nodig
zijn, zoals productieopdrachten,
bewerkingsstaten, magazijnpicklijsten, magazijnuitgiftebonnen e.d.

Vereisten :
■ MBO denk en werkniveau
■ Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare
functie
■ Je werkt secuur
■ Je hebt kennis van metaalbewerking
■ Flexibele instelling
■ Zelfstandigheid in het werk
■ Je kunt omgaan met stressituaties

Ben je geïnteresseerd in een van de genoemde
vacatures of heb je hierover vragen?
Op onze website kun je een verdere indruk krijgen
van de producten die we ontwikkelen en produceren.
Ook kun je contact opnemen met Frank Verschuren
(f.verschuren@dofra.nl).

Dofra b.v. Nijverheidsstraat 11, 5961 PJ Horst
T (077) 399 98 88 E info@dofra.nl I www.dofra.nl
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Europees Kampioenschap
Bullshooter in De Schatberg

sport 07
professioneel bijspijkeren in Horst!
Wij zoeken voor de vestiging in Horst:

STUDENTEN

Van 7 tot en met 10 oktober 2010 wordt in recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum het Europees Kampioenschap Bullshooter gehouden, dat georganiseerd wordt door Bullshooter Europe en voor de 18e keer plaatsvindt.

Wil jij bijles geven aan leerlingen van het
voortgezet onderwijs, ben jij een enthousiast
persoon en zit je op 5 of 6 VWO/HBO/WO
reageer dan naar:
HBS, tav. Judith Spijkers
T: (0495) 543069
M: (06) 25301365
E: judith.spijkers@home.nl

Kinderopvangtoeslag (subsidie) voor ouders die hun kinderen regelmatig
laten opvangen door oma, opa, familie, bekenden of een “vreemde” oppas.

Bullshooter is een vorm van darten
dat gespeeld wordt met softtip pijlen
op elektronische kasten. Deze dartvorm
wint enorm aan populariteit en wordt
wereldwijd in 51 landen gespeeld.
In oktober 2009 werd in De
Schatberg voor de eerste keer het
Europees Kampioenschap Bullshooter
gehouden. Na het succes van vorig
jaar keert dit evenement dit jaar terug
op het recreatiepark. Het kampioen-

schap zal bestaan uit open en gesloten
toernooien. Om deel te kunnen nemen
aan de open toernooien moet men wel
aangesloten zijn bij een dartbond. Er
zijn meerdere grote prijzen te winnen
tijdens het EK Bullshooter. In totaal
wordt er 35.000 euro uitgegeven aan
prijzengeld. Daarnaast worden er 200
trofeeën verdeeld en kunnen er vijftien
plaatsen voor het WK Bullshooter in
Chicago gewonnen worden.

• Wilt u gastouder worden?
• Zoekt u een gastouder?
• Wij gaan zeer snel te werk en regelen alles voor u!
• Roodkapje hanteert concurrerende prijzen!

Er worden op het toernooi zeker 1.700
tot 1.800 darters uit achttien landen
verwacht. Het evenement zal dus
een internationaal karakter hebben.
Zaterdag 9 oktober zal er om 18.00
uur een vlaggenparade worden gehouden waarbij ieder landenteam zich
kan presenteren. Aansluitend wordt
er een optreden gegeven door the
Mylesbrothers, dit zijn vier broers die de
Schotse doedelzak bespelen.

Vraag vrijblijvend advies!

Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas
Tel: 0628 564 164, info@roodkapjehorstaandemaas.nl
www.roodkapjehorstaandemaas.nl

Mountainbiketocht in Horst
gediplomeerde atb-trainer te fietsen.
Onderweg wordt dan spelenderwijs de
basistechnieken van het mountainbiken
geleerd, denk hierbij aan veiligheid, remtechniek, bochtentechniek en dergelijke.
Deze groep start op zondag om 10 uur.
Inschrijven voor de tochten kan tussen 8.30 en 10.00 uur bij café de Beurs,
Gasthuisstraat 27 in Horst. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50 euro (leden van NTFU
ontvangen 1 euro korting) en voor jeugd
tot en met 15 jaar slechts 1 euro. Het

dragen van een valhelm is verplicht.
Halverwege de tocht is er een pauzeplaats met goede verzorging (drank,
koek, en dergelijke). Bij pech
is er een materiaalwagen beschikbaar
en na afloop is er de mogelijkheid tot
het afspuiten van de fiets. Ook kunnen
de deelnemers na afloop douchen.
Voor meer info zie onze website
www.twcoranje.nl of bel met Peter
Alards, telefoon 077 398 79 81, mailen
kan ook naar zht@twcoranje.nl

Een schoner milieu
vraagt om actie

Finn Thiesen is het 100e
jeugdlid van Set Up uit Meerlo

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Na inschrijving kan ieder in zijn of
haar eigen tempo een route fietsen.
In de bosrijke omgeving van Horst zijn
routes uitgezet van respectievelijk 20,
30, 40 en 50 kilometer. De routes gaan
voor 90% over onverharde wegen en
paden. Met veel single-tracks, korte
klimmetjes en kombochten blijft de
route tot op het eind afwisselend.
Voor de jeugd is het mogelijk om
de 20 kilometer route in groepsverband
en onder leiding van een ervaren en

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Op zondag 10 oktober organiseert Toer- en Wielerclub Oranje uit Horst voor de 32e keer een mountainbiketocht in de omgeving van Horst, beter bekend als de Zandhazentocht. De zandhazentocht is een tweesterrentocht, dit is een door de Nederlandse ToerFiets Unie gegeven kwalificatie, en staat voor maximale kwaliteit.
Deelname aan deze tochten is mogelijk voor iedereen, van beginner tot amateur.

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

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

Miele-wasautomaat vanaf 1.600 toeren

Met
Artminder
SL presenteert
Loewe
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
van
dan 90 mm
moet een
dezetv-toestel
tv niet onderdoen
op het
vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDvanresolutie
mindertot
dan
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDinnovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles is aan
boord. De ontvangst
resolutie
tot innovatieve
100Hz-technologie
24p-bioscoopweergave:
alles is aan boord.
De ontvangst
van HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net als deen
opname
ervan via een hardeschijfrecorder
van maar
liefst
van250
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
GB. Ontdek alle
mogelijkhedennet
bij als
uwde
Loewe-handelaar:
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:
Vraag naar de actievoorwaarden

Binnen de jeugdafdeling van
volleybalclub Set Up is de afgelopen
jaren hard gewerkt aan een stabiele organisatie en dit werpt nu zijn
vruchten af. Vorig seizoen had Set Up
nog maar elf jeugdteams, dit seizoen

zijn dat er al zeventien. Finn Thiesen
is het 100e jeugdlid van Set Up en
traint elke zaterdag bij de groep van
4- en 5-jarigen. Deze groep wordt
getraind door mannen van het eerste
herenteam en maken de kinderen op

een speelse manier bekend met het
spelletje volleybal. Finn is tijdens de
training in de bloemetjes gezet en
heeft een uniek t-shirt gekregen met
aan de voorkant het logo van Set Up
en met het rugnummer 100.
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home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Gemengd Koor Tienray
viert jubileum

Herberg de Morgenstond
Sinds 1987

Herberg
de Morgenstond
www.herbergdemorgenstond.nl
Sinds 1987

www.herbergdemorgenstond.nl

Het Gemengd Koor uit Tienray bestaat deze maand veertig jaar. Het koor viert het jubileum met verschillende
activiteiten.

Vanaf heden zoeken wij:
Vanaf heden zoeken wij:

 Een hulpkok
Die 
in Een
eenhulpkok
team van een chef-kok,
Die in een team van een chef-kok,
sous chef-kok
en en
een
keukenhulpen
sous chef-kok
eendrietal
drietal keukenhulpen
voor versterking
gaat
voor versterking
gaatzorgen.
zorgen.
De eigenschappen
zijn:
De eigenschappen
zijn:
-

-

Goede arbeidsomstandigheden

Goede
arbeidsomstandigheden
- Flexibele werktijden
Flexibele
werktijden
- Werken
met producten uit de streek
- 24 uur
perproducten
week
Werken
met
uit de streek
Loon
volgens
CAO
24- uur
per
week
Loon
volgens CAO
Een afwashulp
Welke met de nodige zorgvuldigheid zijn / haar werk verricht.

 Een afwashulp
De eigenschappen van de baan zijn:
Welke met de nodige zorgvuldigheid zijn / haar werk verricht.
- Goede arbeidsomstandigheden
De eigenschappen
van de baan zijn:
- In het weekend, de vakantie en eventueel doordeweekse dagen
- Gemiddeld 5 /10 uur per week
Goede
arbeidsomstandigheden
- Loon
volgens CAO

- In het weekend, de vakantie en eventueel doordeweekse dagen
Ons
- motto:
Gemiddeld 5 /10 uur per week
Werken in een goed georganiseerd bedrijf geeft
Loon
volgens Bij
CAO
een goed
gevoel:
de gast
In het werk
In je omgeving
Ons motto:
Aan jezelf bedrijf geeft
Werken in een goed georganiseerd
een goed
gevoel:
Bij de gast
Ben jij degene die wij zoeken ?
In het werk
Stuur dan een sollicitatiebrief
naar: info@herbergdemorgenstond.nl
Voeg hierbij:
je CV , evt. referentie en pasfoto
In je omgeving
Plaats: Griendtsveen Aan
Telefoon:
jezelf0493-529251

Ben jij degene die wij zoeken ?
Stuur dan een sollicitatiebrief naar: info@herbergdemorgenstond.nl
Voeg hierbij:
je CV , evt. referentie en pasfoto
Plaats: Griendtsveen
Telefoon: 0493-529251
www.streekrestaurants.nl

Het Gemengd Koor werd op 19
oktober 1970 opgericht. Voor die tijd
had Tienray een (mannelijk) kerkkoor
en een dameskoor. De dirigent van het
dameskoor, zuster Gemma, nam het
initiatief tot het samengaan van beide
koren. Omdat het dameskoor al vaker
met het kerkkoor diensten in de kerk
verzorgde, zoals met Kerstmis, lag een
samengaan van beide koren voor de
hand. Het eerste koor in 1970 bestond
uit 26 leden met als dirigent Stans
Cruijsberg.
Het Gemengd Koor verzorgt sinds
die tijd de zang in de diensten van de
parochiekerk van Tienray. Daarnaast
is het koor op vele andere gebieden
actief geweest. Het muziekgezelschap
leverde bijdragen aan de Tienderse
Revue en aan de Tienrayse Mariafeesten, verzorgde kerstconcerten en
organiseerde concertreizen en het
herfst- of lenteconcert. Als één van de
hoogtepunten staat het Kerstconcert
van 1977 te boek, waaraan de bekende tenor Willy Caron deelnam. De
kerk puilde uit.

Prijzenregen
bij concoursen
Een ander hoogtepunt is de prijzenregen bij de concoursen waaraan

het koor deelnam. Vanaf het eerste
concours in 1972 (het AVRO-concours
in Hilversum) tot het laatste concours
in 1999 in Aarle-Rixtel grossierde het
koor in eerste prijzen.

Initiatiefnemer
gemeentelijke
korenavond
Het Gemengd Koor nam in 1975
een initiatief dat erg succesvol werd:
de gemeentelijke korenavond. Om
beurten kregen de deelnemende
koren de opdracht deze korenavond
te organiseren. Deelnemers waren
de koren van de zes dorpen van
de gemeente Meerlo-Wanssum
(Geijsteren, Wanssum, Blitterswijck,
Meerlo, Tienray en Swolgen). Meestal
zong elk koor een drietal liederen vrij
naar keuze, soms werd aan de avond
een thema gekoppeld. Ten gevolge
van de gemeentelijke herindeling is
in november 2009 voor de laatste
keer de korenavond georganiseerd.
Het koor wordt gekenmerkt door
een grote mate van stabiliteit. Het
bestuur kende slechts drie verschillende voorzitters: vanaf het begin
tot 1991 was dat Gerard Reijnders,
vervolgens Toon Knoops tot 2003

Jaarlijkse vlooienmarkt in America
Op zondag 10 oktober organiseert
Jong Nederland America de jaarlijkse
vlooienmarkt. Deze wordt gehouden
van 13.30 tot 16.00 uur bij blokhut Ôs
Thoês, gelegen aan de Kerkbosweg 34
in America. Er is op de vlooienmarkt

een breed assortiment tweedehands
spullen te koop, zoals boeken, speelgoed, meubels, elektra, porselein en
kleding. Enkele waardevolle spullen
worden om 14.00 uur per opbod verkocht. De entree bedraagt 1,50 euro.

en sinds die tijd Jo Wijnands. Stans
Cruijsberg (van 1970 tot 1988) en
Ernst Lamers (van 1997 tot 2007) zijn
de dirigenten met de meeste dienstwww.streekrestaurants.nl
tijd. Sinds 2007 staat Gerda Hendrikx
aan het muzikale roer.

Nieuwe leden gezocht
Het koor bestaat anno 2010 uit
29 actieve leden, waarvan negentien
dames en tien heren. Bij het 25-jarig
jubileum waren er veertig leden. Door
vergrijzing neemt het aantal leden
langzaam maar zeker af. Het is voor de
meeste koren een moeilijke zaak om
nieuwe leden te krijgen. Het werven
van leden is een noodzaak voor het
Tienrayse koor, wil het op den duur
kunnen blijven bestaan.
Onder leiding van de dirigent wordt
in overleg met de muziekcommissie het uitgebreide muziekrepertoire
steeds aangepast en vernieuwd. Hierbij
wordt rekening gehouden met het
programma, de wensen en mogelijkheden van het koor.
Op 19 oktober 2010 bestaat
het koor veertig jaar. Het Gemengd
Koor heeft een jubileumprogramma
opgesteld. Zaterdag 16 oktober wordt
het jubileum gevierd met een Heilige
Mis om 18.00 uur in de kerk in Tienray.
Het koor zingt dan onder andere Die
Deutsche Messe van Franz Schubert.
Na deze dienst zal om 19.30 uur in
het parochiehuis een receptie worden
gehouden.

