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ZONDAG 30-9
KLEDINGBEURS SEVENUM 
Mamaloe�Sevenum�houdt�een
speelgoed-� en� kinderkleding -
beurs�met�najaars-�en�winter -
kleding�in�de�maten�74�t/m�164.
De�beurs�wordt�gehouden�bij�de
Schatberg, Middenpeelweg�5�in
Sevenum�v an�10.00-12.00�uur .

ZONDAG 30-9
RUILBEURS SEVENUM
Op� de� verzamelbeurs� in� de
Sevenwaeg�aan�de�Markt�in
Sevenum�worden�v an�10.00�tot
13.00�uur�allerlei�ruilobjecten
aangeboden, van�postzegels�en
munten�tot�bierviltjes .

ZONDAG 30-9
MOUNTAINBIKETOCHT
De� Mudhunters� houden� een
mountainbiketocht�in�de�omge -
ving�v an�Venray. Er�kan�gestart
worden�tussen�8.00�en�9.30�uur
voor�de�afstanden�35, 50�en�65
km. De�inschrijving�is�in�de�kan -
tine�v an�ATV�Venray, Sportlaan
1.Tevens�wordt�een�familietocht
van�20�km�verreden. Deze�tocht
start�tussen�9.30�en�10.00�uur .
Het�dragen�v an�een�fietshelm�is
verplicht. ww.mudhunters.nl.

ZONDAG 30-9
GAZONMAAIERS
Lottum�schudt�weer�op�haar
grondvesten�als�het�NK�Gazon -
maaierrace�v an�start�gaat. De
wedstrijd�maakt�deel�uit�v an�een
landelijk�georganiseerde�com -
petitie�v an�elf�wedstrijden�in�het
Nederlands�Kampioenschap .De
opgevoerde�gazonmaaiers�met
meer�dan�100�pk�aan�vermogen
rijden�vier�manches . Om�deze
dag� nog� meer� spektak el� te
geven�is�er�ook�weer�een�brom -
mercross. Na�afloop�is�er�in�de
tent�muziek�met� Appie�Hein. Zie
ook�www .gtlottum.nl.

ZATERDAG 6-10
NAJAARSCONCERT
De�K oninklijke�Harmonie�v an
Horst�verleent�haar�medewer -
king�verlenen�aan�het�najaars -
concert� v an� F anfare� Monte
Corona. Het�concert�begint�om
20.30�uur�in�gemeenschapshuis
de�Torrekoel�in�Kronenberg.

ZONDAG 30-9
ROMMELMARKT MEERLO
Carnavalsvereniging�de� Vöskes
houdt�haar�jaarlijkse�rommel -
markt�in�sport�&�zalencomplex�'t
Brugeind�in�Meerlo�v an�13.00�tot
16.00�uur . Rond�14.00�uur�start
een�veiling, van�de�meer�w aar-
devolle�goederen.

DONDERDAG 4-10
SENIORENORKEST
Het�Seniorenork est�Horst�aan�de
Maas�speelt�wederom�op�de�Flo -
riade. Met�vrolijk e�muziek�wor -
den�de�bezoek ers�tussen�16.00
en�18.00�uur�uitgezw aaid.

ZONDAG 30-9
VROUWEN IN IRAN 
Zo’n�vijftien�organisaties�vragen
op�het�Henseniusplein�in� Venray
namens�de� Venrayse�afdeling
van�Amnesty�International�aan -
dacht�voor�de�rechtsongelijkheid
van�vrouwen�in�Iran. Van�11.30
tot�17.00�uur�kunnen�bezoek ers
een�groetenkaart�ondertek enen
en�kinderen�een�kaart�inkleuren.

ZONDAG 30-9
MUZIEK BIËNNALE
Museum�v an�Bommel�v an�Dam
in�Venlo�is�een�v an�de�locaties
waar� dit� jaar� internationale
solisten� optreden� tijdens� het
grensoverschrijdende� Muziek
Biënnale�Niederrhein. Op�zon -
dag�30�september�presenteert
het�museum�de�Sloveense�accor -
deonist�Luka�Juhart. Aanvang
15.00�uur . Toegang�6�euro .

