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Renoveren te duur
In april 2012 wordt duidelijk waar het nieuwe schoolgebouw van basisschool
De Kameleon in Grubbenvorst wordt gehuisvest. Dynamiek Scholengroep wil een nieuw
schoolgebouw voor De Kameleon en heeft hiervoor in februari van dit jaar een aanvraag
ingediend bij de gemeente Horst aan de Maas. Voor 31 december 2011 wordt een
uitspraak voor een voorbereidingskrediet gedaan door het College van Burgemeester &
Wethouders.

Wethouder Ger van Rensch wil niet
vooruitlopen op het integraal huisvestingsplan voor scholen dat in concept
klaar is. Dit wordt eerst voorgelegd aan
de gemeenteraad en definitief vastgesteld in april 2012. Pas daarna wordt

koop

zondag!

Win
vrijk
aarte
en een n
Meet & Greet !
!

Kijk op onze site...
www.schouwburgvenray.nl

a.s. zondag
van 12.00 tot 17.00

Meterikseweg 66, Horst

www.feestshopper.nl | www.greef.nl
* Gedurende de maand oktober. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

WONEN | STOFFEN | FEEST

duidelijk of en waar gebouwd wordt.
Volgens Jan Jenneskens, bestuursvoorzitter van Dynamiek Scholengroep,
is nieuwbouw noodzakelijk.
“De huidige twee schoolgebouwen aan
de Schoolstraat en Pastoor Tijssenstraat
verkeren in slechte staat, ook vanuit
onderwijskundig oogpunt. Modern
onderwijs vraagt een ander schoolgebouw. Uit onderzoek is bovendien
gebleken dat renovatie en tijdelijke
verbeteringen geldverspilling zijn.
Nieuwbouw op de huidige locatie bij
‘t Reuvelt heeft de voorkeur.”
Over de komst van een nieuw
schoolgebouw in Grubbenvorst, twijfelt
Jenneskens niet. Investeringen komen
hoe dan ook op de gemeente en
het schoolbestuur af. “Het is dan ook
verstandig om de financiële middelen
zo optimaal mogelijk in te zetten.
Onderzoek heeft aangetoond dat
nieuwbouw een veel betere investering
is dan door renovatie twee gebouwen
proberen in stand te houden. Ik ben
ervan overtuigd, dat het College van
B&W en de gemeenteraad van Horst
aan de Maas de noodzaak van een
nieuw schoolgebouw op de juiste wijze
weten te waarderen.”
Lees verder op pagina 08
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Boterham met tomaat en vieze handjes
Kinderopvang, een veel besproken onderwerp. In de afgelopen jaren zijn
talloze constructies met even zoveel regeltjes bedacht om de opvang van
kinderen zo goed mogelijk te regelen. Yvon Jansen uit Kronenberg geeft met
‘Yvon’s Kleine Prairie’ een eigen draai aan het gastouderschap. De natuur
speelt daarbij een belangrijke rol.
Daar zitten ze dan. Ze zingen
liedjes over dieren en zitten gezellig
rond een tafeltje in de herfstzon. De
kinderen die Yvon Jansen als gastouder
opvangt genieten van het buitenleven.
En dat is precies waar het om draait
bij Yvon´s Kleine Prairie. “In 2006 werd
onze dochter Kim geboren. Mijn man
en ik waren de hele dag in touw om
haar bij familie onder te brengen. Dat
gesjouw waren we op een gegeven
moment helemaal zat. Bovendien
gingen de wisselende diensten bij mijn
werk in de zorg mij opspelen. Tot ik in
contact kwam met gastouderbureau
Spring uit Sevenum. In 2007 ben ik

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

als gastouder van start gegaan met
twee kinderen. Dit beviel mij zo goed
dat ik mijn baan heb opgezegd en als
zelfstandige van start ben gegaan.”
Yvon en haar man kochten in 2004
een voormalig veehoudersbedrijf in
Kronenberg. En juist deze plek leent
zich uitstekend voor het bijzondere
concept dat Yvon voor het gastouderschap heeft bedacht. “Werken met
kinderen is geweldig leuk. En kinderen
zijn dol op dieren. Ik heb deze twee
zaken gecombineerd. De kinderen
leren hier van alles over de natuur. Zo
beginnen we de dag met een wandeling met onze honden. Dan mogen de
kinderen kiezen of ze bij de eendjes, de geitjes of de schapen willen
gaan kijken. Verder hebben we een
moestuin, waar de kinderen zelf hun
groente verbouwen. Als er dan geoogst
kan worden, maken we boterhammen
met hun ´zelfgemaakte´ groenten als
tomaat en sla. Er is veel ruimte voor
de kinderen om buiten te spelen. En ze
mogen hier lekker vies worden. Wat is
er nu mooier voor een kind dan lekker
in het zonnetje spelen met water en
zand? Ik vertel ouders altijd dat ik geen

Landelijke
stakingsdag
huisartsen
De huisartsen in Nederland
leggen op donderdag 6 oktober het
werk neer. Ook in Noord-Limburg
gaan alle huisartsenposten dicht
vanwege de landelijke stakingsdag
in de RAI in Amsterdam.

garantie geef voor schone kinderen”,
zegt Yvon breed grijnzend.
Wie als gastouder aan de slag gaat
bevindt zich op een vreemde plek in
de arbeidsmarkt. Een gastouder werkt
als zelfstandige, maar wordt door de
Kamer van Koophandel niet als zzp´er
aangemerkt. Verder is er geen werkgever, maar de gastouder moet zich wel
aansluiten bij een gastouderbureau.
“Ik ben bewust geen kinderdagverblijf begonnen, da´s mij allemaal veel
te massaal”, zegt Yvon. “Ik vind het
belangrijk om zoveel mogelijk met

de kinderen bezig te zijn in plaats
van de boekhouding bij te werken of
de hele dag in papieren te moeten
snuffelen. Door de kleinschaligheid
ontstaat nu een veel hechtere band
met de kinderen. Samen met een
stagiaire vangen we hier maximaal zes
kinderen op. We hebben iedere dag
een vaste planning, zodat de kinderen
de noodzakelijke structuur in hun dag
behouden. Daarnaast zijn er allerlei
leuke nevenactiviteiten zoals een
knutselproject, die uiteraard allemaal
betrekking hebben op de natuur.”

Huisartsen en hun medewerkers
willen de regering dringend wijzen
op de schade die de bezuinigingsplannen van de minister toebrengt
aan de Nederlandse gezondheidszorg. Dat staat te lezen op de site
van Cohesie, het samenwerkingsverband van 113 huisartsen in de
regio Noord-Limburg.
De huisartsenpraktijken laten
weten dat de acute dienstverlening absoluut verzekerd blijft door
opening van huisartsenposten in
Venlo en Venray. Voor spoedgevallen
kunnen patiënten bij deze posten
terecht, te bereiken via 0900 8818.
De huisartsen staken vanwege een extra bezuiniging op
het huisartsenbudget van 10%. Dit
vindt Cohesie vreemd, omdat het
de afgelopen jaren juist beleid is
geweest om de huisartsenzorg uit te
breiden.

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Clooser2 - Training & Begeleiding, Karien Cloostermans
Mindfulnesstrainingen regio Venlo, Venray en Horst aan de Maas

Pieker je veel?
Heb je moeite met veranderingen in je leven?
Of voel je je wel eens somber?

Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Volg de training mindfulness bij Clooser2
en ontdek hoe het anders kan. Met aandacht
voor ieders persoonlijke leerproces.

Markt 6a - 5975 AN Sevenum
T: 077-8200216 / 06-30705431 - E: karien@clooser2.nl - I: www.clooser2.nl

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Vrijdag 7 OkT
WEEkEnd kick OFF
dj SanjO
ZaTErdag 8 OkT
LiVE On STagE
jiLTEd gEnEraTiOn
ThE ULTimaTE
PrOdigy
TribUTE Uk!
ZaT 15 OkT
LiVE jUEZZ!
21/22/23 OkT

bLOkTObErFEST(iVaL)

GRATIS lifestylescan
t.w.v. € 130,00

bij het afsluiten van een
jaarabonnement
Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

2x BigMac

30% korting
op alle tafels!

PLUS voordeel
wijnpakket

nu voor een topprijs

Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

12 flessen droge witte huiswijn.
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

chEck

WWW.bLOk10hOrST.nL

VAN € 5,75 VOOR € 4,75

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

niEUW
daghaPmEnU E 19,50
VErraSSingSmEnU
4 gangEn E 28,50
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Kijk voor nóg meer
aanbiedingen en informatie op
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Het karakter van een hond is bepalend

Politiehondenkeuringen
in Horst
Komend weekend vinden op het terrein van de politiehondenvereniging (PHV) De Steller uit Horst politiehondenkeuringen plaats. Deze beginnen om 09.00 uur en zijn voor het publiek gratis toegankelijk. Afgelopen weekend
vonden er ook al keuringen plaats aan de Hamweg in Horst, het thuishonk van De Steller.

Bedankt!

Namens het hele team
HORST • MAASBREE

Verenigingsvoorzitter van
De Steller is Karel Buijssen uit
Hegelsom. De vereniging telt twintig
leden waarvan twaalf actieve leden,
elk met een hond in opleiding. Het
grote grasveld, omzoomd met een
hekwerk, grenst aan een bos. Op het
grasveld is nog een apart gedeelte afgezet dat dienst doet als zwemvijver
voor de honden in opleiding.

Hond als wapen
Buijssen: “Vaak zie je bij grote
evenementen of in grote winkelcentra
politie met honden. Een politieman
mag alleen met een gecertificeerde
hond rondlopen. Je kunt de hond zien
als het wapen van een agent”, aldus
de voorzitter. De Mechelse herders
zijn in de meerderheid bij de keuring.
“Een hondenras dat gewild is bij
politie, leger en bewakingsdiensten”,
zegt Buijssen hierover.
De keuringen in Horst zijn
voor leden van alle politiehonden-

verenigingen in Limburg. Van de
honden die momenteel in opleiding
zijn bij De Steller slaagt zeventig procent. Bij verkoop brengen de dieren
al gauw drie tot vierduizend euro per
dier op. “Maar niet iedereen wil zijn
viervoeter afstaan na het behalen van
het certificaat. De opleiders hebben
immers elke week drie tot vier keer
getraind met hun hond en sommigen
raken gehecht aan het dier. Er zijn dus
ook trainers die na het behalen van
het certificaat hun hond zelf houden.”
Een hond begint met de opleiding wanneer het dier zes maanden
oud is. De cursus duurt gemiddeld tweeënhalf jaar. Op driejarige
leeftijd zou de hond voor de politiehondenkeuring kunnen slagen.
Meestal worden ze dan ook verkocht.
Zij kunnen dan vier tot vijf jaar
worden ingezet bij politie, leger of
bewaking. Daarna mag het dier met
pensioen en genieten van zijn laatste
levensjaren.

De karaktereigenschappen van een
hond in opleiding zijn bepalend of het
dier geschikt is voor het politiewerk.

Mechelse herders
doen het goed
Het dier moet vasthoudend
zijn, geen angst vertonen, kunnen
zwemmen, goed kunnen zoeken
en apporteren en bijtvast zijn. Maar
bovenal moet hij ook goed kunnen luisteren. Los is los, en dan mag een hond
niets meer vasthouden. Ook mag de
hond zich niet laten afleiden wanneer
hij een opdracht uitvoert. Hij moet
commando’s blijven opvolgen die hij
krijgt van zijn opleider. Het mag wel
een keertje misgaan maar niet te vaak.
Karel Buijssen: “Een gecertificeerde
politiehond is de ogen en oren van een
agent waarop hij volledig moet kunnen
vertrouwen.”
Voor meer informatie zie
www.desteller.nl

Borstvoedingsvriendelijke
gemeente van Nederland
Horst aan de Maas is samen met de gemeenten Tiel, Maasdriel en Geldermalsen uitgeroepen tot
‘Borstvoedingsvriendelijke Gemeente van Nederland’.
Bij Liesbeth’s Grand Café
ontvangt wethouder Birgit op de
Laak vanochtend uit handen van
Felix Cohen, directeur van het
Voedingscentrum, een plaquette.
Horst aan de Maas, Tiel,
Geldermalsen en Maasdriel zijn het
meest actief aan de slag gegaan
om het moeders gemakkelijker te
maken hun kind in het openbaar
te voeden. Als middel daarvoor
hebben zij het beeldmerk ‘Voeden

kan hier’ van het Voedingscentrum
gebruikt. Alle vier de gemeenten
hebben ervoor gezorgd dat een sticker
met dit beeldmerk op zoveel mogelijk
deuren van openbare gebouwen, zoals
zwembaden, winkels, bibliotheken en
horecagelegenheden, is geplakt.
Vrouwen die buitenshuis willen
voeden komen nog steeds in situaties
waarin ze worden weggekeken of
zelfs weggestuurd. In mei 2011
verstuurde het Voedingscentrum

daarom een speciale dvd naar alle
wethouders en raadsgriffiers in
Nederland om hen te attenderen
op het belang van borstvoeding.
Moedermelk is goed voor de
gezondheid van baby en moeder en
zorgt er onder andere voor dat het
kind later minder kans heeft om dik
te worden. Ook de gemeente heeft
daar belang bij en kan moeders bij
het geven van borstvoeding support
bieden.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Geboren

Geboren
30 september 2011

Liz

25 september 2011
Zusje van Finn
Dochter van Roger Janssen
en Marlies Vercoulen
Van Sonsveldstraat 1
5961 SJ Horst

GETROUWD!

Alex de Swart
&
Belinda van Dooren
1 oktober 2011
Melatenweg 19,
5961 EB HORST

Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Viooltjes hei bergthee
graszoden div. soorten gratis tuinplan
alle soorten hagen bomen tuinplanten
bel op 06 30 58 79 98 voor lage prijzen,
voor grotere aantallen plantencentrum
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
Gratis dakinspectie voor alle
voorkomende dakwerkzaamheden
Bert Faessen 077 366 30 84
06 38 64 67 61.
Te koop gevraagd: perceel
landbouwgrond. Minimaal 1 HA.
Tel: 06 53 10 43 85
Te koop gevr. alle merken auto’s
en bussen. Schade of defect geen
probleem. Minimaal € 100 (contant) en
vrijwaring voor uw sloopauto.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70.
Vakantiehuis te huur
Geheel ingericht vakantiehuisje direct
aan de Maas in Wanssum te huur van
nov t/m maart.
Inlichtingen op tel. nr 06 20 54 36 09.
Te koop gevraagd: perceel landbouwgrond tussen 1 en 4 hectare omgeving
Horst/Meterik. Tel. 06 55 12 69 96.
Tuin-vaste pl. bomen hagen
Bos-gewone viooltjes in 65 kleuren tuinplanten bestellen tegen zeer lage prijzen
veel eigen kweek, klimop 140 cm 1,95
euro beukenhaag en andere hagen.
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

ROOS

Pim

28 september 2011
Lief zusje van Job en dochter
van Marco en Janine
Rongen-Buijssen
Molenstraat 11
5866 AA Swolgen

Zoon van
Marijn Coenen
en Joris Fleuren
Zilverschoon 24
5975 TE Sevenum
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GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Toe aan een nieuwe uitdaging?
Bent u ook toe aan een nieuwe uitdaging? Of op zoek naar een bijverdienste? Werken vanuit huis, eigen uren
bepalen. www.nieuwe-uitdaging.com
Alles voor uw gezondheid-Horst
Gymnastiek & Cursus gebaseerd op
oeroud taoistisch Chinees principe
Jin/Yang; actief-gymnastiek/passiefdiepe ontspanning. Tai Chi, Ching-I,
Chi Cong, kwaalbestrijding mbv
gezonde voeding 06 19 58 59 04.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Boerengolf, Maria hoeve America.
Boerengolf is een spel wat het hele jaar
door gespeeld kan worden, ook in het
winterseizoen. Voor meer info
077 464 12 16 / 06 55 82 12 76.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Viooltjes hei bergthee
graszoden div. soorten gratis tuinplan
alle soorten hagen bomen tuinplanten
bel op 06 30 58 79 98 voor lage prijzen,
voor grotere aantallen plantencentrum
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
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Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl

ZONNEPANELEN

M67A68
ST- O
Tel. 077
398
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T RO
www.trostomaatje-horst.nl
E
T
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Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30
“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

HORTENSIA’S (130 srt. ook de nieuwste)
Bomen in pot (kunnen nu geplant
ook lei en dak) Buxus v.a. €0.50, taxus,
bodembedekkers v.a. € 0.85, Coniferen
e.a. heesters (stam). Info zie website.
www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Ruimte voor opslag te huur ± 100 m2.
077 398 23 27.
Gezocht: huurwoning Gezocht voor
gezin met kind: een tijdelijke huurwoning in Horst of Hegelsom met ingang
van 1 december voor een periode van
minimaal 1 jaar. Wie weet of heeft iets?
Bel 06 23 99 68 34.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Weggevlogen valkparkiet ‘Speedy’
in centrum van Melderslo op zondag
2 oktober, wit-geel met gele kuif en fel
oranje wangetjes. Tel. 077 398 90 61.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Grafmonumenten
en restauratie

Uitvaartonderneming Duijf
Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Onze deuren zijn geopend!
*Dagopvang
*Peuterspeelzaal
*Buitenschoolse opvang

Workshop bloemschikken, start in
oktober. Cursus mozaïeken, start in
oktober. Cursus klei-handvormen,
start in januari.
Info: Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel 077 464 13 80
Te koop: aardappelen Nicola’s.
Vastkokend. 25 kg voor € 7,00.
Hermans, Kempweg 2a, Meterik.
Privé zangles voor beginners. Gratis
proefles. Angelique Hesen-Swinkels,
06-51090922, Hegelsom.
Te Koop viooltjes, potchrysanten,
pluischrysanten en potgrond.
POTCHRYSANTEN NU € 1,95
Hay Cox, Molengatweg 4, Horst
tel: 077 398 29 22
Kinderfeestje op de boerderij
- klompschilderen - speurtocht boerengolf. Voor info 077 464 12 16 /
06 55 82 12 76.
BOLCHRYSANTEN LAATSTE WEKEN
tot 01 november dikke,+/- 50 cm
doorsnede, kwaliteits BOLCHRYSANTEN,
OP=OP WEG is dan PECH, laatste weken.
7 dagen p/week euro 3,50 p/st.
Veenweg 5 A in America (ook tuinrozen)
en Zandterweg 9 A in Lottum.
Te Koop: diverse soorten groenten en
fruit. O.a. snijbonen, komkommers,
paprika, druiven en tomaten (€ 0,50
per kilo). Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. 077 398 35 52

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

w w w. b o b n o t e n . n l

2-2011
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Te koop gevraagd: perceel landbouwgrond tussen 1 en 4 hectare omgeving
Horst/Meterik. Tel. 06 55 12 69 96.

Te koop gevraagd: perceel landbouwgrond tussen 1 en 4 hectare omgeving
Horst/Meterik. Tel. 06 55 12 69 96.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

€1

SUBS.000,I
(T/M 3 DIE?!
1-1

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!

HORST

04

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Tot ziens op één van
onze Kindcentra!
Kindcentrum DoolgaardKindcentrum MeuleveldKindcentrum Weistebeek

Gevonden rond gebreide blauwe sjaal.
Tel. 077 467 20 56.
SEV-TRAINING GROEPJE
is ‘n WEERBAARHEIDSTRAINING voor
kinderen op maat. Omdat ieder kind
uniek is word de training aangepast op
wat ‘t kind nodig heeft.
Voor info www.TaraVoorOuderEnKind.nl,
sev-training.nl start groep 19 okt.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 | 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Brandweerkazerne Lottum vernieuwd

Nieuwe tankautospuit
in 2012
Zondag 9 oktober opent burgemeester Kees van Rooij om 13.00 uur de vernieuwde brandweerkazerne in
Lottum. Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen en geeft de brandweer allerlei
demonstraties. Naast een informatiestand is er ook niet alledaags brandweermaterieel aanwezig.

VIOOLTJES
UIT EIGEN KWEKERIJ

In de post Lottum staat een
tankautospuit, een personen/
materieelvoertuig en een boot die
wordt ingezet bij calamiteiten op de
Maas of bij hoogwater. Hans Peters,
commandant brandweer Horst aan
de Maas: “Tankautospuiten zijn zowel
ingericht voor brandbestrijding alsook
voor hulpverlening bij verkeersongevallen.

mogelijk een landelijke aanbesteding
plaatsvindt. “Door samen met andere brandweerkorpsen uit Nederland
nieuwe brandweervoertuigen te
bestellen ben je goedkoper uit”, aldus
de commandant. Momenteel wordt
onderzocht of de nieuw te bestellen
tankautospuit voor de post Lottum ook
over drukluchtschuim, een nieuwe
blustechniek kan beschikken. In een
standaard tankautospuit zit tussen de
1.500 en 2.500 liter water.

Open dag brandweer
post Lottum
Afschrijving tankautoBrandweermannen kunnen met
spuit is 15 jaar
behulp van een tankautospuit snel
beginnen met de bestrijding van
gevaarlijke stoffen. Zeker wanneer zich
een ongeval heeft voorgedaan waarbij
een voertuig met gevaarlijke stoffen
is betrokken”, zegt Peters. Hij voegt er
aan toe dat post Lottum in 2012 een
nieuwe brandweerauto krijgt waarbij

“Een tankautospuit wordt in vijftien
jaar tijd afgeschreven en die van de
post Lottum is nu veertien jaar oud. In
feite is het voertuig ook na vijftien jaar
nog prima in orde. Maar de techniek
is na vijftien jaar voortgeschreden
waardoor vervanging wenselijk is.

Motorisch gezien mankeert er niks aan
de tankautospuit van Lottum.
Het voertuig heeft altijd binnen
gestaan in een verwarmde ruimte
en heeft door zijn specifieke inzet
weinig kilometers op de teller staan”,
zegt Peters. Periodiek onderhoud
van voertuigen wordt door een vaste
medewerker van de brandweer Horst
aan de Maas gedaan. Dagelijks onderhoud wordt door de post zelf verricht.
Volgens Hans Peters rukt de brandweer
het vaakst uit voor brand, zo’n 75
procent. In een kwart van alle gevallen
is dat voor hulpverlening bij ongevallen. De brandweer rukt wel steeds
vaker uit door nodeloze automatische
meldingen. Post Lottum wordt bemand
door vrijwilligers die 24 uur per dag oproepbaar zijn. De gemiddelde uitruktijd
ligt daarbij rond 3,5 minuut. Brandweer
Horst aan de Maas telt vier posten:
Horst, Sevenum, Meerlo en Lottum.