Optreden in de Sint
Jan in Den Bosch
Zowel voor de Heilige Mis als ook
voor de receptie worden alle mensen
uitgenodigd die het koor een warm
hart toedragen en die in het verleden
als lid, dirigent of pianist met het koor
hebben gewerkt. Op zondag 24 oktober
zingt het koor tijdens de Heilige Mis in
de Sint Jan van Den Bosch.

www.etenenweten.com

www.etenenweten.com

www.peelllandsgilde.nl

www.peelllandsgilde.nl
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Theo Clevers IJssalon viert zilveren jubileum

IJssalon Clevers trendsetter in de
ijsbranche
IJssalon Theo Clevers bestaat 25 jaar. De officiële datum waarop Theo zijn ijssalon begon is 23 september 1985. Dit
najaar viert de ijssalon dit met medewerkers en oud-medewerkers door middel van een reünie op vrijdag 5 november
in café ’t Stammineke in Grubbenvorst. Een dag later is er een receptie, gevolgd door een feestavond in Brasserie In de
Witte Dame te Grubbenvorst. In 2011 volgen er diverse jubileumacties voor consumenten. Wie is Theo Clevers die door
velen als een soort ‘IJsheilige’ door het leven gaat? Onze Hallo-verslaggever sprak met hem.
Theo Clevers is 47 jaar oud en is
gehuwd met Mill Evers (47). Samen
hebben ze een zoon, Ted, die 10 jaar
oud is. Theo heeft het maken van ijs
geleerd van zijn vader Leo die ruim tien
jaar geleden is overleden.
Theo: “We verkochten thuis softijs
en later kwam daar schepijs bij van het
merk Schöller. Ik vond dat zeer interessant en wilde dus alles weten over ijs.
Al vrij snel kwam ik tot de conclusie
dat ik het zelf moest maken om me te
kunnen onderscheiden. En na 25 jaar
doe en denk ik nog steeds hetzelfde. Ik
wil blijven vernieuwen en ontwikkelen,
dat is de toegevoegde waarde aan mijn
bedrijf om onderscheidend te zijn en te
blijven”, aldus ‘Tedje’, zoals iedereen
hem in de volksmond noemt.
Verkocht Theo zijn ijs eerst in
zijn verbouwde geboortehuis op de
hoek Kloosterstraat-Lottumseweg,
vanaf 1995 groeide de ijssalon uit tot
ontmoetingsplaats van ijsliefhebbers.
In dat jaar besteedde het Algemeen
Dagblad (AD) aandacht aan de
Grubbenvorster ijssalon. IJssalon Clevers
werd tot drie keer toe winnaar van de
nationale ijstest, georganiseerd door
het AD. De berichtgeving in het dagblad
gaf de ijssalon een boost en al vrij snel
volgde nieuwe uitbreidingen van zijn

Theo Clevers voor zijn stand op de Hiltho in Horst
ijssalon. Anno 2010 heeft Tedje naast de
ijssalon in Grubbenvorst ook ijssalons in
Arcen en Overloon. Op de drie locaties
samen zijn maar liefst 215 mensen
werkzaam, inclusief parttimers en
medewerkers op oproepbasis.
Theo Clevers mag zich vanaf 2002

Meesterijsbereider noemen. Een
Meesterijsbereider is de hoogste
graad van vakbekwaamheid op het
gebied van ijs bereiden. Theo: “Een
Meesterijsbereider dient alle vaardigheden in huis te hebben om ambachtelijk
ijs en ijsproducten te kunnen bereiden

en is tevens een meester in de patisserie.” En juist op het ambachtelijk ijs
bereiden heeft de Grubbenvorstenaar
zijn zinnen gezet. “Ik heb een mooie
locatie aangekocht in Grubbenvorst
waar ik graag een ambachtelijke ijsmakerij wil beginnen. Zo kunnen we naar
de toekomst toe de beste producten
blijven maken voor onze ijssalons. De
ambachtelijke ijsmakerij wil ik omringen
met heel veel fruitbomen zodat je als
het ware te midden van je grondstoffen
staat te werken”, aldus Tedje.
Op de vraag of er ook trendsetters
zijn binnen de ijswereld zegt Theo:
“Die zijn er inderdaad. Italië neemt
daarin vaak het voortouw maar
ijsorganisaties in Nederland hebben
ons bedrijf ook al eens genoemd als
trendsetter voor de branche.” Clevers
ziet dat als een groot compliment.
“Mijn vader zou verschrikkelijk trots op
me zijn en het tegen iedereen willen
vertellen, want praten kon mijn vader
als geen ander”, aldus Tedje.
Volgens de Meesterijsbereider is het
beste weer voor de verkoop van ijs 21
graden, zon en geen wind. Als ik hem
de vraag stel waar hij het liefste ijs zou
willen verkopen op de Noordpool of in
de Sahara zegt Tedje: “IJs verkopen, op
de Noordpool lijkt me wel de mooiste
uitdaging, is ook gemakkelijker met
de vriezers.” Of dat er ooit van komt is
twijfelachtig want de ondernemer heeft
zijn handen vol aan mensen die de weg
naar zijn ijssalon in Grubbenvorst weten
te vinden.

Starters
in de regio
Bedrijf

PUUR
haarmode & make-up
Eigenaar Charlotte Jacobs
Adres
Ringovenhof 31
Plaats
5865 BN Tienray
Telefoon 06 40 05 36 98
info@kapsalonpuur.nl
E-mail
Website www.kapsalonpuur.nl
Sector
Kapper en visagie
Start
28 september 2010
Activiteiten
De klanten zijn voor een
goed advies, een trendy kapsel
en een passende make-up van
harte welkom in de kapsalon
van PUUR Haarmode & Makeup. Aandacht voor de klant
staat hoog in het vaandel. Dit
komt tot uitdrukking in iedere
kappersbehandeling.
Verder kan de klant terecht
voor make-up behandelingen,
extensions, bruidskapsels en
kinderfeestjes.
Doelgroep
Iedereen die ontspanning,
gezelligheid en goede kwaliteit
wil voor een betaalbare prijs is
welkom als klant.
Onderscheidend vermogen
PUUR haalt het mooiste uit
iedereen. ‘Voel jij je van buiten
mooi, voel je dat ook van
binnen’. Dat is het motto. Bij
PUUR krijg je voor een betaalbare prijs een goede behandeling. De combinatie met de
kapsalon en de make-up maakt
het plaatje compleet.

Zumba in Station
America
Genieten aan de Maas van lekker à la carte eten,
overheerlijke pannenkoeken of een verrukkelijke lunch.
Tevens voor (familie)feesten en partijen.

Antraciet grijs
Oranje/geel
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* C = 33%,
M
=
3%,
Y
=
0%
en
K
=
95%
* C = 0%, M =-16%,
Y = 100% en K = 0%
Veerweg 15, 5872 AE Broekhuizen - tel. 077-4631444
fax 077-4631777
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.
Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!
Lijnwerk
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond verder doorloopt
naar beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoals het ontwerp hierboven aangeeft.

Zumbalessen in een kroeg, het lijkt een vreemde combinatie. Toch
wordt op maandagavond 11 oktober om 19.30 uur de eerste Zumba les
gegeven in Station America. Vanaf deze datum kunnen bezoekers onder
leiding van een gediplomeerde Zumba lerares elke maandag- en donderdagavond lekker sportief swingen.
Zumba is de laatste jaren steeds
populairder geworden in Nederland.
Het is een fitnessprogramma dat is
gebaseerd op Latijns-Amerikaanse
dans, zoals de salsa, merengue, samba
en cumbia. Bij Zumba worden fitnessoefeningen gedaan op muziek, vergelijkbaar met aerobics. De naam Zumba
komt uit het Colombiaans-Spaans en
betekent snel bewegen en lol hebben.
De combinatie tussen een fitnessprogramma als Zumba en een café
lijkt in eerste instantie vreemd. Toch
is de combinatie wel een logische
volgens initiatiefneemster Diny Derix
van Station America. “Bij Zumba gaat
het om lekker bewegen en dansen
op swingende muziek. In ons café
hebben we hier de ruimte voor en er
zijn goede geluidsboxen en lampen
aanwezig. In een café gaat het om
gezelligheid, diezelfde gezelligheid is
voor ons ook belangrijk bij de lessen
Zumba die gegeven gaan worden.”
Diny is op het idee gekomen
omdat ze met vriendinnen al een tijdje
van plan was om met Zumba te beginnen. “Maar we hadden nog steeds
geen actie ondernomen en toen dacht

ik ineens: ´waarom halen we Zumba
niet naar America?´ Toen ben ik op
zoek gegaan naar een lerares die het
leuk vond om de lessen in Station
America te komen geven. Dat viel
nog niet mee. Het is voor de meeste
leraressen die werden benaderd niet
toegestaan om elders in de regio les
te geven. Toch is er een enthousiaste
gediplomeerde lerares gevonden die
veel ervaring heeft met het geven
van Zumba lessen. Ze heeft al haar
diploma´s en geeft les aan mensen in
alle leeftijden.”
Er zijn inmiddels al ruim 20 aanmeldingen voor de eerste gratis proefles van 11 oktober. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar. De lessen worden in
eerste instantie op maandagavond
tussen 19.30 en 20.30 uur gegeven.
Afhankelijk van het aantal deelnemers
worden er wellicht in de toekomst
ook lessen op andere tijden of dagen
gegeven. Dus iedereen die het leuk
vindt om op een gezellige en verantwoorde manier in beweging te zijn
kan zich aanmelden via d.derix@live.nl
De worteltjes en schijfjes komkommer staan klaar.
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GEPLUKT

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

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Tiny Klaassen

Op de Hiltho in Horst ontmoet onze HALLO-verslaggever een vrouw
waarvan hij toevallig een gesprek opvangt. De redacteur wordt nieuwsgierig en vraagt even later aan haar of zij niet ‘Geplukt’ wil worden. Na een
korte uitleg van de verslaggever staat de afspraak en even later wordt Tiny
Klaassen uit Horst geplukt.

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

Van leerling naar
lerares

Arretjes cake

Naast alle hobby’s wandelt Tiny
graag met haar man. Ze is dan ook
vaak te vinden in de ‘Moelbaerenbos’,
de Sevenumse bossen of bij het
Reindersmeer waar ze genieten van
de schoonheid van de natuur. In de
wintermaanden maakt Tiny kaarten,
eens per twee weken, samen met nog
zeven andere dames in het Gasthoes.

Benodigdheden:
400 gr witte basterd suiker
4 eieren
10 eetlepels cacao poeder
350 gram roomboter, gezouten
1 vanille stokje
400 gram Marie koekjes
Bereiding:
• Klop de eieren op samen met de
basterdsuiker;
• voeg de cacao poeder toe aan de
eiermassa;
• smelt de roomboter;
• snij het vanille stokje in de
lengte door de helft en schraap
de vanille eruit;
• voeg de vanille bij de boter;
• voeg de boter toe aan de
eiermassa;
• kneus de koekjes tot kleine
stukjes en meng dat samen met
de massa;
• schenk de massa in de gewenste vorm en zet het onder druk
minimaal 1 dag weg voor
consumptie.

Mooie
kleding
voor een
scherpe
prijs!

De bijna 64-jarige Tiny Klaassen
is gehuwd met Mart Klaassen (68).
Het stel is al 44 jaar bij elkaar en
heeft twee dochters. Suzie (43) en
Veronique die 41 jaar oud is. Suzie
woont in Horst en Veronique in Tienray.
Het echtpaar Klaassen heeft vijf kleinkinderen. Lisan van 16, Lotte van 15
en Willem van 13 zijn de kinderen van
Suzie. Quinty 9 en Maud van 7 jaar oud
zijn de kinderen van Veronique. De
kleinkinderen zijn de trots van Tiny en
Mart Klaassen.
De vijfvoudige oma geniet van
haar leven en van haar kinderen en
kleinkinderen. Nadat ze tien jaar gele-

den is gestopt met champignons plukken, heeft ze tijd voor haar hobby’s.
Gevraagd naar haar grootste hobby
zegt Tiny: “Dat is wel de computer
waar ik ruim tien jaar geleden mee
ben begonnen. Al vrij snel kwam ik bij
de Computerclub Regio Venray (CRV)
terecht, waar ik goede leermeesters
vond. Inmiddels ben ik al verschillende
jaren secretaris van die club. Het leuke
van de CRV is dat iedereen met computer- of laptopproblemen geholpen
wordt. Iedereen mag zo binnenlopen
op vrijdagavond van 18.30 tot 22.30
uur in restaurant Le Tambourin op de
Stationsweg in Venray waar de club-

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

2

4
3

vernieuwd…
trendy…
ontdek het…
vanaf 15 oktober!

avonden plaatsvinden”, aldus Tiny.
Door haar computerhobby is Tiny
bij Elzenhorst terechtgekomen waar ze
elke maandagmorgen in het internetcafeetje is te vinden. “Daar leer ik
mensen het gebruik van een computer.
In veel gevallen betekent dat het leren
omgaan met de computer en werken
met email en internet. Daar neem ik
de tijd voor want ze pikken de dingen
minder snel op dan jongeren. Wat ze
deze week niet onder de knie krijgen,
lukt volgende week misschien wel. We
gaan door totdat ze het kunnen”, aldus
de pc-lerares. Ook computeronderhoud
hoort bij de lessen. De actieve dame
is tevens als vrijwilligster te vinden in
een internetcafeetje van Servaashof
(GGZ). Daar houdt Tiny toezicht en
helpt cliënten met mailen en internetten. Verder is zij als vrijwilligster actief
wanneer er een barbecue, braderie of
kerstmarkt wordt georganiseerd voor
cliënten van Servaashof.
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Tiny is een echte duizendpoot die
graag in Horst woont. “Ik vind Horst
hoe langer hoe mooier worden en ik
zou dan ook nergens anders willen
wonen”, zegt ze vol overtuiging.
Het interview zit er op en ik neem
afscheid. Tiny Klaassen is klein van
postuur maar heeft een groot hart.
Iemand waar men altijd een beroep
op kan doen. In de wetenschap dat
diamanten ook klein zijn, en niet als
aardappels in de grond groeien, keer
ik huiswaarts.

