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KOOPZONDAG
23 OKTOBER
VAN 11.00 - 17.00 UUR
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A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com

Jo Janssen-prijs 2011: Cornelissen Fresh Food Melderslo

T 0478 69 12 12
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Freek Selen van Essentie heeft op dinsdag 18 oktober
met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend als
wethouder van de gemeente Horst aan de Maas. In een
brief aan burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas laat hij weten om persoonlijke reden zijn functie
neer te leggen.

Win
vrijk
aarte
en een n
Meet & Greet !
!

Freek Selen studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Hij werd direct na zijn
studietijd benoemd tot wethouder
voor Sevenum2000 in Sevenum. Met
de herindeling in het vooruitzicht was

Selen in 2009 een van de initiatiefnemers voor de nieuwe lokale partij
Essentie. In november van dat jaar
werd hij verkozen tot lijsttrekker. De
verkiezingen verliepen uiterst succesvol
en leverde Essentie zes zetels op in de

InnoVista feliciteert haar cliënt
Kempen Communicatie met de nominatie voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas!

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

Wij wensen jullie veel succes met de
presentatie op 24 november!

Meterikseweg 66, Horst

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

WONEN | STOFFEN | FEEST

Horst | Roggel | (077) 398 46 00 | www.innovista.nu

gemeenteraad.In januari 2010 werd
Freek Selen benoemd tot wethouder in
Horst aan de Maas met als portefeuilles wonen, lokale economie, sport en
verkeer en vervoer.

Tijd om te investeren
in mijn privéleven
In de brief aan het college, waarin
Selen zijn ontslag aankondigt laat hij
weten dat het een zware en emotionele beslissing was om halverwege de
ambtstermijn zijn ontslag in te dienen.
Ondanks het plezier dat hij aan zijn
werk beleefde was de rek er uit. Vooral
het plotselinge overlijden van partijgenoot Frank Wintels, in het voorjaar
van 2011, heeft hem enorm aangegrepen en hem aan het denken gezet. Hij
schrijft: ‘Op persoonlijk vlak wordt het
tijd om te investeren in mijn privéleven,
iets wat op dit moment niet goed lukt.’
Zowel het college van Horst aan de
Maas als zijn partij Essentie laten in een
eerste reactie weten het jammer te
vinden dat Selen vertrekt, maar tonen
beiden begrip voor zijn beslissing. Wat
de 30-jarige Freek Selen na zijn vertrek
gaat doen en wie hem als wethouder
gaat opvolgen is nog niet bekend.
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51.000 bezoekers Floriade Kabelbaan
Ruim 51.000 bezoekers hebben de afgelopen maanden een ritje gemaakt met de Floriade Kabelbaan. Daarmee
is het verwachte bezoekersaantal van 20.000 overtroffen.
Schoolklassen, georganiseerde busreizen, personeelsuitjes en duizenden
fietsers wisten de weg naar de Floriade
te vinden. Afgelopen zondag was de
laatste dag dat het Floriadepark in aanleg vanuit de kabelbaan werd bekeken.

Dit was met bijna 2.000 bezoekers
meteen de drukste dag sinds de opening op 16 april. Het park is nu gesloten
tot aan de officiële opening van de
Floriade. “Wegens de bouwwerkzaamheden was de traditionele open dag

Floriade Invites op het park niet meer
mogelijk, maar de vraag naar een kijkje
op het terrein nam alleen maar toe.
Daarom zijn in april 2011 de kabelbaan
en het Preview Center geopend”, aldus
de organisatie.

Reindonk naar kanaal 42
Kabelexploitant Ziggo zet per 1 november lokale zender TV Reindonk op kanaal 42. Daarmee komt de zender
tussen andere regionale en lokale zenders. Bestuurslid van Omroep Reindonk Frans Kunnen: “Sinds enige tijd is
TV Reindonk ook digitaal te ontvangen. We hebben deze keuze gemaakt omdat digitaal de toekomst is voortv.
Analoge uitzendingen blijven nog steeds mogelijk.”
“Door digitaal uit te zenden is het
ontvangstgebied van Reindonk groter
geworden en is de zender te zien in
bijvoorbeeld Gennep, Bergen, Venray,
Venlo en Peel en Maas. “Dus bijna
in heel Noord–Limburg”, aldus Frans

Kunnen. De nieuwe glasvezelkabel
blijft voor Reindonk onderwerp van
gesprek. “Voor Reindonk is er nog veel
onduidelijkheid omdat de drie providers
niet duidelijk zijn over de programma’s
die uitgezonden zullen worden. Nu het

duidelijk is dat in enige kernen de nieuwe glasvezel komt, zal elke provider wel
duidelijkheid moeten geven, ook aan de
gemeente. Tenslotte wil de gemeente
dat Raad en Daad door iedereen gezien
kan worden”, aldus Frans Kunnen.

Aantal startende
ondernemers
vrijwel stabiel
In de maanden januari tot en met augustus 2011 zijn er 160 nieuwe
ondernemingen gestart in de gemeente Horst aan de Maas. Dat is drie
procent meer dan in de vergelijkbare periode in 2010. Landelijk gezien
lag het stijgingspercentage op ruim 20 procent. Dit blijkt uit een
onderzoek van de website www.ondernemersunited.nl
Volgens Sander Romijn, oprichter
van OndernemersUnited hoeft het
lage percentage niet als negatief te
worden uitgelegd.
“Wellicht is het
ondernemersklimaat in Horst aan de
Maas heel stabiel. Er zijn gemeenten
waar het aantal stijgingen sterk
fluctueert. Een sterke verhoging
kan ook betekenen dat ineens veel
mensen vanuit een uitzichtloze

situatie hebben besloten voor zichzelf
te beginnen. In veel gevallen blijkt
na een aantal jaren dat deze nieuwe
ondernemers alweer zijn gestopt.”
In een volgend onderzoek gaat
Romijn in kaart brengen, hoeveel
startende ondernemers na een aantal
jaar nog actief zijn.
In totaal zijn er in Nederland
141.859 ondernemingen gestart tot
1 september 2011.

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

GRATIS lifestylescan

10% korting op alle
afhaalgerechten!

t.w.v. € 130,00

Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

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

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

2x Mc Chicken

Duoplank
Frans Eiken

PLUS voordeel
wijnpakket

Kinderboek ’Een eigen
zon voor iedereen’

voor een lekkere prijs

Kant en klaar,
diverse kleuren 15 cm breed.

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

Verkrijgbaar in een jongensen een meisjeversie.

VAN € 6,70 VOOR € 4,75

VAN € 35,95 VOOR € 25,00 (per m2)

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VAN € 8,95 VOOR € 4,95

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op

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
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
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels Gevonden: fiets, tussen de steeg van
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen. het Veldje en de Pelslap.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38 Meer info: 06 45 26 48 81.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Welzijnscoach / Lifestylecoach
Verloren zwart dameshorloge (Rado) www.welzijnspraktijkinshape.nl
op fietspad tussen Broekhuizen, via
Te koop:
Lottum en Horst. Tegen beloning terug
Haagbeuk, Carpinus Betulus, tot 2 mtr
te bezorgen. Tel. 077 463 22 27.
Beuk, Fagus Sylvatica, tot 0,8 mtr
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.
Te koop appartement centrum Horst
Appartement met balkon in centrum
Luxe appartement te huur
Horst, Patronaat 25. Zie ook JAAP.nl
voor 4 personen nabij Horst incl. gebruik
wasmachine/droger, internet. Liggend
Verloren/kwijtgeraakt bij Café de
Lange: jas met sleutels erin. Als alleen op een eerste verdieping. Uiterlijk tot
1 april 2012. Geen seizoenarbeiders.
de sleutels gevonden zijn is dat ook al
Tel. nr. 077 398 7 361
heel fijn!! Tel. 06 41 60 90 59.

Gastouders aangeboden
GOB Roodkapje Horst aan de Maas heeft
gastouders die graag op jullie kinderen
passen, bij hun aan huis of bij jullie
thuis. Nieuwsgierig?
Heleen v/d Laak, tel 06 28 56 41 64
heleen@roodkapjehorstaandemaas.nl

‘t Snuffelhuuske in Swolgen
Mooie second hand dameskleding (ook
merkkleding), leuke prijs. Open op ma
13.00-19.00, di 14.00-19.00, wo/do
09.00-12.00, zat 13.00-17.00u. Andere
tijden even bellen 0478 85 33 76.
Jan v Swolgenstr. 30.

Te koop jonge hondjes
Kruising Jack Russel en Mini Pincer
ingeënt en ontwormt, 7 weken oud
Fam. Klomp T 077 464 1380

Te huur ruime senioren-bungalow
met patio. Horst, 5961 BV. Goed
onderhouden. € 800,-/maand
(ook voor permanente huur).
Bouwjaar 1992; aanbouw 1998 met
alu-kozijnen en vloerverwarming.
Info 06 27 29 47 67

Nu te Huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Sint / Blitz /
Insidious / Priest / X-Men First Class
/ Arthur / Thor / Fast 5 / Gooische
Vrouwen / Ironclad / Unknown /
Pirates Carib. 4 / Actie: 2 dagfilms + 2
weekfilms voor € 10
MWellness Wilt u 100% natuurlijke
huidverzorging die dierproefvrij is en
goedgekeurd door Greenpeace?
Kijk dan eens op www.mwellness.nl
Voor body & beauty behandelingen op
basis van Japanse groene thee.
Gratis proefpakket
Gratis Herbalife afslankprogramma
ervaren? Persoonlijke begeleiding.
Sms of bel “gratis proefpakket“ naar:
06 50 83 36 71. Eet het en je weet het!

Linders Interieur
Voor al uw voorkomend interieur en
fijn timmerwerk, zoals keukens,
maatwerk kasten, meubels,
binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127
5963 AA Hegelsom Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Bever Carcleaning
Nieuw in de regio Carcleaning. Voor
het reinigen van uw auto interieur en
exterieur. Uw auto weer als NIEUW!
Voor info kom gerust langs of bel even.
Stationsstraat 127, 5963 AA Hegelsom.
Tel. 06 18 93 89 95.
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De Zaerumse Revue
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ´Drienke van Tomperboor´ het levenslicht zag. In 1936 op vastenavondzondag
was de première van de revue. Voor Nel Verstegen aanleiding om een boek over de Zaerumse Revue te schrijven. Op
1 november verschijnt het boekje als derde deel in de serie ´Zaerum Vrujer´.

Appelbollen,

heerlijk na een stevige
boswandeling
HORST • MAASBREE

Het waren de oude liedjesschriften en fotoalbums van schoonmoeder
Anneke van den Broek en haar zus
Betje van den Broek die Nel Verstegen
aanspoorden om meer over deze revue
te weten te komen. De stuwende
kracht achter deze revue was Eugenie
Boutet, van 1920 tot 1962 onderwijzeres aan de Heilig Hartschool te
Sevenum. Nel voerde in de jaren 1987
tot 1989 veel gesprekken met Eugenie
over de Sevenumse revue.
Juffrouw Trees Dories was de
eerste lekenleerkracht aan de Heilig
Hartschool. Na schooltijd oefende ze
met een groepje meisjes liedjes en
kleine toneelstukjes. In 1920 kwam
Eugenie Boutet het schoolteam versterken. Zij hielp juffrouw Trees met het
instuderen van bestaande liedjes. In
1922 bij de opening van het jongenspatronaat trad de toneelgroep voor het

eerst voor het voetlicht met de uitvoering van ´De Vestaalse maagden´.
In 1929 verliet juffrouw Trees de
Heilig Hartschool en nam Eugenie haar
taak als leidster van de zanggroep over.
Juffrouw Eugenie liep al lang met het
idee om op reeds bestaande melodieën
zelf een aantal liedjes te schrijven in
het Sevenumse dialect. In 1933 waren
de teksten klaar, de meisjes oefenden
ijverig de liedjes en de kleding werd op
de naailes zelf gemaakt.
Op 2 en 4 februari 1934 werd deze
eerste Sevenumse revue opgevoerd. In
deze revue werd een ode gebracht aan
de toenmalige Sevenumse verenigingen zoals onder meer de schutterij,
de fanfare en de voetbalvereniging.
Deze revue was zo’n daverend succes,
dat juffrouw Eugenie besloot om een
tweede revue te schrijven.
Het resultaat was ´Wie ze vur hon-

gerd jaor hi-j in Zèrum spinning heele
en wie ze det now doon …´ De revue
zou echter als ´Drienke van Tomperboor´
de geschiedenis ingaan. Wegens het
enorme succes werd de revue in 1937
nogmaals uitgevoerd. Drienke was niet
meer weg te denken uit de Sevenumse
geschiedenis. Bij elke belangrijke
gebeurtenis in het dorp verscheen
Drienke weer ten tonele, zoals bijvoorbeeld bij de jaarlijkse herdenking van
de bevrijding.
Het boekje De Zaerumse Revue
verschijnt op 1 november 2011 en
omvat 80 pagina’s. Veel zwart-wit
foto’s illustreren de tekst. De omslag is
in kleurendruk.
Het boekje is verkrijgbaar door 10
euro over te maken op girorekening
1387745 ten name van P. Verstegen.
onder vermelding van Revue en het
volledige adres.

Deel stapt over op glasvezel
Na een uitgebreide promotionele campagne heeft glasvezelbedrijf Reggefiber in elf kernen in Horst aan de
Maas de benodigde dertig procent aansluitingen behaald om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen.
In Horst, America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Hegelsom, Kronenberg, Griendtsveen, Sevenum, Meterik
en Swolgen wordt de komende weken
gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Grubbenvorst, Meerlo,

Lottum, Melderslo en Tienray worden
pas aangesloten als ook daar de vereiste
dertig procent is behaald. ”Ik verwacht
binnen drie weken te starten met de
werkzaamheden. Evertsoord komt voorlopig nog niet in aanmerking in verband

met het geringe aantal woningen en de
spreiding daarvan. De overige vijf dorpen
worden aangesloten als ook daar 30%
is gehaald. De verwachting is dat het
netwerk voor de zomer van 2012 gereed
is”, aldus Pieter Migchels van Reggefiber.

Huidverbeteringspraktijk
Skin Essentials
Ringovenhof 2
5865 BM Tienray
Tel. 0478-690609
info@skinessentails.nl

AKTIES T/M DECEMBER
Microdermabrasie, behandeling van 45 min. € 50,00

Microdermabrasie egaliseert de oppervlakte van de huid waardoor deze gladder,
verfijnder en egaler wordt.

Combinatie Dermashaper en Microdermabrasie, behandeling van
90 min. Normaal € 115,00 en nu € 85,00
Deze combinatie in een kuur van 6 behandelingen is normaal
€ 575,00, nu tm december € 495,00
De combinatie van deze 2 behandelingen geeft in kuurvorm 70% huidverbetering. Al na één
behandeling met de Dermashaper/Microdermabrasie heeft u een zichtbare huidverbetering.

Fruitzuurpeeling, als u een kuur boekt van 4 behandelingen
en een voor uw huid afgestemd behandelpakket aanschaft,
krijgt u het reinigingsproduct Intense Pure t.w.v. € 24,50
en uw 4e Fruitzuurbehandeling t.w.v. € 79,00 GRATIS
Een fruitzuurbehandeling geeft een verbluffend resultaat bij droogtelijntjes, contourverslapping,
grove poriën, acne en pigmentvlekken.

Skin Essentials, alles wat je huid nodig heeft!

Kijk voor meer info op onze vernieuwde website www.skinessentials.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl
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Onze ouders

Geboren

Jelle

Nigel
14 mei 2011
Zoon van
Roy Lenssen en
Natalie Prasitsuk
Beatrixstraat 34
5864 EC Meerlo

11 oktober 2011
Zoon van
Jolanda Huijs en Kuno Kusters
Nieuwstraat 3
5961 HJ Horst

Jan en Truus
van Dijck-Wismans
zijn 24 oktober 2011 50 jaar getrouwd.
Dit vieren wij in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen

Dolgelukkig zijn wij
met geboorte van

Geboren

Bo

Op vrijdag 28 oktober a.s.
vieren
HAEGENS BOUW HORST B.V.
en
HAEGENS BOUW KERKRADE B.V.