ZATERDAG 6-10
SMELEHOF YSSELSTEYN
Het�bestuur�v an�De�Smelehof�te
Ysselsteyn�biedt�Diny�J anssen-
Sanders�v an�18.30�tot�20.30�uur
een�receptie�aan�v anwege�haar
afscheid� als� beheerster� v an
‘haar’�Smelehof .Dit�na�meer�dan
40�jaar�werkzaam�geweest�te
zijn�in�het�gemeenschapshuis .
Aansluitend� aan� de� receptie
volgt�een�voor�iedereen�vrij�toe -
gankelijke�feestavond, die�muzi -
kaal�wordt�opgeluisterd�door
orkest�SjanTé�uit� Ysselsteyn.

ZONDAG 30-9
JANE DARE IN CAMBRINUS
De�band�J ane�Dare�presenteert
haar�eerste�cd�in�Cambrinus�in
Horst. Jane�Dare�daagt�haar
publiek� uit� om� te� bewegen,
daarbij�geholpen�door�funky�rit -
mes, pakkende�riffs�op�gitaar�en
keyboard�en�een�donk ere�bason -
dersteuning.De�soulstem�v an�de
zangeres�Joosje�Jochems�maakt
de� zwoele� en� opzwepende
sound�v an�J ane�Dare�compleet.
In�het�voorprogramma�staat�de
getalenteerde� Harm� Timmer-
mans. Aanvang�16.00�uur .

OIRLO
Nicole Seegers en Martijn
de Jong van de in Oirlo
gevestigde uitgeverij Lol-
boek zijn na het succes van
hun eerste boekje 'Grappige
uitspraken uit de zorg' niet
stil blijven zitten. Op 2 okto-
ber komt hun tweede boek
uit, ditmaal gevuld met
grappige uitspraken uit het
basisonderwijs. Twee
beroepsgroepen die allebei
te kampen hebben met
bezuinigingen, maar waarin
desondanks nog genoeg te
lachen valt, aldus Nicole
Seegers.

Maar liefst ruim 8000 stuks
zijn er tot nu toe verkocht van
het eerste boekje 'Grappige
uitspraken uit de zorg', dat
inmiddels aan de derde druk
bezig is en nog steeds volop
wordt verkocht.Een ongekend
succes dat,tezamen met de vele
positieve reacties die de twee
samenstellers kregen, meer
dan genoeg reden was voor
Nicole en Martijn om na te
gaan denken over een tweede
boekje. "Wij willen met onze
boekjes de leuke kanten van
belangrijke beroepen in onze
samenleving belichten. En het
onderwijs is een vak met oog
op de toekomst waarin gedre-
ven mensen nodig zijn, ook in
tijden van bezuinigingen",ver-
telt Nicole. "Veel mensen uit

onze omgeving werken boven-
dien in het onderwijs.Het idee
voor een boekje met grappige
uitspraken uit het basisonder-
wijs, een sector die eveneens
kampt met forse bezuinigin-
gen, was dan ook snel gebo-
ren." 

Wederom was het verzame-
len van de meer dan 250 waar-
gebeurde, grappige uitspraken
van juffen, meesters en leerlin-
gen vrij gemakkelijk voor
Nicole en Martijn. "Mensen in
het onderwijs zijn,net als in de

zorg, erg betrokken bij hun
werk. De meeste mensen kie-
zen met heel hun hart om in
deze sectoren te gaan werken.
Daarbij heb je met kinderen al
snel dagelijks leuke uitspraken
te pakken. Bovendien stimule-
ren we de mensen om ons heen
om deze grappige opmerkin-
gen te noteren, zodat iedereen
ervan kan genieten.Deze input
van vrienden en kennissen uit
het onderwijs hebben wij
gebruikt, samen met informa-
tie van beheerders en leden van

enkele Hyves en Facebook
pagina's."