HALLO van afgelopen week: Dialect in Horst aan de Maas in opmars

Knommel, Drèksbak, en snèmmelke zult,
Hôrster weùrd woa Rix zich lekker beej vult.
Noa mindere joare,
Ôs dialect her-geboare,
’t is gewoên en kwestie ván geduld…!

1, 2, 3

Voordeel!

Lever de bo
nnen in
en haal uw
voordeel
bij de Echte
Bakker!

Kampioentjes
3 stuks

€

1,-

Appelkaneel
plaatcake
3 stuks
€

2,-

Amandelstaaf

€

Oplossing vorige week:
3

Een echte duizendpoot

RIX LIMERICK

6
2

5

2

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

En omdat ze toch nog wat tijd over
heeft, is ze op zaterdagochtend
werkzaam als visagiste bij Omroep
Reindonk voor het tv-programma
Focus. Op zondagochtend neemt ze
de telefoon op voor het radioprogrammaonderdeel Bingogram van de
Wekkerradio. Na de radio-uitzending
werkt ze het archief bij van de tv-uitzendingen. Op vakantie gaan doet ze
graag. “In de wintermaanden naar een
warm land met zon, zee en strand,
dat is heerlijk. Omdat Mart vorig jaar
herfst een zware operatie heeft gehad,
zijn we afgelopen winter niet geweest
en zijn we in mei 14 dagen naar Ibiza
geweest. Zomers gaan we meestal
met de auto op vakantie, zo zijn we
in augustus nog een weekje naar
Friesland geweest. Nooit geweten hoe
mooi het daar is”, aldus de natuurliefhebster.

029_A4 Kaarten.indd
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van Horst aan
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Schoolmaatschappelijk Werk op alle scholen

Na een succesvolle pilot op een drietal basisscholen binnen onze gemeente wordt het
schoolmaatschappelijk werk ook op alle andere scholen ingevoerd. Dit is een initiatief onder
de vlag van Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente, Synthese, Dynamiek Scholengroep
en Stichting Akkoord! Po zijn dit gezamenlijk overeengekomen.
De ervaringen van de scholen die deelgenomen
hebben aan de pilot waren positief. Leerkrachten
en interne begeleiders konden terecht bij de
schoolmaatschappelijk werker voor ondersteuning, informatie en advies. Leerlingen en ouders
werden op deze manier op een breder terrein
geholpen met als doel het maatschappelijk functioneren en de eigen competenties van kinderen
en hun ouders te versterken.
Waar het schoolmaatschappelijk werk tijdens
de pilotfase met name bedoeld was voor
leerkrachten zal de komende maanden deze
dienstverlening op alle scholen ook rechtstreeks
voor ouders toegankelijk worden. Dat kan via
een spreekuur op school of het organiseren van
ouderavonden rondom een bepaald thema. Er
zal dus sprake zijn van maatwerk. Op die manier
kunnen ook ouders rechtstreeks informatie en

advies krijgen over zaken rondom opgroeien en
opvoeden. De beide schoolbesturen zien ook
de meerwaarde van deze dienstverlening en
ondersteunen dit initiatief.
Deze ontwikkeling past prima binnen de vorming
van de Centra voor Jeugd en Gezin waar ouders
en jongeren laagdrempelig terecht kunnen met
al hun vragen over opvoeden en opgroeien.
Naast de schoolmaatschappelijk werker kunnen ouders en jongeren ook telefonisch en via
internet hun vragen kwijt binnen het Centrum
voor jeugd en Gezin. GGD Limburg-Noord,
Groene Kruis Jeugdgezondheidszorg, Synthese
en MEE Noord - en Midden Limburg werken
hierin samen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin
is telefonisch (088 – 3300 600 op maandag t/m
vrijdag van 9–11 uur) of via de website (www.
mijncjg.nl) bereikbaar.

Afwezigheid wethouder Ger van Rensch

Op vrijdag 15 oktober a.s. vervalt het wekelijkse ‘inloopuurtje’ / spreekuur van wethouder
Ger van Rensch in de bibliotheek te Horst.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 8 oktober
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 9 oktober
• Inzameling oud papier America, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 11 oktober
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 12 oktober
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
Woensdag 13 oktober
• Inzameling restafval Evertsoord,
Grubbenvorst-Centrum, Kronenberg,
Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen,
Tienray

Donderdag 14 oktober
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 15 oktober
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling KGA Evertsoord, Kronenberg
Zaterdag 16 oktober
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Hegelsom, Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken, Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Inzameling snoeiafval Meerlo,
Tienray en Swolgen

Pompoen- en zonnebloemwedstrijd

Ook deze herfst kunnen inwoners van Meerlo,
Tienray en Swolgen snoeiafval inleveren.
Locatie:
het perceel aan de Leeuwerik,
achter de gymzaal in Meerlo.
Datum/tijd: zaterdag 16 oktober en
zaterdag 23 oktober
Tijd:
van 09.00 tot 11.30 uur.
Het snoeiafval wordt daarna afgevoerd en gecomposteerd. Aanbevolen wordt de Leeuwerik
in te rijden vanaf de Fazant/De Kievit.

De bladkorven in Evertsoord, Kronenberg,
Meerlo, Sevenum, Swolgen en Tienray zijn alléén
bedoeld voor BLAD en niet voor tuinafval!!

Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.
TIP inzameling plastic:
Bind de zakken aan elkaar met de sluitlussen. Dan waaien ze minder snel van hun
plaats.

Kijk voor de uitslag van de wedstrijd op
www.horstaandemaas.nl Wij wensen de prijswinnaars, de eerste 10 van elk klassement
(zie www.horstaandemaas.nl), van harte
proficiat. Zij worden nu al uitgenodigd voor de
prijsuitreiking van 10 november om 15.00 uur
in het gemeentehuis.

Zwem4daagse 2010

Informatie inzake de zwemvierdaagse van
19 t/m 22 oktober in zwembad De Berkel is te
vinden op de website van de gemeente Horst
aan de Maas, www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
Wet ruimtelijke
ordening
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan Maaskernen, voor het vernieuwen tuinhuis op het adres Daniëlweg 3 te
Melderslo, kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie B, nummer 6033.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet
aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid 1,
sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit, het verzoek en andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen ter
inzage van 8 oktober 2010 t/m 18 november
voor een ieder:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur, ter inzage in de informatiehoek in
het gemeentehuis van Horst aan de Maas;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5900 AA
Horst of mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan ‘Uitwerkingsplan De
Krouwel’, voor het vestigen van een aan huis gebonden beroep (huiskamereetgelegenheid voor
ouderen) op het adres Wolfsklauw 25, 5975 TM
SEVENUM, kadastraal bekend Sevenum, sectie
L, nummer 1941.
Het schriftelijke verzoek voldoet aan de criteria
vermeld in artikel 4.1.1., lid 1, sub i Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te kunnen verlenen.

Postbus 6005, 5900 AA Horst of mondeling bij
het team Vergunningen.
Horst, 7 oktober 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Voorontwerpbestemmingsplan
‘Herontwikkeling Pastoor Vullinghsplein,
Sevenum’
Aan het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum
is thans onder andere basisschool ‘De
Dobbelsteen’ gelegen. Deze basisschool gaat
verhuizen naar het te verbouwen voormalige
gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De
vrijkomende locatie van de basisschool wordt
herontwikkeld ten behoeve van commerciële
ruimtes, appartementen en parkeerplaatsen.
Deze nieuwe ontwikkeling voorziet in de bouw
van:
• ca. 1.550 m2 bruto vloeroppervlak (BVO)
nieuwe commerciële ruimte
• ca. 28 nieuwe appartementen
• een parkeergarage met 35-40 parkeerplaatsen
inclusief bergingen t.b.v. de appartementen
• ca. 60-70 openbare parkeerplaatsen op een
binnenterrein
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van
vrijdag 8 oktober 2010 voor de duur van zes
weken het voorontwerpbestemmingsplan
‘Herontwikkeling Pastoor Vullinghsplein,
Sevenum’ ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst). De
openingstijden van de informatiehoek zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.00-19.00
uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00
uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op de website www.
horstaandemaas.nl.

Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt
overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 7 oktober
2010 tot en met 17 november 2010 voor een
ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij
voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten aan
Burgemeester en Wethouders van Horst aan
de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst onder
vermelding van ‘zienswijze herontwikkeling
Pastoor Vullinghsplein, Sevenum’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte (077- 477 97 77).

Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
kunnen belanghebbenden zienswijzen kenbaar
maken, (bij voorkeur) schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,

Horst, 7 oktober 2010.

Ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Stoktstraat 19 te
Horst, ingekomen 29 september 2010.
• Het plaatsen van 2 dakkapellen op het
perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 59 te
Sevenum, ingekomen 29 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase I
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om bouwvergunning fase II is ingekomen voor
• Het oprichten van 2 vrijstaande woningen op het perceel gelegen aan de hoek
Swolgenseweg/Beerendonckerweg te
Broekhuizenvorst, ingekomen 30 september 2010.
• Het verbouwen van een ligboxenstal voor
koeien op het perceel gelegen aan de
Driekooienweg 15 te Evertsoord, ingekomen 29 september 2010.
• Het oprichten van 2 woningen met
bijgebouw op het perceel gelegen aan de
Langstraat (tussen 46-48) te Hegelsom,
ingekomen 30 september 2010.
• Het oprichten van een opslagruimte, een
sanitairgebouw en sanitair-units op het
perceel gelegen aan de Venloseweg 110 te
Horst, ingekomen 30 september 2010.
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de hoek Americaanseweg
/ Speulhofsbaan te Horst, ingekomen 30
september 2010.
• Het oprichten van een bedrijfsruimte
op het perceel gelegen aan de hoek
Americaanseweg / Speulhofsbaan te Horst,
ingekomen 30 september 2010.
• Het oprichten van een houtstookcentrale op
het perceel gelegen aan de Molenveldweg 11
te Horst, ingekomen 30 september 2010.
• Het vergroten van een tweetal pluimveestallen op het perceel gelegen aan De Cocq. van
Haeftenstraat 46 te Meerlo, ingekomen 29
september 2010.
• Het oprichten van een pluimveestal op
het perceel gelegen aan De Cocq van
Haeftenstraat 46 te Meerlo, ingekomen 29
september 2010.
• Het oprichten van een bedrijfsruimte op
het perceel gelegen aan de Blaktweg 87 te
Melderslo, ingekomen 30 september 2010.
• Het oprichten van een bedrijfsruimte op het
perceel gelegen aan de Helenaveenseweg
5 te Sevenum, ingekomen 29 september
2010.
• Het oprichten van een bedrijfsruimte op
het perceel gelegen aan de Steeg 43A te
Sevenum, ingekomen 29 september 2010.
• Het oprichten van een levensloopbestendige
woning op het perceel gelegen rechts naast
Maasbreeseweg 35 te Sevenum, ingekomen 27 september 2010.
• Het plaatsen van een loods op het perceel
gelegen aan de Gun 15 te Swolgen, ingekomen 30 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van een opslagloods op het
perceel gelegen aan de Zwarte Plakweg 48a
te America, ingekomen 30 september
2010.
• Het oprichten van een melkveestal op het
perceel gelegen aan de Laagheideweg 20 te
America, ingekomen 30 september 2010.
• Het oprichten van een woning op het
perceel gelegen aan de Westsingel ongen. te

Horst, ingekomen 27 september 2010
• Het oprichten van een kalverenstal op
het perceel gelegen aan de Losbaan 21 te
Grubbenvorst, ingekomen 30 september
2010.
• Het verbouwen van een langgevelboerderij op
het perceel gelegen aan de St. Jorisweg 24 te
Hegelsom, ingekomen 29 september 2010.
• Het oprichten van een vrijstaande woning
op het perceel gelegen aan ’t Stepke te
Hegelsom, ingekomen 30 september 2010.
• Het oprichten van een woonhuis met vrijstaande berging op het perceel gelegen aan de
Engelerveld te Horst, ingekomen 30 september 2010.
• Het vergroten van het boscafé op het perceel
gelegen aan de Tienrayseweg 10B te Horst,
ingekomen 28 september 2010
• Het plaatsen van buitenreclame op het
perceel gelegen aan de Veemarkt 8 te Horst,
ingekomen 29 september 2010.
• Het vergroten van winkelruimten (aanpassingen achtergevels) op het perceel gelegen aan
de Steenstraat 11 en 13 te Horst, ingekomen
30 september 2010.
• Het veranderen van winkelruimten en entree
bovenwoningen op het perceel gelegen aan de
Steenstraat 11 en 13 te Horst, ingekomen 30
september 2010.
• Het oprichten van een varkensstal en een
ruimte t.b.v. een luchtwasser op het perceel
gelegen aan de Bergweg 3 te Meerlo, ingekomen 30 september 2010.
• Het plaatsen van een vakwerkmast t.b.v.
mobiel telefoonverkeer op het perceel gelegen
aan de Bergboslaan 8 te Meerlo, ingekomen
29 september 2010.
• Het plaatsen van een rijhal met stalling en
trainingsmolen op het perceel gelegen aan de
Eikelenbosserdijk 21 te Melderslo, ingekomen 30 september 2010.
• Het oprichten van een luchtkanaal met luchtwasser en veranderen van een zeugenuitloop
in een varkensstal, op het perceel gelegen
aan de Crommentuynstraat 56 te Meterik,
ingekomen 29 september 2010.
• Het oprichten van een opslagruimte op het
perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 70 te
Sevenum, ingekomen 30 september 2010.
• Het vergroten van een bestaande woning met
bijgebouw op het perceel gelegen aan de van
Vlattenstraat 101 te Sevenum, ingekomen
30 september 2010.
• Het vernieuwen van dak en dakconstructie op
het perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 95
te Sevenum, ingekomen 29 september 2010.
• Het vergroten van een zeugenstal / oprichten
luchtwasser en uitloop op het perceel gelegen
aan de Donkerhoek 4 te Swolgen, ingekomen 30 september 2010.
• Het herbouwen van een woonhuis (bestaande
woning wordt gesloopt) op het perceel gelegen aan de Legert 29 te Swolgen, ingekomen
29 september 2010.
• Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan op
het perceel gelegen aan de Schoolstraat 8 te
Swolgen, ingekomen 27 september 2010.
• Het oprichten van twee pluimveestallen en
een werktuigenberging op het perceel gelegen
aan de Over de Beek 2 te Tienray, ingekomen 29 september 2010.
• Het oprichten van 8 woningen op het perceel
gelegen aan de Trambaan (BP Zwanenweg
e.o.) te Tienray, ingekomen 21 september
2010.
• Het oprichten van een bedrijfspand op het
perceel gelegen aan de Spoorstraat 61 te
Tienray, ingekomen 29 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om sloopvergunning
is ingekomen voor:
• Het slopen van het dakbeschot en dakpannen op het perceel gelegen aan de
Groenewoudstraat 5,7 en 9, Horst, ingekomen 23 september 2010.
• Het gedeeltelijk slopen van gevels aan de
Steenstraat 9-13a te Horst, ingekomen 30
september 2010.
• Het vergroten van de bedrijfsruimte op