Fajah Christiaens

10 oktober 2011
Dochter van
Bart Giesen en
Monica Verhaegh
Helmissenstraat 1
5872 AS Broekhuizen

Geboren op 3 oktober 2011
Zusje van Senna en Didi
Dochter van
William en Melissa
Tienrayseweg 5, 5961 NK Horst

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!

Postbus 6024, 5960 AA Horst
Kranestraat 33
T (077) 397 69 76 - F (077) 397 69 77
alg.hbhorst@haegens.nl
www.haegens.nl

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl
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.
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.

LONG OLIE – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
Te huur/pacht gevraagd perceel
landbouwgrond. Tot. circa 3 ha. voor
een 2-jarige teelt van rozen. Eventueel
ruilen is ook mogelijk (mooi blok van
4,5 ha.) Tel: 06 22 47 45 68.

Dankbetuiging
Een hand die zwaaide as we ginge
En nog hiel veul moeie dinge
Zien herinneringen aan ós mam
Die vur aaltied afscheid nam

Toos Moorrees-Baltussen
Weej wille iederien bedanke vur de lieve reacties,
moeie bloome en kaarte, no het overlijden vaan os mám.
Doaraan waas temerke waat un bizonder werm persoen
os mam waas.
Kiender en kleinkiender
&

Grafmonumenten
en restauratie

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

M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
RA TEN
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E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

25-jarig dienstjubileum van
WIEL HUNTJENS
DIETER JAKOB
RUUD HOUWEN
MARCEL KELLENAERS
WILLIAM OOMEN
40-jarig dienstjubileum van
PIET RAASSENS

Ter gelegenheid hiervan wordt hen
een receptie aangeboden van 20.00 tot 21.30 uur
in de Wingerd, Maasbreeseweg 2, 5975 BN Sevenum
Hortensia’s (130 srt.), coniferen,
Bomen, buxus v.a. €0.50, taxus
v.a. €1.50, bodembedekkers v.a. €0.85,
OPRUIMING!!! Alle grassen, clematis,
div. heesters /vaste pl. 50% Korting
(alleen eigen voorraad)
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
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
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.
Valise atelier & natuur
Samen met je vriendinnen, je familie,
je buren een schitterend herfststuk
maken in een gezellige omgeving.
Dat kan bij ons. Groepen vanaf 6
personen € 25,00. Ook voor kerst.
Info 06 12 69 79 35 www.valise.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Zoekt u balans?
12 november workshop Balans tussen
werk en gezin. Info: 0478 69 10 06
of e-mail info@via-rosa.nl Praktijk
Via-Rosa voor coaching en counselling.
Diana Lenssen.
Linders Naaiatelier Voor al uw
verstelwerk, kussens, gordijnen.
Openingstijden iedere werkdag van
13.00 tot 17.00 uur. Dinsdag en
donderdag van 18.00 tot 21.00 uur.
Kempweg 18, Meterik.
Tel. 077 398 77 36. Kom ook bij u thuis.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
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.
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.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.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

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

Hoera,
een Zoon

Cas

16-10-2011

Rens-Paul

Zoon van:
Hans en Ivonne
van Neerven-Peelen
Past.Debijestr.57
5963AE Hegelsom

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

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.
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.
Appels zelf plukken
Elstar, Boskoop € 0,25 p/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo
Tel. 06 53 13 01 32.
Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
Te koop viooltjes, potchrysanten,
pluischrysanten en potgrond.
Potchrysanten nu € 1,95.
Hay Cox, Molengatweg 4, Horst.
Tel: 077 398 29 22.

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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Opening Albert Heijn Horst
Het pand aan de Steenstraat in het centrum van Horst heeft eindelijk een nieuwe bestemming. Op woensdag
19 oktober even voor twaalven werd daar het nieuwe filiaal van Albert Heijn geopend. Leon Litjens verrichte de
officiële opening onder toeziend oog van Albert Heijn-burgemeester Arie Heijn.

Helder en Persoonlijk
www.accountancyhorst.nl • 077-397 14 05

AUTOBEDRIJF

De tafelspecialist van
Nederland!

Albert Heijn burgemeester Arie Heijn en Leon litjens bij de opening
Begin van dit jaar bleek uit een
poll die HALLO Horst aan de Maas hield
dat het merendeel van de Horstenaren
enthousiast is over de komst van de
Albert Heijn. Maar liefst 76% is voor
de komst van de nieuwe supermarkt.
Ook supermarktmanager Hilco Janssen
heeft er zin in. “De voorbereidingen
zijn al maanden aan de gang. Vorig
weekend zijn we met bijna alle
medewerkers en met steun van
filialen uit de regio aan het inruimen
geslagen. Ook zijn werknemers in

opleiding geweest bij filialen in Venlo
en Someren.”
Hilco werkt al 12 jaar bij Albert
Heijn, en noemt zichzelf dan ook een
Albert Heijn-dier. “Albert Heijn is een
formule op zich, we proberen voor een
breed publiek klaar te staan. Er is veel
keus onze producten zijn voor elke
portemonnee, dat onderscheidt ons
echt.”
Tijdens de openingsceremonie
werd een lintje doorgeknipt en hield
wethouder Leon Litjens een toespraak.

De eerste klant die een taart uit
handen van Albert Heijn-burgemeester
Arie Heijn mocht ontvangen was
Rob Jonkers uit Sevenum Op woensdag
tot en met zaterdag 22 oktober krijgen
klanten die meer dan 15 euro uitgeven
een abrikozentaart cadeau om de
opening te vieren. En op vrijdagmiddag
om 16.30 zal de burgemeester van
Albert Heijn de trekking van de
bonuskaartenloterij doen. Er zijn onder
andere een fiets, een tv en een dekbed
te winnen.

Hey, Peet Lucassen
Brandweerman Peet Lucassen nam op 1 oktober afscheid van de brandweer van Horst aan de Maas. In ruim
30 dienstjaren heeft hij vele functies binnen het korps bekleed, waaronder bevelvoerder. Burgemeester Kees
van Rooij spelde hem bij het afscheid de vrijwilligersmedaille op.

Iedere zaterdag geopend
10.00u tot 16:00u

www.solido.nl

Venloseweg 11 Sevenum

21/22/23 okT
BLokToBERFEST(IVAL)
VRIjdAG 21 okT
ShAmBok
dAncEABLE BREAkBEAT
TEchnoShoW
dEEjAyS
SjozA SAnjo
hEnnIE & ARIE
AAnVAnG 21:30
EnTRAncE E 3,--

VooR 21:00 uuR BInnEn GRATIS

zATERdAG 22 okT
RATTLESnAkE ShAkE
kInkoBRA
LukAzz
SToER
my oWn ARmy
dEEjAyS
AAnVAnG (FEESTTEnT) 21:30 uuR
EnTRAncE E 8,50
pASSE pARTouT
21/22 okT E 10,-zondAG 23 okT
dAS okToBERFEST
VooR jonG En oud!!!
BIERGARTEnBoyS
hEnnIE & ARIE
AAnVAnG (FEESTTEnT) 13:00 uuR
WILhELmInApLEIn
EnTREE VRIj!
Lucassen zou in eerste instantie in
april van dit jaar zijn actieve loopbaan
bij het korps beëindigen. Door het plotselinge overlijden van korpslid Frank
Wintels besloot hij zijn collega´s niet in
de steek te laten en het afscheid uit te
stellen.
Peet Lucassen heeft veel bete-

kend voor de brandweer Sevenum.
Gedurende zijn carrière als brandweerman bouwde hij een gedegen
reputatie op als manschap, maar ook
als bevelvoerder. Bovendien was hij lid
van de wedstrijdploeg. Verder was hij
nauw betrokken bij de bouw van de
kazerne in Sevenum.

De heer Lucassen zal op preventief gebied verbonden blijven aan
het brandweerkorps van Horst aan de
Maas.
Een typische eigenschap van
Lucassen was om de collega´s nooit bij
de naam te noemen. Door simpelweg
´hey!´ te roepen, kreeg hij de aandacht.

onzE kEukEn IS TIjdEnS dIT
EVEnT noRmAAL GEopEnd!
WIj zoEkEn In onS TEAm
AFWAShuLpEn!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl
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GEFELICITEERD!

Voldoende inwoners van de kernen Horst, America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Hegelsom, Kronenberg, Griendtsveen, Sevenum, Meterik en
Swolgen hebben ‘ja’ gezegd tegen glasvezel. Daarmee is de aanleg in deze kernen zeker. Plaatsen Grubbenvorst, Meerlo, Lottum, Melderslo en Tienray
blijven echter nog iets achter en worden pas aangesloten als ook daar de 30% is gehaald. In deze plaatsen wordt de komende weken afgeteld om het
beperkte aantal benodigde abonnementen binnen te halen. Reggefiber heeft er alle vertrouwen in dat ook in deze dorpen de bewoners zullen kiezen
voor het netwerk van de toekomst.

Inschrijven

kan nog
steeds.

winkel&bedrijf 07
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Muziekwinkel Musicas
gaat sluiten

Ontbijtbijeenkomst
over Sociale Media

Bijna twee jaar geleden opende Lucas Segers in de Herstraat in Horst muziekwinkel Musicas. Binnenkort gaat de
fysieke winkel dicht en worden de activiteiten via internet voortgezet. Lucas Segers licht de sluiting toe.

MKB Horst aan de Maas organiseert op donderdag 27 oktober een
ontbijtbijeenkomst in het Parkhotel in Horst. Onder de noemer ‘Pas op,
Sociale Media’ worden ondernemers bijgepraat over de voors en tegens
van sociale media.
Internet, smart-phones en sociale
netwerken als LinkedIn, Twitter,
Facebook en websites waarop klanten
hun mening over uw bedrijf kwijt
kunnen, bieden kansen voor uw
bedrijf en uw werknemers. Aan het
gebruik van deze media kleven ook
risico’s. Tijdens de ontbijtbijeenkomst
Pas op, Sociale Media vertelt Ad van
Bussel van (Com-Connect) digitale
opsporing over de verrassende kansen
en bedreigingen van nieuwe media
voor het MKB.

Een prima
ontwikkeling voor de
meeste bedrijven
“Musicas is begin 2010 geopend
als servicewinkel voor de cursisten van
onze muziekscholen”, vertelt Lucas
Segers. “De importeurs van onze instrumenten en muziek-accessoires vroegen
destijds om een fysieke winkel om hun
klanten extra van dienst te kunnen zijn.
Deze formule werkte prima. Inmiddels

zijn we twee jaar verder en hebben
we de deal met de importeurs kunnen
aanpassen, zodat wij onze cursisten èn
onze vaste klanten via de online winkel
dezelfde service kunnen bieden.”
Momenteel is Musicas gestart met
de uitverkoop. “We gaan straks online
verder. Dat levert niet alleen een grote

L

Per 1 november vanaf 16 1/2 jaar
beginnen met lessen!

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

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

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

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

ZONNEPANELEN

€1

SUBS.000,I
(T/M 3 DIE?!
1-1
2-2011
)

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

kostenbesparing op, we bereiken dan
meteen een veel grotere doelgroep. Ik
ga er van uit dat de winkel tot 1 januari
2012 open is. Tot dat moment kunnen
de klanten nog gewoon bij ons binnenlopen. Overigens blijft de garantie op
de artikelen, die wij verkocht hebben
nog gewoon geldig.”

Vrijwel alle bedrijven hebben
te maken met het gebruik van
internet en sociale netwerken. Een
prima ontwikkeling voor de meeste
bedrijven. Het helpt hen om klanten
te vinden en aan zich te binden,
nieuwe medewerkers te werven
en snel informatie te verkrijgen.
Ad van Bussel en Jeroen Dankers

van Com-Connect laten tijdens de
ontbijtbijeenkomst van MKB Horst
aan de Maas zien dat via internet
en mobiele telefoons nog veel meer
informatie te vinden is over bedrijven
en personen, dan voor mogelijk
werd gehouden. Bedrijven kunnen
dankbaar gebruik maken van deze
Informatie, voordat ze in zee gaan
met nieuwe klanten of medewerkers.
Informatie die goed van pas komt
wanneer ze fraude of oplichting
vermoeden. Nieuwe media kunnen
ook een bedreiging zijn voor een
organisatie. Ad van Bussel wijst MKBbedrijven op zaken die ze zelf kunnen
regelen om de veiligheid en reputatie
van hun bedrijf te vergroten.
De ontbijtbijeenkomst van MKB
Horst aan de Maas wordt gehouden
op donderdagochtend 27 oktober
van 07.30 tot 09.30 uur in het
Parkhotel in Horst. Niet-leden zijn ook
welkom en betalen 25 euro contant
te voldoen tijdens de bijeenkomst.
Aanmelden kan via de website
www.mkblimburg.nl of via e-mail
mkbhorstaandemaas@home.nl

GULPENER, WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

een topper uit Spanje
van het gerenommeerde
S L I J T E R I J wijnhuis Faustino.

WEIJS
DRANKENHANDEL

Per ﬂes €

8,99

47,99
€
s
j
i
r
p
s
Doo
essen)
(6 ﬂ

Deze crianza heeft houtlagering gehad dat ook in de geur licht herkenbaar is.
De smaak is aangenaam en vol. Zachte tannines en gedroogd fruit in de afdronk.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl
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Jo Janssen-prijs 2011 naar Cornelissen
Fresh Food Melderslo
Op donderdag 24 november mogen René en John Cornelissen van Cornelissen Fresh Food BV uit Melderslo de Jo
Janssen-prijs 2011 in ontvangst nemen. De uitreiking vindt plaats tijdens de Ondernemersprijs Horst aan de Maas
2011. Cornelissen Fresh Food is gespecialiseerd in de teelt en het verpakken van radijs. De Jo Janssen-prijs wordt
uitgereikt aan ondernemers die op een of andere wijze in het oog springen of onderscheidend zijn.

De broers René en John Cornelissen
zijn nog de enige radijstelers in
zuidoost Nederland die lid zijn van
coöperatie ZON fruit en vegetables.
Zo’n twintig jaar geleden waren er nog

dertig telers aangesloten bij de veiling.
Nu zijn zij nog als enig overgebleven
radijstelers actief op 4,5 hectare onder
glas in Melderslo en op 19 hectare
onder folietunnels in Italië.

Voor de broers kwam de omslag
om ook in het buitenland radijzen te
telen in november 2000. Samen met de
gebroeders Coolbergen uit Oude Tonge
werd in 2002 in het Italiaanse Borgo

Te koop

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Hand geplukt

Zorgboerderij “de Lorr”
Venray-Heide
Telefoon: 06-30690697

D.I.O. zoekt ondernemende starter
voor de D.I.O. drogisterij in Grubbenvorst

Neem voor meer informatie
contact op met Paul Roerbag:
email: proerbag@diodrogist.nl
telefoon: 020-6002180
www.diodrogist.nl/ondernemen

De D.I.O. winkelformule is ideaal voor jonge/startende
ondernemers die voor het eerst een eigen drogisterij willen
beginnen. Als je als startende ondernemer begint, dan helpt
D.I.O. je met het opstarten van de winkel en na opening wordt
je begeleid door een winkelaccountmanager. Vanzelfsprekend
heb je alle vrijheid om lokaal te ondernemen. Het grote voordeel
van franchisen bij D.I.O. is dat je nog écht baas in eigen winkel
bent, maar dan wel onder de paraplu van een formule.
Heb je altijd al een eigen drogisterij willen starten,
kom dan nu naar D.I.O.!

uw gewas
geoogst?
Neem dan nu uw nieuwe
bemestings / aaltjes
monsters met G.P.S.
www.grondmonsters.nl

Timmermans
Agri Service

☎ 077-4641999
It’s Clean

maakt schoon op uw wensen
Wegens uitbreiding
zoeken wij
gemotiveerde mensen

om ons team te versterken.
Je bent flexibel,
weet van aanpakken
en hebt enige ervaring in
de schoonmaakbranche.
Stuur je cv naar
its-clean@live.nl of
bel 0642825513
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Foto: D.I.O. drogisterij/parfumerie Anna in Aalsmeer

De locatie is gevestigd in het
nieuwe winkelcentrum van
Grubbenvorst, waar ook de Jan
Linders supermarkt, Rabobank,
Novy en Bakkerij Broekmans
gevestigd worden.