Presentatie en discussieavond Leef op Safe
Leef op Safe Horst aan de Maas organiseert op 10 oktober een discussieavond in het kader van de wereldvoedseldag. De vragen die centraal staan zijn ‘wat we doen, kan dat anders? Kan het beter? Wat hebben we
nodig om in actie te komen?’
In het kader van wereldvoedseldag organiseert Leef op Safe een
tentoonstelling, een boekpresentatie
en een forum in Horst. De opening
van de tentoonstelling is 10 oktober
om 18.00 uur. Wethouder Van Rensch
opent in de hal van het gemeentehuis de fototentoonstelling van
Guus Geurts. De tentoonstelling heet
‘Voedsel hier en ginder’ en is de hele
week te bezichtigen.
Om 20.00 uur start de discussieavond. Guus Geurts geeft uitleg over
zijn boek Wereldvoedsel in zaal De

Lange in Horst. Na de lezing zijn er in
subgroepen discussies. Bij de discussieavond is iedereen van harte welkom.
De samenvattingen uit deze discussies
zullen onder leiding van Ben van Essen
teruggekoppeld worden naar een forum. De forumleden zijn vanuit diverse
invalshoeken deskundig. Leden zijn onder andere een biologe die werkzaam
is als adviseuse in de agrarische sector,
een econoom, een agrarisch journalist
en een internationaal werkzame onderneemster in de agrarische sector.
Stichting Leef op Safe Horst aan

de Maas heeft als uitgangspunt voor
haar activiteiten duurzame ontwikkeling. Zij ziet dit als de uitdaging
van de 21e eeuw. Door het
organiseren van publieksacties zoals
deze discussieavond hoopt zij de
bewustwording van de noodzaak
tot duurzamer gedrag te stimuleren.
De stichting hoopt dat mensen kritisch
gaan kijken naar hun eigen gedrag,
met name wat betreft het omgaan
met voedsel.
Voor meer informatie bel
077 465 70 10.

RUIME KEUZE
- VASTE PLANTEN
- BOMEN
- HAGEN
- BLOEMBOLLEN
- CHRYSANTEN
- HEIDE PLANTEN

TRENDY N
TTE
BUITENPO ERK
W
& MAND

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
OPENINGSTIJDEN: MA.-VRIJ. 9.00 TOT 18.00 UUR, ZA. 9.00 TOT 17.00 UUR

10% korting in oktober op:
Nagelcorrectie bij kalknagels
of andere aandoeningen
Shellac voor voeten en handen,
rechtstreeks op de natuurlijke
nagel dus geen vijlen

Tina, Sybilla, Corry en Joyce
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl

Attent Supermarkt
LANDAL PARK
Het Roekenbosch
0478 -531884

Weekend aanbieding 8 en 9 oktober

Verse Roomboter
Croissants
4 stuks

2.50

Openingstijden
Maandag 8.30 - 12.30 en 14.30 - 18.00
Dinsdag t/m Donderdag
8.30 - 12.30 en 14.00 - 17.00
Vrijdag 8.30 12.30 en 14.00 - 18.30
Zaterdag 8.30 - 17.00 uur.
Zondag 8.30 - 12.00 uur.
Het hele jaar geopend.

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Eerste boek
Bewoners krijgen
Grubbenvorster schrijfster sleutel in Sevenum
Jessie van Kuijck uit Grubbenvorst is twintig en bracht dit najaar haar eerste fictieboek, Beloofd is beloofd, uit
bij uitgeverij Boekscout. Het gaat over een dertienjarig meisje dat de wereld om haar heen niet meer herkent na
een val. Het speelt zich af in de 16e eeuw. Jessie raakte geïnspireerd door een ervaring in haar tienerjaren. Deze
ervaring was de basis voor haar boek.

Jessie vertelt dat ze via de chat
twee jongens leerde kennen, twee
leeftijdsgenootjes, die het net als zij
leuk vonden om fictie te schrijven. Na
een jaar intensief chatten en verhalen
schrijven met de jongens kwam Jessie
erachter dat haar twee goede vrienden
niet waren wie ze beweerden te zijn.
De jongens bleken meisjes te zijn die

van elkaar. We schreven ook verhalen
over onszelf. Dus het leek me mooi om
hen in die trend ‘in leven te houden’”,
vertelt de schrijfster. Toch is het boek
geen belerende waarschuwing aan het
adres van jongeren om vooral op te letten met chatten. “Nee, nee, daar gaat
het absoluut niet over”, lacht Jessie.
“Dat was vooral de aanleiding, niet het
onderwerp.”
Verhalen schrijven vond Jessie van
kinds af aan al interessant. “Het is altijd
al mijn droom geweest om een boek
uit te brengen, al sinds ik kan schrijven”, herinnert ze zich. Ze studeert dan
ook journalistiek in Tilburg. “Dat is heel
anders dan fictie schrijven, maar je
vertelt nog steeds verhalen.”
Het boek gaat over een meisje
in de 16e eeuw. Jessie vond het niet
moeilijk om zich in te leven in die tijd.
“Het was eigenlijk ook wel handig.
De hoofdpersonen mochten iets niet
weten, en toen konden ze dat in ieder
geval niet Googlen, dat maakt het een
stuk spannender”, lacht ze.
Jessie’s boek is uitgebracht door uitgeverij Boekscout. Die werken via een
print-on-demand-methode. “Hierdoor
lopen ze minder risico, ze drukken
alleen wat besteld wordt. Daardoor
krijgen beginnende schrijvers als ik een
kans”, legt Jessie uit. Maar behalve op
de website is het boek ook in boekwinhelemaal niet leken op die twee jonkels te bestellen via het ISBN-nummer,
gens die Jessie had leren kennen.
vult ze aan.
“Maar die jongens waren wel mijn
Hoewel haar eerste boek net uit
beste vrienden geworden. Zodat ze toch
is en door het publiek ontdekt wordt,
niet helemaal weg zouden zijn, heb
denkt de journaliste-in-spe stiekem al
ik hen de hoofdpersonen in mijn boek
na over haar volgende boekproject.
gemaakt”, vertelt Jessie. “Ik heb een
“Maar dat wordt heel anders dan dit”,
hele leuke tijd gehad toen ik met hen
fictie schreef en we lazen veel verhalen verklapt ze.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

●

●

●

●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
N
ESPENNESTE
OOK VOOR W

06-22605746

●

Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

De appartementen boven de
groepswoningen zijn in eerste instantie
bedoeld voor de partners van mensen
met dementie. Op deze manier kunnen
mensen toch ‘bij elkaar’ blijven wonen
ondanks de lichamelijke en psychische beperking van hun echtgenote of
echtgenoot. Op dit moment is nog één
appartement beschikbaar.

Sevenum verandert,
verbetert, vooruit!
De Zorggroep, gemeente Horst aan
de Maas en Wonen Limburg hebben
dit project in het kader van wonen,
welzijn en zorg gerealiseerd. Het
project ‘Sevenum verandert, verbetert, vooruit!’ omvat de verbouwing
van verzorgingshuis Sevenheym, de

ver- en nieuwbouw van de Wingerd en
de bouw van vier groepswoningen met
daarboven deze twaalf appartementen.
Op 11 november is er een
symposium over dit project. Dit is onder
andere bedoeld voor professionals in de
zorg- en vastgoedsector, gemeentes en
verwijzers zoals huisartsen en specialisten. Op 12 november vindt de officiële
opening plaats. De 13e is er dan een
open dag. Tijdens de open dag staan de
deuren open voor iedereen die graag
een kijkje wil nemen in de groepswoningen en de daarboven gelegen
appartementen.
Voor vragen over het laatste
beschikbare appartement of voor
meer informatie over het bouwproject,
zie www.dezorggroep.nl of
www.wonenlimburg.nl

w w w. t r a a s . n l

Men Reshade
EEN GRIJSWASSING
ALLEEN VOOR MANNEN

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

Pastoor Lauvenberg wijdde de nieuwe appartementen in

Blitterswijck

AUTOBEDRIJF

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

Op 30 september ontvingen de huurders van elf van de twaalf nieuwe
appartementen naast verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum de sleutel van
hun nieuwe woning. Pastoor Lauvenberg wijdde de woningen in en de
nieuwe bewoners ontvingen een houten kruisje. Vervolgens overhandigde
Monique Regli, woonadviseur bij Wonen Limburg, de sleutels aan de
huurders.

MINDER GRIJS HAAR IN 5 MINUTEN
GEGARANDEERD NATUURLIJK RESULTAAT!

tober
koopzondag 9 ok
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

voor hem en haar

de Kapper
Burg. Cremersstraat 62 Grubbenvorst
Tel: 077-3661618

DE EERSTE KEER HELEMAAL GRATIS
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Vliegtuigcrashes en een oorlogsverslaving

Edie Pouwels over de oprichting van een
oorlogsmonument in Melderslo
Het is 26 mei 1943. Om precies 02.35 uur stort een Lancaster bommenwerper neer op de kruising van de
Boomsweg en de Lottumseweg in Melderslo. Het vliegtuig is geraakt door Duits afweergeschut. Sergeanten Wilkins en
Coventry ontkomen en landen met een parachute. Sergeanten Moore, Stone, Wood, Maunsell en Keogh komen om.

Edie Pouwels in zijn museum: de stippen geven aan
waar in de gemeente vliegtuigen zijn neergestort in de periode ’40-’45
Edie Pouwels uit Melderslo raakt
nooit uitgepraat over de Tweede
Wereldoorlog. Hij beheert zijn eigen
museum ‘Oorlog in de Peel’ en is actief
bij Santa Fe, een militaire voertuigenvereniging. Twee jaren geleden is hij
begonnen met het oprichten van een
oorlogsmonument op de plaats waar
het vliegtuig neerstortte.

25 vliegtuigen
neergestort
“In de oorlog zijn er zo’n 25
vliegtuigen neergestort in de oude
gemeente Horst. Bijna niemand weet
dat er zoveel in onze regio gecrasht zijn.
Ik was meteen enthousiast en wilde er
iets mee doen. In eerste instantie wilde
ik een monument oprichten namens
mijn eigen museum, maar inmiddels
zijn er veel meer mensen bij betrokken
en het groeit nog steeds”, vertelt Edie.

Fanatiek begon hij met het aanvragen van vergunningen en verzamelen
van meer informatie over de crash. Er
is samenwerking met de Melderslose
dorpsraad en stichting Geschiedenis
Melderslo. Ook verschillende bedrijven
werken mee aan de bouw van het
monument. Op die plek wonen twee
Melderslonaren die er ten tijde van de
crash ook al woonden: Nel van Rens en
Antoon Spreeuwenberg. “Deze mensen
wilde ik er heel graag bij betrekken”,
aldus Edie. “Ik heb uren met ze gepraat
over de crash en dat was ontzettend
leuk. Nel was ook degene die voorstelde om het monument op 26 mei te
onthullen: op dezelfde datum als toen
het vliegtuig neerstortte.”
De onthulling op 26 mei 2012
wordt een heel spektakel. Edie: “Het
was eigenlijk de bedoeling om het
klein te houden. Maar de ideeën
groeiden en groeiden en terwijl ik bezig

Genomineerden
Ondernemersprijs
2011 bekend
De heer Ronald Hoppzak van recreatiecentrum De Schatberg in
Sevenum, de heren Bernd en Tobias Rötjes van Rötjes Young Plants in
Lottum en de heer Eric van Kempen van Kempen Communicatie in Horst
zijn de genomineerde ondernemers voor de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas 2011. Op donderdag 24 november wordt deze prijs uitgereikt in
de Mèrthal in Horst.
De selectiecommissie heeft uit de
vele aanmeldingen een voorselectie
gemaakt. Hierna heeft de jury uiteindelijk drie ondernemers voorgedragen
voor de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas. De bekendmaking van de
winnaar en de prijsuitreiking vinden
plaats tijdens de ondernemersavond
op donderdag 24 november in de
Mèrthal in Horst. De aanwezigen
bepalen wie van de genomineerde

ondernemers de winnaar wordt van
de publieksprijs. De avond begint om
20.00 uur.
Deze avond staat niet alleen in
het teken van de bekendmaking van
de prijswinnaars, maar is ook een
business-to-businessevenement.
Kaarten zijn vanaf 22 oktober verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Horst.
Telefonisch reserveren kan ook, via
06 46 37 69 87.

ambassadeurs van Nieuw-Zeeland en
Engeland en verschillende wapenbroeders, en nog veel meer. Ik kreeg er
‘hennevel’ van, zo mooi was die onthulling daar. Zoiets wil ik natuurlijk ook,
dus het spektakel rond het monument
in Melderslo blijft groeien.”
Wat ook nog steeds groeit en
bijna buiten zijn voegen treedt, is het
oorlogsmuseum van Edie. Er staan
ontzettend veel spullen in een eigenlijk
te kleine ruimte achter zijn huis aan de
Swolgensedijk in Melderslo. “Je kunt
hier vijf keer komen en dan heb je nog
niet alles gezien”, zegt Edie. Er staan
veel spullen uit de oorlog vanuit de
omgeving: onderdelen van een vliegtuig dat gecrasht is in Meterik of een
bordje ‘Joden verboden’ dat in een café
in Lottum heeft gehangen. Maar Edie
krijgt ook veel spullen van bezoekers:
“Een mevrouw uit Amsterdam heeft
me een reepje chocola van De Gruyter
opgestuurd, dat had ze vanaf de
hongerwinter al die tijd bewaard.”
Achter elk voorwerp zit een verhaal
en deze verhalen vertelt Edie graag aan
iedereen die zijn museum bezoekt. “De
verhalen brengen de oorlog een stuk
dichterbij, het maakt duidelijk dat het
was met de voorbereidingen werd ik
echt allemaal is gebeurd. Soms komen
uitgenodigd voor een monumentonthulling in Kessel. Wat ik daar zag bracht opa’s en oma’s hier verhalen vertellen
me op zoveel nieuwe ideeën: er waren aan hun kleinkinderen, dat is geweldig,
want daar steek ik soms ook nog wat
familieleden van de omgekomen
van op”, glimlacht Edie.
bemanningsleden, er zouden verschil“Ik heb ooit geprobeerd om allende vliegtuigen overvliegen, er waren

les wat er in het museum staat op
te schrijven. Na een week heb ik de
kladblok aan de kant gegooid, want ik
was nog niet eens op de helft. Ik kom
er niet meer van af. Als je er eenmaal
mee begint is het ontzettend verslavend. Mijn vader is begonnen met het
verzamelen in de oorlog en ik heb
dat voortgezet. Het liefst zette ik een
Sherman-tank in de voortuin, maar dat
vindt mijn vrouw niet zo leuk.”

Een bruidsjurk van
parachutestof
Ondanks de hoeveelheid spullen
die Edie al heeft verzameld is er toch
nog wel één ding wat hij zou willen
hebben: “Mijn vader was altijd op zoek
naar een bruidsjurk van parachutestof,
maar die hebben we nooit gevonden.
We hebben toen wel een doopjurkje
gekregen van parachutestof, maar een
bruidsjurk zou ik toch nog wel willen
vinden. Dat is echt een symbool van
een vrolijke gebeurtenis vieren met de
weinige middelen die er toen waren.
En weet je wat ik ook nog wel zou willen hebben? Een grotere ruimte!”
De onthulling van het oorlogsmonument vindt 26 mei 2012 plaats
op de kruising van Lottumseweg en
Vlasvenstraat in Melderslo. Het museum ‘Oorlog in de Peel’ is op afspraak
te bezoeken. Voor meer informatie kijk
op www.oorlogindepeel.nl

GULPENER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Dinersuggestie:
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

4 gangen diner van wildgerechten
met bijpassende wijnen.
Bij elk gerecht zullen de wijnen worden
toegelicht. Donderdag 20 oktober in
samenwerking met café de Leste Geulde.

prijs
Totaal p.p.
,00

€ 42

Opgave is mogelijk tot 12 oktober. Vol=vol! Zie ook www.slijterijweijs.nl

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Renoveren te duur
Ook leerlingenkrimp
in Grubbenvorst
Grubbenvorst krijgt te maken met
krimp en minder aanmeldingen van
leerlingen. Geboortecijfers tonen aan
dat er jaarlijks in Grubbenvorst gemiddeld genomen ongeveer veertig kinderen worden geboren. Te weinig om
drie scholen in stand te kunnen houden.
Naast de twee vestigingen van De
Kameleon is er in Grubbenvorst ook een
openbare basisschool, De Samensprong.
Jenneskens: “Ik sluit zeker niet uit
dat ook straks de vraag komt of we in
Grubbenvorst kunnen komen tot één

unilocatie voor het primair onderwijs.
Een dergelijke combinatie functioneert in Sevenum prima. Eén unilocatie
maakt voor alle kinderen en ouders
de weg vrij om echt te kiezen voor de
school van hun voorkeur.

Samenwerken
is altijd goed
In samenwerking met kinderdagverblijf ’t Nest kan dan verder
gewerkt worden aan sluitende
dagarrangementen voor kinderen.
Door intensief samen te werken kun je
immers meer bereiken.”

Reanimeren of
niet?
Jubileumconcert Vriendenkring
Op zaterdag 1 oktober vierde Fanfare Vriendenkring uit Swolgen in de feesttent achter zaal
Wilhelmina in Swolgen hun jubileum met een muziekshow genaamd Music. De tent was afgeladen vol
tijdens het bijzondere concert.
Niet alleen de fanfare zelf, maar ook vele artiesten van eigen bodem lieten op een eigen wijze hun
muziek horen. Artiesten staken bestaande liedjes in een nieuw jasje, waardoor er totaal andere liedjes
ontstonden.
Voor foto’s van dit concert, zie www.hallohorstaandemaas.nl

LENSSEN
VUL- en SLUITTECHNIEK

Uit onderzoek van CIRO (expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen)
blijkt dat chronisch zieke patiënten vaker gevraagd zouden moeten worden
of ze in een acute en levensbedreigende situatie beademd of gereanimeerd
willen worden. De onderzoekers vonden dat die voorkeur plotseling kan
veranderen gedurende het verloop van een ziekte. Hierop volgt het risico
dat de zorg in de laatste levensfase in strijd is met de persoonlijk wens van
de patiënt.
Ook in Horst aan de Maas komt dit
wel eens voor, zegt een medewerker
van een spoeddienst. Maar een groter
probleem is volgens hem dat mensen
niet expliciet aangegeven hebben wat
zij graag willen. “Als het voor ons niet
duidelijk is of een patiënt een niet-reanimatie-beleid heeft, dan moeten wij
altijd beginnen met reanimeren.”
Ook moet de reanimatiewens
duidelijk zijn bij de achterblijvers.
“Maak het kenbaar aan de familie,
bijvoorbeeld aan de partner. Zij moeten
namelijk eigenlijk niet 112 gaan bellen

als iemand een niet-reanimatiebeleid
heeft. Want als er dan mensen van de
Burgerhulpverlening komen gaan die
toch nog reanimeren.” De veranderende wens kan twee kanten op gaan:
iemand kan plots niet meer of juist wel
gereanimeerd willen worden. Volgens
het onderzoek zijn de wensen van ernstig zieke patiënten rond levensverlengende behandelingen nog niet genoeg
bespreekbaar. Vaak wordt er vanuit
gegaan dat de eerst gegeven voorkeur
definitief is. “De huisarts kan hier veel
voor betekenen”, zegt de medewerker.

Wij zijn op zoek naar:

CONSTRUCTEUR MACHINEBOUW M/V

Lenssen Vul- en
Sluittechniek B.V.
te Sevenum is een
modern bedrijf met
een internationale
klantenkring,
dat bezig is de
omschakeling te
maken van het
leveren van
voornamelijk
secondlife
machines naar de
levering van zelf
ontwikkelde nieuwe
machines voor de
voedingsmiddelenindustrie.

Functieomschrijving:
Uitdagende en verantwoordelijke functie met veel ruimte voor eigen initiatief bij een
producent van machines voor de voedingsmiddelen industrie, waarbij je de wensen
van de internationale klanten vertaalt naar technische producten en of oplossingen.
Je hebt een goed gevoel voor het snel en creatief oplossen van mechanische (deel)
vraagstukken, zonder de functionaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, onderhoudsvriendelijkheid en kostenaspect uit het oog te verliezen. De constructeur machinebouw
zal de volgende taken en verantwoordelijkheden krijgen:
Opstellen van concept ontwerpen en het uitwerken hiervan tot definitieve ontwerpen
en tekeningen;
Opstellen van technische specificaties;
Ondersteunen bij het realiseren van ontwerp tot werkende machine of prototype;
Aanleggen en compleet houden (beheren) van stuklijsten (wijzigingsbeheer);
Orderengineering van bestaande producten;
Ondersteuning bieden aan toeleveranciers op het gebied van technische vragen;
Aanvragen van offertes voor koop- en of maakdelen.
Functie-eisen:
Minimaal een afgeronde hbo-opleiding werktuigbouwkunde of Mechatronica;
Enkele jaren werkervaring in de machinebouw, bij voorkeur in de voedingsmiddelen
industrie;
Beheersing van de Engelse en Duitse taal;
Ervaring met 3D CAD-Systemen. Solid Works en/of AutoCad;
Affiniteit met construeren in RVS sheet metal;
Gedreven, analytisch ingesteld en goed weten te plannen en organiseren;
Duidelijk to the point kunnen communiceren;
Ambitie om door te groeien naar een leidinggevende rol.
Spreekt u dit aan:
Uw sollicitaties met CV kunt u richten aan p.mols@LVS-bv.nl.
Voor telefonische inlichtingen betreffende deze functie kunt u contact opnemen
met dhr. Mols, tel. 06 48431896.
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet op prijs gesteld.