•

•

•

•

het perceel gelegen aan de Peelstraat 52 te
Kronenberg, ingekomen 28 september
2010.
Het slopen van golfplaten van een schuur op
het perceel gelegen aan de Broekhuizerdijk
26 te Melderslo, ingekomen 30 september
2010.
Het slopen van golfplaten van een stal op
het perceel gelegen aan de Ulfterhoek 14 te
Sevenum, ingekomen 28 september 2010.
Het slopen van een schuur op het perceel
gelegen aan de Schoolstraat 8 te Swolgen,
ingekomen 27 september 2010.
Het slopen van een woning op het perceel
gelegen aan de Legert 29 te Swolgen, ingekomen 30 september 2010.
Het slopen van twee pluimveestallen op het
perceel gelegen aan de Over de Beek 2 te
Tienray, ingekomen 28 september 2010.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend met toepassing van een ontheffing:
• Het oprichten paardenstalling c.q. opslagruimte op het perceel gelegen aan de Van
Elzenweg 13 te Hegelsom, met toepassing
van art. 3.6 Wro en art. 3.23 Wro.
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis
op het perceel gelegen aan de Vondersestraat
11 Horst, met toepassing van art. 3.23. Wro.
• Het oprichten van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Molenveldweg 22 e
Sevenum, met toepassing van art. 3.6 Wro.
Bovengenoemde vergunningen zijn verstuurd op 7 oktober 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen
binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende bouwvergunning met ontheffing
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze
mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat
zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het legaliseren van een bedrijfsgebouw en
bijgebouw op het perceel gelegen aan de
Nieuwe Peeldijk 33 te America.
• Het plaatsen van 2 garagepoorten en het
aanlegen van een zwembad op het perceel gelegen aan de Broekhuizerweg 44 te
Broekhuizen.
• Het oprichten van luchtwassers en tanks op
het perceel gelegen aan de Konijnenweg 73 te
Melderslo.
Lichte bouwvergunning
• Het aanbrengen van reclame op het perceel
gelegen aan Wilhelminaplein 5 te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 7 oktober 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van

de vergunning niet. De indiener van een
bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het slopen van een gebouw opslag op het
perceel gelegen aan de Meterikseweg 101 te
Horst.
• Het slopen van dak en zijwanden varkensstal
op het perceel gelegen aan de Blaktweg 12 te
Melderslo.
• Het slopen van een schuur op het perceel
gelegen aan de Haagweg ong. te Horst.
Deze vergunningen zijn verstuurd op
7 oktober 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift
kan tevens de voorzieningenrechter bij de
Rechtbank Roermond (Sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 7 oktober 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Stg. NMEC “de Ossenbeemd” / Stg.
Werkgroep behoud de Parel voor het organiseren van een avondwandeling ‘Nacht
van de Nacht’ op 30 oktober 2010 door
Griendtsveen.
Exploitatievergunning
• C. H.M. Aerts, voor het exploiteren van
theehuis ‘Blue Berrie Hill’ aan de Genenberg
28a, 5872 AL Broekhuizen.
U kunt de betreffende stukken inzien van
8 oktober 2010 tot en met 22 oktober 2010
tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u over
deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
Tijdelijke verkeersmaatregel
• In verband met een door TWC Oranje te organiseren Zandhazentocht wordt op 10 oktober 2010 een gedeelte van de Gasthuisstraat
gelegen tussen de Kranestraat en de
Linnenstraat tussen 07.00 uur en 14.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer zal
ter plaatse worden omgeleid.
• In verband met een door Limburg Express
Cycling Team te organiseren moutainbikewedstrijd wordt op zondag 17 oktober
2010 een gedeelte van de Reulsweg, tussen
Dijkerheideweg en Hamweg afgesloten
worden.

Bokkenollen Griendtsveen
In verband met het houden van het
‘Bokkenollen en Limonollen’ op 9 en 10
oktober a.s. te Griendtsveen zijn de volgende
locaties tijdelijk afgesloten:
• St. Barbarastraat 33/35 tot Past.
Hendriksstraat woensdag 6 t/m maandagmiddag 11 oktober.
• St. Barbarastraat, gedeelte Past.
Hendriksstraat / Spagnumweg-Kanaalweg/
zuid onverhard, voor de tijd van donderdag
7 t/m maandagmiddag 11 oktober.
• Brug/kruisingsvlak Helenveenseweg-St
Barbarastraat-Past Hendriksstraat voor de
tijd van donderdagmorgen 7 oktober t/m
maandagmiddag 11 oktober.
Het verkeer zal ter plaatse worden omgeleid.
Hulpverlenend verkeer moet te allen tijde
doorgang verleend worden.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden algemene regels, die nodig zijn
ter bescherming van het milieu. Dergelijke
inrichtingen zijn wel verplicht om hun
activiteiten te melden. Deze melding dient
Burgemeester en wethouders bekend te
maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen
is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
11 juni 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
J.F. Bolwerk
Adres Inrichting: Horsterweg 86
Grubbenvorst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 8 oktober
2010 tot en met 4 november 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het
beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van team Vergunningen bereikbaar onder
nummer 077 - 477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
gedeeltelijke Intrekking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een

aanvraag om gedeeltelijke Intrekking
milieuvergunning van de milieuvergunning
binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders zijn voornemen om de
milieuvergunning gedeeltelijke intrekking in
te trekken en hebben in eerste instantie een
ontwerpbeschikking opgesteld. Het betreft de
volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Veehouderij
Aanvrager:
Mts Madou
Adres inrichting:
Dorperpeelweg 8
America
Betreft:
Gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag: 6 juli 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 8
oktober 2010 tot en met 2 december 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-4779777.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking
naar voren heeft gebracht, kan geen beroep
instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral
dat beroep kan worden ingesteld als ook
zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn
ingediend.
Bekendmaking beschikking intrekking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om intrekking van de milieuvergunning

binnengekomen. Zij verlenen deze intrekiing van de milieuvergunning. Het betreft de
volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
T.J.L. Heldens
Adres inrichting: Leeuwerweg 10
Datum aanvraag: 11 juni 2010
Betreft:
Intrekking
milieuvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 8 oktober 2010
tot en met 2 december 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden
van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-4779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in de
beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt
om een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u
indienen wanneer u beroep heeft ingesteld.
Voorwaarde voor het toekennen van een
verzoek om voorlopige voorziening is dat er
sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden
gewacht op de definitieve uitspraak op het
beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt
u terecht bij de Raad van State, tel. (070)
4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.

Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
De Hofdijk America B.V.
Adres inrichting: Nieuwe Peeldijk 55 b
Datum aanvraag: 7 september 2009
Betreft:
WM 8.4 revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 8 oktober
2010 tot en met 2 december 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het
beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van team Vergunningen bereikbaar onder
nummer 077-4779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand
in de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening
kunt u indienen wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van
een verzoek om voorlopige voorziening is dat
er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit wil
zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het beroep
en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere
informatie hierover kunt u terecht bij de
Raad van State, tel. (070) 4264251, www.
raadvanstate.nl.
Horst, 7 oktober 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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

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

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

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

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

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

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

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

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Subsidies energiebesparing en
woningisolatie
de stand van zaken per 27 september 2010
De gemeente krijgt dagelijks vragen over welke subsidies er zijn voor energiebesparing in huis.
Daarom hierbij een actueel overzicht van de mogelijkheden. Dit overzicht verwijst naar verschillende websites, waar u uitgebreide informatie vindt.
Horst aan de Maas doet NIET mee aan de
Limburgse Energie Subsidie
In maart 2010 is een deel van de Limburgse
gemeenten gestart met de Limburgse Energie
Subsidie (afgekort: de LES-regeling). Per 1
oktober 2010 komen daar nog enkele gemeenten bij. De gemeente Horst aan de Maas doet
NIET mee aan de LES-regeling en zal ook
per 1 oktober niet aansluiten. De reden is dat
de gemeente voor deelname een aanzienlijke
eigen bijdrage moet betalen. Omdat de gemeente moet bezuinigen is hiervoor geen geld
beschikbaar gesteld.
Er zijn op dit moment geen gemeentelijke of
provinciale energiesubsidies waar inwoners
van Horst aan de Maas gebruik van kunnen
maken. U kunt wel profiteren van de landelijke
regelingen die hierna worden genoemd.
En… een investering in energiebesparing
verdient zichzelf terug! Meer informatie over de
kosten en terugverdientijden vindt u op www.
milieucentraal.nl bij het onderwerp “isoleren en
beparen”.
Dubbelglas (isolatieglas)
Gaat u in uw woning de ramen vervangen?
Dan kunt u gebruik maken van de tijdelijke
subsidieregeling voor isolatieglas. Per vierkante meter isolatieglas krijgt u een korting
van € 35. Deze regeling geldt voor eigenaarbewoners van woningen die voor 1995 zijn
gebouwd. Het werkt via een waardebon, die u
via de www.meermetminder.nl kunt aanvragen.
Op deze website staat ook meer informatie
en de voorwaarden. Wacht niet te lang: u kunt
een waardebon aanvragen tot 31 december
2010, maar de regeling kan eerder stoppen als
de subsidiepot van € 45 miljoen leeg is. Naast
deze subsidie op het glas, kunt u ook profiteren
van een verlaagd btw-tarief op arbeidskosten.
Zie hieronder.
Verlaagd BTW-tarief van 6% voor isolatiemaatregelen en plaatsing CV-ketel
Voor woningisolatie geldt al sinds 1 juli 2009
een verlaagd btw-tarief: 6% in plaats van 19%.
Vanaf 1 oktober 2010 wordt deze regeling uitgebreid en geldt het verlaagd tarief niet alleen
voor isolatiewerkzaamheden maar voor álle
renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan
een woning van minstens twee jaar oud. Het
gaat om het btw- tarief voor arbeid en
(in beperkte mate) voor isolatiematerialen.
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert,
verwerkt het lage btw-tarief direct in de factuur,
zodat u minder betaalt. Zie de website www.
meermetminder.nl voor meer informatie.
De verbreding van de regeling per 1 oktober
2010 maakt een aantal maatregelen nog
aantrekkelijker. Bijvoorbeeld het laten plaatsen
van isolatieglas. Maar u kunt nu ook voordelig
een nieuwe, energiezuinige CV-ketel laten
plaatsen.

Zonneboilers, warmtepompen en HReverwarmingsketel
Tot eind 2011 loopt de subsidieregeling
“Duurzame Warmte”. Deze is interessant
als u een zonneboiler, een warmtepomp of
een HRe-ketel in uw bestaande woning wilt
plaatsen. Om de aanschaf van lucht/waterwarmtepompen aantrekkelijker te maken, is het
subsidiebedrag per 19 mei 2010 verhoogd van
€1.000,- naar €2.000,- per apparaat. Het budget voor lucht/water-warmtepompen is daardoor op dit moment overtekend. Een aanvraag
indienen kan wel, maar het is niet zeker dat er
voor uw aanvraag subsidie beschikbaar is of
nog komt. Voor zonneboilers, micro WKK en
warmtepompen die de warmte onttrekken aan
de bodem of oppervlaktewater is nog wel subsidie beschikbaar. Meer informatie via www.
senternovem.nl/duurzamewarmte
Zonnepanelen voor electriciteitsopwekking
Landelijk was er in 2010 één subsidieregeling voor zonnepanelen: de SDE (“Stimulering
Duurzame Energieproduktie”). Deze is dit
jaar op 1 maart opengesteld en was -net als
in voorgaande jaren- op de eerste dag al
overtekend. Het budget voor 2010 is dus op.
Er is op dit moment geen andere subsidieregeling voor zonnepanelen waar inwoners van
Horst aan de Maas gebruik van kunnen maken.
Het is nog niet bekend of er in 2011 weer een
nieuwe SDE-subsidieronde komt. Via www.
senternovem.nl/sde/ kunt u zich abonneren op
de SDE-nieuwsbrief voor het laatste nieuws.
Persoonlijk advies over energiebesparing in
uw woning
U wilt uw woning energiezuiniger maken, maar
u weet niet hoe? Dan kunt u met subsidie
een maatwerkadvies laten uitvoeren. De
kosten worden tot € 200 gesubsidieerd via de
regeling “maatwerkadvies energiebesparing”.
Gemiddeld liggen de kosten voor een advies
tussen de € 200 en € 350. Het kan lonen om bij
verschillende adviseurs een offerte op te vragen. Een adviseur bekijkt uw woning en stelt
een helder rapport op met daarin de mogelijke
energiebesparende maatregelen, de investeringen die nodig zijn en de besparing die het
oplevert op uw energierekening. Wacht niet te
lang: deze subsidie loopt tot en met december
2010, of tot het moment dat de subsidiepot
leeg is. Voor meer informatie zie www.meermetminder.nl.
Stimuleringspremie voor energiebeparende
maatregelen
Per 17 juli 2010 is er weer volop geld voor
deze regeling. De subsidiepot van 4,5 miljoen
was in mei leeg, maar het rijk heeft voor 2010
5 miljoen extra beschikbaar gesteld en voor
volgend jaar 10 miljoen. Dus als u een officieel
maatwerkadvies heeft laten opstellen en u gaat
de maatregelen die daarin worden voorgesteld
ook uitvoeren, kunt u een premie krijgen van
€ 300,- tot € 750,-. Meer informatie over de
stimuleringspremie is te vinden op www.meermetminder.nl.
Lagere rente voor energiebesparende maatregelen
Huiseigenaren die hun woning willen renoveren
om deze energiezuiniger te maken, kunnen bij
hun bank een groene (goedkopere) hypotheek
aanvragen. Omdat de rijksoverheid garant
staat voor de lening, kunt u profiteren van een
rentekorting van ongeveer 1%. Deze regeling
heet het Energiebesparingskrediet. Voor meer
informatie: zie www.meermetminder.nl
Het rentepercentage kan nog verder omlaag
door een Energiebesparingskrediet te combineren met de Regeling Groenprojecten. Zo
kunt u nog voordeliger een lening afsluiten voor
zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen of een verbetering van het energielabel
van uw woning. De rentekorting verschilt per
bank, maar bedraagt ongeveer 1,5%. Voor
meer informatie over deze wat ingewikkelder
regeling, zie: www.senternovem.nl/groenbeleggen/projectcategorieen/woningverbetering.asp