Grappa een nieuw tuinbouwbedrijf
opgezet onder de naam Ortolanda. Hier
wordt onder 19 hectare plastic tunnels
het hele jaar rond radijs geteeld en op
6 hectare veldsla. Het klimaat in Italië
bleek zeer geschikt voor de radijsteelt.
Door te investeren in het buitenland,
kan Cornelissen Fresh Food haar klanten
binnen en buiten Europa het jaar rond
bedienen.
René Cornelissen is bij veiling ZON
tevens bemiddelaar-verkoper van het
product radijs. De verkoop van radijs
gebeurt op basis van dag-, week- en
seizoensprijzen. De voornaamste
afnemers van radijsjes zitten in
Saoedi-Arabië, Scandinavië, Engeland,
Rusland, Litouwen en Frankrijk. Op het
Melderslose bedrijf worden de radijsjes
geoogst en verpakt in verschillende
verpakkingseenheden. Van kuubkisten
met 400 kilogram tot in zakjes van
125 gram.
Omdat radijsjes in rauwkostsalades
worden versneden nam de vraag naar
staart- en koploze radijs toe.
Het groene kroontje (waar de
blaadjes overgaan in de rode knolletjes) mag niet bij rauwkost versneden
worden. Handmatig verwijderen hiervan is monnikenwerk en werd tot voor
kort met een schilmesje gedaan.
René en John ontwikkelden samen
met een Horster bedrijf de kop- en

Katinka
Polderman
Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

ontstaartmachine. Een machine die
automatisch het groene kopje en het
staartje van een radijs snijdt. Mesjes
snijden twee flinterdunne schijfjes van
de boven- en benedenzijde van een
radijsje af. Een uitkomst voor bedrijven
die groenten versnijden en verwerken
tot rauwkostsalades.
De machine staat in een voor
buitenstaanders niet toegankelijke
ruimte. “Wij hebben geïnvesteerd in de
ontwikkeling van deze machine en willen niet dat anderen met ons idee aan
de haal gaan”, licht John toe.
Vanuit de deuropening een blik
werpen op het apparaat mag wel.
De wijze waarop de twee broers zich
staande hebben weten te houden
binnen de teelt van radijs en inspelen
op de wensen van klanten, levert hen
de Jo Janssen-prijs 2011 op.

Starters
in de regio
HIS by her
Bedrijf

HIS by her - Hovens
InterieurStyling
Eigenaar Lynda Hovens
Adres
Heideweg 6
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 06 40 27 77 41
info@hovensinterieurstyling.nl
www.hovensinterieurstyling.nl
Sector
Interieur/Wonen
Start
1 juni 2011
Activiteiten
Het maken van woon-,
meubel- en verlichtingsplannen. Het geven van kleur- en
interieuradvies, verkoop- en
werkplekstyling. Kortom alles
wat met mooi en lekker wonen
te maken heeft en hulp bij de
uitvoering hiervan.
Doelgroep
Iedereen die interieur op
maat wil, advies met betrekking tot bijvoorbeeld kleurkeuze, de ideale indeling,
huisverkopers, etcetera.
Onderscheidend vermogen
HIS maakt interieurplannen
voor woonhuizen én werkplekken. Met oog voor detail blaast
de interieurstylist niet alleen
een bestaand interieur nieuw
leven in. Ook voor nog in te
richten ruimtes geeft HIS de
passende adviezen en begeleidt
u in de keuze van materialen,
meubels en accessoires. HIS kan
u ook van dienst zijn bij de
verkoopstyling van uw te
verkopen woning. Alle diensten
worden met enthousiasme en
passie voor alles wat met wonen
te maken heeft uitgevoerd. HIS
is thuis in élke stijl. Wonen is
persoonlijk, dus voor elke klant
wordt een passend dienstenpakket samengesteld. Extra dienst
is het aankleden van evenementen en themafeesten, want ook
dáár is de juiste sfeer natuurlijk
van belang.
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Gebroeders Rötjes genomineerd voor ondernemersprijs

Van eigen stekje tot eigen bedrijf
“Het begon allemaal met een paar stekjes planten achter ons huis”, vertelt Bernd Rötjes. “En nu hebben
wij een bedrijf dat ruim 2,5 miljoen jonge plantjes per jaar produceert.” De geboren Swolgenaar zat destijds
op de tuinbouwschool en experimenteerde in zijn vrije tijd met de stekjes. Nu runt hij samen met broer Tobias
het bedrijf Rötjes Young Plants. “Wij hebben zo’n 850 verschillende plantjes, die wij voor het merendeel
leveren aan Nederlandse kwekers.” Tijdens een wandeling door de kassen, die in 2008 zijn geopend, wordt
duidelijk hoe groot het bedrijf is.

“Ik ben in 1993 heel klein
gestart. Door steeds weer uit te
breiden, kon ik aan de vraag naar
jonge planten blijven voldoen.
In de loop der jaren heb ik vooral
door kwaliteit te leveren een vaste
klantenkring opgebouwd”, aldus
Bernd. “Een aantal jaren later ben ik
aangeschoven”, vertelt broer Tobias.
”Ik heb bouwkunde gestudeerd
en na een paar jaar voor een baas
te hebben gewerkt, besloot ik
zelfstandig ondernemer te worden.
Mijn broer en ik hebben ieder onze
eigen taak binnen de organisatie. Verder hebben wij vier vaste
mensen in dienst en werken wij
vooral met seizoenwerkers. Het
voordeel van werken met familie
is dat je veel directer contact hebt.
Dan kun je sneller nieuwe ideeën
met elkaar uitwisselen. Af en toe
kunnen we het totaal oneens zijn
met elkaar, maar komen we er toch
weer samen uit.”

100% gedrevenheid
en passie
“Wij willen vooral aan jonge
ondernemers laten zien wat je

allemaal kunt bereiken door met
100 procent gedrevenheid en passie
een bedrijf op te bouwen”.

Innoveren voor
kwaliteit
Inmiddels is Rötjes Young Plants
uitgegroeid tot een bedrijf dat ruim
2 hectare beslaat. “Wij willen vooral
aan jonge ondernemers laten zien
wat je allemaal kunt bereiken door
met 100 procent gedrevenheid en
passie een bedrijf op te bouwen”,
vertelt Tobias. Op de vraag wat de
toekomstplannen zijn, antwoordt
Bernd: “Om de kwaliteit nog verder
te verbeteren willen we gaan innoveren. De klant vraagt steeds vaker
op maatwerk. Wij gaan vooral daar
sterker op inspelen om de continuïteit van ons bedrijf te garanderen.”
De gebroeders Rötjes zijn
genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2011.
Vooralsnog blijven ze vrij nuchter
onder de nominatie. “Het is natuurlijk een prachtige erkenning, maar
wij hebben geen speciale strategie
ontwikkeld om de prijs in de wacht
te slepen”, zegt Bernd lachend.

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

u w . c o m
w w w . k a s s e n b o

Bernd
en Tobias
Rötjes

www.abemec.nl

Rötjes
Young Plants
te Lottum
met de nominatie
voor de
Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
2011
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Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice
nvorst 077-320 9700
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuize
dertbv.nl
info@vanleendertbv.nl www.vanleen

Energie- en klimaatsystemen
Handelstraat 3
5961 PV Horst

Tel: 077-398 51 00
info@vtihorst.nl

077-4631925
Smalebr ook 3 • 5973 KE LOTTUM • Tel.
nl/zuidoost
w w w. a b c h e k w e r k .
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Deskundig advies

Snel thuis bezorgd

Bestel nu óók op maxwell.nl

100% Laagste Prijs Garantie

MAGAZIJN-OPRUIMING
= 37 inch

OP ALLE TV’S

4 WEKEN

2 GB
OPSLAGCAPACITEIT

139

OMRUILGARANTIE

OP=OP!
649

94 CM FULL HD TV

• Vlijmscherpe Full HD beeldkwaliteit.
• Picture Wizard voor beste
beeldweergave, 4 ms reactiesnelheid
voor vloeiende weergave.
• DVB Ci+ aansluiting, 3x HDMI-aansluiting.

óf 10x € 39,90*

399
1400 TOEREN WASAUTOMAAT
ENERGIEKLASSE A - 10%
•
•
•
•

Onbalans correctie-systeem.
Beveiligd tegen overlopen.
Beveiligd tegen onverhoopt deur openen.
Strijkvrij programma, spoelstop.

• Android OS 2.2 besturingssysteem.
• 800 MHz VIA8650 processor.
• 2 GB Flash Memory geheugen
(uit te breiden tot 32 GB).
• Resolutie 800 x 480, WiFi, G-Sensor, camera.

GRATIS
KEUKENAPPARATUUR

GAS / ELECTRO
FORNUIS
ENERGIEKLASSE A
VLAMBEVEILIGING

BEZORGD

399

• 4 gasbranders met geïntegreerde
vonkontsteking.
• Electrische oven met onder- &
bovenwarmte + grillfunctie.
• 61 liter inhoud.
• 4 ovenprogramma’s.

WASAUTOMAAT
V.A. € 259
GRATIS
BEZORGD

óf 10x € 29,50*

295

TOPKWALITEIT
VAATWASSER
ENERGIEKLASSE AAA
12 COUVERTS
•
•
•
•
•
•

BEZORGD

599

Automatische 3-in-1 herkenning.
Aqua-Stop met levenslange garantie.
Elektronische starttijdkeuze.
Aquasensor.
Verstelbare bovenkorf.
OP=OP!

.

TOPMERK

L
00

1

100 LITER
KOELKAST
ENERGIEKLASSE A

199

• Overzichtelijke indeling.
• In hoogte verstelbaar
draagplateau.
• Grote groentelade.
• Zuinig in verbruik.
• MEENEEMPRIJS.

125
+ GRATIS
PARKETBORSTEL

WASDROGER
•
•
•
•
•

99

66

STEREO-SET
V.A. € 39

Overzichtelijk bedieningspaneel.
Max. vulgewicht 6 kilo.
Royale vulopening.
Inclusief afvoerslang.
MEENEEMPRIJS.

STEREO-SET + CD-SPELER
•
•
•
•

239

175

399

óf 10x € 39,90*

EDY

6 KILO INHOUD

299

óf 10x € 29,90*

GRATIS

VAATWASSER
V.A. € 199

399

99

WIFI TABLET PC

Dynamic Bass Boost.
CD-speler speelt CD, CD-R en CD-RW.
FM/AM radio met 20 geheugenplaatsen.
LCD display, wekker en sleeptimer.

99

Elektronische zuigkrachtregeling.
Actieradius van 10 meter, 2-delige telescoopbuis.
Indicatielampje brandt wanneer reservoir vol is.
Wasbare HEPA-filter.

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Eenmalige
kredietvergoeding

199

STOFZAKLOZE
STOFZUIGER
2000 WATT
•
•
•
•

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Kredietsom

UNIEK!

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 23 oktober 2011).

UNIEK!

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

€ 650

Maandlast

€ 22,51

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

16,0%

36

Totale prijs
van het
krediet
€ 810,42

* een niet-doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux
B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit
bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m191011

94 CM

17.8 CM

= 7 inch

winkel&bedrijf 11

20
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Persoonlijk groeien
in een leerzorgbakkerij
Bakker Ard Gerards-Steeghs heeft een leerzorgbakkerij. Mensen met een beperking krijgen bij de Horster
ondernemer de mogelijkheid een vak te leren. Bakker Ard biedt de leerlingen een persoonlijk en op maat gemaakt
ontwikkeltraject aan. Leerlingen kunnen dan gemakkelijker doorstromen naar een reguliere baan binnen hun
interessegebied.

BHV cursussen

SAASEN RISICO
MANAGEMENT
Preventie
Advisering op ARBO
Begeleiding zieken
Risico inventarisatie
Medische keuringen
Spreekuren

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

SAASEN FACILITEITEN
MANAGEMENT
Levering div. hulpmiddelen
Vluchtroute tekenwerk
Ontruimingsplan
Bedrijfsnoodplan
Calamiteitenplan
Onderhoudscontracten
Dienstverlening
Advisering
SAASEN OPLEIDINGEN
Preventiecursussen
ARBO cursussen
Repressiecursussen

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

De bekroonde kersenvlaai van een trotse Robert, links bakker Ard
Voor Robert uit Deurne is de
leerzorgbakkerij een geschenk uit
de hemel. Hij behaalde onlangs zijn
diploma op ROC-niveau 1. Bakker Ard:
“Robert kon op school niet goed mee
en voor hem heb ik een persoonlijk
ontwikkeltraject opgesteld. Begin
oktober ontving hij bij de Ambachtelijke
Vlaaienkeuring 2011 een oorkonde
voor de kersenvlaai-inzending.”
Ook Jordy uit Tegelen ontving net als
Robert een oorkonde voor de inzending
van een kersenvlaai. Jordy behaalde
zijn diploma niveau 1 al in 2010.
De inzending voor de vlaaienkeuring
vanuit de Horster leerzorgbakkerij nam
Ard voor zijn rekening.

Oorkonde voor Robert
en Jordy
Binnenkort maakt de bakkerij in
Horst deel uit van een nieuw schooltype dat in 2012 in Noord-Limburg van
start gaat. “We proberen het beste uit
de leerlingen te halen waarbij gekeken

wordt naar wat hun talenten zijn.
Daarbij begeleiden we leerlingen
met een persoonlijk ontwikkelingstraject. Datgene laten doen waar ze
goed in zijn”, zegt Gerards. Veel meer
wil de Horster bakker nog niet kwijt
over het nieuwe schooltype.
Bij de bakker zijn momenteel zeven
personen met een arbeidsbeperking of
een zorgindicatie actief. De bakkerij is
een officieel leerbedrijf. De zorgbakkerij
is een onderdeel binnen het bedrijf.
Ook personen met een complexere
handicap kunnen voor dagbesteding
bij Ard terecht. Mensen met een
autisme, psychiatrische kenmerken,
niet-aangeboren hersenbeschadiging
en mensen met bijzondere gedragskenmerken. Ard: “Je ziet mensen opbloeien. En wat belangrijk is, ze tellen weer
mee. Het gevoel van eigenwaarde
stijgt.”
Bakker Ard is op eigen initiatief drie
jaar actief bezig om mensen met een
beperking verder te helpen. “Ik heb
daar gek genoeg niet voor gekozen

maar het kwam gewoon op mijn pad.”

Nieuw schooltype op
komst
Leerlingen met een beperking
worden door de bakker ook ingezet in
de ‘buitenwereld’. Enkele van hen zijn
actief met het bakken van wafels bij
Interchalet en Intratuin. Volgens Ard
Gerards kunnen leerlingen zo op een
laagdrempelige manier contact leggen
met andere mensen. “Je kunt het zien
als een opstapje om uiteindelijk deel
uit te kunnen maken binnen onze
maatschappij. In het begin waren veel
mensen best sceptisch. Mensen geven
te snel en ongevraagd hun mening.
Maar nu ze zien dat het echt werkt, is
men vol lof en dat doet me goed”, zegt
Ard. Even later meldt Robert zich. Hij
wil verder met zijn werk. Als hij klaar
is, krijgt hij autorijles. Aan zelfvertrouwen heeft Robert geen gebrek, mede
dankzij zijn persoonlijk ontwikkeltraject
in de bakkerij.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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●
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●

●

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

06-22605746

●
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Blitterswijck

Seizoentoppers!

altijd

Werving 150 stagiaires Floriade
2012 van start
In samenwerking met MBO Diensten is de Floriade gestart met de werving voor 150 stageplaatsen op
Floriade 2012. De stagemogelijkheid geldt voor mbo- en hbo-studenten MBO Diensten ondersteunt de Floriade
ook bij de begeleiding van de stagiaires.
De meerderheid van de stagiaires zal afkomstig zijn van de
mbo-opleidingen Toerisme, Horeca,
Economie, Handel, AOC’s en hboopleidingen Hotelschool, Leisure,
Marketing, Communicatie en Sales
uit heel Nederland. MBO Diensten
selecteert de stagiaires en coördineert
de inhoudelijke stagebegeleiding.
Tijdens een informatiedag op woensdag 12 oktober
zijn 75 onderwijsinstellingen
geïnformeerd over de stagemogelijk-

heden bij Floriade. De scholen gaan nu
de studenten hierover informeren.
De studenten kunnen gedurende
tien weken tot een half jaar stage
lopen bij de Floriade, in de periode
eind maart tot eind oktober 2012.
Enkele functies kunnen op korte
termijn ingevuld worden. De meeste
stages starten eind maart 2012.
Alle stagevacatures staan vermeld op
de website www.mbodiensten.nl
Solliciteren kan nog tot en met
6 november en is uitsluitend mogelijk

bij MBO Diensten Op 1, 2, 3 en
4 december worden de studenten
tijdens de selectiedagen uitgenodigd
bij de Floriade in Venlo. Kort
daarna zal bekend worden welke
150 studenten geselecteerd zijn voor
een stageplek bij de Wereld Tuinbouw
Expo.
Bij Floriade 2012 werken de
mbo’ers en hbo’ers in de gastontvangst, marketing, administratie,
horeca, retail en events.