Lenssen Vul- en Sluittechiek B.V. Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
Postbus 6848, 5975 ZG Sevenum T +31(0)77-467 2157 E info@lvs-bv.nl I www.lvs-bv.nl

MasterLAN in de Mèrthal
De Mèrthal in Horst stond in het weekend van vrijdag
30 september tot en met zondag 2 oktober in het teken van
computerspellen.
Computervereniging Meldersnet organiseerde de zevende editie
van de MasterLAN. Een kleine 170 deelnemers kwamen samen om
computerspellen zoals Call of Duty 2, Quake 3, Fifa 2011, Corkscrew of
Split Second te spelen. In de Mèrthal was naast ruimte voor veel
computers ook voor slaapruimte, sanitaire voorzieningen en eten
gezorgd.
Voor foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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Horsterweg Broekhuizen en Melderslo

Fietspad in aanleg

Aan de Horsterweg tussen Broekhuizen en Melderslo is een begin gemaakt met de aanleg van een vrijliggend
fietspad. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het rijwielpad komt aan de zuidzijde van
de Horsterweg te liggen en wordt ingericht als tweerichtingsverkeer voor fietsers.

De Horsterweg is tijdens de aanleg
afgesloten tot zaterdag 3 december.
Voor het doorgaande verkeer, inclusief fietsers, is een omleidingsroute
ingesteld die met borden staat aangegeven. Scholieren uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst die via Melderslo naar
het Dendron College fietsen, maken de
komende maanden wat extra kilometers.
Met de aanleg van het fietspad
gaat een langgekoesterde wens
van de dorpen Broekhuizen en

Broekhuizenvorst in vervulling. De
werkzaamheden worden verricht door
Janssen de Jong Infra. Uitvoerder Jac
Saris: “We zijn begonnen met het
kappen van bomen om vervolgens
over twee weken te beginnen met de
grondwerkzaamheden. Als het weer
goed blijft zodat we door kunnen werken zijn we begin december klaar.”
De omleidingsroute voor het
autoverkeer Broekhuizen-Melderslo en
vice versa loopt via de Lottumseweg,
Broekhuizerweg, Horsterdijk,

Lottumseweg, Vlasvenstraat en de
Rector Mulderstraat.

Omleidingsroutes
aangegeven
De omleidingsroute voor fietsers
Broekhuizen-Melderslo en vice
versa loopt over de Stokterweg,
Horsterweg, Vonkelweg, Vonkelseweg,
Hombergerweg, Horsterdijk,
Massenweg, Vlasvenstraat en de Rector
Mulderstraat.

Twitter op de
werkvloer
Uit onderzoek van InSites Consulting blijkt dat 54% van alle
Nederlanders op het werk toegang heeft tot sociale media zoals
Facebook, Twitter of Hyves. Uit het onderzoek blijkt dat waar sommige
bedrijven de sites afschermen, anderen het gebruik van sociale media
juist stimuleren. Toch kreeg pas 7% van de Nederlandse werknemers een
opleiding of cursus over het gebruik van sociale media op het werk.
In Horst aan de Maas blijkt na een
korte steekproef dat veel bedrijven
hoe dan ook beleid hebben ten
opzichte van het gebruik van sociale
media. Met name kenniswerkers worden gestimuleerd om er gebruik van te
maken, zolang het werkgerelateerd is.
Een woordvoerder van de
gemeente Horst aan de Maas laat
weten dat ze druk bezig zijn met een
nota sociale media. Deze wordt deze
week besproken. “Hierin staat hoe
we als gemeente met sociale media
om moeten gaan en hoe medewerkers er gebruik van maken. Het zijn
vooral richtlijnen. Het is algemeen
verondersteld dat je geen privézaken
onder werktijd doet, dus daar vallen
sociale media ook onder. Het is wel
belangrijk dat werknemers die met
beleidszaken bezig zijn ook op de
hoogte zijn van de discussie die ook
via sociale media gevoerd wordt.”
Uit onderzoek ook blijkt dat
sociale media vele voordelen kunnen
hebben voor een bedrijf. Werknemers
blijven up to date, krijgen inspiratie,
doen onderzoek, en helpen elkaar
via sociale media. Er zijn echter ook
nadelen. Er worden bijvoorbeeld privécontacten onderhouden of er wordt
tijdens werktijd gezocht naar betere
carrièreopties. Het kan dus deels afleidend zijn, maar het kan ook leiden tot

Kièk wie moeëj!
Bolchrysant
Ø 50 cm, in 6 kleuren

GROTE
5,95

Fruitbomen en kleinfruit
Groot assortiment, alle maten en soorten

Buxus alle soorten en maten

Bol, struik, piramide, vorm, etc.
zak van 50 st.

Tulpenbollen

Keuze uit 5 prachtige soorten

Violen de allerbeste!

een hogere productiviteit.
Bij een nieuwsmedium als HALLO
Horst aan de Maas is het gebruik
van sociale media zelfs essentieel,
zegt hoofdredacteur Herman van
Aalst. “Met sociale media laten mijn
redacteuren niet alleen zien waar ze
mee bezig zijn, maar vergroten ze ook
hun netwerk. Sociale media zijn een
toevoeging op de huidige journalistiek
om in contact te komen met mensen.
Maar persoonlijk contact blijft de
beste methode om mooie verhalen te
schrijven.”
Bij andere bedrijven is sociale
media vooral afleiding. Een medewerkster van een supermarkt in Horst
verklaart dan ook dat het bij hen
heel vanzelfsprekend is om het niet
te gebruiken. “Telefoons gaan in de
speciale personeelskluisjes, dus tijdens mijn werk ben ik daar niet mee
bezig”, vertelt ze.
Een medewerker van Munckhof
Groep laat weten dat zij een tussenweg hebben gevonden. Het bedrijf
heeft sommige websites op de pc’s
wel geblokkeerd, maar zij zien ook in
dat dat voor smartphones moeilijker
is. Daarom adviseren ze medewerkers
over het gebruik van sociale media
en worden sommige media, zoals
Yammer, een sociaal netwerk voor
bedrijven, zelfs gepromoot.

5,99
12 st.

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

3,99
-25%
-25%
3,99
4,95

collectie

JACKS
(van maat 36-52)

Aanbiedingen geldig t/m di 11 okt. 2011
zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.

Altijd

Zondagds!
geope1n7 uur
van 9 tot

Openingstijden
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur
zo. 9.00-17.00 uur

,
van een jack
Bij aankoop e halve prijs!
rd
een sjaal voo

Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Wist u dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

u met glasvezel niet duurder, maar wel beter uit bent;
keuzevrijheid en dus concurrentie zorgen voor een lage prijs, jaar in, jaar uit;
er ook voor glasvezel gekozen kan worden voor alleen radio en tv;
lokale omroep Reindonk ook via glasvezel te ontvangen is;
uw woning meer waard wordt met een glasvezelaansluiting;
glasvezel ook voor televisie grote voordelen heeft door bijna onbeperkte bandbreedte;
bestaande bekabeling in de woning intact blijft;
u volledige ondersteuning krijgt bij overstappen, de monteur gaat pas weg als het functioneel werkt;
u geen overstapkosten / geen aansluitkosten heeft;
bij uitgesteld activeren proﬁteert van voordelen, zoals gratis aansluiting en eerste maanden
gratis diensten;
• u uw eigen telefoonnummer behoudt.

Wie doet wat?

Kies uw
provider

Powered by Glashart

glasvezel

Wat te doen?
Inschrijven tot 9 oktober. 9 oktober eindigt de inschrijfperiode voor Horst aan de
Maas. Tot die tijd tellen alle inschrijvingen mee voor de 30% die nodig is
om glasvezel in alle kernen aan te leggen. Inwoners kunnen met vragen en
voor advies terecht in de glasvezelwinkel. Kom naar de inschrijfdag op zaterdag
8 oktober van 10:00 - 17:00 uur in de glasvezelwinkel aan de Kerkstaat 5 in Horst!

www.eindelijkglasvezel.nl
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Een laatste thuis voor dierbaren
Het overlijden van een naaste is voor velen een ingrijpende gebeurtenis. Even staat de wereld stil. Veel gevoelens en gedachten doorkruisen elkaar. Het blijven twee uitersten, het verdriet over het verlies en het nuchtere van
de praktische zaken bij een sterfgeval. Theo Arts is uitvaartverzorger in Horst. Hij heeft in de loop van de jaren in de
praktijk geleerd hoe je met dergelijke gevoelige situaties moet omgaan. Medio oktober opent hij aan de
Nijverheidsstraat 4 een uitvaarthuis.

overledene wil zien en toch de gelegenheid wil nemen om de nabestaanden te condoleren is een verschuifbaar
gordijn aangebracht. Gezien het aantal
sterfgevallen in Horst aan de Maas is
deze capaciteit, ook met het oog op de
toekomst toereikend. De nabestaanden
krijgen een sleutel van de ruimte, die
via een aparte ingang te bereiken is. Zo
hoeven de mensen die afscheid komen
nemen niet iedere keer door de grote
ontvangsthal.” Met het openen van het

uitvaarthuis hoopt Theo Arts mensen,
die hun dierbare overledene niet thuis
kunnen opbaren een ruimte te bieden,
waar zij in alle rust en heel discreet
afscheid kunnen nemen. “Wij nemen
de mensen graag zorgen uit handen.
Met het uitvaarthuis voegen wij daar
graag iets aan toe.”
Tijdens de open dagen op zaterdag
15 en zondag 16 oktober is het uitvaarthuis te bezichtigen. De openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur.

Glasvezelupdate
Horst aan de Maas
De inschrijftermijn voor glasvezel in Horst aan de Maas is verlengd tot
9 oktober. Wil Horst aan de Maas binnenkort worden aangesloten op
glasvezel, dan moet minimaal 30% van de huishoudens van alle kernen in
Horst aan de Maas voor die datum een abonnement voor glasvezel afsluiten.
Op 3 oktober behaalden America, Broekhuizen en Hegelsom de norm.

Theo Arts vertelt: “Ik was al een
tijdje bezig met het concept uitvaarthuis. Daarbij hoort uiteraard een
geschikte locatie. Ik heb nog gedacht
aan nieuwbouw, maar deze bestaande

locatie leent zich uitstekend voor een
bijzondere voorziening als een uitvaarthuis.” De heer Arts laat de ontvangstruimten en de aula zien. Opvallend is
de kleur rood van de bekleding van

de stoelen, die contrasteert met de
grijze vloer en de lichtbeige wanden.
“We hebben twee verschillende ruimten waarin de overledenen worden
opgebaard. Omdat niet iedereen de

De kernen Kronenberg en
Griendtsveen hadden al eerder
voldoende aanmeldingen behaald,
maar afgelopen week zijn daar ook
de kernen America, Broekhuizen en
Hegelsom aan toegevoegd. De rest
van gemeente Horst aan de Maas
heeft dit percentage nog niet gehaald.
Waar de aantallen aanmeldingen

achterblijven wordt glasvezel niet
aangesloten. Op 9 oktober eindigt
de inschrijfperiode voor Horst aan de
Maas. Tot die tijd tellen alle inschrijvingen mee voor de 30% die nodig
is om glasvezel in alle kernen aan te
leggen. Inwoners kunnen met vragen
en voor advies terecht in de glasvezelwinkel aan de Kerkstaat 5 in Horst.
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AH Bonuskaart:
de kaart vol voordelen.

ERIC TESSMER BAND
NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI

Wintersport duur?

Welnee!

• Bonuskorting
• Gratis sleutelservice
• Kopen met Air Miles • Gemakkelijk Air Miles sparen

7 & 8-Daagse luxe busreizen
- Eigen persoonlijke reisleiding

- Inclusief avondprogramma in hotel

- Opstappen Venray/Horst/Venlo - Excursies voor niet-wintersporters

Kom op zaterdag 8 oktober a.s. naar Albert Heijn in
de Steenstraat 13 in Horst, vul het AH Bonuskaart
aanvraagformulier in en maak kans op één van de
mooie prijzen. Daarnaast krijgt u van Albert Heijn op
deze dagen de Big Shopper cadeau bij het inleveren
van het ingevulde aanvraagformulier.

- Skiën, Langlauf, Snowboard

- 1 Januari 2012 (kerstvakantie)

- Voordelige skilessen/skipassen - 17 Februari 2012 (carnavalsreis)
- Volop wandelmogelijkheden

- Ook zeer geschikt voor gezinnen!

- Verblijf op basis van Halfpension - Al 20 jaar succesvol !!!
- 3* Hotel met tv en gratis

REISSOM; € 235,- & € 260,-

Meer info of aanmelden bel (077) 3981101

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

De winnaars ontvangen persoonlijk bericht en de prijsuitreiking is op vrijdag 21 oktober bij Albert Heijn.

Albert Heijn
Horst aan de maas

Steenstraat 13 - 5961 ET Horst aan de Maas
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Het kleine witte pandje
op de hoek
Ingesloten in een hoek tussen de Herstraat en de Gasthuisstraat in Horst staat een wit pandje. Achter de gevel
van dit pand zit een aantal mensen achter een01
computer te werken. Veel mensen die langs het pand lopen of
fietsen vragen zich af wat daar nu precies gebeurt.
10

cultuur 01

Starters
in de regio
de winkel komen en klanten van buiten
de regio eerder via de website bestellen. Het is nog een hele klus om deze
doelgroep te bereiken. In de afgelopen
vijf jaar hebben wij een grote voorsprong op de concurrentie opgebouwd.
Door continu verbeteringen door te
voeren en service te verlenen hebben
wij een goede reputatie als webwinkel opgebouwd. Je wordt namelijk
als webwinkel harder afgerekend op
fouten dan in een reguliere winkel. Dat
realiseert niet iedereen zich.”

Skiks aan de Maas

In 2005 zijn Nicole den Bekker
en haar partner Hans een webwinkel
in kinderkleding begonnen onder de
naam skiks.com. “Toen wij begonnen was de markt voor webwinkels
nog relatief klein”, vertelt Hans.
“Oorspronkelijk gebruikten wij de site
als een outletwinkel om collecties
op te ruimen. De eerste bestellingen
werden vanuit de huiskamer
verzonden, maar die ruimte voldeed

uiteindelijk niet meer”, vult Nicole
hem aan. “De belangstelling voor het
online bestellen van kinderkleding
groeide dagelijks en de populariteit
van de website nam, ook internationaal, een enorme vlucht. Vanuit
binnen- en buitenland stroomden
de orders binnen en uitbreiden was
onvermijdelijk. We stonden voor de
keuze om ons met de webwinkel op
een industrieterrein te vestigen, maar

om voeling te houden met de artikelen
die wij verkopen betrokken we in
2010 dit pandje aan de Herstraat, recht
tegenover Dwarz.”

Een aanvulling op de
bestaande winkel
Hans: “De site is een aanvulling op
de bestaande winkel. We merken duidelijk dat de klanten uit de regio naar

“We zijn voortdurend bezig met
nieuwe collecties en we proberen met
frisse ideeën de aandacht voor de site
te vergroten. We hebben nu tussen de
6.000 en 10.000 hits per dag en op
onze afdeling kindermode zo´n 10.000
klanten: niet alleen in Nederland, maar
ook in Duitsland en België. Verder hebben we sinds kort een blog en werken
we steeds meer samen met winkeliers
hier uit het centrum van Horst”, vertelt
Nicole. “Nu zijn dat nog modewinkels,
maar eigenlijk kunnen we voor iedere
winkel faciliterend zijn als webwinkel.
Het is voor de bestaande winkels erg
tijdrovend om een webwinkel op te
starten en te onderhouden. Met ons
concept kunnen wij de winkeliers veel
werk uit handen nemen. Een grappige bijkomstigheid is dat de website
juist een soort etalage wordt voor de
winkels. Er ontstaat dus een bijzondere
wisselwerking.”
Nicole en Hans zitten nog vol met
plannen. “Ik zeg wel eens gekscherend
gezegd dat wij een soort ´Skiks aan de
Maas´ moeten worden. Een verzamelpunt op het internet voor winkels uit
het centrum van Horst.”

Inloopavond Huidzorg Horst
Bij ons kunt u terecht voor de
behandeling van o.a. oedeem en
lymfedrainage, acné, eczeem,
overbeharing, pigmentproblemen,
couperose, rosacea, littekens. Ook
indien u een andere huidaandoening
heeft, dan nodigen wij u graag uit
voor een bezoek.
Wij richten ons namelijk ook op
specifieke aandoeningen die algemeen minder bekend zijn.
Veelal kunnen behandelingen vergoed
worden door het ziekenfonds indien u
een aanvullende verzekering heeft.

Mocht u op 13 oktober verhinderd
zijn, dan kunt u altijd kosteloos
en vrijblijvend een afspraak
maken om uw mogelijkheden
te bespreken.

nieuw kronenbergerschuur

2 restaurants Voor ieder wat wils!

Kronenbergweg 19, 5976 NV Kronenberg Tel: 077 467 01 76
www.nieuwkronenbergerhof.nl
www.nieuwkronenbergerschuur.nl

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Cateringservice

Huidzorg Horst
Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
Evelien Minten:
06 42 15 30 23
Wendy Kuunders:
06 34 94 84 19
www.huidzorghorst.nl
info@huidzorghorst.nl

Jolanda Pouwels

Voor al uw straatwerk en
bestratings materialen
Oude gebakken klinkers
Hardsteentegels Graniet/basalt keien
De Hees 19 Sevenum Tel. 077-4672727
www.otterdijk-bestratingen.nl

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website:
Sector:
Start:

STREEK! Food&Fun
Dick Seuren
Burg. Termeerstraat 45
Grubbenvorst
06 23 45 92 82
info@streekfood.nl
www.streekfood.nl
dienstverlening
15 maart 2011

Activiteiten
STREEK! Food&Fun biedt je
alles op het gebied van
streekproducten uit Limburg en
Zuidoost-Brabant: van
(h)eerlijke cadeaupakketten
met producten uit de regio (het
’STREEK!pakket’) tot het
organiseren van toeristische
activiteiten of kookworkshops
waarbij streekproducten
centraal staan. Pakketten met
streekproducten kunnen geheel
naar wens en budget worden
samengesteld of er kan uit de
webshop voor een van de
standaard streekpakketten
gekozen worden. Leuk om te
geven en lekker om te krijgen.
Doelgroep
Particulieren, bedrijven,
stichtingen of verenigingen die
op zoek zijn naar een
verrassend, verantwoord en
lekker cadeau-, kerst- of
relatiepakket met
streekproducten of die graag
een activiteit in de regio willen
boeken waarbij
streekproducten centraal staan.

Ook achtergrondinformatie
over product en
producent

Advertorial

Een huidprobleem is vervelend wat mogelijk ook kan leiden tot een psychische belasting. Om hieraan meer
aandacht te geven is landelijk van 10 t/m 15 oktober de Week van de Huidtherapie georganiseerd. Wij stellen graag
onze praktijk voor u open op donderdag 13 oktober a.s. van 19.00-22.00 uur.

STREEK! Food&Fun

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

Onderscheidend vermogen
In tegenstelling tot andere
kadopakketten bevat het
STREEK!pakket behalve
regionale lekkernijen ook
achtergrondinformatie over die
producten en hun producenten.
Daarnaast zitten er in elk
pakket ook tips en kortings- of
tegoedbonnen voor een lekker
dagje uit, zoals bijvoorbeeld
een voucher voor 10% korting
op de entreeprijs van de
Floriade 2012 in Venlo.
Voor streekproducenten kan
STREEK! Food&Fun de marketing
en promotie verzorgen. Zo
kunnen zij zich volledig richten
op hun ambachtelijke
producten waar wij met smaak
van kunnen genieten.
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E-relatiegeschenken uit Melderslo
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Floriadepakket als duur- De ervaringen van
zaam kerstgeschenk
de gebruikers
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01
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Marian Wijnen van E-relatiegeschenken uit Melderslo en de Floriade hebben een aantal duurzame en verrassende pakketten samengesteld. Hiermee komen beide partijen tegemoet aan de groeiende vraag naar speciale
relatiepakketten rondom het thema Floriade.

Medio juli is Kempen Communicatie gestart met HALLOaanbieding.nl
Ondernemers uit Horst aan de Maas kunnen op de website halloaanbieding.nl advertenties plaatsen. Het bijzondere aan het concept is de
verbinding met de sociale media. Bovendien is het voor de ondernemer
meetbaar wat het effect van de advertentie is. De consument kan online
de producten of diensten van de verschillende aanbieders bestellen.

Parkhotel is een van de
adverteerders op HALLOaanbieding.nl
“Wij hebben van meet af aan meegedaan met HALLOaanbieding.nl”
vertelt Stephan Peeters, commercieel
manager van Parkhotel Horst.
“Met onze ´4 voor 3´-aanbieding
hebben wij prima gescoord. In de
nabije toekomst gaan wij wat meer
afwisseling in de aanbiedingen
brengen. Aangezien HALLOaanbieding
.nl voor het Park Hotel vooral een
regionale functie als advertentiemedium heeft, stemmen wij onze
aanbiedingen af op de consumenten
uit Horst aan de Maas.” Volgens
Stephan heeft het adverteren via
HALLOaanbieding.nl een toegevoegde
waarde.

Totaalpakket adverteermogelijkheden

CNC Grondstoffen zet
medewerkers in het
zonnetje tijdens jubilarissendag 2011

E-relatiegeschenken is gespecialiseerd in de verkoop van relatiegeschenken en kerstpakketten voor
de zakelijke markt. Marian Wijnen van
E-relatiegeschenken: “Ik ben trots op
het feit dat E-relatiegeschenken de
partij is die het originele Floriade kerstpakket mag aanbieden. De Floriade is
een geweldig evenement waar op dit
moment nog met man en macht aan

wordt gewerkt. De Innovatoren en Villa
Flora zie je al overal bovenuit torenen
en de kabelbaan is al in gebruik. Je
kunt nu al een voorproefje nemen en
naar het previewcentrum gaan bij de
voet van de kabelbaan. Hier zie je dat
een bezoek aan de Floriade een hele
belevenis wordt, die je niet mag missen.”
Paul Beck, directeur Floriade: “We

merken dat bedrijven uit de omgeving
interesse hebben om richting personeel
of relaties iets met het thema Floriade
te doen. Met E-relatiegeschenken
hebben we een aantal kerstpakketten
samengesteld, die interessant zijn voor
de bedrijven in de regio en daarbuiten.
Door een Floriadepakket aan het personeel of relaties te schenken, kan men
thuis al de Floriade beleven.”