Raadsvergadering dinsdag
12 oktober
Op dinsdag 12 oktober 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende
punten staan op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen
de aanwezigen het woord voeren of een
presentatie houden over al of niet op de
agenda vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium, neem
dan vóór de vergadering contact op met de
griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97
70 of 06 - 51852891 of email:
griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het
woord voeren over onderwerpen die niet op
de agenda staan.
a) Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen / ter inzage liggende
stukken
Het presidium stelt de raad voor de ingekomen en de ter inzage liggende stukken
af te werken zoals per ingekomen stuk
afzonderlijk wordt voorgesteld.
Notulen raadsvergaderingen 14
september 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag
vast te stellen conform het toegezonden
concept.
Onverharde weg tussen de Daniëlweg 50
en de Nachtegaallaan 4, Melderslo
Mevr. Van Lith van de Nachtegaallaan 4
in Melderslo heeft verzocht de onverharde
weg die ligt tussen de Nachtegaallaan
4 en de Daniëlweg 50 af te sluiten met
palen. De onverharde weg is eigendom
van de gemeente Horst aan de Maas. Aan
de gemeenteraad wordt voorgesteld om
de onverharde weg te onttrekken aan het
openbare verkeer.
Bospad langs woning Meerlosebaan 10,
Grubbenvorst
Mevr. Sanders heeft gevraagd om
een bospad langs haar woning aan de
Meerlosebaan 10 in Grubbenvorst te
mogen kopen. Op 9 maart 2010 heeft het
college hiermee ingestemd. Het pad heeft
een openbare functie en moet - in verband
met de verkoop - worden onttrokken aan
het openbare verkeer. Het voorgenomen
besluit is al eerder gepubliceerd en heeft
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen of andere reacties ontvangen. De
gemeenteraad kan definitief besluiten om
het bospad te onttrekken aan het openbare
verkeer.
Samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
De samenwerkingsovereenkomst met de
provincie Limburg en de gemeente Venray
is een volgende stap in de realisatie van
de hoogwaterbeveiliging in de gemeente
Horst aan de Maas. Aan de gemeenteraad
wordt voorgesteld in te stemmen met deze
publieke samenwerkingsovereenkomst.
Stichting Essent Sustainability
Development
Bij de verkoop van de aandelen Essent
is op 12 mei 2009 een Duurzaamheidsovereenkomst getekend tussen RWE en
Essent (doel: Essent blijft – na overname
door RWE, een volwaardige en duurzame onderneming). De Stichting Essent
Sustainability Development (in oprichting)
houdt toezicht op de naleving van de
Duurzaamheidsovereenkomst. Aan de
gemeenteraad wordt voorgesteld in te
stemmen met deelname van de gemeente
Horst aan de Maas in de Stichting Essent
Sustainability Development.
Controleprotocol 2010
In het Controleprotocol 2010 en het
normenkader worden regels vastgesteld
waar de accountant rekening mee moet

houden bij de controle van de jaarrekening
2010. De gemeenteraad kan het voorstel
controleprotocol 2010 en het normenkader
vaststellen.
Auditcommissie
In een gemeente van meer dan 40.000
inwoners is goed toezicht en controle van
belang tussen raad, college van B&W,
ambtelijk management en betrokken derden. Daarom kan de raad besluiten om een
auditcommissie in te stellen.
Accountantscontrole 2010-2013
Door de herindeling moet de gemeenteraad een nieuwe accountant aanwijzen,
die de jaarrekeningen 2010 t/m 2013 gaat
controleren. Volgens een door de raad
vastgesteld programma van eisen hebben meerdere accountants een offerte
ingediend. Een selectiecommissie heeft
de offertes vergeleken en een aanbeveling
gedaan. De raad kan instemmen met het
gunningsadvies.
Gemeentelijke eretekenen Horst aan de
Maas
Door de herindeling vervallen de gemeentelijke eretekenen van de voormalige
gemeenten. Aan de raad wordt voorgesteld
een nieuwe geharmoniseerde verordening
gemeentelijk eretekenen Horst aan de
Maas vast te stellen.
“Leidende brillen” voor het proces
“Innovatie als katalysator”
Om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren wordt een aanpak met innovatie als
vliegwiel - ‘Innovatie als Katalysator’ - voorgesteld. Het doel is om voorstellen uit te
werken voor een moderne, toekomstvaste
gemeente Horst aan de Maas, die vanaf
2012 structureel bezuinigt. Op 21 september heeft de raad in een werkconferentie
mogelijke “brillen” (leidende principes)
besproken voor het Horst aan de Maas van
de toekomst, als leidraad voor de verder uit
te werken voorstellen. Deze leidende “brillen” worden ter vaststelling aangeboden
aan de raad.
Functieboek en het benoemen van de
medewerkers van de grifﬁe
De medewerkers van de griffie zijn per 1
januari 2010 door de stuurgroep van de
drie fusiegemeenten op 15 december 2009
voorlopig in hun huidige functie benoemd.
De raad kan, als het bevoegde orgaan,
de medewerkers van de griffie definitief
benoemen. Ook kan de raad formeel het
functieboek, de functiewaardering en de
formatie van de griffie vaststellen.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad
beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 12
oktober 2010 vanaf 20.00 uur. U bent van
harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden
via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
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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.

Veel belangstelling voor huren!
180 inschrijvingen voor de 21 huurappartementen van de Smidse,
meldde een medewerkster van Wonen Horst zaterdag 25 september
tijdens de ‘Kijk in de Wijk’-dag. Commissielid Louis Huys en raadsleden
Hendrik Hazeu en Frank Spreeuwenberg liepen namens de SP mee.
Behalve De Smidse bezochten ze ook de Mussenbuurt, de
Norbertusparochie en Sevenheym.
De SP plaatst al jaren kritische
kanttekeningen bij het grote aantal
koopappartementen dat is en
wordt ontwikkeld in Horst. Toen
het woongedeelte van het project
Veemarktlocatie omgeturnd werd
tot 21 huurappartementen in plaats
van 15 koopappartementen kon de
SP deze ontwikkeling wel steunen.
De appartementen blijken supersnel
verdeeld te zijn. Zowel ouderen

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

als jongeren en ook starters kunnen
terecht in dit complex. “Het is goed
om te merken dat de SP wederom de
juiste analyses heeft. Helaas wordt
dit pas duidelijk nadat de gemeente
min of meer gedwongen werd de
Veemarktlocatie zelf te ontwikkelen
door afhaken van de projectontwikkelaar,” aldus Frank Spreeuwenberg. “Het
belang van passende huurwoningen
wordt in mijn ogen onderschat om

jongeren te binden aan hun geboortedorp. De focus ligt vooral op kopen,
maar dat is niet voor iedereen weggelegd.”
De typische SP aanpak wordt
steeds meer overgenomen met goed
resultaat. Niet Wonen Horst of de gemeente Horst aan de Maas organiseert
iets, maar stimuleert en ondersteunt
de actieve buurtbewoners in hun plannen om de leefbaarheid in hun buurt
te verbeteren. “Dat is de manier die
we als SP-ers altijd al promoten, niet
voor, maar samen met! “
Tijdens de ‘Kijk in de Wijk’-dag
werd ook tekst en uitleg gegeven door
een medewerker van de Zorggroep
over de plannen en vorderingen

van de bouw van groepswoningen
voor demente medemensen bij
verzorgingshuis Sevenheym. Ook
een onderwerp waar de SP zich
in herkent door de kleinschaligheid en verbinding die gemaakt
wordt met familie en buurt. Frank
Spreeuwenberg: “Enige zorgen maak
ik me wel over de bezuinigingen
die vanuit Den Haag steeds weer op
de zorg neerdalen. Er wordt steeds
meer beknibbeld op de vergoeding
per zorgzwaartepakket, waardoor
steeds meer vrijwilligers noodzakelijk
zijn om ook nog aandacht aan deze
mensen te kunnen besteden.”
SP Horst aan de Maas

mooi
haar

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Bespreking Poll week 38

Ik hoef geen nauw contact met de mensen in mijn buurt
Volgens de organisatie van de Burendag was ook de editie van 2010 weer
een succes. Veel buurtbewoners in Nederland grepen de nationale dag aan
om samen met de buren een activiteit te organiseren. Ook in onze gemeente
werd in een aantal wijken van alles georganiseerd. In De Risselt in Horst werd
gesport. In de Mussenbuurt werd een pannatoernooi gehouden en kregen de
kliko’s in de Vinkenstraat een nieuw jasje. De gemeente Horst aan de Maas en
Wonen Horst organiseerden die dag hun jaarlijkse Kijk in de Wijk-dag.

De delegatie bracht een bezoek aan de Norbertuswijk en nam daar de
Wijkkrant in ontvangst. Blijkbaar wordt in die buurten het goede contact met de
buurtgenoten belangrijk gevonden. Hier sluiten de meeste stemmers op onze
poll zich bij aan. Op de stelling “Ik hoef geen nauw contact met de mensen in
mijn buurt” gaf 70 procent aan het hiermee oneens te zijn. Dat is een ruime
meerderheid. Toch vindt drie op de tien mensen nauw contact met de buurman
of buurvrouw niet zo belangrijk.

De Hiltho moet een jaarlijks evenement worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Organisator Depro Beurzen adverteert dat het de gezelligste beurs van
Limburg is. Volgens Marco Delissen komt dat door het grote aantal lokale ondernemers op de beurs. “Het is een feest van herkenning als iedereen de stands
aan het opbouwen is. Die gezelligheid, dat familiaire gevoel, straalt uit naar
de bezoekers. Dat heb je niet op de huishoudbeurs in Amsterdam”, aldus de
Hiltho-organisator. Delissen lijkt gelijk te hebben. Het leek er de afgelopen dagen

op alsof half Horst aan de Maas op het evenemententerrein te vinden was. Voor
veel bezoekers is de belangrijkste reden om de Hiltho te bezoeken misschien
niet de producten die worden getoond, maar vooral het weerzien van bekenden. Wat dat betreft is het jammer dat de Hiltho maar een keer in de vier jaar
wordt gehouden. Waarom zou het niet ieder jaar kunnen? Zeker ook omdat het
evenement onze gemeente ook buiten de regio op de kaart zet.

Uitslag vorige week (week 39) > De gemeente moet de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf tegenhouden
> eens 71% oneens 29%

Cactus
Column

Kermis

Het najaar is als vanouds de
periode waarin diverse dorpen
zich gaan opmaken voor de
kermis. Net uitgerust van de
zomerkermis en daarvoor van de
dito voorjaarsdraaimolen
toestand was het in Horst aan de
Maas weer tijd om eens even vijf
dagen in café of voor de
haringkraam ´onder ons´ te zijn.
De kinderen konden zich
intussen vermaken in de
botsauto’s of andere speeltoestellen. Kwaadwillenden
denken wel eens dat juist deze
kinderattracties de aandacht van
de ouderen afleiden, die kunnen
in die vijf dagen immers doen
wat ze willen en op de hoeveelheid ingeslagen pils wordt dan
niet gelet. Maar goed, het zal
wel bij de diverse tradities horen
zullen we maar zeggen. Het zal
in deze moderne bezuinigingstijd
echter niet zo lang meer te
verkopen zijn dat kermissen vijf
dagen duren en dat de
schoolkinderen kermisvakantie
hebben. Overigens wordt het
kermisbezoek steeds minder en
niet alleen in Horst aan de Maas.
Het afschaffen van deze draaimolenvakantie en het terugbrengen van de kermis tot drie
dagen zou een eerste prioriteit
van de gemeenteraad moeten
zijn. Maar ja, het CDA zal er wel
niet aan durven te beginnen, de
peilingen zijn immers zeer
bedroevend en dat met de
Statenverkiezingen van volgend
jaar in het vooruitzicht! Een goed
bericht vandaag is dat in de
toekomst misschien relatief
goedkope projecten onderhands
mogen worden aanbesteed. Zo
tot de drie ton behoeven, als het
aan de provincie ligt, bouwprojecten niet meer openbaar te
worden aanbesteed. Dus antieke
vriendencollectieven komen dan
weer op de proppen. Voor Horst
aan de Maas is dit ook prettig
want de veelgenoemde en veel
uitgestelde fietspaden kunnen
dus nog voor het einde van het
jaar klaar zijn. Nog iets de prijs
naar beneden en aanbesteden
aan de tafel bij Liesbeth’s Grand
Café is dan nog een bierfluitje
van een cent. Proost!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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DECULTUURRECENSENT
Jongeren aan het woord
Avatar is een slechte film, GTST is voor vrouwen, Lady Gaga is een man… Regelmatig zijn jongeren het niet eens
met de recensies die ze lezen in kranten en op het internet. Niet vreemd, want die worden meestal door
volwassenen geschreven. Maar vanaf nu is het woord aan hen.

Wij zijn op zoek naar een:

Enthousiaste verkoper/ster
voor 32 uur per week om ons team in Lottum te versterken.