Zondagds!
geopen r
van 9 tot 17

uu

Potten voor binnen en buiten

Hele collectie!

Fiber, glazuur, kunststof, terracotta, etc.
Alle maten!
voor de huiskamer
Kentia, Areca, Rhapis, Phoenix, Cycas, etc.

Palmen

Skimmia alle soorten en maten
Vol bes of bloemknop, grote keuze!

Viburnum tinus Sneeuwbal

Vol bloemknop, van 40 tot 150 cm hoog

Laurier met kluit, 80 tot 200 cm hoog

Prunus ‘Rotundifolia’, ‘Caucasica’ of ‘Etna’

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

12 st.

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
4,95

Alle aanbiedingen* geldig t/m Allerheiligen, dinsdag 1 nov. 2011
*Zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, Tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur
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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Welkom bij de kieskringvergadering Zakelijk
op woensdagavond 9 november 2011
Ook in 2011 organiseert Rabobank
Maashorst voor haar zakelijke leden de
jaarlijkse kieskringvergadering. Marjanne
Wassink, o.a. bekend in Limburg als
presentatrice van de regionale radio- en
televisiezender L1, presenteert deze
avond het programma onder de naam
‘Ondernemen met beleving’.

Gastvrouw en
presentatrice

Marjanne
Wassink

Noteer in
uw agenda:

Peter Niekus van Rabobank International gaat
o.a. in op het verbinden van Nederlandse
ondernemers met buitenlandse collega’s
gedurende de Floriade.
Derk Jolles van de Golfhorst vertelt over visie en
beleving in de golfsport.
Wij ontvangen onze zakelijke leden graag op een
bijzondere locatie: woensdag 9 november 2011
vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur
locatie: De Golfhorst, Raamweg 8, America
Op de agenda staat eveneens de benoeming
van ledenraadsleden. Aftredend is mevrouw Riet
Jansen-van der Linden. Door de directie worden
kandidaat* gesteld: mevrouw Marian WijnenChristiaens en de heer Johan Janssen.

Spreker

Spreker

Peter
Niekus

Derk
Jolles

• telefonisch: afdeling Coöperatie
telefoon (077) 397 92 02

gelegenheid om uw stem te laten horen, zoals
dat hoort in een coöperatie. Laat ons weten
of we u mogen verwelkomen op 9 november
2011.

Graag tot ziens op woensdagavond
9 november in America!

U kunt zich als volgt aanmelden:
• via www.rabobank.nl/maashorst
• via e-mail: cooperatie@maashorst.rabobank.nl

U komt toch ook?
De kieskringvergadering is een mooie

Woensdag 7 december 2011 Kieskringvergadering Food & Agri / Locatie: Parkhotel, Horst

MyOrder in Horst aan de Maas
Wachten tot de ober uw bestelling komt
opnemen of een behandeling bij de
kapper reserveren?
Met de gratis applicatie MyOrder op uw
telefoon is dat verleden tijd. U kunt dan met
uw mobiele telefoon bestellen én betalen.
In de gemeente Horst aan de Maas kan dit nu
al bij De Golfhorst in America, Praedé kappers
in Horst en Café de Lange in Horst.
Op 30 september jl. waren de beachbabes
van Myorder op bezoek bij Praedé kappers
en de Golfhorst. Op een luchtige manier
attendeerden zij bezoekers op het gemak
van MyOrder.

* Volgens de statuten van de coöperatie kunnen tenminste
tien leden van de kieskring, tezamen handelend,
kandidaten voor de ledenraad voordragen. Voordrachten
als hiervoor bedoeld dienen uiterlijk op de vijfde dag
voor de vergadering van de kieskring bij de directie te zijn
ingediend. Van de eventuele aanvulling zal mededeling
worden gedaan aan de ter vergadering aanwezige leden.

Winnaars woningstyling
in America

Zo gemakkelijk is bestellen en betalen
met uw mobiel
Het enige wat u nodig heeft om gebruik te
maken van MyOrder is een mobiele telefoon
met internet. Sms MYORDER naar 3669 voor de
downloadlink van de applicatie op uw telefoon.
• Start de applicatie MyOrder op uw mobiele
telefoon
• Kies de juiste locatie
• Bekijk de menukaart of de filmagenda
• Selecteer de producten
• Betaal uw bestelling met Rabo SMS Betalen of
Hyves Afrekenen

Op 1 oktober jl. zetten eigenaren die
hun woning via InterMakelaars te koop
aanboden, hun deuren open voor
iedereen die een kijkje wilde nemen.
Via HALLO Horst aan de Maas
distribueerde Rabobank Maashorst
een speciale poster.
De inwoners van Horst aan de Maas
werden opgeroepen om deze
poster thuis op te hangen. Als
deze poster goed zichtbaar achter
hun raam werd aangetroffen,
maakte men kans op een
woningstyling!

Lees meer op www.myorder.nl

Make you
r
Bezoek op move
1
de Open H oktober
uizen Rou
te
Ra

De poster werd gefotografeerd
bij de familie Derks-Arts,
bobank. Ee
n bank m
et ideeën
.
... en win ee
Pastoor Jeukenstraat 19
n housew
armingpar
ty
in America, dus zij zijn de
*!
gelukkige winnaar van de
www.rabo
woningstyling ter waarde
bank.nl/m
aashorst
van € 250,-- !
De woningstyling wordt verzorgd door
Ilona Janssen van www.studio-elf.nl
* Informee

r naar de voor

waarden

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
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Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum en omstreken
organiseert op zondag 23 oktober haar maandelijkse vogelmarkt.
De markt wordt van 9.30 tot 12.00 uur gehouden in sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.
Op de markt kan iedereen vogels
kopen of zelf verkopen. Ook vogelbenodigdheden, zoals drinkflesjes en
nestkastjes zijn te koop. Verder zijn er
een paar vogelhandelaren aanwezig.
Duiven en kwartels worden niet
toegelaten op deze markt. De entree

voor verkopers van vogels en vogelbenodigdheden is gratis. Voor mensen
die vogels komen kopen of een kijkje
komen nemen op de markt bedraagt
de entree 1 euro.
Voor meer informatie kijk op
www.gevleugeldevriendenwanssum.nl

Björn Bus nieuwe dirigent
Harmonie Horst
De Limburgse dirigent Björn Bus (31) gaat de vertrekkende dirigent Steven Walker bij de Koninklijke Harmonie
van Horst vervangen. Op donderdag 24 november begeleidt hij daar zijn eerste repetitie en het Nieuwjaarsconcert
op zondag 8 januari staat onder zijn leiding.
Björn Bus is in 1980 in Brunssum
geboren en is momenteel woonachtig
in Echt. Zijn muzikale roots liggen
bij het harmonieorkest Concordia
Treebeek, waar hij slagwerk en
naderhand trombone speelde. In
2004 studeerde hij cum laude af aan
het Conservatorium van Groningen
voor het hoofdvak directie en in
2010 studeerde hij eveneens cum

laude af aan het Conservatorium van
Maastricht voor zijn master. In 2004
slaagde Björn voor het hoofdvak
uitvoerend musicus klassieke
trombone. Ook is hij als trombonist
verbonden aan het Trompetterkorps
der Koninklijke Marechaussee.
Björn veroverde tijdens de finale
van de dirigentenwedstrijd van het
Wereld Muziek Concours (WMC)

in 2009 de bronzen dirigeerstok.
Momenteel is hij dirigent van de
harmonieorkesten in Kaalheide,
Sittard en Treebeek.
Op zondag 20 november is om
11.00 uur een afscheidsconcert voor
Steven Walker. Het Nieuwjaarsconcert,
onder leiding van Björn Bus is
op zondag 8 januari 2012. Beide
concerten zijn in ’t Gashoes in Horst.

Sponsoravond
Boomteeltstudieclub Eerste mijlpaal ijsbaan Horst
bereikt
De Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas houdt op donderdag
27 oktober in Liesbeth’s Grand café in Horst een kwekerscafé in de vorm
van een sponsoravond.
Naast alle activiteiten worden
de vaste sponsoren van de
Boomteeltstudieclub deze avond in
de gelegenheid gesteld hun diensten
en producten te promoten aan de
leden van de Boomteeltstudieclub.
Anderzijds kunnen de leden ook
eens op een andere manier kennis
en ervaringen uitwisselen. Ook
ondernemers uit de primaire sector

boomteelt, die nog geen lid zijn,
kunnen vrijblijvend een kijkje komen
nemen. Zo zal burgemeester Kees van
Rooij spreken namens de gemeente
Horst aan de Maas en presenteren
verschillende sponsoren hun bedrijf of
opleiding. De inloop is van 19.15 tot
22.00 uur.
Voor meer informatie zie website
www.boomteeltstudieclub.nl

De eerste 100 vierkante meter ijsbaan zijn afgelopen week verkocht en daarmee is de eerste mijlpaal bereikt.
“Een mooi resultaat. De ondernemers in Horst aan de Maas dragen de ijsbaan toch een warm hart toe”, aldus een
woordvoerder van de stichting.
Ondanks dit resultaat vindt de
organisatie dat ze er nog lang niet
zijn. “We zullen samen flink de
schouders eronder moeten zetten
om alle vierkante meters aan de
man te brengen. Daarom doen we
een beroep op iedereen in Horst
aan de Maas om een steentje bij te
dragen aan dit geweldig schaatsfeest

voor de kinderen.” De organisatie is
daarnaast op zoek naar vrijwilligers
die hun steentje bij kunnen dragen,
zoals helpen bij schaatsverhuur,
het bemannen van de kassa of het
verzorgen van koffie en chocomel. “We
doen een speciaal beroep op mensen
die in de wintertijd weinig om handen
hebben en graag contact houden met

Haal de toekomst in huis
Internet nu al supersnel
met z’n allen tegelijk
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kun je nu al supersnel
internetten op meerdere computers tegelijk. In de toekomst zal de vraag naar meer
capaciteit alleen nog maar groeien. Eén ding is zeker: met KPN Glasvezel ben je er klaar voor.

AD 10976/09-11 Horst aan de Maas

kpn.com/glasvezel

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen
*

Kijk voor de (actie-)voorwaarden en beschikbaarheid op kpn.com/glasvezel

jong en oud.” Geïnteresseerden kunnen
zich melden op zaterdagmiddag
om 14.30 uur bij Blok 10 op het
Wilhelminaplein in Horst voor een
toelichting. De ijsbaan Horst is geopend
van 16 december tot 8 januari.
Voor meer informatie:
Jan Rein Visscher 06 22 69 06 75 of
www.ijsbaanhorst.nl
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GEPLUKT

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

Tilly Ernst
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week is onze HALLO- redacteur op bezoek bij Tilly Ernst-Geerts uit
Sevenum. Een vrouw die zelden uitgaat, behalve tijdens carnaval. De van
oorsprong Brabantse wordt deze week Geplukt.

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.

Ovenpasta
tomaat
mozzarella
schotel
Benodigdheden:
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 ui gesnipperd
• 1 blik tomatenblokjes
(400 gram)
• 250 ml halfvolle melk
• 300 gram macaroni
(zak 500 gram)
• 500 gram broccoli, in roosjes
• 2 bollen mozzarella
• gesneden verse basilicum
• ovenschaal ca. 20 x 30 cm
(ingevet)
Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180°C;
• verhit de olie in een hapjespan en
fruit de ui 3 minuten;
• voeg de tomatenblokjes, melk en
500 ml water toe;
• breng dit al roerend aan de kook;
• voeg de ongekookte macaroni en
broccoli toe en schep alles in de
ingevette ovenschaal;
• bak circa 30 minuten in het
midden van de oven;
• snijd de mozzarella in plakken van
1/2 cm;
• neem de schaal uit de oven,
bedek met de mozzarella en zet
nog circa 15 minuten in de oven;
• lekker met een frisse groene
salade.

Limburg waar ze werk vond bij een
fresiakweker in Kronenberg. Na 18 jaar
met plezier te hebben gewerkt maakt
artrose daar een einde aan.

Op zoek naar een
nieuwe baan
De afgelopen vijftien maanden
was Tilly werkzaam bij Vershuys.com
Werk dat ze leuk en afwisselend vond.
Als allround medewerkster kwam ze
op veel verschillende plaatsen, van
Maastricht tot Tilburg. Het contact met
andere mensen sprak haar enorm aan.
“Ik heb voor Vershuys ook op verschillende beurzen gestaan, zoals de Hiltho
en op de Bedrijven Kontakt Dagen
Noord en Zuid. Hier voelde ik me als
een vis in het water”, aldus Tilly. Maar
met het opschorten van alle Vershuysactiviteiten heeft ze nu geen baan
meer.
Echte hobby’s heeft Tilly niet.
“Ik ga wel samen met mijn dochter
Kristy vaker een kijkje nemen bij haar
paard. Verder help ik haar wanneer
zij meedoet aan een wedstrijd. En als
het in de tijd past, bezoek ik ook de
voetbalwedstrijden van onze Jens.”
Haar positieve karakter uit zich langs de
zijlijn van het voetbalveld waar ze Jens
voorziet van goedbedoelde tips.

mijn lichaam goed”, constateert ze.
Tilly woont graag in Sevenum.
Haar huis staat in een rustige maar
gezellige buurt waar iedereen elkaar
kent. “Ik zou aan Sevenum niets willen
veranderen, het is een mooi dorp.
Het Hedje en het natuurgebied langs
de Venloseweg is erg mooi en waar ik
vaak wandel met onze hond Spooky.

Veel mooie plekjes in
Sevenum

Binnen Horst aan de Maas zijn
volgens haar veel mooie plekjes.
Om geen dorp tekort te doen wil ze
verder geen plekken noemen. Het
gezin Ernst-Geerts is dit jaar niet op
vakantie geweest. Vorig jaar wel, toen
werd Italië bezocht. “Bergen, zee, zon
en strand. Dat was genieten”, lacht
Tilly.
De Sevenumse heeft een hekel
aan pesten en wordt ’s nachts liever
niet wakker gemaakt. “Daar word ik
chagrijnig van.” Voordat ze gaat slapen,
kijkt ze het liefst naar een goede film
of misdaadserie. Aan talkshows heeft
ze een hekel. Uitgaan doet ze wel eens
maar minder vaak dan vroeger.
“Als je op de 11e van de 11e bent
geboren, dan ben je een carnavalskind.
Dus ben ik tijdens de carnaval van de
partij. En wanneer het kermis is”, voegt
ze er nog snel aan toe. Een concert of
een goede musical bezoekt ze vaker
met het hele gezin of vrienden en
kennissen.
Tijd voor zichzelf nemen doet Tilly
Tilly heeft geen idee wie ze ooit
niet. “Als ik al iets voor mezelf doe, is
nog eens zou willen ontmoeten of toch
dat samen met een vriendin naar het
thermaalbad in Arcen gaan. Even lekker wel? “Jawel, een nieuwe werkgever dat
ontspannen en tot rust komen. Dat doet zou leuk zijn.”

Ontspannen in
thermaalbad

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Soep in de raadszaal

Tilly wordt 11 november 44 jaar
oud en is getrouwd met Peter Ernst
(47), die van oorsprong uit Horst komt.
Samen hebben ze twee kinderen,
Kristi en Jens. Tilly is in het Brabantse

Ulvenhout, vlakbij Breda geboren. Haar
ouders en zus wonen nog steeds in die
regio. Ze volgde de middelbare land- en
tuinbouwschool in Breda en leerde voor
bloemiste. In 1989 verhuisde ze naar
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In the picture deze week:

AKKERZEGEN

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.

9

Roadsleeje kunne mei aardig lalle,
Ma noëit deut ’t es duchtig knalle.
Ma nou mit di soep,
Goof ’t ennen troep,
Eindelik, en Gemaentehoês mit balle!