Advertorial

“Voor Parkhotel Horst is het
belangrijk om een juiste afweging te
maken voor het gebruik van internet
als middel om de naamsbekendheid
te vergroten en ons productaanbod
te presenteren. HALLOaanbieding
past wat dat betreft voor ons mooi
in het totaalpakket aan adverteermogelijkheden.”
Marlie Cruysberg is eigenaresse

van Modehuis Cruysberg in Tienray.
De winkel is uitgegroeid tot een begrip en de klantenkring reikt tot ver
buiten de regio. Marlie wil met een
breder aanbod een grotere doelgroep
bedienen. “Ons assortiment is de
afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd”, vertelt Marlie. “Ik wil vooral
een jonger publiek naar Tienray
halen. Daarom maak ik gebruik van
HALLOaanbieding.nl Op die manier
hoop ik via de sociale media meer
bekendheid te geven aan ons assortiment, ook bij jongeren. Helaas is de
respons tot dusver nog klein. Ik merk
dat het veel moeilijker is om nieuwe
klanten en doelgroepen te bereiken,
dan onze bestaande klanten vast te
houden. In overleg met de adviseurs
van Kempen Communicatie ga ik nu
een andere koers varen. De advertentie, die ik nu op HALLOaanbieding.
nl ga plaatsen, blijft langer staan.
Hiermee hoop ik het imago van de
winkel om te buigen tot een modehuis voor een breder publiek.”

De consument
moet het ontdekken
”Ik vind HALLOaanbieding.nl een
leuk initiatief, ik denk alleen dat de
consument het nog moet ontdekken.”

Advertorial

Medewerkers worden in het zonnetje gezet

Medewerkers worden in het zonnetje gezet

CNC Grondstoffen
Jubilarissendag 2011

CNC Grondstoffen
Jubilarissendag 2011

Op zaterdag 8 oktober organiseert CNC Grondstoffen een speciale
jubilarissendag voor negen jubilarissen en hun familieleden. De jubilarissen worden vanaf 15.00 uur gehuldigd, waarna een receptie plaatsvindt in
Boerderij ‘De Drie Kronen’ op het bedrijfsterrein van CNC in Milsbeek.

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

kies voor couNselliNg!

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Op zaterdag 8 oktober organiseert
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
CNC Grondstoffen
een
voor negen jubilarissen en
Telefoon 06-15
01speciale
25 29 •jubilarissendag
www.verhaegh-co.nl
hun familieleden. De jubilarissen worden vanaf 15.00 uur gehuldigd, waarna een receptie plaatsvindt in Boerderij
‘De Drie Kronen’ op het bedrijfsterrein van CNC in Milsbeek.
(Foto: Marije Kroonenburg fotografie)

GRONDONTSMETTEN

Wij zijn op zoek naar een

parttime
medewerkster
enige ervaring is gewenst.

Ben jij die enthousiaste kapster
die ons team wil komen
versterken?
Schrijf dan of mail een
sollicitatiebrief met pasfoto naar:
Staand (v.l.n.r.): jubilarissen Cor van Duijnhoven, Jo Schoofs, Geert Mooren,
Bernard Kuijpers, Pieter Vervoort en Hans Fleuren. Zittend (v.l.n.r.): jubilarissen
Marie-José Wattimena en Anja Artz. Herm ten Haaf ontbreekt op de foto.
(Foto: Marije Kroonenburg fotografie)

Kapsalon Anja en Loek
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst
E-mail: info@anjaloek.nl

MET

G.P.S

Grondontsmetten met spitmachine
Goede inwerking en verdeling
variabel 25 tot 40 cm werkdiepte.
Timmermans Agri service bv
Tel. 077-4641999
www.TimmermansAgriService.nl
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Staand (v.l.n.r.): jubilarissen Cor van Duijnhoven, Jo Schoofs, Geert Mooren, Bernard Kuijpers, Pieter Vervoort en Hans
zie www.stoffelhoeve.nl
Fleuren. Zittend (v.l.n.r.): jubilarissen Marie-José Wattimena en Anja Artz. Herm ten Haaf ontbreekt op de foto.

www.anjaloek.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

14

en zo

06
10

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.

Saskia van Kempen
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 35-jarige Saskia van Kempen uit Horst geplukt. Zij
woont met haar gezin op Het Veldje, een buurt waar het goed wonen is.
Saskia is getrouwd met Nicolay, die 39 jaar oud is. Samen hebben ze twee
kinderen, de 7-jarige Jens en Merle, die vijf lentes telt.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Teveel supermarkten
in Horst
Saskia woont graag in Horst: “Het
is een gezellig dorp met volop activiteiten en je hebt alles bij de hand.
Mocht ik iets kunnen veranderen
aan het centrum van Horst, zou een
supermarkt minder wel mogen. Naar
mijn mening zijn er al teveel. Waar ik
mij echt aan stoor is het zwerfvuil en
glas dat wordt achtergelaten in het
Horster centrum. Daarmee degradeer
je het centrum. Een opgeruimde kern
geeft een positief signaal af naar
toeristen die Horst bezoeken”, meent
Van Kempen.
Een bijzonder of favoriet plekje in
Horst of een ander dorp heeft Saskia

Gevulde
kalkoen
met witlofsalade
Benodigdheden:
• 2 kalkoenfilets à 200 gram
• 4 plakken rauwe ham
• 2 plakken Goudse lichtbelegen
kaas (pakje 190 gram)
• 4 eetlepels olijfolie
• krieltjes, 700 gram
• 2 keer 300 gram witlof
• 3 eetlepels mayonaise
• 1 friszure appel (bijv Granny
Smith), in dunne partjes
Bereiding:
• Snijd de zijkant van de kalkoenfilets in de lengte in, zodat er een
envelopje ontstaat;
• leg twee plakken ham naast
elkaar, leg er een plak kaas op en
rol dit samen op;
• maak zo nog een rolletje en vul de
kalkoen ermee;
• maak de kalkoen dicht met
cocktailprikkers en bestrooi met
peper en zout;
• verhit 2 eetlepels olie in een
koekenpan en bak de kalkoen in
15 minuten rondom goudbruin en
gaar;
• verhit de rest van de olie in een
koekenpan en bak de krieltjes in
10 minuten goudbruin;
• halveer de stronken witlof,
verwijder de harde kern en snijd
het witlof in repen;
• verdun de mayonaise met
2 eetlepels water;
• voeg het witlof, de appel en peper
en zout naar smaak toe;
• snijd het vlees schuin in vier
plakken en verdeel over vier
borden;
• serveer met de krieltjes en de
witlofsalade.

prettig. “Ik heb leuke collega’s en we
vormen samen we een goed, gezellig
en op elkaar ingespeeld team.”
Door haar drukke werkzaamheden heeft ze weinig tijd voor hobby’s,
maar wanneer ze een paar uurtjes
vrij is gaat ze graag een middagje
winkelen. Ook is ze geregeld in haar
tuin te vinden. “Ik breng ook vaak een
bezoekje aan mijn ouders, vrienden en kennissen in Swolgen”, zegt
Saskia. Ze mag dan weliswaar weinig
hobby’s hebben, vervelen doet ze zich
geenszins. Op zaterdag is Saskia ’s
morgens regelmatig op het sportpark
te vinden waar zoon Jens voetbalt. Op
woensdagmiddagen geeft ze support
aan dochter Merle die op ballet zit in
‘t Gasthoes. “Als ik echt een moment
van rust wil, ga ik heerlijk languit
op de bank liggen met Siem, ons
hondje”, lacht Saskia spontaan.

niet. Ze geniet van de dingen om
zich heen en probeert van elke dag
een bijzondere dag te maken. Lange
vakantiereizen ziet ze niet zitten.

Slapen in een
wigwam
“Soms een weekend met de
kinderen naar Slagharen vind ik
geweldig. We slapen dan allemaal in
een grote wigwam. De kids vinden
dat super. En als die dat leuk vinden,
geniet ik ook.”

Geen tranentrekkers
Saskia heeft een hekel aan vroeg
opstaan maar we mogen haar midden
in de nacht wel wakker maken voor
een BigMac. Voor het slapen gaan
kijkt ze graag naar krimi’s en documentaires maar speciale voorkeuren heeft ze niet. Naar films die als
tranentrekkers te boek staan kijkt ze
nooit. Ook de tijd van uitgaan heeft
ze achter zich gelaten. “Heel af en toe
een terrasje pikken met collega’s wil
ik wel eens doen. Maar echt uitgaan
doet me niet zoveel”, zegt ze op
nuchtere toon.
Bij de familie Van Kempen staat
de deur altijd open. Vrienden en
kennissen zijn er welkom. “Zelfs
de winterschilder”, lacht Saskia.
Ze doelt op het feit dat haar echtgenoot Nicolay de muur in de gang
nog steeds van een likje verf moet
voorzien. “Die heb ik ooit eens met
de verkeerde verf verknald. Nicolay
zou de muur over schilderen en daar
wacht ik nog steeds op”, besluit ze
het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Dendron College op de gezonde tour

en Meterik. Ze werkt vaak wanneer
andere mensen vrij zijn maar doet
dit met veel plezier. Saskia ervaart de
afwisselingen binnen haar werk als

Saskia is in Swolgen geboren.
In haar dagelijkse leven is zij naast
huismoeder werkzaam bij Kwalitaria
en Smulwereld ‘t Hukske in Horst

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Ongezond aete is en gevoar,
’t Dendron is d’r ok gans mei kloar.
Mit wortelesap,
En gen vette hap,
Vèlt ’t studere ok minder zwoar.
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Bespreking Poll week 38

De aangekondigde bezuinigingen leiden tot een groter sociaal isolement
Van alle stemmers was 71% het eens met de stelling dat de
aangekondigde bezuinigingen tijdens de troonrede op Prinsjesdag
leiden tot een groter sociaal isolement. Ook voor de sociaal zwakkeren
als werklozen en mensen met een fysieke of geestelijke handicap en
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt veel minder
geld uitgetrokken in de begroting. Daarnaast krijgt de gemeente een veel

kleiner budget om een arbeidsreïntegratie-traject voor deze groep mensen
op te starten of in gang te houden. 71% ziet dit als een risico voor het
vergroten van het sociale isolement van deze mensen. Slechts 29% van
de stemmers ziet dit niet als probleem. Wellicht zien zij het juist als kans
om zich zelf te ontfermen over de zwakkeren in de samenleving, door
bijvoorbeeld hun buren te steunen.

Strenger optreden tegen geweld en vandalisme in
Horst aan de Maas is hard nodig
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De verschillende horeca-uitbaters, de gemeente, de politie en het centrummanagement hebben enkele jaren geleden een convenant getekend waarin de
veiligheid en gezelligheid tijdens de uitgaansuren gewaarborgd werden. Maar
bepaalde groepen, die uitgaan in het centrum van Horst, trekken zich hier weinig
van aan. De afgelopen weken is het centrum het middelpunt van vernielingen
en geweld geweest. Ieder weekend ligt er gebroken glas op de straten in en om
het centrum. Daarnaast zijn er op diverse plekken vernielingen aangericht. Ook
vinden er vechtpartijen tussen verschillende groepen jongeren plaats.

Lezers van HALLO reageerden verontwaardigd op deze berichten. Een veel
gestelde vraag is waarom de gemeente en politie weinig actie ondernemen.
Inmiddels heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen om dit soort uitspattingen beter onder controle te houden. Zo zijn bijvoorbeeld de sluitingstijden
voor de horecagelegenheden beter op elkaar afgestemd. De politie kan dan op
gezette tijden surveilleren en zodoende de overlast tot een minimum terugdringen. Toch is lang niet iedereen tevreden met deze maatregelen. Steeds meer
mensen vragen om strengere handhaving. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > Winkeliers verliezen uiteindelijk de concurrentie van internet > eens 14% oneens 86%

Philadelphia Zorg Zuidoost is op zoek naar een nieuwe collega begeleider voor onze
locatie Octopus in Sevenum (22 uur per week)

www.ikzoekeencontainer.nl

Woongroep Octopus is een kleinschalig ouder initiatief, gelegen nabij het centrum van Sevenum. Binnen Octopus wonen
acht jong volwassenen, zorgvragers in de leeftijd van 18-26 jaar. Ze hebben allemaal een ernstige meervoudige complexe
handicap. Dit houdt in dat ze volledig afhankelijk zijn van de zorg en begeleiding die wij ze geven. Een aantal zorgvragen
die voorkomen binnen Octopus zijn epilepsie, scoliose en diabetes.
Als begeleider van complexe zorg geef je ondersteuning aan de zorgvragers door middel van de methode Vlaskamp,
ondersteuningsplannen en werkdoelen die aansluiten op de zorgvraag van onze doelgroep. Binnen Octopus schenken wij
veel aandacht aan warmte en sfeer.
Wij zoeken voor ons team een enthousiaste, flexibele, gemotiveerde en professionele collega die affiniteit en relevante
werkervaring met de doelgroep heeft. Wij werken met een wisselend rooster, inclusief weekend-slaap en avonddiensten.
Onze voorkeur gaat uit naar een collega met verzorgende IG of een verpleegkundig diploma.
Het gaat om een functie van gemiddeld 22 uur per week. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, ter beoordeling van
de geschiktheid. Bij gebleken geschiktheid volgt een aanstelling voor onbepaalde tijd. De CAO gehandicaptenzorg is van
toepassing. De functie van begeleider is ingeschaald in FWG 35.
Voor meer informatie kun je terecht bij Meriam van Bommel, locatiemanager van Octopus.
Zij is bereikbaar op tel.nr.: 06-22 22 45 98.
Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 14 oktober 2011 en bij voorkeur digitaal via het e-mail adres:
P&O_Zuidoost@philadelphia.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 44.

tel. (077) 320 97 00

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
houtworm
bestrijding!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl
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Graag tot ziens bij

Cactus
Column

Leefbaarheid
“Leefbaarheid staat hoog in
het vaandel van de nieuwe
gemeente.” Zo begint de
aankondiging van punt 10 van
de raadsagenda voor de
vergadering van 11 oktober. Een
prachtige zin en goed om te
onthouden. Maar als je dan
kranten van de laatste dagen
leest over de afvalregeling die er
voor Horst aan de Maas staat
aan te komen is het met de
leefbaarheid een stuk minder
gesteld. De milieuwethouder
Birgit op de Laak is er in
geslaagd groepen mensen de
schrik in de benen te jagen.
Zowel ouderen en bewoners van
appartementen kunnen hun lol
met ingang van januari 2012 op,
want er wordt een geheel nieuw
en zeer verwarrend vuilophaalverhaal verteld. Plastic moet in
de container die nu voor
restafval wordt gebruikt. Die
container wordt zelfs tweemaal
per maand opgehaald. Hetzelfde
geldt voor blik en kartonnen
drankverpakkingen, die ook
tweemaal per maand aan de
weg kunnen worden gezet. Er
komt voor het zogenaamde
restafval een nieuwe afvalzak à
raison van 1,20 euro per zak. En
tenslotte de ellende met het
keukenafval, dit moet dan in
kleine containers worden
gestopt die elke veertien dagen
worden geleegd. Dit keukenafval
zal worden vergist, aldus de
wethouder. Waarschijnlijk heeft
ze zichzelf vergist: in de kleine
ruimten van appartementenhouders en bij veel ouderen is er
nauwelijks plaats voor al die
verschillende zakken, de
leefbaarheid wordt geweld
aangedaan. En het aan de weg
zetten van de diverse vuilnisproducten zou geld opleveren?
Hoe denkt de wethouder dan
over de extra ophaalkosten en
de vrachtauto’s die daarvoor
moeten zorgen? Waarom heeft
zij, alvorens met deze afvalnota
te komen, geen contact opgenomen met de ouderenbonden en
de bewoners van appartementen? Misschien zijn er raadsleden
die voor de fatale beslissing nog
eens met genoemde groepen
willen praten, wellicht kan de
wethouder haar plannen dan
terugtrekken want honderd euro
minder geeft vijfhonderd euro
meer chagrijn!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
6 oktober 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Heropening brandweerkazerne Wegwijsdag jongeren
Lottum
gemeente HadM
Op zondag 9 oktober wordt de brandweerkazerne in Lottum heropend. De openingshandeling wordt
om 13.00 uur door burgemeester Kees van Rooij verricht. Aansluitend aan de officiële ingebruikname
is er van 14.00 uur tot 17.00 uur een Open Dag. Voor het publiek is de vernieuwde kazerne te bezichtigen en wordt er lokaal- en regionaal brandweermateriaal ten toon gesteld. Verder zijn er stands over
‘Brandveilig Leven’ en diverse activiteiten voor de jeugd.

Op dinsdag 11 oktober vindt in het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM) voor de
zesde keer de Wegwijsdag plaats. Leerlingen
van het CITAVERDE College uit HadM ervaren
die dag om (lokale) politiek te bedrijven. Ze
gaan de confrontatie aan met politici, ambtenaren en belangenorganisaties. Thema is de
Floriade 2012.
Per groep (jeugdfractie) krijgen de leerlingen
opdracht om beleid te ontwikkelen voor een
doel of project gericht op de Floriade 2012.
De jongeren winnen daarvoor informatie in bij
deskundige ambtenaren, bij politici en (maatschappelijke) instellingen. Vervolgens worden
de diverse projecten gepresenteerd in de
openbare jeugdraadsvergadering vanaf 17.30
uur. Voorzitter van deze jeugdraadsvergadering
is onze burgemeester Kees van Rooij.
En net als in een normale raadsvergadering
wordt er na het debat over de verschillende
projecten gestemd. Het is de bedoeling dat het
project met de meeste stemmen echt uitgevoerd
wordt. Daarvoor is een bedrag van € 1.250
beschikbaar.
Na de jeugdraadsvergadering presenteert
de (winnende) jeugdfractie het project met
de meeste stemmen in de openbare normale
raadsvergadering.

Organisatie en deelnemers
De organisatie van deze jaarlijkse Wegwijsdag
is in handen van de gemeente HadM in samenwerking met het Instituut voor Publiek en
Politiek.
Tot en met 2010 namen leerlingen van het
Dendron College deel aan de Wegwijsdag. Voor
het eerst is het nu de beurt aan het CITAVERDE
College. Ook voor de eerste keer in het bestaan
van de Wegwijsdag zijn MBO-studenten voor
deze dag uitgenodigd.
Welkom
Wilt u zelf meemaken hoe leerlingen met elkaar in
debat gaan? En voor welk project ze gaan stemmen? Kom dan naar de jeugdraadsvergadering
op dinsdag 11 oktober 2011 vanaf 17.30 uur.
Ouders, opa’s en oma’s, leraren en andere
geïnteresseerden: u bent van harte welkom!

Raadsvergadering
Op dinsdag 11 oktober 2011 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur en de
volgende punten staan op de agenda:

Langdurigheidstoeslag geeft mensen extra armslag

Toeslag voor inwoners met
laag inkomen
Algemeen:
Als u gedurende een lange tijd een laag inkomen ontvangt, komt u misschien in aanmerking
voor de langdurigheidstoeslag. Dit is een extra
uitkering die op grond van de Wet werk en
bijstand mogelijk is gemaakt. De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt eens
per jaar uitbetaald. Het is mogelijk om elk jaar
de toeslag te ontvangen, zolang u aan de
voorwaarden blijft voldoen.
Voorwaarden:
Hebt u drie jaar of langer een laag (gezins)
inkomen en bent u 21 jaar of ouder en jonger

dan 65 jaar? Dan komt u mogelijk ieder jaar in
aanmerking voor een extra geldbedrag in de
vorm van een langdurigheidstoeslag. Verder
mag uw vermogen (o.a. spaargeld) van zeer
bescheiden omvang zijn.
Aanvragen:
Wilt u weten of u ook recht heeft op een langdurigheidstoeslag dan kunt u dit aanvragen
via postbuswiz@horstaandemaas.nl of bij de
gemeente via de afdeling WIZ (werk, inkomen
en zorg) tel. nr. 077 - 477 97 77. De afdeling
is bereikbaar tussen 8 uur ‘s morgen en 12.00
’s middags. Doe dit voor 1 november 2011!

• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen 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@horstaandemaas.nl.
• Bezwaarschrift HSV ’t Voorntje, Grubbenvorst
• Bestemmingsplan Crommentuijnstraat,
Meterik
• Subsidieverlening 2012-2015
• Krediet € 1.070.000 MFA, Broekhuizenvorst
• Visie leefbaarheid en zelfredzaamheid
• Huurproblematiek HadM
Verordeningen nieuwe gemeente HadM
Bij een gemeentelijke herindeling moet er veel
geregeld worden. Dat is ook gebeurd in 2010 en
2011. Verder is de nieuwe gemeente verplicht
om vóór 2012 de regels (verordeningen) van
de voormalige gemeenten HadM, Sevenum en
Meerlo aan te passen, zodat voor iedereen in de
nieuwe gemeente HadM dezelfde regels gelden.
Tegelijkertijd zijn deze regels aangepast aan de
huidige wetgeving. En per regel (verordening)
is bekeken of deregulering (vereenvoudiging of
minder regels) mogelijk is. Het voorstel aan de
raad is om de hierna genoemde verordeningen
vast te stellen:
• Dorpsplatforms
• Huisvesting onderwijs
• Onderhoud en renovatie basisscholen
• Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
• Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

• Plaatsingsbeleid Wsw (Wet Sociale werkvoorziening) en PGB (persoonsgebonden
budget) begeleid werken Wsw
• Toeslagen en verlagingen WWB (Wet
Werk en Bijstand) en WIJ (Wet Investeren in
Jongeren)
• Werkleeraanbod WIJ
• Re-integratieverordening, re-integratiesubsidies, re-integratiepremies
• WWB, WIJ, ioaw (Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers), ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
• Algemene begraafplaats Grubbenvorst
• Uitvoering noodverordeningen
• Bezwaarschriften en klachten
• Inspraakverordening
• GBA (Wet Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens)
• Archiefverordening
• Financiële verordening 2012
• Doelmatigheid en doeltreffendheid
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 11 oktober 2011
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.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 11 oktober 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften.

De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het niet handhavend
optreden in het kader van de Wet milieubeheer
met betrekking tot de veehouderij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077) 477 97 77.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week
hebben betrekking op het volgende.