Waar uitgeverij Lolboek zich
met het eerste boekje vooral
richtte op medewerkers in de
zorg,mantelzorgers en zorgin-
stellingen met wachtruimtes
en kantines, is dit tweede deel
met name bedoeld voor men-
sen die in het basisonderwijs
werken en/of hierbij betrok-
ken zijn. "Het mag zeker niet
ontbreken in de lerarenkamer,
maar ook voor ouders zal dit
een leuk cadeautje zijn",merkt
Nicole op. "Het zou leuk zijn
als we er net zoveel mensen blij
mee mogen maken als bij het
eerste boek, maar dat blijft
toch altijd afwachten." Of er
nog andere onderwerpen aan-
geboord zullen worden voor
de 'grappige uitsprakenboek-
jes',is nog een verrassing."Ook
voor ons",aldus Nicole en Mar-
tijn. Wat wel al vaststaat, is dat
er in ieder geval een tweede
deel komt met grappige uit-
spraken uit de zorg."Naar aan-
leiding van het eerste boekje
zijn er zoveel enthousiaste
mensen met nieuwe uitspra-
ken gekomen, dat er genoeg
input is voor nog een boekje
over de zorg. Ook dit boekje
gaat binnenkort naar de druk-
ker en zal rond eind oktober
verkrijgbaar zijn." Meer infor-
matie en de verkoopadressen
staan op www.lolboek.nl.

Silke van Deelen

Juf: 'Welk sterrenbeeld ben je?' 
Leerling: 'Ik ben glazenwasser'

Illustratie kaft: Hans Kepser.

LEUNEN
Onder de titel 'It's all in the

music' presenteert Harmonie
St. Catharina Leunen-Veulen-
Heide op zaterdag 27 oktober
voor de tweede maal een 
promsconcert. Ditmaal in een
bedrijfshal in Leunen.

Op het speciaal voor deze
avond samengestelde reper-
toire staan nummers van
onder meer de Beatles, Toto,
Boudewijn de Groot, Queen,
Adèle en Doe Maar. Als gast-
zangers zijn Henk Deters,
tevens presentator,Gerrie Puts,
Don Mulders, David Janssen
en de Leunse Toppers aange-
trokken, maar ook voor jong
talent zoals Lisanne Jacobs is
een plaats in de spotlights.Een
combo en een achtergrond-
koor zorgen voor extra muzi-

kale ondersteuning, Drum-
band St. Catharina en een
dansgroep van Kunstencen-
trum Jerusalem completeren
de line-up.De overkoepelende
leiding is in handen van de
dirigenten van de harmonie en
de drumband, Bart Partouns
en Jan Voermans. Speciaal
voor deze gelegenheid wordt
een bedrijfshal aan de Laagrie-
broekseweg in Leunen inge-
richt als concertzaal met zowel
zit- als staanplaatsen, een bar
en een groot podium.De voor-
verkoop is in volle gang. Er is
nog een beperkt aantal kaarten
à 15 euro verkrijgbaar bij café-
zaal 't Veule, Esso tankstation
Vissers en de Knipshop in Leu-
nen en kapsalon Gielens in
Heide. Meer informatie staat
op http://proms.harmoniest-
catharina.nl.

Promsconcert harmonie
in bedrijfshal in Leunen

Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide.

YSSELSTEYN
Dankzij de realisatie van een

woonvoorziening met de
naam ’t Zorghuus kunnen
zorgbehoevende, veelal oude-
re inwoners van Ysselsteyn in
de toekomst voortaan in hun
eigen dorp blijven wonen.Het
Oranje Fonds steunt ‘t Zorg-
huus met 35.000 euro over een
periode van drie jaar voor de
inrichting van de algemene
ruimte in het nieuwe gebouw.

Extra geld voor
het Zorghuus
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Spoorstraat 1 Tienray   •   0478-691271      A73 richting Venray-Venlo,  afslag 10 Horst-Noord/Tienray     

Openingstijden:
Maandag 13.30-18.00 uur

Di. t/m do. 9.30-18.00 uur

Vrijdag 9.30-21.00 uur

Zaterdag 9.30-17.00 uur

Volg ons op:

Esprit

S.Oliver

Angels Jeans

Mexx

Anna Scott

Gelco

Mox

Expresso

Gerry Weber

Samoon

Frank Walder

Seda

Enjoy

NED

Kom eens een kijkje

nemen naar onze nieuwe

najaarscollectie

Voor elk figuur of maat vind
je bij ons een passende broek,

die je super staat.

Kom eens een kijkje

nemen naar onze nieuwe

najaarscollectie

KOOPZONDAG 7 OKTOBER 12.00-17.00 UUR

Voor elk figuur of maat vind
je bij ons een passende broek,

die je super staat.