8

8

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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€ 1.50
PAKJE SPECULAAS
€ 2.50
SCHADIJKER VLAAI
€ 6.50
BUNDER BOLLETJES
3+1 GRATIS
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informatie over de

AFVALiNZAMeLiNG
van Horst aan de Maas in 2012

Afval in Horst aan de Maas vanaf 2012

Beter gescheiden
en vaker opgehaald
De gemeente Horst aan de Maas gaat
vanaf 1 januari 2012 uw afval vaker én
beter gescheiden inzamelen. Nieuw is
onder meer de aparte inzameling van
keukenafval, blik en drankkartons.
Verder worden overal in de gemeente
tuinkorven geplaatst.
Wat gaat er veranderen per 1 januari 2012?
in alle dorpen van de gemeente Horst aan
de Maas wordt vanaf 2012 geen verschil
meer gemaakt bij de inzameling van afval.
de gemeente voldoet daarmee aan de
wettelijke verplichting om uiterlijk twee jaar
na de gemeentelijke herindeling één systeem
van afvalinzameling in te voeren.
Afval scheiden wordt gemakkelijker.
Vanaf 1 januari 2012 wordt het gescheiden
aanbieden van afval gemakkelijker.
Het keukenafval wordt tweemaal per week
apart wordt ingezameld. daarmee is het al
opgehaald voordat het overlast (stank, ongedierte) zou kunnen veroorzaken. de opslag
van het andere afval wordt zo ook schoner
en hygiënischer. U hebt straks weliswaar een
extra afvalemmertje voor het keukenafval
en een gele zak voor blik en drankpakken,
maar die nemen weinig plaats in beslag.
U bespaart bovendien ruimte omdat het
plastic afval vaker wordt opgehaald en in
voormalig Sevenum en Meerlo de gft-bak
wordt afgeschaft. Bovendien wordt vanaf
2012 bijna alles aan huis opgehaald. U hoeft
dan zelf niet meer naar een milieustation.
Voor de meeste inwoners wordt het
goedkoper.
U betaalt vanaf 2012 jaarlijks een vast bedrag
aan afvalstoffenheffing. Voor het komende
jaar is dat bedrag 115 euro. daarvoor wordt
het meeste afval gratis aan huis opgehaald.
Het restafval moet worden aangeboden in
een tariefzak, die u voor € 1,20 per zak in de
winkel kunt kopen.U kunt daarmee zelf beïnvloeden hoeveel u betaalt voor de inzameling

van uw afval. immers, hoe beter u uw afval
scheidt, des te minder tariefzakken u hoeft
aan te schaffen en des te lager worden
uw kosten.
Het is beter voor het milieu.
Op dit moment bevat het restafval nog veel
materiaal dat prima kan dienen als grondstof
voor een nieuw product. Zo zit er bijvoorbeeld
veel oud papier en plastic in het restafval.
door dit beter te scheiden kan er meer afval
worden hergebruikt en wordt er minder
afval verbrand.
Uniek en goedkoop
Horst aan de Maas behoort straks tot de
gemeenten met de laagste afvalstoffenheffing
van Nederland. Het beter scheiden
van afval levert geld op. Hoe meer plastic,
papier en glas wordt ingezameld, hoe hoger
de opbrengst. daarnaast worden kosten
bespaard doordat gescheiden afvalstromen
goedkoper kunnen worden verwerkt als
het niet naar de verbrandingsoven gaat.
Na een succesvolle proef in Meterik en de
Sevenumse wijk ’t Luttelt gaat Horst aan
de Maas bovendien als eerste Nederlandse
gemeente het keukenafval huis aan huis
inzamelen. Ook daarmee lopen we voorop.

Vanaf 2012 wordt in Horst aan de Maas het
keukenafval tweemaal per week huis aan huis
opgehaald.

Op weg naar de invoering
Het nieuwe afvalsysteem wordt op 1 januari 2012 ingevoerd. Wat mag u voor die datum nog verwachten?
• In november worden informatiebijeenkomsten
gehouden voor de bewoners van appartementencomplexen. de bewoners ontvangen
daarvoor een persoonlijke uitnodiging;
• In oktober/november kunt u op de website van
de gemeente zien waar de tuinkorven komen
in de dorpen waar er nu nog geen staan. de
tuinkorven worden in december geplaatst en
kunnen vanaf januari 2012 worden gebruikt;
• Half december ontvangt u een ‘startpakket’.
dat bestaat uit een emmer van 10 liter voor
het keukenafval, een rol met tien zakken voor
het blik en de drankpakken, één tariefzak
voor het restafval en twee stickers die u op
de nieuwe keukenafvalemmer en de huidige
afvalbak kunt plakken;
• Daarnaast ontvangen alle huishoudens half
december een ‘persoonlijke afvalkalender’.
de afvalkalender laat op overzichtelijke wijze
zien wanneer welk afval bij u aan huis wordt

opgehaald. Aan de afvalkalender is een
internetpagina gekoppeld. Als u op de internetpagina uw postcode en huisnummer invoert,
ziet u precies wanneer het afval bij u in de
straat wordt opgehaald.

Het nieuwe afvalsysteem
1) in de hele gemeente Horst aan de Maas
wordt het tuinafval voortaan ingezameld in
korven. deze tuinkorven staan op maximaal
honderd meter loopafstand van de grens van
uw perceel;
2) het keukenafval wordt twee keer per week
apart ingezameld. U ontvangt daarvoor in
december 2011 een afvalemmertje van
10 liter. Ook luiers en incontinentiemateriaal
mogen bij het keukenafval. Het plastic uit de
luiers wordt er later met een speciale zeef
uitgehaald. U hoeft daarom geen gebruik te
maken van biologisch afbreekbare zakjes;
3) restafval wordt in zakken ingezameld en niet
meer in de grijze of blauwe container. Voor
het restafval moet u tariefzakken gebruiken,
die u in de winkel kunt kopen. Het restafval
wordt straks elke twee weken ingezameld;

4) de inzameling van het plastic gebeurt vanaf
2012 met een container. Hiervoor kunt u uw
oude restafval- of gft-bak hergebruiken.
de container met het plastic wordt straks
elke twee weken geleegd;
5) het blik en de drankpakken, zoals yoghurten sappakken, worden voortaan apart
ingezameld. U kunt ze aanbieden in de
gratis gele afvalzakken, die elke twee weken
worden opgehaald;
6) grofvuil wordt, na uw telefoontje, gratis aan
huis opgehaald. Ook bouw- en sloopafval
wordt aan huis opgehaald, maar daarvoor
moet worden betaald;
7) de inzameling van oud papier, glas en textiel
verandert niet.

De belangrijkste veranderingen op een rij

Enthousiasme over proef
met keukenafval
Onlangs is een proef gedaan met het tweemaal per week inzamelen van keukenafval.
Ruim 600 huishoudens in de Sevenumse wijk
’t Luttelt en in Meterik werden gevraagd mee
aan de proef mee te doen. “In het begin zag
ik er tegen op om alles te gaan scheiden”,
zegt Angelie Verheijen uit Sevenum, een van
de deelnemers aan de proef, “maar toen ik
merkte dat ik géén stinkend afval meer had,
stimuleerde het mij des te meer om nog beter
het afval te gaan scheiden.”
Het enthousiasme van Angelie Verheijen wordt
door veel deelnemers aan de keukenafvalproef
gedeeld. in een recentelijk gehouden enquête
gaf 83% aan door te willen gaan met de aparte
inzameling van keukenafval. Slechts 7% van de
respondenten is niet daartoe bereid. eveneens
83% vindt het tweemaal per week ophalen van
het keukenafval een verbetering van de service.
Voor 82% van de respondenten is het scheiden
van keukenafval al na vier maanden routine
geworden. en 63% van de deelnemers aan de
enquête heeft gemerkt dat de hoeveelheid
restafval fors afnam.Zo ook Mieke Smulders uit
Meterik. “Wij zijn van een 140 liter container naar
een 40 liter container gegaan en ook die hebben
we niet iedere keer vol.” Frits van Wijlick uit
Sevenum heeft dezelfde ervaring. Hij moest aanvankelijk wennen aan het apart verzamelen van
keukenafval, maar “als je er positief tegenover
staat, weet je binnen enkele weken niet beter.
en je weet snel genoeg wat er wel en niet in mag.”
Angelique Zanders uit Meterik wilde eigenlijk niet
meedoen aan de proef, maar liet zich door haar
buurvrouw overhalen om toch naar de informatiebijeenkomst te gaan. Haar aanvankelijke scepsis
is omgeslagen in groot enthousiasme. “Wij zijn
door deze proef helemaal gemotiveerd om zo min

Overal in Horst aan de Maas worden korven
geplaatst voor het tuinafval

Meer weten? Kijk op

mogelijk restafval over te houden. Wij hebben in
de praktijk ervaren dat dat écht kan!”
Emmertje in de keuken
de meeste deelnemers aan de proef vinden het
afvalemmertje van 10 liter groot genoeg. Zeker
omdat het tweemaal per week wordt geleegd.
Sommigen plaatsen het in het keukenkastje,
anderen laten het buiten staan. Zoals Angelie
Verheijen. “Het groene emmertje heb ik buiten
staan. Binnen in de keuken staat een klein bakje
met een klapdekseltje, waar ik tijdens het koken
afval in doe. een tot twee keer per dag schud ik
dit buiten om in het groene emmertje.”
Mieke Smulders heeft een dubbele afvalbak in de
keuken staan. dat maakt het eenvoudiger voor
haar om het afval te splitsen. Angelique Zanders
maakt gebruik van het door de gemeente
geleverde emmertje. “ik heb het bakje gewoon
in de keuken staan. tegen de tijd dat het zou
kunnen gaan stinken is het alweer geleegd.”
Ook Carla Meijers uit Meterik is positief over de
proef. “Het scheiden van het afval is voor ons
(een gezin van vijf personen) een leuke uitdaging.
Om het zo goed, maar ook zo efficiënt mogelijk
te doen. Niet alleen voor ons, maar ook voor het
milieu en de toekomst van ons nageslacht. Want
we zijn in de afgelopen jaren steeds meer afval
gaan gebruiken. ik vind het scheiden van keukenafval een positieve ontwikkeling.”

www.afval2012.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zwem4daagse 2011
Voor de 36e maal staat Horst in het teken van
de zwemvierdaagse. Deze zwemvierdaagse
vindt plaats van 25 t/m 28 oktober in zwembad

De Berkel en alle informatie is te vinden op de
website van de gemeente Horst aan de Maas,
www.horstaandemaas.nl.

Dansmiddag 55+ ‘ers
gemeente Horst aan de Maas
Op zondagmiddag 23 oktober a.s. organiseren
de KBO Horst en Froxx Feesterij een groot
dansfeest voor alle 55+’ers in de gemeente
Horst (Sport) aan de Maas. Dit dansfeest is
onderdeel van de landelijke campagne
“Mag ik deze dans van u?”, een initiatief van
de Stichting Consument en Veiligheid en het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
(NISB). Het doel is meer senioren op een
aangename manier in beweging te brengen,
de gezondheid op peil te houden en hiermee
het aantal valongelukken onder senioren te
verminderen.
Waarom? Omdat dansen niet alleen leuk is,
maar ook nog eens gezond! Dus neem uw man,
vrouw, kinderen, buren en/of vrienden mee, trek
uw dansschoenen aan en kom gezellig met ons
mee dansen. Ervaar weer hoe leuk en gezellig

die dansfeesten van vroeger waren. Met livemuziek is het weer helemaal als vanouds.
Ook diegenen die niet van dansen houden
kunnen deze middag komen kijken naar de
workshops en verschillende demonstraties.
De middag bestaat uit twee identieke blokken
die starten om 13.00 en om 15.00 uur. Tussen
13.30 – 14.30 uur en 15.30 - 16.30 uur zijn er
demonstraties en workshops van rolstoeldansen,
volksdans, Zumba gold en linedance.
Tevens zullen er balansoefeningen worden
gegeven om zo het vallen te verminderen.
De GGD Noord-Limburg zal aanwezig zijn
om u meer informatie te geven om vallen te
voorkomen. Zaal Froxx is gelegen aan de
Venrayseweg in Horst tegenover De Oude Lind,
achter sportschool ANCO.
De entree is gratis en iedereen is van harte
welkom. Oktober is dansmaand!

Inzameling snoeiafval Meerlo,
Tienray en Swolgen
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 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.

Sinds kort zijn Truus en Jac van Ooijen de nieuwe beheerders van gemeenschapshuis Debije in
Hegelsom. Het echtpaar ontving een felicitatieboeket van de gemeente Horst aan de Maas.

Kern met Pit
De Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM) start dit jaar weer
de wedstrijd Kern met Pit. Je kunt je met jouw
project inschrijven tot 30 november 2011.
Via de wedstrijd Kern met Pit gaan bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor hun
leefomgeving binnen een jaar te realiseren.

Informatie over terugbetaling
van de leges voor de ID-kaart
Mensen die recht hebben op terugbetaling
van hun identiteitskaart krijgen deze week
een brief van de gemeente om de terugbetaling af te kunnen handelen.
Juridische ontwikkelingen
Op vrijdag 9 september 2011 heeft de Hoge
Raad beslist dat voor het aanvragen van een
Nederlandse identiteitskaart geen leges meer
gevraagd mogen worden. Inmiddels heeft de
1e kamer ingestemd met een reparatiewet en
moet er weer gewoon betaald worden voor
de ID-kaart.
Dit betekent wel dat mensen die in de periode
tussen 26 augustus 2010 en 9 september 2011
betaald hebben voor hun ID-kaart, hun kosten
vergoed krijgen door de gemeente.

Vorige week vierde het echtpaar Kleeven – Gielen uit Lottum hun 60 jarig huwelijksfeest.
Burgemeester Kees van Rooij bracht hen een bezoek en feliciteerde hen met deze mijlpaal.

Als dat lukt, ontvangen zij het predicaat Kern
met Pit en 1.000 euro. De wedstrijd is bedoeld
voor bewonersgroepen die zich verantwoordelijk
voelen voor de leefbaarheid in de buurt, wijk of
dorp en zich daarvoor willen inzetten.
Wil je meer weten, info via www.kernmetpit.nl
of telefoonnummer 026-4455146.

Wanneer komt u in aanmerking voor terugbetaling van de leges?
• De identiteitskaart is aangevraagd in de periode 26 augustus 2010 tot en met 9 september
2011 (dus paspoorten of rijbewijzen vallen
buiten deze regeling).
• U heeft na 26 augustus 2010 de identiteitskaart aangevraagd (U bent minimaal 13 jaar
en 6 maanden op het moment van de aanvraag van de ID-kaart.

Hoe kan ik zien wanneer mijn ID-kaart is
aangevraagd?
Op de ID-kaart staat een afgiftedatum. Dit is
de datum waarop de ID-kaart is aangevraagd.
Zo kan men zien of men in aanmerking komt
voor terugbetaling van betaalde leges.
Hoe werkt de terugbetaling?
U krijgt van de gemeente in de periode tussen
17 en 21 oktober een brief. Als we uw nog niet
over uw bankgegevens beschikken krijgt u ook
een antwoordformulier waarop u aan kunt geven
op welk bank- of girorekeningnummer het geld
kan worden overgemaakt. U stuurt
het ingevulde antwoordformulier retour vóór
31 oktober 2011 . Personen waarvan wij al een
rekeningnummer in ons bezit hebben, worden
gevraagd het rekeningnummer te controleren
en alleen telefonisch te reageren als het niet
correct is. Als de gegevens verder correct zijn,
hoeft u verder geen actie te ondernemen.
Wanneer krijg ik mijn geld?
In de maand december 2011 wordt het geld
automatisch op uw rekening gestort. Dat heeft
te maken met de behoorlijke hoeveelheid betalingen voor identiteitskaarten die afzonderlijk en
handmatig in de administratie moeten worden
aangepast. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Commissie Bezwaar

Inzameling afval

Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten

Vrijdag 21 oktober
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 22 oktober
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Meterik
• Inzameling oude metalen Hegelsom,
Norbertusparochie
• Snoeiafval Meerlo, Swolgen, Tienray
Maandag 24 oktober
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Zuid
Dinsdag 25 oktober
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
Woensdag 26 oktober
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray

Op dinsdag 25 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 de bezwaarschriften gericht tegen de omgevingsvergunning
voor het slopen van een kantoorpand op de
locatie Houthuizerweg 20a te Lottum.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot
planschade.
Om 19.45 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing om
een schadevergoeding toe te kennen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077)477 97 77.