Horsterdijk 13
Bonenkampstraat 6
Bonenkampstraat 12

Broekhuizen
Veerweg 9-11

Melderslo
Boomsweg 2 a
Swolgensedijk 10
Mathijs Claassenstraat 7

Grubbenvorst
Burgemeester Cremersstraat
Kuilveld 1-3
Reuveltweg 18
Lottumseweg 14
Lottumseweg 16
Kerkstraat 25
Kerkstraat 29
Hegelsom
Stationsstraat 142
Horst
Vinkenstraat 41
Venrayseweg 19
Pastoorsveld 32
Bremweg 2
Benderstraat 5
Lottum
Hoogheide ong.
Horsterdijk 11

Meerlo
Tienrayseweg 22
Dorpbroekstraat 11

Meterik
Crommentuijnstraat 47
Speulhofsbaan 56
Bergsteeg 7A
Sevenum
Ulfterhoek 20
Steeg 43a
Snelkensstraat 9
Helenaveenseweg 5
Swolgen
Molenstraat 37
Hoekweg 3
Vinkenlaan 11
Tienray
Nieuwe Baan 28
Spoorstraat 49

Afgelopen zaterdag opende wethouder Loes Wijnhoven het gastouderbureau Pierewiet. Pierewiet is
gevestigd aan de Berkelstraat 3 in Horst.

Inzameling afval
Vrijdag 7 oktober
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 8 oktober
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Inzameling oud papier America, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
Maandag 10 oktober
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 11 oktober
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
Woensdag 12 oktober
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum.
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray

Donderdag 13 oktober
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 14 oktober
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling KGA Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Zaterdag 15 oktober
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Hegelsom, Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken
(10.00-14.00 uur), Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Snoeiafval Meerlo, Tienray, Swolgen
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Bladkorven
De eerste bladeren zijn gevallen en de herfstsnoei begint weer. Het gevolg hiervan is dat de
bladkorven sneller vol zijn.
In de dorpen van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas worden de bladkorven
geledigd op:
binnen de bebouwde kom op maandag, woensdag en vrijdag en buiten de bebouwde kom op
dinsdag en donderdag.
Geen grof tuinafval in de korf
De korven zijn niet bedoeld voor grof tuinafval,
maar enkel voor het fijne tuinafval met een
maximale lengte van 50 cm. Het grote snoei-

afval hoort dus niet in de korf, maar ook niet
langs de korf! In plaats daarvan kunt u grof
tuinafval op zaterdag tussen 12.00 en 16.00
uur gratis naar de gemeentewerf brengen aan
de Americaanseweg 43 in Horst. U kunt het
ook tegen betaling van de transportkosten thuis
laten ophalen door de gemeente.
Voor de bladkorven in de dorpen Sevenum,
Evertsoord, Kronenberg, Meerlo, Tienray en
Swolgen geldt geen vaste dag. In deze dorpen
zijn de korven alléén voor blad bedoeld en dient
het overige groen/snoeiafval afgevoerd te worden
naar het milieustation in Venlo, respectievelijk
Venray.

Meerlo, Tienray en Swolgen

Inzameling snoeiafval

Deze week werd begonnen met de aanleg van het vrijliggend fietspad Melderslo – Broekhuizen.
De eerste handeling werd verricht door wethouder Freek Selen. Als gevolg van de werkzaamheden
zal de Horsterweg tijdelijk worden afgesloten tussen het kruispunt Meerlosebaan en de splitsing
Rodevennenweg van 4 oktober tot en met 2 december.

Ook dit jaar kunnen inwoners van Meerlo,
Tienray en Swolgen snoeiafval inleveren.
Locatie: het perceel aan de Leeuwerik, achter
de gymzaal in Meerlo.
Datum: zaterdag 15 oktober en zaterdag
22 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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag tussen 13.15 uur en 16.30
uur. Bovendien kan met telefonisch een afspraak
maken voor andere dagen van de week. Als u een
‘afspraak op maat’ heeft gemaakt, wordt u met
voorrang geholpen.
U kunt de afspraak via het callcenter (tel.
077 477 97 77) indienen of via de website 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.

Algemene informatie
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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
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17e grote rommelmarkt bij de Vöskes
Carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo houdt op zondag 9 oktober
voor de zeventiende keer haar rommelmarkt in sport- en zalencomplex
’t Brugeind in Meerlo. De zaal gaat om 13.00 uur open voor het kopen
van kleine artikelen. Vanaf 14.00 uur start de verkoop per opbod.
De rommelmarkt duurt tot 16.00 uur.
Tijdens de rommelmarkt zijn
meer dan duizend artikelen te
koop. De Meerlose rommelmarkt
staat bekend in de regio als een
goed uitgesorteerde rommelmark.
Alle elektrische apparaten zijn
uitgetest.
De carnavalsvereniging heeft de
beschikking over drie grote zalen

waar de goederen overzichtelijk
uitgestald staan. Ook dit jaar kan de
bezoeker rekenen op een keur van
artikelen zoals computers, printers, boeken, puzzels, kinderspeelgoed, antiek, muziekinstrumenten,
lampen, fietsen, huishoudelijke
artikelen, audioapparatuur en
snuisterijen.

Kinderwoorddienst
in Lambertuskerk
De dames van de pastorie van de St. Lambertuskerk in Horst organiseren een kinderwoorddienst. Hierin wordt uitleg gegeven aan kinderen
over de kerk. Ook mogen kinderen vragen stellen.
De dames zeggen dat een kerk
net zo spannend kan zijn als een goed
boek of een film. Ieder voorwerp
heeft een apart verhaal, en die verhalen worden allemaal verteld. In plaats

van op vakantie kerken bezoeken
kan dat nu ook in eigen gemeente.
Op zaterdagavonden om 18.00 uur
worden de kinderwoorddiensten
gehouden.
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34e Zandhazentocht

Mountainbiketocht in Horst
Op zondag 9 oktober organiseert toer- en wielerclub Oranje uit Horst voor de 34e keer een mountainbiketocht in
de omgeving van Horst. Deze tocht staat beter bekend als de Zandhazentocht. De zandhazentocht wordt door de
Nederlandse Toerfiets Unie al jaren gekwalificeerd met twee sterren, wat staat voor uitstekende kwaliteit.
Deelname aan deze tochten is mogelijk voor iedereen, van beginner tot amateur.
Na inschrijving kan ieder in zijn
of haar eigen tempo de route fietsen
die met pijlen staat aangegeven. 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 singletracks, korte klimmetjes
en de beruchte kombochten blijft de

route tot op het eind afwisselend.
Voor de jeugd is het mogelijk
om de 20 kilometerroute in groepsverband onder leiding van een
ervaren en gediplomeerde atb-trainer
te fietsen. Onderweg worden dan
spelenderwijs de basistechnieken
van het mountainbiken geleerd,
zoals veiligheid, remtechniek en

bochtentechniek. Deze groep start om
10 uur.
Deelnemen aan de Zandhazentocht
kan door je in te schrijven bij pretcafé
de Beurs in Horst, tussen 8.30 en
10 uur. Het dragen van een valhelm
is verplicht. Voor meer informatie zie
www.twcoranje.nl of bel Peter Alards,
077 398 79 81.

Voorbereidingen ijsbaan in
volle gang
De ijsbaan is van 16 december tot en met 8 januari op het Wilhelminaplein in Horst aan de Maas. Nu de herfst
net begonnen is, is Stichting IJsbaan Horst ook weer begonnen met de voorbereidingen om komende winter weer
een mooi ijsparadijs te realiseren.
Om de ijsbaan te realiseren wordt
er dit jaar de mogelijkheid geboden
een eigen vierkante meter van de
ijsbaan te ‘kopen’. In het oude pand
Stroucx tegen over het gemeentehuis
hangt een groot doek van de ijsbaan
waarop de voorbijganger kan zien wie
een vierkante meter gekocht heeft.
Het afgelopen jaar werd Stichting

IJsbaan Horst door veel verenigingen
geholpen om het wel en wee op de
ijsbaan goed te laten verlopen. Al deze
mensen kregen voor de clubkas een
vergoeding voor het aantal uren dat ze
geholpen hadden. Door het grote aantal mensen wat nodig is op de ijsbaan,
is het voor de stichting onmogelijk hier
dit jaar zoveel geld aan uit te geven.

Daarom willen wij een beroep doen
op iedereen die tijdens deze periode
belangeloos wil komen helpen met alle
voorkomende werkzaamheden. Tijdens
2 voorlichtingsmiddagen bij Blok10, op
donderdag 20 en zaterdag 22 oktober,
wordt een en ander toegelicht.
Voor meer uitleg en een virtuele
ijsbaan zie www.ijsbaanhorst.nl

Nu 3 maanden gratis
Glasvezel Alles-in-één Pakket
55.-

AD 10998/09-11 Horst aan de Maas

• Overal in huis tv-kijken
met 10 Nederlandse
zenders in HD
• Supersnel up- en
downloaden
• Voordelig digitaal bellen

kpn infocenter St Lambertusplein in Horst | kpn.com/glasvezel
*

Deze prijs geldt voor het Alles-in-één Pakket Brons i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je € 55, /mnd.
Vraag de verkoper of kijk op kpn.com/glasvezel voor de (actie-)voorwaarden en beschikbaarheid.

0.-

/mnd*
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Cursus Eerste Hulp bij
EHBO-vereniging Horst
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Horst aan de Maas en Sevenum
start deze winter bij voldoende interesse een EHBO-cursus. De lessen voor
deze cursus worden gegeven in het Gasthoes in Horst.
De cursus bestaat uit twaalf
lessen, op zaterdagen van 09.00
tot 15.00 uur. Er wordt les gegeven
volgens de allernieuwste druk van
het Oranje-Kruisboekje. Naast alle
grondbeginselen van EHBO wordt
ook les gegeven in reanimatie en
het bedienen van een Automatische

Externe Defibrillator (AED). Ook
verbandleer en kleine ongelukken
maken deel uit van de basisstof. Aan
het eind van de cursus wordt een
examen afgenomen.
Voor meer informatie bel Lizet
van den Munckhof op 077 398 73 76
of mail naar ehbohorst@gmail.com

Kleindiertentoonstelling
de Peelhorstshow
Kleindiervereniging PSV Horst en omstreken organiseert jaarlijks sinds 1975 kleindiertentoonstelling de
Peelhorstshow. Deze show is met bijna 1.400 dieren de grootste van Limburg. Voor de show is manege Wieneshof in
Hegelsom omgetoverd tot tentoonstellingsruimte. Er zijn zo’n 160 rassen van kleindieren te zien, waaronder kippen,
duiven, sier- en watervogels, konijnen en cavia’s.

Open dag Grubbenvorster
Ouderen Biljart
De Grubbenvorster Ouderen Biljartclub (GOB) is na zijn ontstaan in
1985 meerdere malen verhuisd. Van café de Zwaan naar café
’t Stammineke, via de KBO nu eindelijk naar hun eigen plek. Op 22 augustus werd het lokaal in gebruik genomen. Op zaterdag 8 oktober houdt
de Grubbenvorster Ouderen Biljartclub van 15.00 tot 17.00 uur open dag.
Begin 2010 begon bij het bestuur
van de biljartvereniging en bij een
aantal leden de gedachte te komen
om een eigen ruimte te gaan zoeken.
De redenen hiervoor waren onder
andere dat ze op eigen benen wilden
staan, maar vooral ook om op elk
gewenst tijdstip van de dag te kunnen
biljarten. Rond april 2010 werd een
oplossing gevonden in het oude pand
van Zeelen in Grubbenvorst. Na enkele
vergaderingen over voors en tegens
en overleg met gemeente en Synthese
kwamen ze terecht bij een adviesbu-

reau. Ze moesten geld binnenkrijgen
van sponsoren om de opstartkosten te
kunnen betalen. De vereniging moest
toen officieel worden vastgelegd bij de
Kamer van Koophandel, wat gebeurde
op 2 november 2010. In april 2011
kregen ze van de leden groen licht.
Half juni werd gestart met het in orde
maken van de ruimte. Hierin zijn vele
uren zelfwerkzaamheid gestopt door
de leden. Alles werd aangepakt, zoals
stukadoren, timmeren en het schilderwerk tot het zelf aanleggen van de
benodigde elektriciteit.

Kleindierliefhebbers zijn het hele
jaar bezig geweest om de mooiste
dieren gereed te hebben om op deze
tentoonstelling te pronken. Leerlingen
van het Citaverde College in Horst hel-

pen de week voor de tentoonstelling
met het opbouwen van de ruimte. Zij
leren daarbij waar overal aan gedacht
moet worden om de dieren op een
juiste wijze te huisvesten. Hierbij moet

bijvoorbeeld gedacht worden aan het
op de juiste hoogte hangen van de
drink- en voerbakjes en de juiste hoeveelheid strooisel in de hokken.
In de ochtenduren op vrijdag
verzamelt de gediplomeerde juryleden
zich om al de 1.400 dieren van een beoordeling en predicaat te voorzien. Om
de beoordeling op papier te zetten zijn
er net zoveel schrijvers aanwezig.
Vrijdagavond gaat de tentoonstelling open voor publiek. Zij kunnen dan
al lopend langs de kooien zelf lezen
wat de keurmeesters over het dier te
vertellen hadden. Vogelvereniging Ons
Genoegen uit Horst heeft ook enkele
dieren aanwezig. Er is ook een doorzichtige broedmachine aanwezig waar
precies gevolgd kan worden hoe zo’n
machine werkt en hoe de kuikens uit
het ei komen. Ook mag er met kuikens
geknuffeld worden. In de middaguren
is er een schminkteam aanwezig om
de kindersnoetjes van wat vrolijke
kleurtjes te voorzien. Ook wordt een
overvolle tombola gehouden om de kas
van de organiserende vereniging PSV
Horst te spekken.
De tentoonstelling is van vrijdag
7 tot en met zondag 9 oktober te
bezoeken in manege Wieneshof in
Hegelsom. Voor meer informatie zie
www.peelhorstshow.nl

wij zoeken:

een hulp voor in de keuken
met doorgroeimogelijkheden
van leerling tot zelfstandig werkend

www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Veel vloerenvoordeel bij Cis&Co

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl
daar vindt u ook onze openingstijden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten
en prijswijzigingen voorbehouden. Acties
gelden enkel indien aangekocht en geleverd
/ afgehaald voor 1 november 2011.

Houten Vloeren

Jatoba

Hardhout 20cm breed

39,00

p/m2

Duo Frans Eiken
Kant en klaar, 15 cm breed

25,00

p/m2

Laminaat
Alle laminaat vloeren
nu met GRATIS
foam ondervloer

Tegels
Ardennes Black Alfa
Vloertegel, 60 x 60

17,95

p/m2

Garagetegel
30 x 30

Wij leveren ook massief eiken tafels op maat

9,,95

p/m2
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Melderslo geeft overwinning cadeau

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

15 oktober proeverij

Wild- en najaarsspecialiteiten
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

donderdag vrijdag zaterdag

★ Pakje speculaas
van E3,05 voor E2,75
★ Belgische wafels
4 stuks voor E2,50
maandag dinsdag woensdag

★ Appelbollen 2 voor E2,50
★ Appeltjesbrood
van E2,30 voor E2,10

Onderhoud
lease-auto?

Door: Ine Blenckers
Afgelopen zondag werd onder een stralende zon de wedstrijd tegen Sporting ST gespeeld. Beide teams
hadden de punten hard nodig. Sporting ST stond op een achtste plaats met 5 punten en Melderslo op de negende
plaats met 3 punten.
De eerste 10 minuten waren
voor Sporting ST, waarna Melderslo
goed terugkwam in de wedstrijd.
Na 20 minuten was het toch Sporting
ST dat op voorsprong kwam. Een lange
bal werd opgepikt door de rechtsvoor die uithaalde in de korte hoek.
Goalie Hoeymakers zat er nog goed
bij, maar sloeg de bal in eigen doel.
Het spel werd op het scherpst van
de snede gespeeld wat resulteerde
in verschillende gele kaarten voor
zowel Sporting ST als voor Melderslo.
Eén speler van Sporting ST kreeg
rood. Dit voordeeltje zette Melderslo
net voor rust om in de gelijkmaker.
Stijn Vullings mocht deze eerste treffer

op zijn naam zetten, nadat hij de bal,
die misschien als voorzet was bedoeld,
perfect in de kruising trapte. 1-1.
De wedstrijd zou dus na de rust beslist
worden.
Melderslo begon vol zelfvertrouwen aan de tweede helft in
de hoop de opgaande lijn vast te
kunnen houden. Dit werd beloond
met twee doelpunten, beide gescoord
door Jelle Claassens: 3-1. Melderslo
werd sterker en het was wachten op
nog meer doelpunten. Hoe anders
kan een wedstrijd lopen. In slechts
10 minuten tijd wist Sporting ST van
een 3-1 achterstand terug te komen
tot een 3-4 voorsprong. Drie goals voor

de mannen uit Tienray en Swolgen,
waarvan één penalty die door de
scheidsrechter werd toegekend nadat
de keeper van Melderslo een doorgesproken speler onreglementair
stopte.

Vier gele kaarten
op zak
Deze dreun kwam Melderslo
niet meer te boven en na het laatste
fluitsignaal kon Sporting de punten
mee naar huis nemen. Met vier gele
kaarten op zak hebben de mannen
van Ummenthun zichzelf deze middag
duidelijk te kort gedaan.

Wittenhorst in slotfase
verdiend naar gelijkspel
Door: Piet Nabben
Ondanks de warmte probeerden de teams van Wittenhorst en Mierlo-Hout afgelopen zondag een mooie
wedstrijd neer te zetten. En daar slaagden ze volledig in. Niet alles was keurig verzorgd, maar het bleef een
zeer levendig duel.
Thuisclub Wittenhorst was met
enkele individuele acties in de openingsfase het dichtst bij een doelpunt.
Dit beloofde veel. Doelman Jan van de
Putten was voor Mierlo-Hout een goede
sta-in-de-weg. Dit bleef de gehele
wedstrijd zo.
De pech sloeg voor Wittenhorst
toe in de 24e minuut. Een ongevaarlijk
schot van Richard van de Kerkhof plofte
voor de sluitpost van Wittenhorst op
een polletje. De keeper was hierdoor
de controle over de bal volledig kwijt
en dit betekende 0-1. Deze tegenvaller
weerhield de thuisclub niet om te proberen de gelijkmaker te forceren, maar
schoten van Gijs Hagens, Daan Hendriks
en Kevin van Asten waren voor de

keeper van Mierlo-Hout geen probleem.
Na de pauze waren de mannen
van Mierlo-Hout feller en met een
surplus aan fysieke kracht ontstond de
0-2. Tim Klaassen schoof zijn directe
tegenstander opzij en zijn uithaal was
doeltreffend. Een achterstand met deze
cijfers leek voor de oranjemannen
onoverkomelijk. Mierlo-Hout had een
sterke fase. Vooral de wijze waarop zij
een medespeler vonden was bijzonder.
Met een bewonderenswaardige
veerkracht kwam Wittenhorst toch
terug. Met veel inzet moest Mierlo-Hout
terug. Er vielen veel kansen te noteren,
maar het zat Wittenhorst voorlopig
niet mee. Een kwartier voor tijd floot
arbiter Knops een defensieve actie af.

De toegekende strafschop werd door
Gijs Hagens feilloos omgezet, 1-2.

Iedereen kon
tevreden zijn
Wittenhorst bleef druk zetten. De
actie van invaller Rob Zanders had bijna
succes. Zijn schot verdween echter
langs de verkeerde kant van de paal.
In de blessuretijd werd Gijs Hagens via
enkele schijven op links aangespeeld.
Tegen zijn schot had de doelman geen
kans. De 2-2 werd bejubeld alsof de
overwinning was veiliggesteld. Gezien
de forse achterstand die zeer verdiend werd genivelleerd kon iedereen
tevreden zijn.

America heeft geen
antwoord op spel Meterik
Door: Noud Haegens
Meterik heeft een verdiende overwinning behaald op America. De gasten waren feller, scoorden op de juiste
momenten en gaven bijna geen kans weg. Hierdoor leed America zijn eerste nederlaag. Toch blijft het team
koploper.

:

RD DOOR

ICEE
GECERTIF

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Beide teams begonnen voorzichtig en slordig aan de wedstrijd. Toch
kreeg Bas Janssen na 5 minuten een
grote kans. Mooi vrijgespeeld door
Tom Ummenthun stond hij oog in oog
met de doelverdediger van Meterik.
Helaas kon hij de rust niet bewaren en
mikte hij over het doel. Enkele minuten erna was het wel raak, maar wel
voor Meterik. Een vrije trap werd wel
heel simpel en slim ingeschoten door
Jeroen Heldens. 0-1.
America probeerde na deze tegenvaller het spel naar zich toe te trekken
maar kansen leverde dit niet op. Na
een overtreding van Dido Janssen in
het strafschopgebied ging de bal op

de stip. Dirk van Rengs vergrootte de
voorsprong naar 0-2. Dit was America
al lang niet meer overkomen en het
spel werd er niet beter op. Het duurde
tot de 35e minuut voordat America
weer een kans kreeg. Het was wel
meteen raak. Bas Janssen zag zijn
schot op de paal belanden maar Jens
Kleuskens maakte in de rebound wel
de 1-2. Een opsteker voor America dat
niet met twee goals achterstand de
rust in wilde. Dat gebeurde echter toch. In de blessuretijd scoorde
Matthieu Geurts nog de 1-3. Weer zag
de verdediging van America er niet
goed uit.
Na een peptalk van trainer Erik van

Asten, die natuurlijk helemaal geen
zin had om van zijn dorpsgenoten te
verliezen, ging America er na de rust
weer met volle moed tegenaan.