Sollicitaties alleen schriftelijk of per mail:
Bakkerij Smits, Hoofdstraat 27, 5973 ND lottum,
info@bakkerijsmits.nl

LOTTUM - WELL - Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702

openingsweekend
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Fred Houben van Kukeleku
Kukeleku laat ieder jaar enkele
toppers en veel nieuw talent uit
theaterland spelen in ’t Gasthoes in
Horst. Leerlingen van het Dendron
College krijgen de kans om een
voorstelling van tevoren te zien en hun
mening te delen via Dreksbak.nl
en HALLO Horst aan de Maas in de
vorm van een recensie. Ook zullen
zij de cabaretiers eens flink aan de
tand voelen, waarna hun interviews
gepubliceerd worden, wederom op
Dreksbak.nl en in HALLO Horst aan
de Maas. Vanaf november zal deze
nieuwe serie van start gaan. Fred
Houben van Kukeleku vertelt meer
over het project.
Wat is cultuur voor jou?
Cultuur is een soort prikkelding.

Theater moet iets losmaken, je
moet erbij kunnen lachen maar ook
nadenken.
Waarom doen jullie mee met dit
project?
Er worden veel supergave dingen
gemaakt in theaterland, maar het trekt
geen jongeren. Met dit project wil
ik bereiken dat ze toch eens binnen
komen en het een kans geven. Cabaret
in het theater is veel spannender dan
op tv. School verplicht leerlingen om
cultureel bezig te zijn, maar ik wil ze
graag ertoe verleiden met deze actie.
Wat heeft Kukeleku te bieden dan?
Kukeleku gaat nu zijn zesde seizoen in
bij ’t Gasthoes. Bij het programmeren
let ik op wat ik zelf ruig vind en
wat ons publiek leuk zal vinden. En

meestal heb ik dat ook goed. Ook
geven we hier jong, nieuw talent
bewust een kans.
Als laatste. Kunnen jongeren hier
ook met de Cultuurkaart betalen?
Helaas, ’t Gasthoes beschikt niet
over een pinautomaat, waardoor
hier jammer genoeg niet met de
Cultuurkaart betaald kan worden. Het
is vervelend dat jongeren in Horst
aan de Maas zo verplicht worden om
hun Cultuurkaart buiten hun eigen
gemeente op te maken. Ik hoop dat
dit snel verandert!
Psst..! Klinkt een rol als cultuurrecensent jou als muziek in de oren
en zit je op het Dendron College? Ga
dan snel naar je CKV-leraar voor alle
informatie!

Canix All-Stars Tribute
Op zaterdag 9 oktober vindt onder de naam Canix All-Stars een groot concert plaats in OJC Canix in Lottum.
Alle bands die tijdens dit concert optreden zullen een legendarische band coveren als tribute.

De line up van deze editie van
Canix All-Stars is inmiddels bekend.
Er zullen maar liefst elf bands op de
planken een van hun favoriete bands
vertolken of een hilarische act neerzetten. Denk aan de heren van The Three
Amigos die een aantal AC/DC covers
zullen spelen, System Pilot, die een
Manowar tribute gaat doen en de
Cowboys From Hell, die een Billy Idol
show geven.
Dit jaar betreden ook een aantal

nieuwkomers het podium: de bands
International Paper, The Guilt Parade
en Stratex. Daarnaast is Nuh weer
terug van weg geweest en heeft
Chantilly Lace tegenwoordig een
Lottumse drummer.
Het volledig programma van de
Canix All-Stars ziet er als volgt uit:
Bones (Pearl Jam), Chantilly Lace
(Metallica), Cowboys From Hell (Billy
Idol), International Paper (Motörhead),
Nuh (Queen), Remorse (Judas Priest),

Stratex (Airbourne), System Pilot
(Manowar), The Guilt Parade (The
Offspring), The Schmucks (Sick Of It
All) en Three Amigos (AC/DC).
OJC Canix is open vanaf 20.00 uur,
de start van het concert is om 21.00
uur. De entree tijdens de voorverkoop
bedraagt 5 euro. Voorverkoop adressen: OJC Canix in Lottum, Cafetaria ’t
Pumpke in Lottum en IJssalon Passi in
Horst. Voor meer info, neem een kijkje
op: www.canix.nl

9 oktober
Neon Par ty
- Black Ed

ition

20:00 - 23
:00 uur - B2

9 oktober
C-mon & Kipsky

8 oktober
Aux Raus

4

20.30 - 03.00 uur - B3

www.mix

10 oktober

Open Dag

14:00 - 17
:00 uur - B2

xbeheer.n

l

het nieuwe jeugd- en
jongerenwerk Horst
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Mies
Column
Pyjamadag
8 uur: de wekker; 8.15
uur: de wekker-na-desnooze-tijd-die-ik-nog-kreeg;
8.20: mezelf uit bed rollen;
8.25 uur: beginnen met
ontwerpen, schetsen,
patronen tekenen en kleding
fotograferen; 18.00: mezelf
erop betrappen en
tegelijkertijd doodschrikken
dat ik hier nog steeds mee
bezig ben.
Een hele dag was ik bezig
met kleding en mode. Af en
toe een kleine pauze, voor de
rest de hele dag doorpezen,
killing gewoon. Ik rolde van de
ene modefoto in de andere en
tekende het ene ontwerp na
het andere. Ik weet niet
hoeveel schietgebedjes ik naar
God heb gedaan om het
allemaal af te krijgen, maar
het waren er een heleboel. Eén
ding moest toch zeker zijn, zo’n
verplicht sociaal isolement voor
school moest toch leerzaam
zijn en me uiteindelijk heel
veel opleveren? Ik moest na
deze dag toch the Queen of
Fashion zijn? Of ja, in mijn
eigen dromen dan in ieder
geval. Toch, kwam ik er
’s avonds voor de spiegel
achter dat het allemaal niet
had mogen baten. Wat ik voor
de spiegel aantrof was zeker
geen fashion-statement, verre
van dat.
Ik durf ’t bijna niet te
zeggen, maar na ’n hele dag
mode-opdrachten uitgevoerd
te hebben, zelfs na het
ontwerpen van nieuwe jurkjes,
waarvan het de bedoeling was
dat ze van hoog fashion-niveau
waren, trof ik mezelf in een
oude pyjama en m’n haar
coupe-ik-heb-heel-lekkergeslapen aan. Hoe kon ik
mezelf nu nog serieus nemen?
Als ik doodleuk de hele dag
met mode bezig ben en dan
mezelf ’s morgens gewoon
vergeet aan te kleden en er
vervolgens de hele dag als een
of andere slons bij te lopen.
Nadat ik bijgekomen was
van deze schokkende
ontdekking mocht ik dan toch
het opluchtende woord ‘klaar’
uitroepen. Mijn harde werken
werd uiteindelijk dus toch nog
beloond. En ik had het
voordeel dat ik meteen nadat
ik klaar was, lekker in m’n
pyjama de bank op kon
kruipen.
Lang leve de pyjamadagen!

Mies

jongeren 17

15 VRAGEN aan Nika Schatorjé
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nika Schatorjé
17
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Oeh, ehm.. Dat begint al goed, haha. Ik
hoop in mijn beroep, al weet ik nog niet
wat dat gaat worden. Ik heb jarenlang
geroepen dat ik rechten wilde gaan
studeren, maar dat weet ik niet meer zo
zeker. Ik ben namelijk echt een ‘regelmiep’, dus misschien wordt het toch wel
iets met organisatie of communicatie.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik vind wiskunde B echt vreselijk
en ik denk dat Duits mijn favoriete
vak is. Waarschijnlijk omdat ik meer
moeite heb met wiskunde en Duits me
makkelijk afgaat.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Een specifieke beste vriendin heb ik niet
echt, maar ik heb wel een leuke vriendinnengroep en een vriend. Sommige
meisjes uit de groep ken ik al vanaf de
basisschool of nog eerder, anderen pas
sinds een paar jaar. We zijn dus nog niet
zo heel lang bij elkaar en het bijzondere
is dat ondanks dat er nu een aantal al
aan een vervolgstudie zijn begonnen,
we evengoed nog dingen met z’n allen
blijven doen.
In het weekend ben jij te vinden in?
Overdag op mijn werk en op het hockeyveld, ’s avonds daar waar er iets te doen
is. En als er niks te doen is, dan ben ik
waarschijnlijk in De Lange in Horst.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Als we gezellig met de meisjes bij
elkaar gaan zitten, neemt meestal
iedereen iets mee. Dus het is elke
keer weer ’n verrassing. Drank staat er
sowieso op, verder kan het variëren van
een zak friet tot biologische chocolade
paaseitjes, haha.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Het eerste wat in me op komt is het
rijbewijs. Maar ik zal ook zeker wel een
deel opzij leggen voor iets leuks, is altijd
handig.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Moah, ik maak klungelige acties genoeg. Maar de laatste keer dat ik door
de grond had willen zakken was op vakantie in Italië, bij de Spaanse Trappen.
Het was zomer en topdrukte. Toen ik
van de Trappen wilde lopen, gleed ik uit
en vloog een paar meter van de treden.
Dit werkte op de lachspieren bij een
groep Japanse toeristen. Ik werd keihard
uitgelachen.

Ik ga op vakantie en neem mee?
Centjes, vrienden en vriendinnen en
mijn Ipod. Al ga ik eigenlijk liever naar
een festival dan op vakantie.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Vroeger had ik geroepen: rode kool met
speklappen! Haha, geen idee waarom ik
dat toen zo lekker vond. Nu maakt het
me niet zo heel veel uit, als het maar
geen vis is. Maar als ik mag kiezen wat
we eten, ga ik toch voor pasta.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Oh, dat is een makkelijke vraag.
Absoluut mijn trainingspak. Voor
buitenshuis ligt het er maar net aan in

welke bui ik ben. Een broek, een rokje,
een jurkje, als ik het zelf maar leuk vind.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik aan school,
daar moet ik nu eenmaal vijf dagen
per week naartoe. Verder gaat er ook
wel wat tijd zitten in sporten, ik hockey
twee keer per week en doe aan hardlopen. Maar het liefst besteed ik tijd
aan leuke dingen doen met vriendjes
en vriendinnetjes. Zo ben ik dit jaar met
vriendinnen naar Lowlands en Solar
geweest.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dat het met uitgaan maar al mooi om
22.00 uur topdrukte is. Ik moet voor
mijn werk namelijk vroeg opstaan op
zaterdagmorgen. Verder vind ik het jammer dat het in Horst nooit gezamenlijk
is. Een grote joekeltent met de kermis
of carnaval zou veel leuker zijn denk ik.
Al ving ik laatst op dat er met oud en
nieuw waarschijnlijk iets groots in het
dorp komt, dus wie weet.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Sowieso geen film met een open einde,
daar kan ik echt niet tegen. Een komedie kan ik altijd wel kijken, voor de rest
mag het best een ‘enge’ film zijn, maar
dan liever een thriller dan een horror.
Ik heb meer met een denkfilm dan met
een film waar armen, benen en andere
ledematen in het rond vliegen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Taxi voor pap en mam spelen als ze een
feest hebben. Dat is onze deal, voor alle
keren dat ze me hebben gebracht en
gehaald de afgelopen jaren.
Ik stap het vliegtuig in en de reis gaat
naar?
Hawaii! Ik heb laatst een film gezien die
gedeeltelijk daar was opgenomen, echt
prachtig.

Bloemkwekerij

Mts Rutten v.d. Bogaard

Wij zijn op zoek naar een parttime

Trendy
kleding
die bij
je past!

MEDEWERKSTER
die bereid is ons team te
komen versterken.
Kandidaten dienen:
- gemotiveerd te zijn
- ﬂexibel
- zelfstandig te kunnen werken
- enig gevoel voor de agrarische
sector te hebben.

Bij gebleken geschiktheid is een
vaste baan mogelijk.
Voor informatie of sollicitatie:

Swolgensedijk 6a
5962 NR Melderslo
Tel. 077 3986201 / 06 25070273

vernieuwd…
trendy…
ontdek het…
vanaf 15 oktober!

18

cultuur

07
10

Poëtisch-muzikaal festival in De Kantfabriek

Klinkend Changement, een
Ander Limburgs Lied
Op zondag 14 november vindt er in Museum De Kantfabriek aan de Americaanseweg 8 in Horst een dagfestival
plaats. Om 20.00 uur is er een poëtisch-muzikale voorstelling te zien. Deze voorstelling wordt om 17.00 uur vooraf
gegaan door een lezing van de componisten van Margriet Ehlen en André Stolwijk. Daarnaast is er van 9 tot en 14
november een tentoonstelling van posters te zien in de ontvangsthal van het museum.

Cursus gregoriaans
voor beginners
vrouwen en mannen
voor Noord-Limburg in
Ysselsteyn bij Roelanzia

www.ikzoekeencontainer.nl

Eerste les
maandag 11 okt. 19.30 uur
Info: w.boerekamp@chello.nl

tel. (077) 320 97 00

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.
Woensdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

Daan Doesborgh is een van de jonge Limburgse
dichters waarvan tijdens de voorstelling een gedicht te horen is
Het dagfestival is onderdeel van
het derde grote project van de Stichting
Limburgse Componisten. De doelstelling
van dit project luidt als volgt: ‘In nieuw
gecomponeerde muziekwerken het
Limburgs literaire erfgoed van vertellen bij de tijd brengen en het resultaat
daarvan door jonge uitvoerders laten
presenteren op historische of eigentijdse
locaties.’
Binnen het project hebben zeventien componisten contact gezocht met
de jonge Limburgse dichters Yi Fong Au,
Daan Doesborgh, Amber-Helena Reisig
en Luc de Rooy. Zij schreven gedichten
die vervolgens door de componisten
op muziek werden gezet. Het resultaat
wordt door de dichters en een instrumentaal ensemble en een internationaal
strijkkwartet uitgevoerd tijdens vijf voorstellingen in oktober en november. Een
van deze voorstellingen vindt dus plaats
in Museum De Kantfabriek in Horst.