Baby-/peuterzwemmen is populair

Zwembad De Berkel breidt
baby-/peuterzwemmen uit

Donderdag 27 oktober
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 28 oktober
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 29 oktober
• Inzameling oud papier Lottum, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan
de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren
bellen met de gemeente, 077 – 477 97 77
of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Dinsdag 25 oktober géén
raadsvergadering
Vanwege de herfstvakantie vergadert de raad
niet op dinsdag 25 oktober 2011.
Het gemeentehuis is dan ’s avonds gesloten!
Agenda
De eerstvolgende bijeenkomsten van de raad
zijn op:
Dinsdag 1 november: Commissie Ruimte
Dinsdag 8 november: Raadsvergadering
Dinsdag 15 november: Commissie Samenleving.

Bekendmakingen
Vanaf de eerste keer dat het baby-peuterzwemmen in zwembad De Berkel plaatsvond,
is het een goed bezochte activiteit. Vanwege
dat succes breidt zwembad De Berkel de
mogelijkheid van baby-/peuterzwemmen uit.
Niet alleen op maandag kunnen ouders met
hun jonge kinderen terecht, maar voortaan
bestaat daarvoor op woensdag ook gelegenheid. Nieuw is dat er op woensdag een ander
systeem gehanteerd wordt voor het baby-/
peuterzwemmen. Op woensdag zullen de
vorderingen van de jonge zwemmers
schematisch in kaart worden gebracht, waardoor het voor ouders inzichtelijk wordt hoe
een en ander verloopt. Bovendien ontstaat
er zo spelenderwijs een goede aansluiting
op het door zwembad De Berkel ontwikkelde
volgsysteem voor de zwemlessen ABC.
Kwaliteitsslag
Zwemmen is voor jonge kinderen een gezonde
bezigheid. In een watertemperatuur van 32
graden is het voor de baby’s en peuters zeer
aangenaam vertoeven. Door met vaste groepen
te werken ontstaat de mogelijkheid om gerichte,
maar uiteraard nog steeds hele speelse, lessen
te geven. Als de lesstappen met goed gevolg
zijn doorlopen, wordt dat bevestigd door een
heus ‘certificaat’. Al met al een kwaliteitsslag die

kenmerkend is voor de professionele aanpak
die zwembad De Berkel voorstaat.
Groepen
Op woensdag (vanaf 2 november 2011) zullen
er in De Berkel drie leeftijdsgroepen starten.
Van 10.30 tot 11.00 uur de ‘pinguïns’. Deze
kinderen zijn tussen de 3 en 4 jaar en zij worden
voorbereid op de particuliere zwemlessen.
Van 11.00 tot 11.30 uur zijn de ‘krokodillen’ aan
de beurt: deze kinderen zijn tussen de 1½ en
3 jaar. Daarna is het zwembad tot 12.00 uur
beschikbaar voor de ‘visjes’ (leeftijd vanaf 3
maanden tot 1 ½ jaar). Steeds een half uur,
waarvan 25 minuten besteed wordt aan ‘les’ en
vijf minuten overblijft om te spelen.
Aanmelden en informatie
Omdat er op woensdag in vaste groepen
gezwommen wordt, die een stapsgewijs
programma volgen, is aanmelden van te voren
nodig. Wanneer de groepen vol zijn, wordt er
een wachtlijst opgesteld. Voor aanmelding en
meer informatie kunt u terecht bij Zwembad
De Berkel. Bel daarvoor 077-4779725 of mail
naar: zwembad@horstaandemaas.nl.
De instuifmogelijkheid met baby’s en
peuters blijft overigens nog steeds op
maandag bestaan.

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.
Grubbenvorst
Nieuw erf 3
Hegelsom
Hillenweg 11
Horst
Peeldijkje
Houtopstanden Horst
Doolgaardstraat 42
Klompenmakerstraat 26
Venrayseweg 151
Dr. van de Meerendonkstraat
(Plan Hof te Berkel)
Bendersestraat 5
Klompenmakerstraat 26
Gastendonkstraat 17
Witveldweg 100 (verzonden 18 oktober 2011)
De Afhang kavel 156
Toetsingskader Subsidieverlening 2012-2015

Kronenberg
Kronenbergweg 17
Lottum
Zandterweg 39
Zandterweg 14
Meerlo
Tienraijseweg 22
Julianastraat/Leeuwerik
Melderslo
Boomsweg 2a
Swolgenseweg 10
Beemdweg 5b
Sevenum
Steeg 43
Op den Bergen 4
De Vorst 3
Maasbreeseweg 100
Swolgen
Mgr. Aertsstraat 3a

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

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.
Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens

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.
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RAADSFEITEN
EDITIE 20 OKTOBER 2011

Raad en Daad:
Gast van de Raad

De raadsvergadering
van 11 oktober 2011

Met ingang van de raadsvergadering van 22 november introduceert het TV-magazine Raad
een Daad een nieuwe rubriek: Gast van de Raad. Het doel is dat deze Gast van de Raad zijn
of haar ervaring na aﬂoop van de vergadering vertelt in het programma Raad en Daad.
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat
personen uit de Horster gemeenschap hun
meningen, ervaringen en ideeën op allerlei gebied kwijt kunnen. En natuurlijk horen daar ook
(kritische) opmerkingen over haar eigen functioneren bij. Daarom deze Gast van de Raad. Op
uitnodiging van de gemeenteraad neemt deze
gast tijdens een raadsvergadering plaats op de
publieke tribune. Na aﬂoop van die vergadering
deelt deze gast dan in Raad en Daad zijn of
haar ervaring van die avond met de kijkers. Wat
viel op? Wat vond u ervan?
Daarnaast mag deze gast tijdens interviews
met raadsleden aanwezig zijn in de studio van
Raad en Daad. Hij of zij mag dan tijdens dat

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

interview ook zelf vragen stellen of opmerkingen maken.
Zoals gezegd start de nieuwe rubriek op
dinsdag 22 november. Die avond is onze
Gast van de Raad: mevrouw Marlies Scheres,
adjunct-directeur VMBO onderbouw van het
CITAVERDE College in Hegelsom. Raad en
Daad is nu al benieuwd naar haar reactie.
Wilt u ook een keer aanschuiven als
Gast van de Raad? Meldt u dan aan via
raadendaad@horstaandemaas.nl of
telefonisch via 077 – 477 97 71 (grifﬁe gemeenteraad). Wij heten u graag van
harte welkom in onze studio!

Op dinsdag 11 oktober 2011 vond een openbare
vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.

Burgerpodium
Na aﬂoop van de Wegwijsdag presenteerden enkele
leerlingen van het CITAVERDE College het project
dat de meeste stemmen kreeg tijdens de jeugdraadsvergadering: ‘Green Soup’. Zij willen tijdens de
Floriade een nieuw record vestigen: een ketel met
maar liefst 27.000 liter soep! Voor de uitvoering is
een bedrag van € 1.250 beschikbaar.
Dhr. Driessen en mevr. Knoops overhandigden het
door hen geschreven boekje “Dorp en Beleid voor
iedereen” aan wethouder Op de Laak. Een reactie
op de bezuinigingen van het rijk; onder meer over
bewustwording van burgers, het ‘samengevoel’, etc.
Dhr. Van Wylick, voorzitter Dorpsraad BroekhuizenBroekhuizenvorst, gaf de raad mee om de gymzaal
binnen de MFA (multifunctionele accommodatie) aan
te passen voor de leefbaarheid in beide kernen.
Spreekrecht raadsleden
Dhr. Bouten sprak over de markt (start eerste fase
centrumplan) in Lottum. B&W heeft eerder gezegd
dat waar het kan ‘werk met werk’ te combineren.
Maar, het moet wel passen binnen de huidige en
toekomstige ﬁnanciële situatie.

Wegwijsdag 2011:
Enkele leerlingen CITAVERDE
College presenteren 'Green Soup'
tijdens de raadsvergadering.

Column
De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: CDA.

Samen leefbaar maken → zelf aan de slag!!

Leefbaarheid en Zelfredzaamheid
In de laatste vergadering heeft de raad de visie
op leefbaarheid en zelfredzaamheid Horst aan
de Maas vastgesteld. Wat betekent dat nu in
de praktijk? Kort samengevat: u weet zelf het
beste wat goed voor u is en u neemt zelf, of
samen met anderen, de handschoen op om het
te realiseren. Het is dus niet meer: ‘u vraagt,
de gemeente draait’, maar u zult gestimuleerd
worden om zelf die zaken op te pakken waarvan
u van belang vindt dat ze geregeld worden.
Doet de gemeente dan niets meer? Zeker wel.
Voor een aantal zaken is en blijft de gemeente
verantwoordelijk. Maar steeds vaker zal de
raad, het college en de ambtelijke organisatie
zich gaan afvragen: ‘is dit iets wat wij op moeten
lossen of regelen, of is dit iets dat de burgers
ook zelf kunnen doen?’
Belangrijkste achtergrond hiervan is het feit
dat leefbaarheid in belangrijke mate afhangt
van ‘betrokken’ burgers. Samen een oplossing
zoeken voor problemen die je ervaart en elkaar
aanspreken op ieders verantwoordelijkheid.
Dit is niet alleen goed voor de betrokkenheid,
maar ook voor de acceptatie van de (zelf aange-

dragen) oplossing.
Er zijn 4 proefgebieden aangewezen waarin
deze werkwijze in de praktijk wordt gebracht.
Dit zijn:
• verloedering van de openbare ruimte
• betrokkenheid jeugd bij sozen
• (wet) Maatschappelijke ondersteuning
• GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).
Deze aanpak zal voor alle partijen wennen zijn.
Met name ambtenaren zullen zich deze veranderende werkwijze eigen moeten maken Zij
staan immers in direct contact met de vragende
burger. Ook de rol van de dorpsplatforms is een
belangrijke hierin. Niet (meer) als probleemoplosser en/of actiegroep, maar als intermediair,
adviesorgaan en stimulator.
We staan als raad positief tegenover deze visie.
En er zal best wat fout gaan en ook discussie
ontstaan. Maar dat is goed. Daarmee houden
we elkaar scherp in de verdere ontwikkelingen.
Namens het CDA, Elbert Joosten

Actieve informatie B&W
Wethouder Op de Laak informeerde de raad over
de perikelen rondom de beveiliging van de website.
HadM werkt aan een zo optimaal mogelijke beveiliging van haar digitale informatie.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• Essentie: brief over ontwerp bestemmingsplan (BP)
“Achter de Pastorie”. Antwoord: het bezwaar van de
provincie wordt waarschijnlijk ingetrokken.
• PvdA-PK / Essentie: brieven 6 t/m 9: over BP
Buitengebied. Antwoord: uiteindelijk was er sprake
van een zorgvuldige voorbereiding.
• PvdA-PK: RIB (Raadsinformatiebrief) over communicatie met samenleving. Antwoord: de nota
sociale media wordt besproken in de commissie
samenleving.
• PvdA-PK: RIB over toerisme voor iedereen.
Antwoord: het rolstoel-/scootmobielpad is klaar.
Wellicht op een ludieke manier aandacht aan
geven. Voor nieuwe projecten komt B&W met een
voorstel naar de raad.
• PvdA-PK / D66: RIB over wapenvergunningen.
Antwoord: B&W wacht het landelijke onderzoek
hierover af.
• PvdA-PK: RIB over jaarverslag Dynamiek,
daling leerlingenaantallen. Antwoord: B&W
houdt met deze cijfers rekening bij het Integraal
Huisvestingsplan voor scholen.
• PvdA-PK: RIB over herstructurering bedrijventerreinen. Antwoord: Het bedrag is exclusief een bijdrage
van de provincie. Binnenkort volgt hierover een
gesprek met de Industriële Club HadM.
Notulen raadsvergadering 13 september 2011
Het verslag werd unaniem (met een tekstuele aanpassing) vastgesteld.
Bezwaarschrift HSV ’t Voorntje, Grubbenvorst
De raad besloot unaniem om het bezwaarschrift van
de HengelSportVereniging ’t Voorntje niet-ontvankelijk te verklaren.
Toetsingskader subsidieverlening 2012-2015
De raad stemde in met het Toetsingskader subsidieverlening 2012-2015. Wel volgt in 2012 een

totale heroverweging van de toekomstige
subsidieverlening.
Krediet MFA Broekhuizenvorst
De beslissing over dit onderwerp werd uitgesteld.
B&W gaat zorgvuldig kijken naar wat de (on)
mogelijkheden zijn van een dubbele aanbesteding,
waarvan één met verhoging van het plafond.
Nota visie leefbaarheid en zelfredzaamheid
De raad stelde de visie leefbaarheid en zelfredzaamheid vast en stemde in met vier proefprojecten (voorkomen verloedering openbare ruimte; betrokkenheid
jeugd bij sozen; (W)Maatschappelijke Ondersteuning;
Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan).
Verordeningen nieuwe gemeente HadM
De nieuwe gemeente is 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 dezelfde
regels gelden. De raad stelde de hierna genoemde
verordeningen unaniem vast:
• Dorpsplatforms (De raad stelde de verordening
dorpsplatforms unaniem gewijzigd vast. Het ingediende amendement van D66 hierover werd niet
aangenomen.)
• Huisvesting onderwijs
• Onderhoud en renovatie basisscholen
• Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
• Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
• Plaatsingsbeleid Wet Sociale werkvoorziening
(Wsw) en Persoonsgebonden budget begeleid
werken Wsw
• Toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand
(WWB) en Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
• Werkleeraanbod WIJ
• Re-integratieverordening, re-integratiesubsidies, re-integratiepremies
• WWB, WIJ, Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
• Algemene begraafplaats Grubbenvorst
• Uitvoering noodverordeningen
• Bezwaarschriften en klachten
• Inspraakverordening (De raad stelde de inspraakverordening unaniem gewijzigd vast. Het ingediende amendement van PvdA-PK hierover werd
unaniem aangenomen.)
• Wet Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens
• Archiefverordening
• Doelmatigheid en doeltreffendheid
Huurproblematiek HadM
Unaniem nam de raad het door de CDA-fractie
ingediende initiatiefvoorstel aan. B&W gaat nu oplossingen zoeken om de achterstand in huurwoningen
binnen HadM weg te werken.
Motie Mauro Manuel
De meerderheid van de raad nam de motie gewijzigd
aan. B&W gaat een beroep doen op minister Leers
om Mauro Manuel niet uit te zetten.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens de
raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl kunt u
de videobeelden van de raadsvergadering bekijken.
Dat kan al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld
(in de volgende vergadering), kunt u de vergadering
in het digitale archief raadplegen als videobestand en
ook als schriftelijk verslag.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP: sociale huurwoningen
CDA: Na jaren ontkennen en tegenstemmen, nu toch een voorstel indienen
In de raadsvergadering van 13 september kwam het CDA met een
initiatiefvoorstel om de problemen in de sociale huurwoningsector te
onderzoeken. Op zich een prima initiatief dat de SP graag ondersteunt.
Toch hoorde de SP het initiatiefvoorstel met opgetrokken wenkbrauwen
aan. Van verbazing, wel te verstaan. Voorheen heeft het CDA alle voorstellen van de SP op dit terrein geblokkeerd.
De SP vraagt al jaren aandacht
voor de problemen in de sociale
huursector en heeft samen met
huurders actie gevoerd om de situatie
te verbeteren. Wat deden de andere
partijen bij dit probleem? Niets.
Het grootste probleem volgens
de SP was dat goede en ook vaak
betaalde huurwoningen gesloopt
of verkocht werden en hiervoor in
de plaats geen goede woningen
gebouwd of beschikbaar kwamen in
dezelfde prijscategorie. Het aantal

huurwoningen nam dus af en daarbij ging de gemiddelde prijs voor
de woningen omhoog. Zorg voor de
mensen die in aanmerking komen voor
een sociale huurwoning is de primaire
taak van een woningstichting. Maar die
liet verstek gaan.
De SP werd aan de kant gezet,
want de problemen vielen allemaal wel
mee. Zelfs bij grondprijsdifferentiatie
(grond goedkoper verkopen, om de
huizen goedkoper te krijgen) kreeg de
SP geen steun, want ‘de markt bepaalt’

was de slogan van het CDA. Dat doet
een gemeente niet. Wel starterleningen
verstrekken voor huizenkopers, maar
niets aan de grondprijs doen ten gunste
van sociale huurders, was het devies
van de andere partijen.
Nu komt het CDA met een initiatiefvoorstel om de problemen in de sociale
huurwoningsector te onderzoeken.
Zelfs de drempel van 33.000 euro om
in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning moet volgens deze
partij worden aangepakt. Op landelijk
niveau heeft het CDA het regeringsvoorstel om mensen met een inkomen
boven 33.000 euro de toegang tot de
sociale huursector te ontzeggen volop
gesteund. Het CDA had het plan tegen
kunnen houden door een motie te
steunen van de oppositiepartijen.