Met volle moed
ertegenaan
Het resulteerde in niets. De
Meterikse verdediging stond als een
huis en Meterik speelde het simpel
uit. Ze lieten America de bal wat rond
spelen maar kansen werden niet meer
weggegeven. Het enige noemenswaardige in de tweede helft was een
vrije trap van Jesper Huijs op de paal in
de 90e minuut.
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Matige competitiestart
van zwemvereniging HZPC
Door: Huub Hermans
De competitiestart van HZPC in Valkenburg kende een matig begin. Desondanks keek trainer Paul Goddery
tevreden terug op deze eerste wedstrijddag. HZPC zit nog in een voorbereidende fase.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Het HZPC-zwemteam na de eerste competitiewedstrijd
In Valkenburg trad HZPC aan tegen
ZC Valkenburg en het sterk gefuseerde
team van Hellas-Glana met Nimo.
De fusie van Hellas-Glana met Nimo
leverde op de eerste competitieronde
zelfs een tweede positie op voor deze
startgemeenschap. HZPC neemt landelijk vooralsnog een 8e plaats in, en
zal dus nog aanzienlijk moeten stijgen
willen ze aanspraak maken op een
promotieplek naar de hoofdklasse.
ZC Valkenburg kende een beroerde start
en staat voorlopig bijna onderaan in de
A-klasse. In het bloedhete zwembad
de Polfermolen in Valkenburg begonnen de jongste deelnemers van HZPC

voortvarend aan de estafettes. Het
meisjesteam, Alette, Hilde, Milou en
Sarafina, behaalde een tweede plaats
op de 4x100 meter vrije slag. Het mixteam, Giel, Noa, Imke en Alex, werd
derde op de 4x50 meter wissel. De oudere wedstrijdzwemmers van HZPC
behaalden allen een behoorlijk niveau
en scoorden dus redelijk goed voor de
vereniging. Opvallend was het optreden
van Sarafina Vlijt. Zij is overgekomen
van de Roersoppers. Kennelijk voelt
Sarafina zich prima op haar gemak in
Horst. Haar optreden op de 100 meter
vlinderslag was super. Ze eindigde
daarmee zelfs op de 1e plaats. De 200

meter rugslag voor Koen Koster en
Finn Timmermans leverde voor hen
mooie, ruime persoonlijke records
op. De miniorenmeisjes van 2002,
Anne van Megen, Lotte Verhaegh, Ilse
Swinkels en Lynn Vallen, maakten vandaag ruime sprongen op de 50 meter
vrije slag en de 100 meter wisselslag.
Tot slot de estafettenummers voor de
dames. HZPC dames team 1, Manon,
Judith, Ingrid en Michelle, behaalde
winst op de 4x100 meter wisselslag,
terwijl de heren HZPC 1, Dennis, Mark,
Ralph en Stefan, genoegen moesten
nemen met een 4e plaats op de 4x100
meter vrije slag.

Beste klanten,
Het blauwe bessen seizoen is ten einde.

Vanaf heden kunt u weer lekkere en
gezonde blauwe bessen produkten,
zoals jam en 100% puur sap,
in onze automaat vinden.
Onze winkel is geopend:
vrijdags van 9.00 - 17.30 uur
Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst
Tel. 06-51905040

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

BMX-Jam in America
Zondag 9 oktober vindt er op de crossbaan in America een BMX-treffen plaats. BMX’ers uit
Nederland en België laten op de BMX-baan hun kunsten zien, waarbij tijdens de enorme sprongen
verschillende trucs uitgehaald worden. Handen los, voeten los, 360graden draaien en zelfs salto’s
kunnen dan bewonderd worden.
Naast de buitenbaan is er ook een indoor BMX-park. Hier wordt gedemonstreerd wat er met een BMXfiets op de diverse ramps mogelijk is. Er is ook een mogelijkheid om zelf met je BMX-fiets op het circuit te
crossen. De crossbaan is gelegen aan de Nieuwepeeldijk in America. Het treffen begint om 12.00 uur en
duurt tot 20.00 uur. Voor meer informatie bel 077 398 46 55 of kijk op www.bmxamerica.nl

Van het “porc plein air”
Magere varkenspoulet
500 gram € 4,75
Italiaanse biefreepjes
100 gram € 1,85
Hij is er weer balkenbrij 500 gram € 2,95
Rookworst uit eigen keuken 100 gram € 0,80
Frikandellen uit eigen keuken per 5 stuks € 4,00
Heerlijke zult
per stuk € 1,75
Kant en klaar uit eigen keuken

Hongaarse goulash
g

100 gram

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Kipkaatje

100 gram

€ 1,60
€ 1,25

Gemarineerde kip omwikkeld met katenspek

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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SVEB 1 verliest van
koploper ZSV
Door: Herman Hendrix
Met koploper ZSV op bezoek bij SVEB, was het van tevoren duidelijk dat dit voor SVEB een zware middag zou
gaan worden. Buiten de ziekenboeg die er al was, moest ook Mike van Helden vandaag met een blessure verstek
laten gaan, maar Steven van Deelen verving Mike echter uitstekend.

Mannenkoor
Grubbenvorster

is op zoek naar jou

Wij willen: verbreden, versterken,
verjongen en continuiteit.
Daarom komen we naar je toe op 12 oktober
om 20.00 uur in het Brouwershuis in Broekhuizen.
Luister en geniet mee met ons koor en
pianiste op de inloop-repetitie,
ook je partner is hierbij welkom.
Geen vervoer?
Bel ons, we komen je halen en
brengen je weer thuis
077-374 36 77 of 077-366 22 77

ZSV begon vanaf het eerste
fluitsignaal met aanvallend voetbal.
SVEB kon daar vooral in de eerste helft
weinig tegenover stellen en met veel
spelers achterin en op het middenveld
was het alle hens aan dek om de
koploper in toom te houden. Slechts
een enkele keer lukte het SVEB om op
te rukken, maar erg ver kwamen de
voorwaartsen niet.
Nadat Thijs de Mulder in de 14e
minuut uit een hoekschop nog de bal
van de doellijn wist te trappen, was
het een minuut later echter wel raak.

Een voorzet van rechts werd, onhoudbaar voor John Tissen, fraai binnen
gekopt. 0-1 voor ZSV, wat heer en
meester was. Ze werden na dit doelpunt echter niet of nauwelijks echt
gevaarlijk meer tot aan de rust.
ZSV pakte het initiatief meteen na
rust weer op, kregen enkele mogelijkheden, maar kon de trekker niet
definitief overhalen. Langzaam maar
zeker ging ook bij hen het kaarsje
zachter branden. SVEB zocht na
ongeveer een uur speeltijd brutaal de
aanval.

Een fraaie combinatie in de 65e
minuut met Joris de Mulder, Tim
Geurts en Maik Vermazeren werd door
Maik in een draai via de binnenkant van de paal binnengeschoten.
De stand was gelijk. ZSV keek daar
vreemd van op en was even de kluts
kwijt. In de 87e minuut werd de hoop
van SVEB op een remise echter wreed
verstoord. Een snelle aanval over links
werd ze fataal. De bal verdween onhoudbaar in de lange hoek. De winst
was verdiend voor de bezoekers.
Foto: Thijs Janssen

HET IS MACHTIG OM IN EEN KOOR TE ZINGEN

vRIjDag
18 novEMBER

ZaTERDag
19 novEMBER

flEsTIval 2011
DI-RECT * MIss MonTREal
HEIDERoosjEs * BZB
HanDsoME PoETs

MakEBElIEvE * kEnsIngTon
auDIofEEl * RanDoM
k i jk v o or me e r inf orm at ie op w w w. f l e s t i va l . c om

Finale jeu de boulesclub Horst
Zondag 25 september verschenen op de banen bij de Leste Geulde de finalisten jeu de boulers.
Zestien deelnemers waren na hun prestaties in het toernooi uitgenodigd om aan de finale deel te
nemen. Er werd een zware strijd gestreden, de resultaten waren zeer verrassend.
Nadat alle vier de wedstrijden per deelnemer gespeeld waren, bleek dat niemand alle vier de partijen
gewonnen had. Het was ook niet meteen duidelijk wie de uiteindelijke winnaar was. Erevoorzitter Piet
Geurts, geassisteerd door Marianne van de Aa, bracht uiteindelijk licht in de duisternis. Jan Haanen had nipt
gewonnen van Wout de Kievit en Nelly Vousten. Het verschil was twee pluspunten, bijna ongekend. De Kievit
werd tweede en Vousten derde.
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15 VRAGEN aan Amber Cuenen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Amber Cuenen
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
De aanslag op de Twin Towers. Ik kwam
erachter doordat mam op de bank tv
aan het kijken was en ik wel in de
gaten had dat er iets ergs gebeurd was.
Ik was toen vier jaar en heb er veel
tekeningen over gemaakt in die tijd.
Ik heb het er verder niet over gehad,
maar door die tekeningen begrepen
mijn ouders en de juf wel dat ik er toch
mee bezig was.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik heb nooit echt een groot leugen
verteld. Maar zo’n kleine leugentjes
die je gebruikt als je iets te laat thuis
bent gekomen, die heeft iedereen toch

wel een keer? Ik zeg dan dat ik de tijd
niet in de gaten had, of dat het veel
te gezellig was, of dat mijn fiets kwijt
was, haha.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik denk dat ik ervoor zou kiezen om geneeskracht te hebben. Dan kan ik alle
zieke mensen om me heen genezen.
Vooral hele zieke kinderen, want dat
hoort gewoon niet zo te zijn.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Ik zou graag een groot winkelcentrum
willen zien. En dan met alle leuke
kledingwinkels zoals Vero Moda, Pieces
en H&M. Misschien ook nog wel met
een drogisterij. Als ik dan zin heb kan
ik snel even in alle winkels gaan kijken.
Zo hoef ik niet meer een trein- of
buskaartje te kopen. Dat zou wel echt
ideaal zijn!

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl

www.proteion.nl

TE HUUR:
In Horst

2-kamer appartement,
gemeubileerd

Waarop ben je het meest trots?
Ik denk dat ik er dan toch wel het
meest trots op ben dat ik mee mag
spelen in de B1 van de hockeyclub. Ik
ben blij dat ik hiervoor geselecteerd
ben, want dat had ik niet verwacht.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Tja, er zijn heel veel mooie liedjes.
Maar één vind ik wel erg mooi: Lost
van Anouk, want dat liedje speelt mijn
vriendin heel mooi op haar gitaar.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Ik zou eerst lekker lang uitslapen,
daarna ga ik met een paar vrienden
voetballen en ’s avonds ga ik natuurlijk
tot in de late uurtjes uit.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Op de basisschool spaarden mijn
vriendinnen en ik alles van Diddl. Dat
was altijd vrij duur, zo’n plaatje kostte

veel geld. Met dat geld zou ik nu veel
andere dingen doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dat zou dan in Italië zijn. Daar is het
altijd lekker warm en ze hebben er
heerlijk eten.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Vorige vakantie in Italië heb ik meegedaan aan canyoning met mijn oom,
vader en mijn twee nichtjes. Dat is van
rotsen afspringen en grote afstanden
abseilen. Dat zou ik nu echt niet meer
hebben gedaan, als ik me bedenk wat
we toen allemaal moesten doen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Als het zou kunnen zou ik Liesbeth’s
Grand Café bellen om een grote schaal
nacho’s te komen brengen voor mijn
vriendinnen en mij.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn angst voor wespen. Ik vind het
altijd vreselijk als ze om mij heen zitten
te zoemen. Het liefst ren ik dan een
paar meter van ze vandaan.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Dan slaap ik eerst lekker uit, dan knap ik
mezelf op voor een sportieve hockeywedstrijd, daarna nog even snel de stad
in en een leuke outfit scoren en tenslotte
lekker stappen met mijn vriendinnen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Een tatoeage is niks voor mij. Misschien
een kleine tatoeage op mijn enkel,
maar daar blijft het dan ook bij. Ik denk
dat ik dan een klein roosje zou nemen.
Dat vind ik er wel mooi uitzien.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat voor beroep ik het beste kan gaan
doen. Ik vind het namelijk erg lastig om
daar nu al over na te moeten denken
en me te bedenken welke opleiding bij
mij past.
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In Blerick

Compleet appartement,
gemeubileerd
Nadere info:
06 – 13 11 35 66

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Cultuurverschillen
In zo’n grote wereld als
waarin wij leven, met ontzettend veel verschillende landen,
is het natuurlijk onmogelijk om
allemaal volgens dezelfde
manieren te handelen. Dat
weet ik ook wel. Er bestaan tig
verschillende culturen met
steeds weer andere gewoontes.
Niks verbazend aan eigenlijk.
Toch verwonderden een aantal
foto’s met ’gewoontes’ uit
Japan me ontzettend.
Ik had er voorheen nooit bij
stilgestaan dat er ook verschillen
zitten in de manier waarop je je
nodige plasje laat gaan. Bij ons is
het zo ingeburgerd dat je dit op
een privéhokje doet, niemand
mag het zien. Ook denk ik dat de
meesten zichzelf erin zullen
herkennen als ik zeg dat eigenlijk
ook niemand het mag horen,
want stel je voor dat mensen een
straaltje horen lopen. Nee, met
z’n alleen doen we hartstikke ons
best om zo stil mogelijk onze
behoeftes te doen, een kletterend geluid is namelijk not done.
Raar eigenlijk, want wat ga je
anders in dat hokje doen?
Iedereen weet heus wel wat je
daar doet, hoor.
In Japan blijken ze hier veel
minder preuts in te zijn. Moeten
meisjes (laten we het even bij de
vrouwen houden, want eerlijk is
eerlijk, voor mannen is plassen
toch weer een heel ander
verhaal), dan plassen deze
meisjes. Direct. À la minute.
Gewoon ongegeneerd op straat.
Onbeschaamd wordt het slipje
aan de kant geschoven en een
straaltje gele vloeistof wordt
onder het rokje uit tevoorschijn
getoverd. Niks geen wc-hokjes
met sloten en niks geen wcpapier. In Nederland hoeven we
dit niet te proberen, bleek laatst.
Een aantal weken geleden was
het Leidseplein in Amsterdam
gevuld met mobiele urinoirs.
Moest je naar de wc? Dat kon!
Direct. Wat een service hè? Toch
ontstond er meteen hevige
kritiek vanuit het Nederlandse
volk. Zomaar openbaar plassen,
midden in de stad? Nee, dat kon
echt niet. En dan te bedenken dat
zo’n urinoir nog best netjes is,
tegenover datgene wat er in
Japan gebeurt.
We zullen zien. Een trend uit
upcoming Japan die zich in onze
Westerse cultuur weet te mixen?
Of houden we het gewoon bij het
oude en blijft de wereld een bol
vol met de meest gekke verschillen?
Mies
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Er zijn nog enkele plaatsen vrij op één van de volgende cursussen
van de Volksuniversiteit Venray die binnenkort van start gaan.
Cursussen:

Lezing:
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Informatica

n

Zwangerschapsyoga en -gym
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Dromen
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Foto en video(bewerking)
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Ontdek je kwaliteiten
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2012, het jaar van de Apocalyps?
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Reanimatie evenals
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Het oude Rome
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Kijk op onze website: www.vu-venray.nl

dsvertrou

ke

ch

un

L

(0
31
77)
3 07 8 8

oo

l!!

Een
ie

honden

Het Horster Horeca Collectief, bestaande uit het overgrote deel
horecagelegenheden van Horst, wordt uitgebreid met een nieuw lid,
Boscafé het Maasdal.
Dit café, gelegen in Kasteelpark
ter Horst in Horst aan de Maas,
wordt in het weekend van
12 en 13 november feestelijk
geopend. Voor meer informatie over
dit rustieke café, kunt u kijken op
www.boscafehetmaasdal.nl
Voor inwoners van de gemeente
zal de aanwezigheid van een nieuw
lid in het Horster collectief opvallen

Voor meer én actuele informatie
(start-aantal lessen-prijs e.d.)

n
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Horster Horeca Collectief
verwelkomt Boscafé

s

YOGACENTRUM
L’ESPOIR

kies voor kwaliteit!

• Hatha-yoga •
• Poweryoga •
• Zwangerschapsyoga •

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

tel. 077 851 50 08
www.yogacentrumlespoir.nl

nu te koop bij
inschrijving...

tijdens het Boemelweekend van
29 en 30 oktober. De boemelbus
brengt dan ook een bezoekje aan
het Boscafé en het is mogelijk om
de paarse munt van het Horster
Horeca Collectief hier uit te geven.
Tijdens boemelzondag kunt u hier
de specialiteit van het huis proeven:
Bourgondisch speenvarken of kip van
’t spit.

Keramieken in De Locht
Het hele weekend van zaterdag 8 en zondag 9 oktober staat bij
Museum De Locht in het teken van de keramiek en muziek. Meer dan
twintig keramisten tonen de resultaten van hun creativiteit en handvaardigheid. Ook geven zij tekst en uitleg over hun creaties. Uiteraard
kunt bezoekers ook werk van hen kopen.
De keramiekmanifestatie wordt
feestelijk omkleed met bijpassende
muziek, uitgevoerd door diverse
muzikanten. In de smederij zijn de lokale artiesten van De Locht bezig met
kunst van metaal en vuur. Zij maken
daar siersmeedwerk.
In het daglonershuisje staat een
tentoonstelling van en over paddenstoelen.

De wisseltentoonstellingen betreft
de emigratie vanuit deze regio naar
Noord-Amerika in de periode van
1870 tot 1935 en draagt de titel Toen
wij uit Rotterdam vertrokken.
Het museum is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen zaterdag en zondag
om 13.00 uur. Voor meer informatie
zie www.museumdelocht.nl

Expositie Triplet
Erwin Michielsen en Ger Hoebers, ook bekend als de Florale Vormgevers,
openen het herfstseizoen met Triplet, een expositie bestaande uit drie
kunstuitingen. Triplet is een tentoonstelling van schilderijen, audiovisuele
presentatie en florale arrangementen.

kdagen:
an de kij 9.00 uur
v
n
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é
p
0-1
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g
0
a
.0
d
0
Woens g 15 oktober 1
Zaterda

grubbenvorst: Broekeindweg 12a
Rustig en landelijk gelegen originele tuinderwoning met diverse stallen op een zeer ruim perceel omringd
door weilanden van liefst 30.715 m².
Begane grond: Entree / hal met meterkast, toegang naar kelder en toiletruimte. De woonkamer meet ca. 26 m²,
heeft loopdeuren naar de hal en keuken en aan 3 zijdes ramen met prachtig zicht op de omgeving en het vele
groen. Aansluitend is de keuken gelegen welke voorzien is van een eenvoudige opstelling met doorgang naar
de bijkeuken en hal. In de bijkeuken is de aansluiting voor het witgoed en vanuit hier loopt u ook achterom de
tuin in. Naast een badkamer met ligbad en vaste wastafel zijn er op de begane grond 2 slaapkamers (resp. ca.
9 m² en 13 m²) uitgerust met vaste kasten en te bereiken vanuit de hal.
Eerste verdieping: Overloop met daaraan gelegen 2 bergzolders, 2e badkamer met douche - vaste wastafel 2e toilet en nog 2 slaapkamers van elk ca. 13 m².
Bijzonderheden: Bouwjaar 1975. Woonoppervlakte ca. 160 m². Inhoud ca. 540 m³.
De woning en stallen dienen gemoderniseerd / gerenoveerd te worden.
Alle relevante informatie zal worden uitgereikt tijdens de kijkdagen.
U dient rekening te houden met een minimale richtprijs van € 350.000,- k.k.
hogEschooRwEg 98, 5914 ch vEnlo t 077 351 61 88 vEnlo@AcmmAkElAARdij.nl www.AcmvAstgoEd.nl

De schilderijen in de expositie van
de Florale Vormgevers zijn van Erwin
Michielsen zelf. Na vijf jaar sloot hij
de Academie van Schone Kunsten
succesvol af en heeft hij zich naast de
bloemsierkunst gespecialiseerd in schilderen. “Inspiratie haal ik uit de werken
van Degas, Testino, Olaf en Kikeby”,
zegt Michielsen hierover. “Het spelen
met licht binnen de werken van deze
kunstenaars vertaal ik op een eigen
wijze in mijn doeken.”
Tien jaar lang tekende Erwin samen
met Ger Hoebers voor de producties
in Théâtre Floral, hun privétheater.
De filmopnamen, gemaakt door Ger
Hoebers, vormden de rode draad.
Voor elke productie werden kostuums

gemaakt door Dieny Snellen. Zij is de
coupeuse binnen Théâtre Floral en
staat centraal in de expositie Triplet.
De audiovisuele kunst met de titel
Tailorscutter heeft betrekking op haar
vakmanschap en wordt op grootbeeld
vertoond. Michielsen vertaalde deze
filmbeelden weer in abstracte vorm.
Deze laatste kunstuiting ligt in het
verlengde van de andere twee kunstuitingen.
De expositie is gratis toegankelijk van 7 tot en met 30 oktober, op
vrijdagen van 13.30 tot 21.00 uur, op
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, en op
zondag van 13.00 tot 17.00 uur aan de
Loevestraat in Horst. Voor meer informatie zie www.floralevormgevers.nl
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Jez Lowe and the Bad
Pennies in de Fookhook
De Fookhook bestaat twintig jaar. Dit betekent al twintig jaar folkmuziek
van topkwaliteit in De Sevewaeg in Sevenum. Om dit jubileumjaar te
openen presenteert de Fookhook een band die vorig jaar zijn 20-jarig
bestaan vierde: Jez Lowe and the Bad Pennies. Zij spelen zondag 9 oktober
om 16.00 uur. Dit is een band uit het noorden van Engeland.

Nieuw festival ‘De Lange Live’
Café De Lange Horst organiseert op 14 januari een groots festival in de Mèrthal in Horst, genaamd De Lange
Live. De organisatie wil dit evenement jaarlijks terug laten keren in de Mèrthal, met telkens een verschillende
line-up en verschillende grote namen. Eén van de headliners van de eerste editie is Frans Duijts.
Alles Mag Van Mij zijn alom bekend.
Tijdens het festival staat Frans er
niet alleen voor. Zo neemt hij zijn hele
live-band mee om zijn hits op de best
mogelijke manier te presenteren. Ook
worden er nog verschillende andere

Frans Duijts is geen onbekende
bij het grote publiek, maar ook zeker
niet bij De Lange Horst. In januari
bracht deze topper al een bezoek aan
de zaal van De Lange Horst. Zijn hits
Lieveling en Je Denkt Maar Dat Je

grote namen toegevoegd aan de
programmering.
Voor meer informatie en voor
kaarten, vanaf maandag 10 oktober
digitaal te verkrijgen, zie
www.delangehorst.nl

Leren vilten bij de Vrije Akker
De herfst loert al om de hoek, maar bij de zelfoogsttuin de Vrije Akker valt nog genoeg te oogsten en te beleven. Op donderdag 6 oktober van 20.00 tot 22.00 uur organiseert de Vrije Akker de workshop ‘De basis van
vilten.’ Hier kan men de techniek van het nat vilten leren.