Elke voorstelling wordt in de middaguren voorafgegaan door een lezing
van Margriet Ehlen en André Stolwijk,
twee van de componisten. Zij vertellen
hoe zij te werk zijn gegaan om de gedichten op muziek te zetten. In de week
voorafgaande aan het dagfestival wordt
op iedere locatie een kleine tentoonstelling gehouden van 23 posters van de
hand van Geert Setola, Bruno Setola,
Sandro Setola en Amber Delahaye.
Veertien van deze posters zijn beeldende interpretaties van de gedichten die in
de voorstelling aan bod komen.
In de avondvullende voorstelling
staat het thema ‘Limburg van toen naar
nu’ centraal. Toeschouwers horen en
zien hoe Limburg van een door tradities
gekleurde identiteit naar een eigentijdse op de toekomst gerichte samenleving is veranderd. In dat onderwerp
is keuze genoeg: van schutterij, koren,
harmonieën en fanfares, carnaval, kerk

en verenigingsleven, de mijnen en de
aspergeteelt naar bevolkingskrimp, geinternationaliseerde industrie, updating
van infrastructuren, modern toerisme,
Euregionale betrokkenheid, nieuwe
agrarische ontwikkelingen, enzovoort.
De vier eigenzinnige jonge
Limburgse dichters maakten in die thematiek hun keuzes en de componisten
gaven aan die keuzes een persoonlijke
wending. Tijdens de voorstelling brengen de dichters en de musici het geheel
over het voetlicht.
Het publiek kan vooraf kaarten
reserveren: 27,50 euro voor het totale
dagfestival, 5 euro voor alleen de lezing
of 22,50 euro voor alleen de avondvoorstelling. Vanaf een week voor de
voorstelling kunnen bezoekers ook per
telefoon reserveren via 043 408 25 19.
Informatie over reservering van kaarten
is te vinden op de website
www.limburgsecomponisten.nl

Droogkomieke
humor in Cambrinus

Beachparty
OJC Phoenix

Zondagmiddag 10 oktober staat een bijzondere performer op de planken
van Cambrinus in Horst: Jankobus Seunnenga. Volgens de pers een droogkloot en poëet zonder weerga. In de tachtiger jaren was hij een van
Nederlands bekendste punkers van het eerste uur. Nu grenzen zijn optredens
aan clowneske kleinkunst.

Op zaterdag 9 oktober wordt
een Beachparty bij OJC Phoenix
in Hegelsom georganiseerd.
Aangename temperaturen,
verkwikkende drankjes, zomerhits
en een aankleding die aan zon,
zee en strand doet denken.

Het ene moment speelt hij als
een ooievaar een nummer lang op
één been, in het volgende steekt
Seunnenga de draak met rocktrucjes
als drumstokwerpen en -opvangen,
wat uitloopt op een hilarische
mislukking. Zijn eerste muzikale
wapenfeiten waren die als punker.
Zijn punkpopband ´Kobus gaat naar
Appelscha´ werd door muziekkrant Oor
in 1984 betiteld als de beste punkband
die Nederland ooit heeft gehad. Een
cd voor een kindercircus komt van zijn

hand en hij schrijft liedjes voor andere
artiesten.
Optredens van deze Friese
dichter, muzikant en tekstschrijver
bestaan uit drie gitaren, een keur aan
luisterliedjes met mooie, grappige en
ontroerende anekdotes en af en toe
nog een verdwaalde gastmuzikant.
Deze ex-punker gaat voor literaire en
menselijke verdieping en dat doet hij
op zijn eigen onnavolgbare manier.
Het optreden in Cambrinus begint
om 16.00 uur.

Om de zomerse vakantiesferen
nog beter tot leven te wekken
kan worden genoten van een
eigen beachpartycocktail, maar de
traditionele sangria en corona zijn
ook te verkrijgen. Dj Svizl zal tijdens
de Beachparty voor muziek zorgen.
De avond begint om 20.30 uur en de
entree bedraagt 3 euro. De minimale
leeftijd om binnen te komen is
16 jaar.

Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen

De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

www.presetprint.nl

Nieuw in de regio!
Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl
Kantoor

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!
Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl
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Vocalgroup Hoor´s organiseert
4-korenconcert
Op zondag 10 oktober organiseert Vocalgroup Hoor’s onder leiding van Ernst Lamers een 4-korenconcert in de
Shuffle in Horst.

IN VERBAND MET ONS
30-JARIG BESTAAN
Proef de hele menukaart geserveerd aan tafel!
Onbeperkt eten voor € 20,- per persoon.
van dinsdag t/m donderdag. Vrijdag, zaterdag en zondag € 23,00
excl. dessert en drank

Afhalen 10% KORTING van dinsdag t/m donderdag
Vrijdag, zaterdag en zondag 5%
Reserveren gewenst

Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

De koren die optreden zijn: Stage
Fright uit Lierop onder leiding van
Marco Marien, het Astens Mannenkoor
onder leiding van Poul van Rooy en
Die Sevensanghers uit Sevenum onder

leiding van Vincent Oostenbrink. Ook
Vocalgroup Hoor´s zal zelf optreden
met eigen combo, aangevuld met de
gastmuzikanten die een jaar geleden
ook meespeelden in de succesvolle

jubileumshow Spotlight. Aanvang van
de middag is 14.30 uur en de toegang
is gratis. Uitgaansgelegenheid de
Shuffle ligt aan de Gasthuisstraat 36
te Horst.

Bokkenollen en Limonollen 2010
Op 9 en 10 oktober wordt in Griendtsveen het jaarlijkse Bokkenollen en Limonollen georganiseerd. Bij dit
evenement proberen teams via allerlei hindernissen in een zo kort mogelijke tijd bij de finish te komen met zo veel
mogelijk bier of frisdrank nog in de glazen. Een groot aantal vrijwilligers van verenigingen uit Griendtsveen
hebben een mooie hindernisbaan gebouwd.

Tijdens het weekend zullen zo´n
120 teams de strijd met elkaar aan
gaan om de BOKaal. De afgelopen jaren
waren er teams uit Batouri (Kameroen),
Groningen, Friesland en België. Er zijn
ook teams die voor de originaliteitsprijs
gaan en zich zo origineel mogelijk

proberen uit te dossen. Een jury zal de
originaliteit beoordelen en er is een
leuke prijs aan verbonden. Zaterdag zal
om 12.00 uur door wethouder Litjens
van gemeente Horst aan de Maas het
startschot worden gegeven.
Op zondagmiddag 12.00 uur wordt voor

het Limonollen het startschot gegeven
door leden van het junior G team
van de Deurnese voetbalvereniging
ZSV. Tijdens Limonollen wordt in vier
categorieën gestart: 4- tot en met
6-jarigen, 7- tot en met 9-jarigen,
10- tot en met 12-jarigen en 13- tot en
met 15-jarigen. In plaats van bier
wordt op deze dag fris op de
dienbladen gezet. Aangemoedigd door
ouders en opa’s en oma’s zetten ook
zij hun beste beentje voor. Het is dit
jaar voor Limonollen een jubileum.
Op 10 oktober 2010 (10-10-10) is het
de 10e keer dat dit evenement wordt
gehouden.
Zaterdag overdag zullen ´de
Ommelaars´ uit Ommel en ´Smesh´
uit Lieshout het publiek muzikaal
vermaken. ‘s Avonds zal het feestgedruis
losbarsten in de tent met het orkest
´Noah´. Op zondag zijn er optredens van
´Bloast um op´ en de ´Excelsiorblazers´.
Voor meer informatie ga naar:
www.bokkenollen.nl Hier is ook een
inschrijfformulier te vinden voor
Bokkenollen. Voor Limonollen is de
inschrijftermijn gesloten.

n
n
n
n

In- en verkoop van alle merken auto’s
Reparaties en onderhoud
APK
Schadetaxaties en schadeherstel

Van Helden Auto’s - Mommesstraat 3, 5975 NG Sevenum
077-4670599 of 06-53620505 - www.vanheldenautossevenum.nl

wij zijn op zoek naar een
vriendelijke, representatieve

WEEKENDHULP m/v
om ons enthousiaste, gezellige
verkoopteam te versterken

Peelmuseum op zondag geopend

Leeftijd: 17-20 jaar

Op 10 oktober is het Peelmuseum in America geopend. Eerder deze zomer was het Peelmuseum op een
aantal zondagen al geopend voor publiek. Deze dagen zijn erg succesvol verlopen.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief naar:

Regulier is het museum alleen
op woensdagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur geopend en verder op
afspraak. Daarnaast zet het museum
ook enkele zondagen de deuren open
voor publiek. De laatste gelegenheid
van dit seizoen is op 10 oktober van

13.30 tot 16.30 uur. Ervaren gidsen
vertellen in museumgebouwen ‘de
Kamphut’ en ‘de Schuur’ over de
uitgebreide collecties, onder meer
over het thema kleding. Daarna
wordt op het buitenterrein een kijkje
genomen bij de veenput, plaggenhut,

schaapskooi en bijenstal.
Het Peelmuseum is gevestigd aan de
Griendtsveenseweg 69 in America.
De toegang bedraagt 2 euro (kinderen
t/m 3 jaar gratis). Voor meer info bel
077 464 16 26 of kijk op
www.stichtingpeelmuseum.nl
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Horster Popkwis in
´t Gasthoes
“Ik heb vaak ruzie met
mijn ouders. Waarom
begrijpen ze
me niet?”

Aarzel niet!
www.mijncjg.nl
088 - 3300 600
(lokaal tarief - maandag t/m
vrijdag 09.00 - 11.00 uur)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hét centrale punt
voor vragen over opvoeden en opgroeien. Jongeren tot 23
jaar, hun opvoeders, ouders en professionals kunnen er
terecht voor informatie en advies. Kijk op www.mijncjg.nl
of bel 088 - 3300600.

Geplukt op de Hiltho?
www.hallohorstaandemaas.nl

Orchiade Arcen 2010
Internationale Orchideeënshow in Kasteeltuinen Arcen
7 tot en met 17 oktober 2010

Kasteel
7 tot en met 17 oktober Orchideeënexpositie “Oriental
Moods”. Laat u verrassen door deze prachtige expositie in
Kasteel Arcen. Arrangeurs: Florale Vormgevers uit Horst
Casa Verde
15 tot en met 17 oktober Internationale botanische
orchideeënexpositie. Maak kennis met zeldzame orchideeënsoorten. Arrangeur: Hans Diederen

Demonstraties door Florale Vormgevers uit Horst plantinformatie - verkoop van bijzondere orchideeën.
De Orchiade Arcen 2010 wordt mede
mogelijk gemaakt door Kring van Nederlandse
Orchideeën Producenten en de Nederlandse
Orchideeën Vereniging.

www.kasteeltuinen.nl

Met korting
Orchiade Arcen 2010 bezoeken!
Tegen inlevering van deze bon krijgt u

25% korting

op de entreeprijs van Kasteeltuinen Arcen
tijdens de Orchiade Arcen 2010.
Actie voorwaarden: Geldig voor maximaal 4 personen,
niet geldig in combinatie met andere acties en/of arrangementen.
Geldig van 7 oktober tot en met 17 oktober 2010

Op zaterdag 27 november vindt de derde Horster Popkwis plaats in
’t Gasthoes in Horst. De Horster Popkwis is een kwis met veel muziekfragmenten maar ook volop mogelijkheden voor gezelligheid voor
muziekliefhebbers. Er is plaats voor dertig teams en vol is vol. Uiteraard
is ook publiek van harte welkom.
De kwis zal uit een aantal vragen
bestaan waarbij gebruik wordt gemaakt van audio- en videofragmenten van vijftig jaar popgeschiedenis.
Het winnende team ontvangt een
toepasselijke wisselbeker en de eretitel ´beste popkenners van Horst aan
de Maas´. De popkwis richt zich vooral
op inwoners van de gemeente Horst
aan de Maas, maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.
Het gaat op zaterdag niet alleen
om de wedstrijd. De Horster Popkwis
wil vooral ook een ontmoeting orga-

niseren voor muziekliefhebbers. Er is
volop gelegenheid voor een drankje
en een hapje en de muziek gaat na
afloop van de kwis gewoon door.
Daarnaast is ook publiek natuurlijk
van harte welkom. Vanuit de foyer is
er volop gelegenheid om de kwis te
volgen. Ook vindt er tussendoor een
publieksronde plaats.
Mensen die graag aan de Horster
Popkwis willen deelnemen kunnen
zich vooraf opgeven via www.horsterpopkwis.nl Het inschrijfgeld bedraagt
20 euro per team.

(Begrazings)beheer van natuurgebieden

Hoe houden we
de natuur in toom?