Maar natuurlijk heeft het CDA
dat niet gedaan. Dat past bij haar
opstelling in al die jaren die achter
ons liggen. En nu, plotseling, moet
onderzocht worden of grondprijsdifferentiatie ook een oplossing kan
bieden. Geweldig dat na zoveel jaar
dit plan ineens te voorschijn komt.
Wij hebben natuurlijk ingestemd met
het voorstel. Het maakt ons immers
niet uit wie er met een plan komt,
zo lang de mensen er allemaal maar
beter van worden! Misschien dat de
puinhopen op dit terrein, die mede
door het CDA de afgelopen jaren
veroorzaakt zijn, dan eindelijk toch
aangepakt worden…
Michael Van Rengs
SP fractie Horst aan de Maas

Het meest complete Tuinhuisjescentrum
Tuinhuisjes • Prieeltjes • Schuurtjes • Carports • Garages

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Nu wildmenu
op de kaart
www.brugeind.nl
0478 691283
SHOWMODELLEN

MET KORTING

OPEN DAG
23 OKTOBER
11.00 - 17.00 uur

TOT 50%

Al onze huisjes worden in eigen
werkplaats vervaardigd.
www.tuinhuisjescentrum.nl
Schansweg 13, Neerkant
T (077) 466 14 43

Bezoek ons showterrein
met zeker 50
showmodellen!

Schilderkunst
voor
kinderkamers

www.puur4kids.nl
Tel. 077 - 398 72 73 / 06 20 81 35 24

Bespreking Poll week 40

Strenger optreden tegen geweld en vandalisme in Horst aan de Maas is
hard nodig
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. Een overweldigende meerderheid
van 93% is het eens met de stelling dat de gemeente Horst aan de Maas
en de politie strenger moeten optreden tegen het geweld en vandalisme in
het centrum. In een reactie laat een lezeres weten dat wat haar betreft er in
heel het centrum camera’s opgehangen mogen worden. Ze durft op zaterdagmorgen het centrum niet in met haar kinderen, omdat er overal glas ligt.
Bovendien wordt zij ’s nachts om 03.00 uur wakker van het kabaal dat het
uitgaanspubliek maakt.

Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen
bij alcoholmisbruik van kinderen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens het slotconcert van Rowwen Hèze wordt streng gecontroleerd op het
alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar. Hiermee speelt de organisatie
in op de campagne ‘ Lekker Friz’, waarvan de gemeente Horst aan de Maas
de regionale kartrekker is. Niet alleen de gemeente en Rowwen Hèze maken
zich zorgen om het toenemend alcoholgebruik onder jongeren. Ook diverse
middelbare scholen in de regio zijn een discussie rondom dit beladen onderwerp
gestart. Bovendien is er een rol weggelegd voor de horeca en met name de
sozen kunnen hun steentje bijdragen aan het verkleinen van het toenemend

drankmisbruik onder jongeren.
De mensen die echter het meest invloed kunnen uitoefenen op het
drinkgedrag van jongeren onder 16 jaar zijn de ouders. Zij hebben de
mogelijkheid om grenzen aan te geven richting hun kinderen, zij kunnen
het juiste voorbeeld geven en hun kroost uitleggen welke gevolgen het
alcoholgebruik voor de ontwikkeling van een kind heeft. Uiteraard beïnvloeden de
jongeren elkaar ook. De een wil niet onder doen voor de ander en al snel wordt
er een biertje of wijntje te veel gepakt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > Het is gevaarlijk om social media voor je werk in te zetten > eens 42% oneens 58%

Cactus
Column

Schillenboer
Als je in gezelschap je oor te
luisteren legt gaan de
gesprekken meestal over de
nieuwste stunt van de gemeente
om het keukenafval apart te
gaan inzamelen. (Cactus heeft
daarover al het nodige
geschreven). Maar het is aardig
om anderen te horen praten over
de aloude schillenboer die
vroeger met een bel op z’n
wagen de bevolking opriep om
het schillenmandje bij hem te
komen ledigen. Als er werd
geknoeid kwamen er hordes
kraaien op af en zo nu en dan
viel er ook een rat waar te
nemen. Deze schillenman zal nu
natuurlijk over een vrachtwagen
kunnen beschikken, maar het
feit blijft dat de modern geachte
PvdA zich toch weer achter
conservatieve
vuilophaalmethoden schaart.
En, hoor je dan, hoe moet
het met de ouderen en kleine
huishoudens, opslaan van de
troep in keuken of slaapkamer?
En de appartementenbewoners,
mensen die blij zijn dat ze
ondanks hun lichamelijke
gebreken en gebrekjes nog
zelfstandig kunnen blijven
wonen. De diverse vuilsoorten
zouden dan, aldus de
milieuwethouder, meermalen
per maand worden opgehaald.
De inwoners moeten dan zo
langzamerhand een enorme lijst
krijgen wat of er wél of niet in
de zak of container mag en
wanneer dezen worden
opgehaald. Er mag door de
gemeente dan zeker een boek
worden geleverd met geboden
en verboden en met de dikte
van een ouderwetse
catechismus. Inmiddels zijn er bij
de diverse
appartementenbesturen de
nodige vraagtekens gerezen en
wordt gedacht om de
gemeentelijke grapjes gewoon
terzijde te schuiven. Het
zwerfvuil zal er, en niet alleen in
de Horster dorpskern , door toe
gaan nemen. En dat laatste is
iets waar we ook niet blij mee
mogen zijn! In de Limburger van
zaterdag 8 oktober zei exgedeputeerde Gerrit Driessen dat
raadsleden soms zo dom zijn en
dat ze denken nog gelijk te
hebben ook. Geldt dat óók voor
wethouders, Gerrit?
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Reinold Wiedemeijer
te gast bij SVEB
KNVB-topscheidsrechter Reinold Wiedemeijer is op maandag 24 oktober
te gast bij voetbalvereniging SVEB. De avond die in het teken staat van
sportiviteit en respect binnen het voetbal, vindt plaats op sportpark ’t
Venneke in Broekhuizenvorst.

Dinnissen maakt een gezonde groei door. We zijn daarom op zoek
naar vooruitstrevende en creatieve technische medewerkers die
ons bedrijf komen versterken:

De voetbalvereniging wil meer
aandacht besteden aan het onderwerp
sportiviteit en respect binnen het
voetbal. Voetballen doe je namelijk
niet alleen, maar met z’n allen. De
club ziet deze avond als aftrap van
een langer traject waarin sportiviteit

en respect binnen het voetbal centraal
zullen staan. Wiedemeijer zal op zijn
manier laten zien wat de rol van de
scheidsrechter is. Een leuke avond voor
spelers, supporters of andere belangstellenden. Ook niet-leden van SVEB
zijn welkom. Aanvang is om 19.45 uur.

VACATURES
• Constructiebankwerker
(LBO/MBO)

• Monteur
(LBO/MBO)

• Verkoopondersteuning
(MBO/HBO)

• (Project)constructeur
(HBO)

Eerste kampioenen op
Mfa Kerkebos
Het gaat goed met de korfbaltak van Sporting ST op het gloednieuwe sportcomplex MFA Kerkebos in Swolgen. Zowel het D2-team als
het mini-E2-team wist ongeslagen het kampioenschap van de buitencompetitie regio Zuid binnen te halen. Beide teams kregen een
oorkonde en een mooie standaard overhandigd.

• Electrical engineer
(HBO)

• Proces engineer
(HBO)

Contact
Bianca Trienekens, Hoofd P&O,
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum
telefoon: 077 467 35 55
e-mail: b.trienekens@dinnissen.nl

Meer informatie?
Kijk op www.dinnissen.nl

MTB-wedstrijd Horst

Dave Vermazeren tweede
Mountainbiker Dave Vermazeren uit Horst is vorige week zondag voor de
derde keer op rij als tweede geëindigd bij de nieuwelingen en junioren
tijdens de Mulleners Wintercompetitie voor Cyclocrossers en Mountainbikers.

www.dinnissen.nl

Dit is een competitie van veertien,
wedstrijden verspreid over Limburg, die
gedurende de wintermaanden wordt
verreden. Net als in de voorgaande
wedstrijden reed Dave, momenteel

rijdend voor het x-trail team van
FietsSportief uit Maashees, een constante wedstrijd, maar was Nederlands
kampioen Roel van der Stegen uit
Reuver te sterk voor hem.
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SVEB wint van Panningen
Door: Herman Hendrix
De eerste overwinning van SVEB in de derde klasse. Panningen werd in een boeiende wedstrijd op eigen veld in
de blessuretijd geklopt, een verdiende en zeer welkome overwinning, behaald met hard werken door het hele
team, maar ook slim gespeeld want vooral het eerste half uur trok Panningen fel van leer, echter SVEB hield ze knap
in toom en daar waar het kon zochten ze de aanval, waarin ze vooral na rust regelmatig kansen uitspeelde en dan
ook uiteindelijk loon naar werken kregen.

Donderdag 20 oktober, Vrijdag 21 oktober en Zaterdag 22 oktober

P
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J
N
J
I
MAGAZ
jacks
v.a. 20,00 blazers
v.a.15,00
pantalons en rokken v.a. 10,00 gilets
v.a. 7,50
vesten en truien
v.a. 7,50 blouses en shirts v.a. 7,50

Speciale aanbiedingen in de winkel
met kortingen tot 50%*
20% korting op alle jacks*
*tenzij anders aangegeven

Openingstijden:
Maandag 13.30-18.00 uur
Di. t/m Do. 9.30-18.00 uur
Vrijdag
9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

Spoorstraat 1 Tienray
0478-691271

A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

Joris de Mulder kopt net over (Foto: Thijs Janssen)
De openingsfase was duidelijk voor
Panningen. Zij zette SVEB vast op het
middenveld, dachten dus snel resultaat
te halen en lieten daardoor achterin
enkele steken vallen en in de 9e minuut profiteerde SVEB daar slim van:
0–1. Panningen herstelde zich hierna
en met diverse knappe aanvallen werd
de ploeg heel gevaarlijk en dat leidde
in de 23e minuut tot de verdiende
gelijkmaker. 1–1. In deze fase kon SVEB
moeilijk in de aanval komen, maar
uit één daarvan stond het in de 34e
minuut ietwat tegen de verhouding in

1–2, Joris de Mulder schoot raak uit een
combinatie met Tim Geurts. SVEB dacht
al met een voorsprong naar de thee
te kunnen, maar 30 seconden voor tijd
stond het gelijk uit een fraaie aanval
over links: ruststand 2–2.
Al vrij snel na rust werd duidelijk dat Panningen zijn meeste kruid
verschoten had. SVEB kwam steeds
beter in het spel en kwam regelmatig
gevaarlijk in het zestien metergebied
van de tegenstander. In de 53e minuut
werd een SVEB doelpunt op advies van
de grensrechter afgekeurd.

Joris de Mulder werd in de 75e minuut nog net gestuit, Dean Crompvoets
vond de Panningendoelman in de 80e
minuut op zijn weg en Tim Geurts
trof de lat uit een fraaie omhaal in de
87e minuut. Het was echter nog niet
gedaan want in de 91e min stond SVEB
toch nog verdiend op winst. Uit een
zeer mooie aanval via Tim Geurts, Joris
de Mulder en Maik Vermazeren, mocht
Dean Crompvoets het beslissende tikje
geven en zich als matchwinnaar laten
huldigen. Zondag heeft SVEB geen wedstrijd, dus tijd om op rust te komen.
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Volleybalvereniging Olsredlem
in het nieuw
Volleybalvereniging Olsredlem uit Melderslo heeft van fysiotherapie praktijk Westsingel in Horst nieuwe vesten
gekregen. De samenwerking gaat verder dan alleen de vesten, want de betrokken fysiotherapeuten hebben tijdens
een informatiebijeenkomst bij de leden van Olsredlem aangetoond hoe bepaalde kwetsuren ontstaan en hoe deze
te behandelen zijn.

vRIjDag
18 novEMBER

ZaTERDag
19 novEMBER

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

Tijdens trainingen worden onder
andere video-opnames gemaakt
om naderhand de beelden te analyseren, om zodoende blessures aan

bijvoorbeeld knie, schouder en enkel
in de toekomst te kunnen voorkomen.
De eerste nieuwe vesten werden
aangeboden door Minette Roeffen-

Keijsers en Ger Geurts van fysiotherapie
Westsingel aan het Dames 1-team van
Olsredlem.

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
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Jongens volleybal:
HVC en VC Athos gaan
samenwerken

Drie meidenteams in de D, C en B jeugdcompetitie

Met ingang van dit nieuwe volleybalseizoen zijn de verenigingen HVC uit
Hegelsom en VC Athos uit Sevenum een samenwerking begonnen op het
gebied van jongens volleybal.

Met zo’n 123.000 vrouwelijke leden bij de KNVB is voetbal in Nederland momenteel de tweede grootste teamsport voor meisjes en vrouwen. “Reden genoeg om het bij Wittenhorst wat professioneler aan te gaan pakken”,
aldus Ingrid Wagemans, jeugdbestuurslid en verantwoordelijk voor het meidenvoetbal binnen Wittenhorst.

Wittenhorst zet in op
meidenvoetbal
Wittenhorst is al vele jaren actief
met meidenvoetbal. Op dit moment
heeft de club twee damesteams en drie
meidenteams. Daarnaast zijn er nog
een aantal jonge meiden die in de gemengde teams spelen. “Meisjes vanaf
5 jaar zijn welkom”, aldus Ingrid.
Binnen Wittenhorst is Dominique
Janssen een goed voorbeeld van hoe
een voetbalcarrière van een voetbalster kan verlopen. Zij kwam al uit voor
het regioteam, het districtsteam en de
Oranjemeisjes onder 15 jaar. Op dit moment speelt ze bij het Nederlands Elftal
bij de Oranjemeisjes onder 17 jaar.
“Bij Wittenhorst zijn we zeer am-

bitieus en willen we voor de toekomst
zorgen dat we zeker twee teams krijgen binnen elke leeftijdscategorie. Dit
betekent dat nog veel meiden welkom
zijn. Op dit moment tellen we rond de
100 meiden. Dit is 10 procent van het
totale ledenaantal van Wittenhorst”,
zegt Ingrid.
“We willen ons nog meer richten
op de verdere uitbouw hiervan. Daarom
hebben we al een vrouwelijk bestuurslid, een vrouwelijke coördinator, een
vrouwelijke hoofdtrainster en binnen
elk team is een vrouw actief betrokken
bij de begeleiding.” Aldus jeugdvoorzitter Gerard Lok.

In de praktijk blijken er toch
verschillen te zitten in de benadering
van dames- en herenvoetbal. “Daarom
willen wij een maatschappelijk kader
scheppen, waarin het meidenvoetbal
zich optimaal kan ontwikkelen. Bij
Wittenhorst moet dat prima kunnen.
Kijk naar onze twee nieuwe kunstgrasvelden en in de nabije toekomst
worden nog vier nieuwe kleedlokalen
gebouwd. Ook daarbij gaan we rekening houden met het damesvoetbal
en worden lokalen aangepast naar de
wensen van de vrouwen. We hopen
in de toekomst nog veel meiden te
verwelkomen”, aldus Lok.