Frontman en naamgever van de
band Jez Lowe is een van de meest
gewaardeerde songschrijvers van de
laatste decennia. Hij schrijft songs
die, hoewel stevig geworteld in de
folkmuziek, een genreoverschrijdende
kwaliteit bezitten. De lijst van artiesten
die songs van hem opgenomen hebben
is enorm, van Fairport Convention, The
Dubliners en The Tannahill Weavers tot
The McCalmans. Op het podium van de
Fookhook verschijnt Jez Lowe and the
Bad Pennies als trio. Jez Lowe zingt en
speelt gitaar en bouzouki. Kate Bramley
is een buitengewoon getalenteerde

zangeres, violiste en mandolinespeelster. Kate is sinds 2000 lid van de band,
is ook als soloartieste succesvol en
heeft daarnaast een tweede carrière als
toneelschrijfster en regisseuse met een
eigen theatergezelschap.
David de la Haye is in 2007 bij de
band gekomen, speelt elektrische bas
in een veelheid van muzikale stijlen en
is lid van de populaire Monster Ceilidh
Band.
Jez Lowe and The Bad Pennies
beloven een spetterende opening van
het Fookhookseizoen te worden. Het
optreden begint om 16.00 uur.

bos bloemen plukken.
Voor wie op het laatste moment
nog mee wil genieten van de oogst
is er een speciaal herfstabonnement,
geldig tot eind 2011. Hiermee kan
men iedere week groenten, kruiden
en bloemen komen oogsten, zoals

Op zaterdag 8 oktober, van
10.00 tot 12.00 uur is de tuin
geopend voor geïnteresseerden. Er
is veldverkoop van verse groenten,
gelegenheid om de tuin te bekijken
en om de tuinders te spreken.
Bezoekers mogen gratis een mooie

bijvoorbeeld maïs, broccoli, paprika,
rode kool, boerenkool, spruitjes,
andijvie of veldsla.
Voor opgave, meer informatie en
een routebeschrijving naar de tuin
zie www.devrijeakker.nl of mail naar
devrijeakker@gmail.com

Jilted Generation in Blok10
Het podium van Blok10 wordt op zaterdag 8 oktober bespeeld door een Engelse Prodigy-tributeband, Jilted
Generation.
Smack My Bitch Up, Firestarter en
Mindfields. The Prodigy wordt nog
steeds als één van de beste danceacts

Deze tributeband wordt omschreven als de beste in heel Europa. Zij
spelen nummers als Voodoo People,

van de jaren 90 gezien. Het optreden
begint om 22.30 uur.

Tienray Plan Zwanenberg
8 oktober, 11.00 tot 14.00 uur
Informatiewoning: Leemberg, kavel 13

In de kern Tienray is nieuwbouwplan Zwanenberg
nu in volle gang. Kom op p 8 oktober, tussen
11.00 en 14.00 uur, naar de open dag.
U bent dan van harte welkom
op kavel 13 aan de Leemberg.
Bel voor meer informatie
reeds
of kijk op internet.

Start bouw medio 2011
Reeds gerealiseerd

Open dag

!

Laatste
woning

60%
verkocht!

Kavel 13 nog te koop
€ 235.000,00 v.o.n.
Reeds gerealiseerd
Start bouw medio 2011

Katja de Geus
Makelaars Taxateurs
Pastoor Wijnhovenpark 1
5801 BZ Venray
T 0478 - 55 69 00
info@katjadegeus.nl
www.katjadegeus.nl

LAATSTE 3RS
TWEEKAPPEBAAN
AAN DE TRAM

8 woningen
vanaf € 228 .000,00 v.o.n.

reeds

60%
BOU!
W
verkocht
BINNENSKTOARRT
T

Nog te realiseren
Verkoop gestart

Patiowoningen
vanaf € 215.000,00 v.o.n.

!

verkoop
gestart

Informatie en verkoop:

!

verkoop
gestart

Hauzer & Partners Makelaardij
Julianasingel 8, Venray
T 0478 51 37 00
www.hauzer.com
Ontwikkeling en realisatie:
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Glaskunstwerk Rozenmeisje in kerk Lottum

Herdenking sterfdag
Mgr. Schraven

In de kerk van Lottum is zondagmiddag 9 oktober van 13.00 tot 16.00 uur een glaskunstwerk van het
Rozenmeisje te zien. Glaskunstenaar Herman Marissen uit Velden heeft het kunstwerk gemaakt. Als inspiratiebron
diende de gewelddadige dood van de 19-jarige Poolse Jozefa Wyka, beter bekend als het Rozenmeisje. Zij werd in
1996 dood aangetroffen in een bosrand in Lottum. Veertien jaar lang wist niemand wie zij was. Het kunstwerk staat
symbool voor alle slachtoffers van seksueel geweld.

Laat u inspireren
door onze sfeertuinen
Vier seizoenen tuinen
Overdekt en verwarmd
Al 10 jaar!

Linders
Linders

NU DIVERSE JUBILEUMAANBIEDINGEN!

Linders
Linders

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

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

onmaand

oktober wo

, SANITAIR
P TEGELS
6% BTW O

TEN

OS
EN LOONK

25
jaar

SAASEN RISICO
MANAGEMENT
Preventie
Advisering op ARBO
Begeleiding zieken
Risico inventarisatie
Medische keuringen
Spreekuren
SAASEN FACILITEITEN
MANAGEMENT
Levering div. hulpmiddelen
Vluchtroute tekenwerk
Ontruimingsplan
Bedrijfsnoodplan
Calamiteitenplan
Onderhoudscontracten
Dienstverlening
Advisering
SAASEN OPLEIDINGEN
Preventiecursussen
ARBO cursussen
Repressiecursussen

Herman Marissen met één van de vijf rozen die deel uitmaken van het kunstwerk
De 54-jarige Marissen wil het
liefst dat zijn werk een permanente
plek krijgt in Lottum of omgeving.
“Een monument waar verdriet, emoties en hoop gedeeld kunnen worden.
Met name voor alle nabestaanden
en slachtoffers van zinloos seksueel
geweld”, aldus Marissen. Volgens hem
is er nergens in Europa zo’n monument
of gedenkplek voor nabestaanden
waar iedereen kan samenkomen.
Het glaskunstwerk bestaat uit een
torso in een bed van rozenbladeren op
een sokkel. Aan de zijkanten komen
vijf rode rozen en rozenbladeren. “Ik
heb gekozen voor de kleur rood van
rozen omdat deze staat voor passie, liefde en verdriet. Maar eigenlijk
maakt het sociale aspect de helft van

het kunstwerk uit”, licht Herman het
kunstwerk toe.

Roos is
wereldsymbool
Er is nog geen vaste plek voor het
kunstwerk gevonden. De Veldenaar
zocht contact op met de dorpsraden
van Grubbenvorst en Lottum maar die
toonden geen interesse. Intussen werkt
Marissen samen met de Stichting Mgr.
Schraven. Bisschop Frans Schraven
kwam succesvol op tegen de confiscatie van tweehonderd vrouwen door
het Japanse leger in China in 1937.
Deze veelal jonge vrouwen zouden
als troostmeisjes worden ingezet.
Schraven moest zijn verzet, samen

met acht Europese priesters, met
de dood bekopen, maar de meisjes
bleven uit handen de Japanners. Ter
gelegenheid van de 74e sterfdag van
Bisschop Schraven wordt het kunstwerk voor het eerst geëxposeerd in
de kerk van Lottum. Zowel in de kerk
van Broekhuizenvorst en Lottum kan
men zondagmiddag tussen 13.00 en
16.00 uur meer informatie krijgen
over de Mgr. Schravenstichting. In
Lottum geeft Herman Marissen persoonlijk uitleg over het kunstwerk. In
Broekhuizenvorst wordt uitleg gegeven
over de plannen om de zijkapel te
beschilderen en in te richten als een
troostplaats voor slachtoffers van
seksueel geweld. Voor meer informatie
zie www.mgrschraven.nl

BHV cursussen
Nu BHV avondcursussen in o.a. Panningen,
Helden, Meijel, Kessel, Horst en Sevenum.

BHV opleiding
3, 10, 17 en 24 november
BHV herhaling
3 en 10 november

Schrijf nu in via de website en profiteer van de
introductieprijs.
BHV opleiding 4 avonden

BHV herhaling 2 avonden

van € 314,- voor € 280,-

van € 147,- voor € 132,-

Voor andere locaties of data neem contact op met:

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

Meezingdag smartlappenkoor
Smartlappenkoor Huûr ôs organiseert op zondag 9 oktober een meezingmiddag in ’t Haeren in
Grubbenvorst. De middag duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Er zijn gastoptredens van kinderkoor de Swinging
Kids onder leiding van Dorrie Besouw en Sangri-la. Sangri-la is een zanggroep van acht personen, die
bekende liedjes zingt met een humoristische noot. Het wordt een gevarieerde zangmiddag waar iedere
toeschouwer wel iets van zijn muzikale gading in kan vinden én gezellig mee kan zingen.
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De oorsprong van een wereldkampioenschap

Bokkenollen in Griendtsveen
We tekenen Griendtsveen, 1998. Aan de bar in de Morgenstond zitten een paar mannen aan het bokbier. Zij zijn
in discussie over het jubileum van de biljartclub. Over een paar jaar bestaat deze club 50 jaar en de mannen zijn aan
het denken hoe ze de financiële middelen voor een groot feest bij elkaar kunnen krijgen. Gerold van der Vrande
oppert een ludieke race waarbij deelnemers inschrijfgeld betalen om over een parcours te hollen. Geïnspireerd door
de biertjes voor hun neus komen ze met de naam Bokkenollen.

Zo is het veertien jaar geleden
begonnen, het WK Bokkenollen. De
Stichting Bokkenollen Griendtsveen
werd in 2001 in het leven geroepen

om een zuivere scheiding tussen
herberg de Morgenstond en het
Bokkenollen te houden. Drie jaar later
werd ook de kindervariant Limonollen

in het leven geroepen. Het evenement
groeide en groeide en nu doen er
jaarlijks zo’n 120 teams mee aan het
WK op zaterdag. De wedstrijden begin-

nen om 12.00 uur en moeten voor het
donker klaar zijn. “Dit betekent dat er
elke drie minuten een team vertrekt”,
zegt Ellie Martens, secretaris van de
organisatie.
Bokkenollen doe je in een team.
Twee lopers en een coach starten met
een dienblad met een flesje bokbier en vier volle glazen. Zij moeten
over een parcours van ongeveer een
kilometer om zo snel mogelijk én
met zoveel mogelijk bier te finishen.
Het parcours staat vol met 24 eigengemaakte hindernissen. “Die worden
door vrijwilligers van Griendtsveense
verenigingen gemaakt, waardoor ze
geld verdienen voor hun clubs”, zegt
Gerold. “Alle inwoners van het dorp
kunnen ideeën aandragen”, vertelt
Ellie. “Soms worden obstakels oud,
onveilig of saai, en dan komt er een
nieuwe hindernis. Elk jaar minimaal
één.” “Dit jaar bestaat de biljartclub
60 jaar, dus hebben we een hindernis
ter ere van hen”, vertelt Gerold. Hoe
deze hindernis er precies uit ziet wordt
nog niet verklapt, maar er komt een
keu van 6 meter lang bij kijken.
De deelnemers komen van heinde
en verre, van Nijmegen tot Amsterdam,
Friesland en België. “Ja, het is een
internationale wedstrijd”, lacht Gerold.
“We hebben het toen maar wereldkampioenschappen genoemd om extra

op te vallen. En het is natuurlijk de
enige plek waar dit gehouden wordt.
We moeten ons ook niet te klein voelen, een beetje arrogantie mag wel.”
Trots zijn ze in ieder geval. “Hiermee
zetten we Griendtsveen steeds weer
op de kaart”, zegt Ellie.
Harrie Gielens, de voorzitter
van de stichting is volgens beide
bestuursleden de drijvende kracht
achter de organisatie. “Hij is echt
Mister Bokkenollen”, lachen ze. “Het
is geweldig wat hij allemaal over
heeft voor het evenement. Hij vindt
vooral ook de zorg voor de hindernissen en de veiligheid heel belangrijk.
Als een hindernis iets minder goed is,
laat hij ‘m afbreken hoor”, zegt Ellie.
Daarnaast staan er altijd veel vrijwilligers klaar. Die kunnen met hun hulp
een zakcentje voor de club verdienen.
En vrijwilligers zijn nodig. “Denk aan
verkeersregelaars, BHV’ers, tappers,
stempelaars, toiletdames, we hebben
iedereen nodig. Ook na het WK voor
de opruimwerkzaamheden”, vertellen
Gerold en Ellie. “Het is een compleet
bedrijf eigenlijk, met draaiboek en
alles.”
Hoewel ze allebei heel betrokken zijn bij het gebeuren hebben de
bestuursleden zelf nog nooit meegedaan. “Nee, dan zou ik misbruik maken
van mijn voorkennis”, lacht Gerold.

Verkoop eerste woningen
‘De Afhang’ fase 2 gestart!’
Comfortabele ééngezinswoningen
•

•

•

•
•
•
•
•

Kaveloppervlakte variërend van ca.
131 m² tot ca. 218 m²;
Vrij uitzicht over de beekzone van
de Kabroekse beek;
Gunstige tuinligging t.o.v. zon
en privacy;
Vrije achterom middels achterpad;
Standaard houten buitenberging;
Standaard dakkapel op de zolder;
Diverse optiemogelijkheden;
Verkoopprijzen vanaf
€ 185.000,- V.O.N.

Riante twee-onder-één-kapwoningen
•

•

•
•
•
•
•
•

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

Kaveloppervlakte variërend van
ca. 214 m² tot ca. 235 m²;
Merendeel van de kavels hebben
vrij uitzicht over de beekzone van
de Kabroekse beek;
Gunstige tuinligging t.o.v. zon en privacy;
Standaard royale erker in de woonkamer;
Standaard garage/berging;
Standaard dakkapel op de zolder;
Diverse optiemogelijkheden;
Verkoopprijzen vanaf
€ 259.000,- V.O.N.

www.deafhangfase2.nl
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Kampvuurgitarist brengt
warme sfeer in de Buun
Op zondag 9 oktober staat de PeterThijssenBand op het podium in
muziekcafé de Buun.

Concert voor SOS Meerlo-Wanssum
Op zondag 16 oktober organiseert het popkoor Stage Fright een bijzonder concert in de Lieropse koepelkerk.
Vanaf 16.00 uur wordt met dit concert het nieuwste project van Stichting Ontwikkelings Samenwerking (SOS)
Meerlo-Wanssum ondersteund. Het is het eerste concert in een reeks droomconcerten die uit zullen monden in een
500-koppig megakoor, dat optreedt tijdens het SOS Wereldfestival 2012 in Meerlo, Horst aan de Maas.
Naast Stage Fright leveren Jointoo
uit Meerlo en The Millbrook Collective
hun muzikale bijdrage. Het programma draait rondom het project van
Papa Steven, een Indiase welzijnswerker, die met zeer weinig middelen erin
slaagt om de jeugd van de straten te

houden en ze een opleiding te geven.
SOS Meerlo-Wanssum is partner
van het Indiaas project, een mobiele
school. Met deze mobiele school
bezoeken de leerkrachten van zijn
organisatie krottenwijken en grote
bouwputten waar veel arme bouw-

vakfamilies met kinderen wonen.
Straatkinderen en de arbeiderskinderen krijgen in deze bus
onderwijs.
Voor meer informatie over het
mannenkoorproject waarin u kunt
meezingen, kijk op www.jointoo.nl

Het beste jeugdliedje van Horst
Na het liedjesspektakel van de zaterdag 8 oktober is het op zondag 9 oktober 2011 de beurt aan de carnavalvierende jeugd van Horst. Om 14.11 uur begint de jeugdliedjesmiddag van D’n Dreumel in zaal B2 (De Vlies).

‘Kampvuurgitarist’ noemt Peter
Thijssen zichzelf. Daarmee doelt hij op
de intieme sfeer rond een kampvuur,
waarbij zijn muziek uitstekend past.
Peter wordt muzikaal begeleid door
pianist en toetsenist Geert Keijsers.
Geert heeft de sfeer rond het kampvuur
als uitgangspunt genomen voor fraaie
arrangementen. Geert is bekend als
toetsenist en arrangeur van de Proms
en De Toppers. Hij begeleidde internationale sterren als Celine Dion, Eros
Ramazotti, Julio Iglesias en Lionel
Ritchie. Bovendien is hij de vaste
toetsenist bij de Nederlandse band
het Goede Doel. De PeterThijssenBand
bestaat verder uit contrabassist John
Janssen, bekend van de bluesband
Blue Monday en Ley van de Beuken.

den en zes jeugdjuryleden, afkomstig
Er zijn dit jaar een aantal nieuwe
Deze middag zullen er elf liedjes
deelnemers. Tijdens de pauze zullen de van de basisscholen Meuleveld,
ten gehore worden gebracht. De jeugd
Doolgaard en Weisterbeek. Alle liedjes
wordt verdeeld in twee leeftijdscatego- winnende liedjes van de liedjesavond
van deze middag komen op een
van D’n Dreumel te horen zijn. De prerieën. De eerste categorie is van 6 tot
speciale cd met jeugdliedjes. Voor de
sentatie van deze muzikale middag is
en met 10 jaar. In deze categorie doen
Ley heeft zijn sporen in de muziewinnaar van elke categorie is er ook
in handen van Geert van de Munckhof.
5 liedjes mee. De andere 6 liedjes valkwereld ruimschoots verdiend. Hij stond len in de tweede categorie, 11 tot en
nog een plaats op de ’grote’ cd van D’n
De jury van deze jeugdliedjesmidop de planken met The Rockets en
Dreumel.
dag bestaat uit vier volwassen jurylemet 15 jaar.
André Hazes. Tegenwoordig speelt hij
bij het bekende La Grange. De nieuwe
nummers van Peter zijn allemaal in het
Horster dialect geschreven. De onderwerpen in zijn teksten zijn voor iederVanaf 9 oktober loopt in Museum de Kantfabriek de expositie ’Waar een foto toe leidt’. Met werken van
een herkenbaar. Peter zegt hier zelf
kunstenaars die onder de bezielende leiding van Frans Megens van een idee naar een beeld gewerkt hebben.
over: “Het zijn ‘kleine’ luisterliedjes,
die ‘groot’ worden door de muzikale
aan jonge kunstenaars. Hij geniet erstenaars gingen aan de slag, lettend
Uitgangspunt voor de werken
ondersteuning van drie geweldige
van om het talent van jonge mensen
op inhoud, beeld, compositie, kleur
die tijdens de expositie waar een
muzikanten.” Peter creëert tijdens het
te stimuleren. De expositie in Museum
en associatie. Frans Megens maakt
foto toe leidt worden geëxposeerd,
optreden een bijzondere sfeer, die het
de Kantfabriek is tot en met 15 januari
bijzondere kunst waarin textiel en
waren gewone foto’s van mensen,
gevoel van een intiem samenzijn rond
te zien. Het museum is van dinsdag
letters een grote rol spelen. In zijn
dieren, landschappen of objecten.
het kampvuur oproept.
tot en met zondag geopend van 14.00
De opdracht was, kies een foto uit die huidige werk is alles wit. Naast het
Het optreden van de PeterThijssen- je raakt en gebruik deze als inspiratot 17.00 uur. Voor meer informatie bel
volgen van een opleiding aan de
band van zondag 9 oktober begint om
kunstacademie, studeerde hij ook
tiebron. De foto is de aanleiding om
077 398 16 50 of kijk op
18.00 uur. De entree is gratis.
kunstgeschiedenis. Ook geeft hij les
een kunstwerk te maken. De kunwww.museumdekantfabriek.nl

Expositie Waar een foto toe leidt

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

Wij rollen hout bij u uit
Houten vloer op de rol al vanaf

€ 13,63 per m² [incl. leggen]

E x p e d i t i e s t r a a t 4 H o r s t , 0 7 7 / 3 9 6 1 7 7 7 , w w w. g e b r w i j n h o v e n . n l

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Waar??
Nieuw op de weekmarkt in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!

Nieuwe collectie KERSTKAARTEN
Altijd de nieuwste collectie Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

Grenzeloos
lekker!

Hollands Belegen kilo 8,95
marktmerk Extra Gerijpt 35+ 500 gram 5,50

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

bedmode

badmode

tafelmode

de nieuwe collectie
ken is binnen!
ek
tr
er
ov
ed
kb
de
en
jn
ti
sa
en
kato
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Expositie SOS-project
bij Aardbeienland

Informatieavond loopscholing

Aardbeienland Horst is kortgeleden uitgebreid met een heus aardbeienmuseum. Het bijzondere is dat initiatiefnemer Hay Soberjé van Aardbeienland naast de geschiedenis van de aardbei in dit museum ook ruimte biedt aan
sociale en culturele projecten. SOS Meerlo-Wanssum bijt de spits af en exposeert in het Anton Piekachtige museum
een fototentoonstelling over het nieuwe project in India.

Het LoopCentrum in Horst aan de Maas organiseert op woensdagavond 12 oktober een informatieavond voor de gevorderde hardloper.
Tijdens deze avond gaan looptrainer Peter Scheres, coach bij de
Nederlandse Triathlon Bond, en
sportfysiotherapeut Ron Beurskens
in op looptrainingen en -schema’s,

krachttraining, loopscholing en core
stability. De informatieavond begint
om 19.30 uur. De toegang is gratis.
Aanmelden kan via
info@hetloopcentrum.nl

Planner gezocht voor
BoodschappenPlusBus
Het team van de BoodschappenPlusBus is op zoek naar een vrijwilliger, die samen met een andere vrijwilliger de planning voor uitstapjes
wil maken. Het is leuk, afwisselend en veelzijdig vrijwilligerswerk.
Naast de wekelijkse ritten naar
het centrum van Horst, rijdt de
BoodschappenPlusBus regelmatig
naar andere plaatsen in de regio.