In ´t Zoemhukske wordt op donderdag 14 oktober om 20.00 uur een
presentatie gehouden door Marius Christiaans. Het onderwerp van de
presentatie is het (begrazings)beheer van natuurgebieden. Iedereen is
welkom bij deze presentatie die wordt georganiseerd door IVN De
Maasdorpen.
Wandelaars in een natuurgebied
worden regelmatig geconfronteerd
met grazers die de natuur in toom
moeten houden. De grazers eten niet
alleen gras en andere planten, maar
zorgen ook voor zaadverspreiding,
maken paden en brengen structuur
en variatie aan in het gebied, waardoor er veel verschillende soorten
organismen kunnen leven. Naast de
grazers die van nature voorkomen
zoals reeën en konijnen worden ook
paarden, runderen, schapen, geiten
en plaatselijk zelfs herten ingezet.
Tijdens de presentatie van Marius
Christiaans komen onder andere

de volgende onderwerpen aan de
orde: natuurbeheer in het verleden,
gevolgen voor het natuurterrein bij
het inzetten van grazers, aanwezigheid van dode dieren in de natuur
en voorlichting aan bezoekers van
een natuurterrein waar grote grazers
aanwezig zijn.
Marius Christiaans is verbonden aan de Hogeschool Van Hall
Larenstein, afdeling natuurbeheer/natuurtechniek.
Voor meer informatie over de
presentatie in ´t Zoemhukske bel Wim
Philipsen, 077 398 27 59 of kijk op
www.zoemhukske.nl

Keramiek in Museum
De Locht
Het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 oktober staat Museum De
Locht in het teken van keramiek. Zo’n 25 keramisten tonen de resultaten
van hun vaardigheid en creativiteit. Zij laten u graag de creaties zien die
ze in hun atelier gemaakt hebben. Uiteraard kunt u ook werk van hen
kopen.
Tijdens deze manifestatie kunnen de bezoekers genieten van
bijpassende muziek. In de smederij
is te zien hoe prachtig siersmeedwerk wordt gemaakt. Daarnaast is
in het streekmuseum nog tot en
met 1 november een tentoonstelling te zien met als titel ´Textielkunst

met Metaal´. Museum De Locht
is dagelijks geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Groepen kunnen
op afspraak ook op andere tijden
terecht. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur.
Voor nadere algemene informatie:
www.museumdelocht.nl

Tienrayse Top Tien in
café ’t Pleintje
Op de tiende van de tiende
tweeduizendtien zal in café ´t Pleintje
in Tienray de Tienrayse Top Tien te
horen zijn. De afgelopen maanden
hebben Tienraynaren een eigen top

tien met favoriete muziek kunnen
opstellen. Hieruit is de Tienrayse Top
Tien samengesteld die vanaf
13.05 uur op zondag 10 oktober te
horen is.
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Voor de tiende keer
Horst aan de Maas zingt

Bijna 1.400 dieren
op de Peelhorstshow
Op 8, 9 en 10 oktober wordt in Manege Wieneshof in Hegelsom onder
de naam Peelhorstshow een grote kleindierententoonstelling gehouden.
Hierbij zullen zo´n 1.380 dieren beoordeeld en bewonderd worden. Het gaat
om dieren als grote hoenders, dwerghoenders, sierduiven, siervogels,
konijnen, cavia´s en kleine knaagdieren.

Op 13 november vindt in het Gasthoes in Horst de 10e editie plaats van ’Horst aan de Maas zingt’. Mensen die
een gezellige dag willen meezingen en ‘s avonds de ingestudeerde stukken uitvoeren, worden hierbij uitgenodigd.
Ook iedereen die van een gezellige avond met mooie muziek houdt is van harte welkom.

Dat dit jaar het zangevenement
in het teken van dit tweede lustrum
staat, zal niemand verbazen. Maar de
nog steeds succesvolle opzet blijft. Het
is absoluut niet nodig geoefend zanger
te zijn of lid te zijn van een koor. Door
tijdens Horst aan de Maas zingt in een
groot koor mee te oefenen en te zingen,
kan juist de schroom om te zingen overwonnen worden. Er doen jaarlijks niet
alleen mensen uit Horst aan de Maas
mee, maar uit de rest van Limburg en
ver daarbuiten. De deelnemers vormen

een koor van meer dan 100 zangers en
zangeressen.
De organiserende gemengde
zangvereniging Con Brio zal de avond
openen. Vervolgens treden Mannenkoor
Grubbenvorst, Huur õs uit Grubbenvorst,
Gemengd koor Vocante uit Neer en het
Groot koor Horst aan de Maas zingt op.
In het gevarieerde programma dat het
gelegenheidskoor die dag heeft ingestudeerd, wordt een bezoek gebracht aan
verschillende landen waaronder Italië,
Tsjechië, Hongarije, Israel en Afrika.

Het muzikale gedeelte is in handen
van Marcel Kuepers, de vaste dirigent
van Con Brio. Aan de piano zit Oksana
Baljava. Verder is er medewerking van
een fluitiste en een groep drummers.
Het avondprogramma begint om 19.30
uur in het Gasthoes in Horst en de
toegang is gratis.
Voor meer informatie of aanmelden
voor deelname kan men contact
opnemen met Mien Colbers,
telefoon 077 463 21 39 of via
www.zingmetconbrio.nl

Vanaf het voorjaar wordt er door
tal van liefhebbers met echte rasdieren gefokt. De bedoeling is dat deze
jonge aanwas zo dicht mogelijk een
(theoretisch) beschreven standaard van
het betreffende ras in alle kenmerken
benaderen. Gedurende de herfst en
wintermaanden worden er door het
hele land (en internationaal) tentoonstellingen op dit gebied georganiseerd.
De Peelhorstshow is de grootste in zijn
soort beneden de rivieren. Liefhebbers
zenden hun beste dieren in voor de
show. Deze liefhebbers komen voornamelijk uit de regio Limburg, Brabant en
Gelderland.
Alle dieren worden op donderdag
7 oktober naar de manege gebracht. Dit
wordt inkooien genoemd. Aansluitend
krijgen alle dieren een veterinaire controle. Op vrijdag worden alle dieren gekeurd door een korps van deskundige en
daarvoor gecertificeerde keurmeesters,
die allemaal zo´n 75 dieren toebedeeld
krijgen. In totaal zijn er dit jaar bijna
1.400 dieren. Elk dier krijgt dus een
individuele beoordeling op onderdelen
en een eindwaardering in de vorm van

ramen en deuren

Zaterdag 9 oktober

KOZIJNEN

E-Motion

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

aanvang 21.30 uur
Wilt u meer weten? Café ‘t Tunneke - St. Odastraat 9a, 5962 AV Melderslo
Tel: 077-3988225 - Mob: 06-15005433 - www.cafetunneke.nl

punten. Uiteindelijk wordt door een afvaardiging van keurmeesters de winnaar
per categorie bepaald.
Daarna is de show vrij voor bezichtiging voor de fokkers zelf en uiteraard
voor andere geïnteresseerden. Op zaterdag en zondag is de show voor iedereen
geopend vanaf 10.00 uur en kunnen
alle dieren rustig worden bekeken.
Zaterdagavond is dan om 20.00 uur de
officiële opening, dit jaar door wethouder Loes Wijnhoven. Aansluitend volgt
de prijsuitreiking aan de winnaars. De
entree bedraagt 3 euro. Voor kinderen
onder de twaalf jaar met begeleiding is
de entree gratis.
De locatie, manege Wieneshof in
Hegelsom, is voor die gelegenheid
sfeervol ingericht. Alleen dat al, is een
bezoek meer dan waard. Er is bovendien
een goed gevulde professionele tombola, een knuffel- en schminckhoek voor
de kleintjes en het is lekker toeven in
de kantine, waarvandaan een prachtig
uitzicht op de show te genieten is.
Op zondagmiddag 16.00 uur is de
show weer afgelopen en keren alle dieren weer met de fokkers huiswaarts.

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
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Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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mogelijke
(soms uit
zelfshanden.
volledig).
OokDit
nemen
- de
Wij
hebben
contracten
vrijwel
alle
zorgverzekeraars
in
Nederland.
geeft
U
terwijl
U wacht
en 100%
vergoed
voor een
volledige
prothese
aan
te
vragen
of
te
declareren.
Udedegarantie
volledige
met devergoeding
zorgverzekeraar
handen.
U hoeft
dus zelfwij
niets • Zeer goede vergoedingen, min. 75%
vanafhandeling
de best mogelijke
(somsuit
zelfs
volledig).
Ook nemen
een
volledige
prothese
Zeer
goede
vergoedingen,
min.
75%
U detevolledige
met de zorgverzekeraar uit handen. U hoeft dus zelf niets •• voor
aan
vragen ofafhandeling
te declareren.
Plaatsen
implantaten
in onze
praktijk
aan te vragen of te declareren.

Lid Organisatie van
Nederlandse Tandprothetici

Lid
Lid Organisatie
Organisatie van
van
Nederlandse Tandprothetici
Tandprothetici
Nederlandse

Tandprothetische Praktijk Venray, Camp & Schelbergen
Albionstraat 30a, 5809 AE Venray-Leunen
Tandprothetische
Venray,
Tandprothetische Praktijk
Praktijk
Venray, Camp
Camp &
& Schelbergen
Schelbergen
tel: 0478-582356
Albionstraat
30a,
5809
AE
Venray-Leunen
Albionstraat 30a, 5809 AE Venray-Leunen
tel: 0478-582356

voor een volledige prothese

••Plaatsen
implantaten
in advies
onze praktijk
Altijd gratis
informatie,
en

• Plaatsen
in onze praktijk
controle implantaten
van huidige prothese

•• Altijd
Altijd gratis
gratis informatie,
informatie, advies
advies en
en
controle
controle van
van huidige
huidige prothese
prothese

Jolanda Pouwels

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

Actie: Betaal
Koop nu,
betaal
of
in 2012 *

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

HERFST-KRAKERS
102
CM
Digitale scartaansluiting

1400 TOEREN, TOPKWALITEIT
WASAUTOMAAT
• SuperEco programma = tot 40% zuiniger!
• 7 kilo inhoud = liefst 40% extra!
• Overzichtelijk Nederlands-talig
bedieningspaneel.
• Resttijd-indicatie en startuitstel = ideaal voor
nachtstroom.

START-UITSTEL

4x

2x

899
799

UNIEK!
102 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV
Verbluffend warme en levendige Full HD beeldkwaliteit.
Wide Colour Enhancer voor perfecte, natuurlijke weergave.
Via USB prachtige, digitale foto’s en video’s bekijken.
Dolby Digital Plus geluidsweergave.

320 GB
3 GB

óf 10x €

WEBCAM

59,90

INTERN GEHEUGEN

7 kilo =

BEELDSCHERM

40% extra

GARANTIE

• Intel Celeron processor T3300, Intel GMA 4500M graﬁsche kaart.
• 320 GB harde schijf, 3 GB DDR2 intern geheugen.
• Super multi DVD-RW Dual layer DVD-speler / brander.

549
óf 10x €

54,90

• Automatische cool down tegen
kreuken.
• Beveiligd tegen oververhitting =
extra veilig.
• Royale 6 kilo inhoud = 20% extra.
• Eenvoudige draaiknopbediening,
links / rechts draaiend.

=
GOED GETEST

20% extra
.

L
90

8 MEGAPIXELS

OP=OP!
8 MEGAPIXELS VIDEOCAMERA
•
•
•
•
•

Opnemen in haarscherpe 1080p HD beeldkwaliteit.
Image Stabiliser voor schokbestendige opnames.
Opnemen op een SDHC/SD geheugenkaartje.
HDMI en USB-aansluiting, 5.1 cm kleurenscherm.
Bestanden direct doorsturen naar YouTube™ of iTunes®.

299
269

199

6 kilo =

4x DIGITALE ZOOM

Digitale scartaansluiting

39,90

ROYALE 6 KILO
WASDROGER

799
699

JAAR

399
óf 10x €

Links/rechts
draaiende trommel

15,6”

COMPLEET NOTEBOOK

TOEREN

GRATIS LUXE
NOTEBOOKTAS &
HANDIGE MUIS
T.W.V. € 40,-

HARDE SCHIJF

2

1400

1

280 LITER KOEL / VRIES
COMBINATIE

TOTAAL 3 JAAR!

STUNTPRIJS!
SUPER COMPACT!
239
189

99

• Anti-Bacterie voorkomt bacteriën en
schimmelgroei, 3 stevige, transparante
vriesladen.
• Energieklasse A+ = extreem zuinig!
190 liter koelen en 90 liter vriezen.

599
549

Anti bacterie

.

L
90

TOPKWALITEIT!

388
óf 10x €

38,80

HORST

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

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 10 oktober 2010).

m061010

•
•
•
•

599

SUPER
ZUINIG!

Waterbeveiliging

599
499

service 23

07
10

AGENDA

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

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

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

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

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

Presentatie Marius
Christiaans

Griendtsveen

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

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

America
zondag

Broekhuizen

za 9 en zo 10 oktober
Organisatie: St. Bokkenollen
Locatie: centrum Griendtsveen

Lottum

zaterdag

Canix All-Stars Tribute

Grubbenvorst
zaterdag

Beachparty

za 9 oktober 20.30 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

za 9 oktober
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

Kunstwerk Hub Delnoy
inzegenen

Horst

door Mgr. Dr. E. De Jong
zo 10 oktober
Locatie: parochiekerk Lottum

Melderslo

Liedjesavond D’n Dreumel

za 9 en zo 10 oktober
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

10.00

Heilige mis

Heilige mis

19.15

19.00

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

Tentoonstelling Keramiek

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Tienray

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)

Tienrayse Top Tien

zaterdag
donderdag

zo 10 oktober 13.05 uur
Organisatie: café ´t Pleintje
Locatie: café ´t Pleintje

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Huisartsenpost

Meerlo

Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
8 t/m 14 oktober
Tandarts Daudeij
‘t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

zondag
donderdag

MODEHAPPENING

Melderslo

Zondag 10 oktober
zijn wij open!
van 11.00-17.00 uur
500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

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

T

Heilige mis

Broekhuizenvorst

zondag

za 9 oktober
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

zo 10 oktober
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

zondag

10.00

Griendtsveen

80/90 party

Droogkomieke humor

de

beejekurf
r e s t a u r a n t

112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

do 14 oktober 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

za 9 oktober
Organisatie: D’n Dreumel
Locatie: Gasthoês

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

Kerkdiensten

Bokkenollen en
Limonollen

Hegelsom

Sevenum

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

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

zo 10 oktober 14.30 uur
Organisatie: Vocalgroup Hoor’s
Locatie: de Shuffle

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

America

Meerlo

Het betoverende najaar van 2010

Huisarts en apotheek

4-korenconcert

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

05-07-10 09:36

Geplukt op de Hiltho
De afgelopen dagen zijn op de Hiltho honderden bezoekers op de stand van
HALLO Horst aan de Maas ’Geplukt’. De gelukkigen werden ter plekke op de gevoelige
plaat vastgelegd en de foto’s werden tentoongesteld op de grote wand op de stand.
Iedere dag werd de leukste foto uitgekozen als dagwinnaar. Op onze website kunt u
stemmen welke winnende foto u het leukste vindt. De uiteindelijke winnaar wint een
rondvlucht boven onze gemeente.
Alle foto’s zijn terug te vinden op onze website. Daar kunt u ze in groot formaat zelf
downloaden. Maar u kunt uw foto ook laten printen of drukken op een canvas doek.
Kijk voor alle foto’s en hoe u uw foto kunt laten afdrukken op

www.hallohorstaandemaas.nl