Three Amigos in cafe
Boëms Jeu

Een van de foto’s die geëxposeerd zijn: eierentransport in India
In de stad Chennai steunt de
mondiale groep SOS Meerlo-Wanssum
een schoolbusproject van ontwikkelingswerker Papa Steven Vidyaakar.
Voorzitter René Poels van SOS MeerloWanssum is blij met de samenwerking met Aardbeienland. “Wij grijpen
graag alle mogelijkheden aan om ons
verhaal uit te dragen. Aardbeienland
wordt bezocht door gezinnen met kinderen en families. Het is toch prachtig
dat je naast het kabouterverhaal en

Deze middag- of daguitstapjes in
de regio worden maandelijks in een
programma opgenomen.
Voor meer informatie bel Hans
Chlon van Synthese op 077 397 85 00.

de aardbeien ook nog iets meepikt
van een project elders in de wereld.
En kinderen kunnen thuis via internet
uitzoeken of de kinderen in India ook
dol zijn op aardbeien.”
Hay Soberjé legt uit waarom
hij SOS Meerlo-Wanssum de ruimte
aanbiedt: “Als ondernemer denk ik
ook aan de noden in de wereld en wil
ik op een maatschappelijk verantwoorde manier mijn bedrijf runnen.
Dat doe ik door afvalmaterialen te

verwerken in de bouw. Maar tegelijkertijd wil ik onze gasten kennis laten
maken met andere culturen en goede
mondiale projecten. SOS MeerloWanssum is een club die goed aan de
weg timmert en heel concreet werkt.
Dat spreekt mij aan.”
De expositie van SOS MeerloWanssum is tot en met eind oktober.
Tijdens de openingsuren van
Aardbeienland zijn terras, winkel en
museum altijd gratis toegankelijk.

De Three Amigos spelen zaterdag 8 oktober rond 20.00 uur in café
Boëms Jeu in America. De Three Amigos is een countryrockband met
invloeden uit de blues, bluegrass en metal. De band bestaat sinds 2004
en na enkele personeelswisselingen zijn de heren weer terug in de
originele bezetting, met z’n vieren.
De Three Amigos hebben inmiddels ruim 150 optredens achter hun
naam staan in binnen- en buitenland.
Het repertoire was oorspronkelijk enkel gericht op de man in black, Johnny
Cash. De laatste jaren zijn er echter

wat andere nummers bijgevoegd van
onder andere Hank Williams, Charly
Daniëls, Willy Nelson en Waylon
Jennings. Hun nieuwe cd In Rock is
inmiddels opgenomen en bevindt zich
nu in de eindmixfase.

de markt van alle markten thuis
Eduard Camps
Vishandel
Verse Zalmfilet

E 7,49

www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

sokken

kraam

Thermoleggings
lekker zacht en warm

3 stuks nu voor

E 10,00

voor al uw beenmode van jong tot oud!

Ze zijn er weer:

Tam konijn achterbouten
7 stuks E 10,00

Aanbieding

✃

500 gr

MASTBROEK
Poeliersbedrijf

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 1 bout EXTRA!
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Enerverende bluesrock
met Eric Tessmer
Eric Tessmer en zijn band staan woensdag 12 oktober op het podium van
Cambrinus in Horst. Deze jonge Amerikaanse gitarist lijkt in Austin, Texas de
erfenis van de befaamde Stevie Ray Vaughn overgenomen te hebben.

AGENDA

Hegelsom

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

vr 7 – zo 9 oktober
Locatie: manege Wieneshof

America

Horst

Presentatie solitaire bijen

Vertelvoorstelling
Mieke Aaldrink

za 8 oktober 20.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

do 6 oktober 20.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

wo 12 oktober 14.00-15.00 uur
Locatie: BiblioNu

Broekhuizenvorst

Expositie Triplet

Eric Tessmer Band

vanaf vr 7 oktober 13.30 uur
Locatie: Florale Vormgevers

wo 12 oktober 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Three Amigos
Eric Tessmer en de twee jonge muzikanten vormen de Eric Tessmer Band.
Zij combineren traditionele blues met
rock and roll en funkinvloeden. Tessmer

treedt daarmee in de voetsporen van
gitaargiganten als Jimi Hendrix, Omar &
the Howlers en Stevie Ray Vaughn. Het
optreden begint om 20.30 uur.

Yellow in M@xx
Op de USEE-avond op vrijdag 7 oktober en de M@xx-avond van 8 oktober
treedt de band Yellow op. Dj Bram staat achter de draaitafel en Yellow staat
op het podium. De USEE-avond duurt van 19.00 tot 22.00 uur in B2, en de
M@xx-avond begint om 20.00 uur en eindigt om 23.00 uur.
Yellow is een pop-soulband die net
even de andere tak van de popmuziek
naar voren brengt. De band is sinds
oktober 2010 bij elkaar. De motor
van de band is de 14-jarige Mees
Riechelman die met zijn drum- en
percussietalent de VOCO (voorbereidend
conservatorium) met succes doorloopt.
Stef Joosten slaagt erin om met
zijn basgitaar de juiste klankkleur aan

het ritme mee te geven en is erg sterk
in zijn solo’s. Dian van Rengs neemt
de gitaarpartijen voor haar rekening,
zowel begeleidend als solistisch.
De zang wordt verzorgd door
Britt Cuppen en Demi Huyts. Demi
kwam in februari bij de band. De twee
zangeressen brengen elkaar tot een
hoger niveau.

Opening
Mgr. Schravenfietsroute
zo 9 oktober 13.00-16.00 uur
Organisatie:
Mgr. Schraven Stichting
Locatie: van Kaldenbroeck
(Lottum) naar Op Wis
(Broekhuizenvorst)

Griendtsveen
Bokkenollen en
Limonollen

za 8 – zo 9 oktober 12.00 uur
Locatie: centrum

Kleindiertentoonstelling

Liedjesavond
za 8 oktober
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoês

Bandnight met Yellow
za 8 oktober 20.00-23.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

Avond van de Ska
za 8 oktober 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Jilted Generation

Grubbenvorst

za 8 oktober 22.30 uur
Locatie: Blok10

Kinderboekenweek
bij Biblionu

Workshop De basis van
vilten

Rommelmarkt

do 6 oktober 20.00-22.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

zo 9 oktober 09.30-15.30 uur
Locatie: Merthal

Openstelling tuin

Zandhazentocht

De Kinderboekenweek loopt van 5 tot en met 15 oktober en gaat over
superhelden en over dapper durven zijn. Een superheld hoeft niet altijd
iemand met bijzondere krachten te zijn, ook een kleine daad kan iemand tot
een grote held maken. In kinderboeken zijn veel grote en kleine helden te
vinden.

za 8 oktober 10.00-12.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

zo 9 oktober 08.30 uur
Organisatie: Toer- en Wielerclub
Oranje
Locatie: de Beurs

In het kader van de kinderboekenweek zijn er bij BiblioNu diverse
activiteiten georganiseerd. Zo zijn er
op 12 oktober vertelvoorstellingen van
Mieke Aalderink in Horst en van Adrie
Gloudemans in Grubbenvorst van 14.00
tot 15.00 uur.
Ook bezoekt Geronimo Stilton, de
winnaar van de Kinderjury 2011, de bibliotheek in Horst, op zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Ook Judith
Mooren is aanwezig. Zij is senaatslid
Limburg van de Nederlandse kinderjury en reikt samen met Geronimo
Stilton de prijzen uit van de speurtocht
Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek is
er traditiegetrouw weer een speur-

tocht voor alle kinderen vanaf 8 jaar.
Kinderen moeten op zoek gaan naar
helden in titels, fragmenten en puzzels.
Ook werd een wedstrijd uitgeschreven voor groepen 5 van de basisscholen. De winnaar van Horst aan de
Maas is basisschool Onder de Linde uit
Hegelsom geworden. Zij maakten een
reuze voel- en flap-uitboek met de titel
De twee superhonden. De jury vond de
opzet erg origineel en verzorgd en was
verrast door het taalgebruik. Superheld
Stekelman, gemaakt door groep 5/6
van De Samensprong is de winnaar
geworden in Grubbenvorst.
De inzendingen zijn te bewonderen
tijdens de openingstijden in de diverse
vestigingen van BiblioNu.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Open dag GOB
za 8 oktober 15.00-17.00 uur
Locatie: Grubbenvorster
Ouderen Biljart

33e Promsconcert
zo 9 oktober 12.15-19.00 uur
Organisatie: Stichting Proms
Noord-Limburg
Locatie: parochiekerk

Meezingdag
smartlappenkoor
zo 9 oktober 14.00-16.30 uur
Locatie: ‘t Haeren

zo 9 oktober 14.11 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoês

Expositie ‘waar een foto
toe leidt’
vanaf zo 9 oktober
14.00-17.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek

Peter Thijssen band
zo 9 oktober 18.00 uur
Locatie: café De Buun

Leef op safe

wo 12 oktober 14.00-15.00 uur
Locatie: BiblioNu

ma 10 oktober 18.00 uur
Locatie: Gasthoes en De Lange

vraag naar de voorwaarden

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

di 11 oktober
Organisatie:
Veilig Verkeer Nederland
Locatie: voetbalclub Wittenhorst

Kronenberg

Umme’s Summer Beach
Party
vr 7 oktober 21.00-03.00 uur
Locatie: Café Ummenthun

Oktoberfest
za 8 oktober 20.00 uur
Organisatie:
CV de Kroenekraan en Pielhaas
Locatie: De Torrekoel

Meerlo

Rommelmarkt
zo 9 oktober 13.00-16.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Vöskes
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo

Breakdanceworkshop
vr 7 oktober 20.00-21.00 uur
Organisatie:
dansvereniging All 4 You
Locatie: MFC De Zwingel

Jeugdliedjesmiddag

Vertelvoorstelling
Adrie Gloudemans

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95

Broemritten

Demonstraties keramiek
en muziek
za 8 - zo 9 oktober 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Jez Lowe and the Bad
Pennies
zo 9 oktober 16.00 uur
Locatie: de Fookhook

Tienray
Tanzbar 1.0

vr 7 oktober 20.00 – 20.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst - Tel. (077) 398 37 00

www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
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
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag

zondag
dinsdag

dinsdag
donderdag

zaterdag
woensdag

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

Wij werken voor jóu!

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

sloopwerkzaamheden zoals het verwijderen van metsel- betonwerken
website voor Ga
allevoor
details.
specialisten.
deze uitdagende
naarVCA
de
en
wand- en vloertegelwerken.
Je bent in en
hetcommerciële
bezit van DAVbaan
diploma,
website
voorBE.
alle details.
en
rijbewijs

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

maandag
woensdag

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures
AB Limburg.
Op onze
site
www.ablimburg.nl/
Ons
actueelbij
aanbod!
Hieronder
een
korte
beschrijving van
banen
vind je bij
meer
deze en andere
de vacatures
ABuitgebreide
Limburg. Opinformatie
onze site over
www.ablimburg.nl/
en ons
bedrijf.
Je kunt via
de site ook
meteen
sollicitebanen vind
je meer
uitgebreide
informatie
over
deze en
andere
ren.
Kijk
banen
enverder!
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Loodsmedewerker/logistiek
(Leerling) dierverzorgers medewerker*

(Leerling) dierverzorgers

Je
maakt
producten
waarbij
je o.a. gebruik maakt
van heftruck
Wij
zoeken
voor verzendklaar,
vleesvarkensen zeugenbedrijven
gemotiveerde
en
pompwagen.Je
Je werkzaamheden
hebt logistiek inzicht
en eeno.a.
heftruck
certificaat.
medewerkers.
bestaan
uit het
zorgen voor dra-

Wij zoeken voor vleesvarkens- en zeugenbedrijven gemotiveerde
gende zeugen, Je
controleren
van debestaan
zeugen en
entendraen
medewerkers.
werkzaamheden
o.a.biggen,
uit het voeren,
zorgen voor
Medewerker
meewerken
in controleren
de komkommerbedrijf*
kraamstal.
jij ervan
dieren
te verzorgen?
gende
zeugen,
vanHoud
de zeugen
en om
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voeren,
enten en
Je
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Kies
dan degewaswerkzaamheden,
mogelijkheid
die bij
jouoogst
past,
parttime
of fulltime.
Ook een
meewerken
in de kraamstal.
Houd
jij ervan
om dieren
te verzorgen?
stuurt
een
medewerkers
aan.op onze website voor alle informatie.
gerichte
opleiding
is mogelijk.
Kijk
Kies
dan
degroep
mogelijkheid
die bij
jou past, parttime of fulltime. Ook een
gerichte opleiding is mogelijk. Kijk op onze website voor alle informatie.
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Medewerker
Pluimvee*
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medewerker
verkoop
Je
werkzaamheden
bestaan
o.a. diercontrole,
controle
van voer,zijn.
waterWe
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willen
wij uit
vooral
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werkgever
binnendienst
Commercieel
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verkoop
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uitbreiden
van
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verkoop
van diervoeders,
Voor een
in diervoeders
werk
je loopbaanontwikkeling
aan
het onderhouden
en
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in jeleverancier
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denken mee
over
DAV-er
deskundig
asbest verwijderaars
verwerk je
ookhetmarktinformatie
en
onderhoud
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en
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en
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naast het verwijderen
van asbest
ook uit
specialisten.
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deze uitdagende
en commerciële
baan naar
de
verwerk je ook marktinformatie en onderhoud je contacten met

Rehoboth
zondag

AB Limburg is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
AB
Limburg willen
is een coöperatie
zonder
winstdoel.
Voorzijn.
jou We
als
werknemer
wij vooral een
goede
werkgever
werknemer
vooraldan
een
goede
zijn. Wij
We
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en een salaris.
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en bieden je gerichte coaching en opleidingen.

Heilige mis

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Wij
Wij werken
werken voor
voor jóu!
jóu!

17.30
17.45

Swolgen

Tienray

T

www.coppens.keurslager.nl

Heilige mis
Rozenkrans

Meterik

vrijdag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Keurslager rookworst 2e gratis
Verstand van lekker eten!

Lottum

Spoedgevallendienst
7 t/m 13 oktober
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29 Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Brand, ongeval of misdrijf

Oerhollands

Kronenberg

Tandarts

112

Horstenaartjes
4 halen 3 betalen

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

Oirloseweg 4
5807 EG Oostrum
Telefoon 0478-581997
Telefax
0478-589335
info@ttlcusters.nl

Crist Coppens

077 398 37 94

Horst (Lambertus)

zaterdag
donderdag

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

09.45

Hegelsom

(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

Verloskundige zorg

19.15

Elke zaterdag van 10:00 tot 14:00

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Melderslo

(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

09.45

Reparatie aan uw gebit nodig?

Grubbenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

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

M.Custers Tandtechnisch Laboratorium
Oostrum
Met meer dan 40 jaar ervaring
in de tandtechniek, zijn wij als extra service
elke zaterdag geopend op afspraak!!

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

Wil jij profiteren van het werk en de ondersteuning bij AB Limburg?
Ons
actueel
aanbod!
Hieronder een korte beschrijving van
Solliciteer
via de site
of stuur
direct
je CV
naar sevenum@ablimburg.nl.
Wil
jij profiteren
werk
en
ondersteuning
bij AB Limburg?
de vacatures
bijvan
AB het
Limburg.
Opdeonze
site www.ablimburg.nl/
Solliciteer
via
de
site
of
stuur
direct
je
CV
naar sevenum@ablimburg.nl.
banen vind je meer uitgebreide informatie
over deze en andere

banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

www.ablimburg.nl
www.ablimburg.nl

(Leerling) dierverzorgers

Wij zoeken voor vleesvarkens- en zeugenbedrijven gemotiveerde
medewerkers. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het zorgen voor dragende zeugen, controleren van de zeugen en biggen, voeren, enten en
meewerken in de kraamstal. Houd jij ervan om dieren te verzorgen?
Kies dan de mogelijkheid die bij jou past, parttime of fulltime. Ook een
gerichte opleiding is mogelijk. Kijk op onze website voor alle informatie.

Commercieel medewerker verkoop
binnendienst
Voor een leverancier in diervoeders werk je aan het onderhouden en
Grubbenvorsterweg
5, 5975 RA Sevenum. T 077 39 808 83
uitbreiden van het klantenbestand. Naast de verkoop van diervoeders,
Grubbenvorsterweg
5, 5975 RA
39 808met
83
verwerk je ook marktinformatie
en Sevenum.
onderhoud jeT 077
contacten
specialisten. Ga voor deze uitdagende en commerciële baan naar de
website voor alle details.
Wil jij profiteren van het werk en de ondersteuning bij AB Limburg?
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Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Ook in 2011 stimuleert het Maashorstfonds lokale initiatieven
De regio Horst aan de Maas / Sevenum bruist
van de initiatieven om het economische, sociale
en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan
deze initiatieven een flink prijskaartje. In zulke
gevallen kan het Maashorstfonds van Rabobank
Maashorst uitkomst bieden. De lokale Rabobank
staat immers dichtbij de mensen die in deze
regio wonen, werken en leven. In de periode
23 mei t/m 23 augustus 2011 konden verenigingen en stichtingen voor de zevende keer een
projectaanvraag voor het Maashorstfonds indienen, immers in 2005 werd dit fonds opgericht.
Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie Maashorstfonds
beoordeelde de ontvangen aanvragen op
woensdagmiddag 21 september 2011. De
beoordelingscommissie bestaat uit: de heer
W. Berden, de heer B. van Essen, mevrouw
W. van Gardingen-van den Elzen, de heer T.
Roefs, de heer W. Janssen, de heer K. van Rooij,
de heer J. Schatorjé en de heer J.H. de Wit.
Uitreiking cheques
Op donderdagavond 20 oktober 2011
vindt een feestelijke bijeenkomst met de
genomineerden plaats in ‘De Wingerd’ te
Sevenum. Deze avond staat in het teken van
dit fonds dat initiatieven steunt op het gebied

van kunst en cultuur, sport en
recreatie, natuur en milieu, educatie en
maatschappij.
Rabobank, nationale en lokale sponsor
Sinds jaar en dag sponsort de Rabobank wieler-,
hockey- en paardensport. We ondersteunen de
toppers en de talentopleiding maar faciliteren
lokaal ook recreatieve sport en jeugdsport.
Daarnaast zijn we Official Supplier van NOC*NSF
en een van de eerste ondertekenaars van het
1% FairShare voor de gehandicaptensport.
Daarnaast is de Rabobank al vele jaren als grote
sponsor actief in de culturele sector en founder
(hoofdsponsor) van de Floriade 2012.
Tijdens de Kieskringvergadering Particulieren
op woensdagavond 5 oktober jl. werd aandacht
geschonken aan de coöperatieve identiteit van
de Rabobank op internationaal, nationaal en
vooral lokaal niveau.
Gastheer en presentator van deze avond,
Gijs Wanders, liet onze leden zien dat de
Rabobank echt een andere bank is. Via
beelden, foto‘s en interviews werd o.a. stil
gestaan bij eerder gehonoreerde projecten via
het Maashorstfonds. Vertegenwoordigers van
diverse verenigingen lichtten het belang van
deze lokale ondersteuning toe.

Meer informatie over het Maashorstfonds vindt u op onze website:
www.rabobank.nl/maashorst onder het kopje ‘sponsoring’.

WerkAttent: geen zorgen voor
werkgevers over ziekteverzuim
Verzuim kost geld, u moet veel zaken regelen
en er zijn verschillende partijen bij betrokken.
Kies daarom voor Interpolis WerkAttent. Deze
verzuimverzekering biedt u naast loondoorbetaling ook preventie, verzuimbegeleiding en
re-integratie van uw medewerkers. U ervaart
het gemak van één contract, één factuur en één
aanspreekpunt voor het gehele verzuimtraject.
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen
Uw werknemers zijn belangrijk voor uw onderneming. Daarom helpt Interpolis u actief bij het
voorkomen van verzuim met diverse preventie-

Rabobank beste private bank
Op 23 september jl. verscheen het jaarlijkse
onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek
van Incompany. Rabobank Private Banking
en Schretlen & Co zijn verkozen tot nummer
1 en 2 van Private Banking in Nederland.
De Incompany 100 wordt samengesteld
op basis van een onderzoek van Blauw
Research.

diensten zoals: de VerzuimPreventieCheck, de
HRM-Adviesdesk en een online cursus preventiemedewerker. Ook voordat er sprake is van verzuim.
Voordelen van WerkAttent
• Eén contract, één factuur en één vaste
contactpersoon: de procesregisseur
• Een online meldloket voor een soepele
administratie en ziekmelding
• Alle voorgestelde behandelingen direct
geregeld en 100% vergoed
• Versnelde behandeling met gratis
wachtlijstbemiddeling
• Verzuim de baas met unieke preventiediensten
Meer informatie vindt u op onze website:
www.rabobank.nl/bedrijven/producten/
verzekeren/voor_mijn_personeel/werkattent
Uiteraard kunt u ons ook bellen (077) 397 93 33.
Wij adviseren u graag over WerkAttent.

Noteer in
uw agenda:

Deze enquête werd gehouden onder een
groep van 5000 geselecteerde zakelijke
beslissers uit het midden- en grootbedrijf.
Zij werden gevraagd een rapportcijfer
te geven op het gebied van knowhow,
prijs, service en resultaat en waardeerden
Rabobank Private Banking en Schretlen
& Co respectievelijk als eerste en
tweede.
Rabobank al jaren in de top drie
Wat opvalt in het onafhankelijke onderzoek

van Blauw Research is dat Rabobank de
enige bank is die al jaren een zeven plus
scoort en altijd in de top drie staat. Dit jaar
is het voor het eerst dat Rabobank en
Schretlen nummer 1 en 2 zijn (in deze
volgorde).
‘Kennis is één, de boodschap
overbrengen is twee’
Een continue hoge klanttevredenheid is
slechts voor een selecte groep organisaties
weggelegd. Rabobank Private Banking is
hier één van. En ook dochter Schretlen & Co
weet klanten meestal zeer tevreden te
stellen. De nummers één en twee bij private
banking geloven dat ze het aanhoudende
hoge niveau danken aan lange relaties,
intensief klantcontact, aandacht voor
kennisontwikkeling en de solide moeder.
“Klanten zoeken zekerheid” zegt Pim
Mol (directeur Rabobank Private Banking).

Woensdag 9 november 2011 Kieskringvergadering Zakelijk / Locatie: De Golfhorst, America
Woensdag 7 december 2011 Kieskringvergadering Food & Agri / Locatie: Parkhotel, Horst

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