Verdiende winst Melderslo
De samenwerking is van start
gegaan met een C-team. Ze hebben
aan het einde van vorig seizoen al
samen getraind en dat beviel de jonge
spelers erg goed. Inmiddels zijn ze
vol enthousiasme aan het nieuwe
seizoen begonnen. Zowel Athos en
Hegelsom zijn erg blij met de nieuwe
samenwerking. Het is gebleken dat
het toch lastig is om elk jaar weer een
jongensteam van negen spelers op
de been te krijgen. Door de nieuwe
samenwerking, is dat veel gemakkelijker. Op jongere leeftijd speelt
het probleem minder, omdat het
gebruikelijk is dat er mixteams worden
ingeschreven, maar rond 12-jarige
leeftijd is het veel leuker om met een
jongens-only team te spelen. De yel
‘snoeien!’ laat al doorschemeren waar

de belangstelling van de jongens naar
uit gaat.
HVC en Athos zaten direct op
een lijn over de doelstellingen van
de samenwerking, dus de oprichting
was binnen de korst mogelijk tijd
een feit. De bedoeling is dat de
samenwerking de komende jaren
verder wordt uitgebreid met meerdere
teams en meerdere kleinere
volleybalverenigingen uit de omgeving.
Ook gaan de verenigingen bekijken of
de jongens al op jongere leeftijd liever
via deze samenwerking volleyen en zo
eerder in ‘jongens-only’team komen.
Dat geeft ook meer mogelijkheden om
de training meer op jongens te richten.
Belangstellende nemen contact
op met secretriaat@vcathos.com of
secretariaat@hvc-hegelsom.nl

Door: Alex de Swart
Melderslo is erin geslaagd om de belangrijke wedstrijd thuis tegen Egchel winnend af te sluiten. Door deze
overwinning hebben de roodwitten drie punten voorsprong genomen op Egchel, die nog steeds op de eerste
overwinning wachten.
Vorig seizoen speelden beide
teams nog een trapje lager in de
vijfde klasse. Nu spelen ze tegen
elkaar om de weg naar boven in
de vierde klasse te vinden. Op een
zonovergoten sportpark De Merel
en op een schitterend vernieuwde
grasmat werd een minder goede
wedstrijd gespeeld. De mannen van
Gé Ummentun zullen hier niet wakker
van liggen want er moest kost wast
kost gewonnen worden. De strijd
was volop aanwezig, iets wat in deze
fase van de competitie en gezien de
positie op de ranglijst, ook aanwezig
moet zijn. Melderslo was ook zeker de
betere ploeg en liet ook het beste spel

zien. Rik Spreeuwenberg heerste als
een vorst in de verdediging, dus niet
alleen met carnaval, en verdedigend
kwam Melderslo daardoor niet in de
problemen.
Ook in de aanval liet Melderslo van
zich spreken. Stijn Vullings was deze
middag diverse keren de Egchelse
verdediger te snel af en ook Bart
Verheijen liet zijn voeten spreken.
Het was dan ook niet vreemd toen
aanvoerder Rob Driessen na 20
minuten de verdiende 1-0 binnen
schoot. Bart Verheijen had net voor
de rust een goede kans om de score
te verdubbelen, maar kreeg de
bal niet goed onder controle. In de

tweede helft was het wedstrijdbeeld
hetzelfde als in de eerste helft. Alleen
scheidsrechter Philipsen liet vaker
van zich horen en strooide te veel
en onnodig met gele kaarten. Egchel
probeerde de wedstrijd te forceren
door de druk op te voeren, maar miste
de overtuiging hiervoor. Melderslo
bleef gemakkelijk overeind en het
was aan Stijn Vullings te danken dat
uiteindelijk Bart Verheijen de 2-0
kon binnenschieten. Hierdoor was
de buit binnen en kon er na afloop
getoast worden op de belangrijke
overwinning. De kopjes staan weer
omhoog en zondag speelt Melderslo
voor de beker tegen Milheezer Boys.

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!

Tot en met 31 oktober

1 kilo Elstar GRATIS

Waar??

bij besteding van 5 euro of meer voor elke klant!
Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Ze zijn er weer:

outen
Tam konijn ac1h0te,0rb0
€

✃

7 stuks

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!

Nieuw op de weekmarkt in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl
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Véloklub Sèrum viert jubileum
De naderende lucht leert hoe de weergoden hen gezind zijn. Toch een lange koersbroek of volstaat alleen een
regenjack. Voor de zekerheid toch even op buienrader kijken, maar de vaste kern van twaalf tot veertien toerrijders
van Véloklub Sèrum staat elke zondag klaar op de Sevewaeg in Sevenum voor hun wekelijks rondje door de wijde
omtrek. En de wegkapitein wijst hen de weg.

waar je doordeweeks nooit komt en genieten van de mooie natuur om je heen.
Het is extra leuk als je daarbij je lichaam
in goede conditie houdt”, aldus Engels.
Véloklub Sèrum heeft speciaal voor
de gelegenheid van het veertig jaar
bestaan een boek samengesteld met
daarin de historie van de club. Leuke

weetjes en interviews met diverse
leden van de afgelopen veertig jaar.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op
22 oktober zal de jubileumcommissie
het boek overhandigen aan de leden
en oud-leden van de toerclub. “Dit feest
wordt ook een reünie voor onze oudleden”, zegt Engels.

Wittenhorst klopt
ook Volharding

Door: Piet Nabben
Eindelijk stond er weer een competitiewedstrijd tegen Volharding op
het programma. Na het seizoen 1995/96 scheidden beide elftallen hun
wegen. Volharding werd kampioen in de eerste klasse en Wittenhorst
degradeerde naar de tweede klasse.

Eind februari halen ze de fietsen
van zolder, smeren ze de kettingen
en brengen de banden op spanning.
Als voorzichtig het eerste lentezonnetje tevoorschijn komt, wagen de
toerfietsers zich op de weg.” Eén
enkeling fietst de winter door op zijn
mountainbike, maar voor de meesten is
deze stop vooral een periode van rust”,
zegt Pierre Engels. Hij is actief lid van
de vereniging en is voorzitter van de
club. “We bouwen het aantal kilometers op. We beginnen bij 80 kilometer,
tot ruim 125 kilometer halverwege
het seizoen”, aldus Engels. “Een aantal
fanatiekelingen bereidt zich fysiek en
mentaal voor op pittige eendagswedstrijden zoals Luik-Bastenaken-Luik in de

Belgische Ardennen of de Amstel Gold
Race in het Zuid-Limburgse heuvelland.
Mijn persoonlijke uitdaging was dit jaar
het rijden van de Ötztaler Ratmarathon
in Oostenrijk. Die is extremer in het
aantal kilometers, maar ook in de hoogteverschillen.”

Het gaat om de liefde
voor het wielrennen
De toerfietsers rijden in en rond
Sevenum en dat gebied strekt zich
uit tot Midden-Limburg en Zuid-Oost
Brabant. “De wegkapiteins wijzen ons
de weg. Overigens zorgen zij er ook
voor dat we halverwege de rit een stop
maken voor een kopje koffie. We zijn

zeer fanatiek, maar het moet wel leuk
blijven”, zegt Engels.
De club is opgericht in 1971 door
vier fietsfanaten uit Sevenum en
Kronenberg, die iedere zondagochtend
korte tochten van 40 kilometer maakten
op hun trimfiets. “Niemand had gedacht
dat dit groepje zou uitgroeien tot een
volwassen toerfietsclub met bijna dertig
leden en waarbij we vandaag de dag
tochten maken van minimaal 80 kilometer op mooie racefietsen”, zegt Engels.
De club bestaat nu alleen uit mannen.
“Dat vinden we zeker jammer, want ook
de dames zijn van harte welkom om
met ons mee te fietsen. Het gaat om de
liefde voor het wielrennen. Samen door
de frisse buitenlucht, op plekken fietsen

Op een zonovergoten sportpark begon Wittenhorst hoopvol. In de eerste
de beste aanval zette Joost van Wijk
Gijs Hagens voor doelman Job Vullings.
Zijn actie behoedde de voorsprong
voor de Horstenaren. Vanaf dit moment
nam Volharding het heft in handen,
dat door Wittenhorst werd toegestaan.
Via schoten van Vincent Buijssen en
Erik Ermers was Volharding enigszins
gevaarlijk. Wittenhorst speelde in deze
fase veel te onrustig en kon de bal
maar moeilijk in de ploeg houden. Vele
passes gingen richting tegenstander.
Aan dit euvel leed ook Volharding.
Dit bleef eigenlijk tot het rustsignaal
aanhouden. Echter de grootste kans
kreeg Dennis van den Bekerom via een
steekpass van Joost van Wijk. Hij zette
Dennis alleen voor de doelman. De
doelman stond ook nu paraat.
Na de pauze kwam een veel feller
en beter spelend Wittenhorst binnen
de lijnen. Volharding had het moeilijk.
De beste kansen ontstonden toen Rob
Zanders op links via mooie voorzetten
de voorwaartsen in stelling bracht. De
eerste mogelijkheid kreeg Gijs Hagens
die de bal van dichtbij in het doel leek
te koppen, ware het niet dat de sterk
keepende Vullings de bal uit zijn doel

kon ranselen. Dezelfde Gijs Hagens ontving de bal geheel vrij een meter voor
het doel. Zijn inzet vloog richting het
station. Zo bleef Wittenhorst het spel
dicteren. Het vergat echter te scoren.
De druk bleef aanhouden en het
was dan ook niet vreemd dat in de 74e
minuut via een schitterende aanval
die van links naar rechts ging. De bal
kwam via een scrimmage voor de
voeten van Thom Derks die dankbaar
de 0-1 binnenschoot. Volharding
was danig aangeslagen en kon maar
amper voor dreiging zorgen. Aan de
andere kant was de 0-2 een uitstel
van executie. Een schitterend schot
van Bram Rubie uit een voorzet van
Will Spreeuwenberg verdween net
over. De wedstrijd werd definitief op
slot gezet toen Gijs Hagens de bal
kon ontfutselen en richting het doel
van Vierlingsbeek kon opstomen.
Deze kans liet Gijs niet liggen en
scoorde beheerst, 0-2. Het slotakkoord
kwam bijna van Will Spreeuwenberg
die vanaf rechts een voorzet op zijn
pantoffel nam. De bal zeilde naast.
Deze overwinning zorgt ervoor dat
Wittenhorst samen met Wilhelmina’08
de leiding nemen in de 2e klasse. Een
mooi resultaat van de oranjemannen.

de markt van alle markten thuis
Grenzeloos
lekker!
marktmerk Maasdammer Gatenkaas kilo
marktmerk Boeren Klassiek 500 gram

6,95
5,95

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

Eduard Camps
Vishandel
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stuntprijs!
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www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61
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Senaatslid op je negende
Judith Mooren uit Tienray is pas 9 jaar en mocht toch beslissen over een heel belangrijke prijsuitreiking. Samen
met 11 andere kinderen vormde zij dit jaar de Kinderjury en reikte ze de Prijs van de Nederlandse Kinderjury uit.
Torenhoog favoriet bij de senaatsleden van de jury was het boek van Geronimo Stinton.
nog nooit in Amsterdam was geweest.”
Ze werd door de commissaris van de
koningin in Limburg officieel beëdigd,
en kreeg een sjerp en een baret.

Ik was nog nooit in
Amsterdam geweest
Nadat ze gekozen was, ging ze
samen met de andere senatoren in
gesprek met Ed van Thijn. Daar kreeg
ze vijf boeken mee die ze mocht
beoordelen. Op een heel geheime vergadering werden al die beoordelingen
besproken. Judith wil er nog steeds niks
over zeggen, zo geheim was ‘t. “Het
was wel moeilijk om er niks over te
vertellen, bijvoorbeeld op school, maar
het is gelukt”, glundert ze. “En ik mocht
er onder schooltijd heen, ik kreeg er
vrij voor. Maar ja, een dag had ik al
vrij van school, dus toen had ik pech.”
Toch waren haar klasgenootjes wel
een beetje jaloers. Maar ze waren het
allemaal eens met de keuze van Judith
en haar collega’s, het boek van Stinton
was het leukst.
Judith vertelt hoe ze senaatslid van
Limburg in de Kinderjury is geworden.
“Ik heb een formulier opgestuurd, met
allemaal vragen, wat mijn leukste boek
was, of ik van lezen hield en waarom

ik goed zou zijn in de senaat”, zegt de
9-jarige boekenwurm. “Ik werd uit de
stapel gepikt omdat ze het origineel
vonden dat ik zei dat ik gekozen moest
worden omdat ik goed kon vertellen en

kwamen allemaal aan in zwarte limousines. “Dat was de leukste dag. Ik heb
alle schrijvers gezien en we zijn met de
boot geweest”, vertelt ze. Alle senatoren mochten een juryrapport voorlezen
en vragen stellen aan de schrijvers.
Judith mocht vragen stellen aan Mirjam
Oldenhave, die Mees Kees schreef. Om
zich goed voor te bereiden had Judith
alle boeken van de schrijfster in een
maand gelezen. “Maar mijn lievelingsboek blijft toch Mathilda”, lacht ze. Het
boek van Roald Dahl over een meisje
wat heel graag leest wint het net van
Stinton’s boek. Maar dan ook maar net.

Een heel geheime
vergadering
De uitreiking van de prijs vond
Judith het meest spannend. De schrijvers

Totdat de nieuwe kinderjury
volgend jaar geïnstalleerd wordt mag
Judith zich nog senaatslid noemen,
maar later wil ze schrijfster worden.
Op school mag ze tijdens de taalles
meestal werken in een klapper die ze
van de juf gekregen heeft. Daar schrijft
ze verhalen in. “Maar ik zeg nog niet
waarover”, zegt ze met een twinkeling
in haar ogen. “Dat mogen jullie lezen
als haar boek klaar is”, lacht mam.
Op 22 oktober is Judith nog één
keer in haar rol. Dan komt Geronimo
Stinton naar BiblioNu in Horst, van
10.00 tot12.00 uur. Foto: CPNB

Succes in China voor
Karlijn van Dinther
Karlijn van Dinther uit Evertsoord heeft muzikaal succes geboekt in
China. Ron van den Beuken uit Meterik produceerde begin dit jaar de hit
‘Catch your fall’, die Karlijn heeft ingezongen.
Het whiskymerk Hennessy nam
vijf nummers van Ron van den
Beuken op in een grote reclamecampagne in China. Alle vijf nummers
worden door Karlijn gezongen. De
Evertsoortse heeft inmiddels duetten
gezongen met diverse in China bekende artiesten, waardoor ze nu volop
in de belangstelling staat in China.

In november wordt ze weer in China
verwacht en gaat ze zes optredens
verzorgen in Beijing en Sjanghai. In
de regio is Karlijn van Dinther vooral
bekend van het nummer ‘Vanaaf
heej’ en haar gastoptredens bij
Rowwen Hèze, Herberg de Troost en
Friends For Music.

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

GRATIS... Pleunie en Nicole!
Onze binnenhuisarchitecten komen bij U thuis met
een advies op maat.

Op en zO ndag 23 Ok t. va n 12.00 tOt

17.00 uu r
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GEZOCHT

APPARTEMENT

Na onze zeer succesvolle
rondreizen de afgelopen jaren ook in 2012
volledig verzorgd en met dezelfde 24/7 service.

VOOR MAN ALLEEN
in de omgeving
Horst/Meterik

NIEUWE BESTEMMINGEN/ROUTES

Vooraf aanmelden svp via: info@reishuis.nl

Mommesstraat 11, Sevenum
T: 077- 467 2197
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Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen
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Kijk voor de actie’s
op onze website!

Dinsdag 1 November 2011
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19.30 uur in gemeenschapshuis de Wis
Mathiasstraat 2 Castenray
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www.salet-gordijnenatelier.nl
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Oktober Woonmaand!
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Nieuw!
Trans SiberiÎ express van Moskou naar Peking!!!
Vietnam, Laos & Cambodja - MaleisiÎ - Tenerife

Bel 06 15 36 46 86

• ww

Klassiek; Chinaís Metropolen & Boeddhistische schatten
Speciale aanbieding Maart 2012 14 dgn. China Yangtze cruise
IndonesiÎ; Gordel van Smaragd
U.S.A; The best of the West

honden

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

(web)winkel voor

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

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

jongeren 25

20
10

15 VRAGEN aan Dirk Jeurissen 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

Dirk Jeurissen
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Iets wat me heel erg is bijgebleven is
het moment dat pap de koffer open
maakte met het prinsenpak en de
prinsenmuts erin. Hij vertelde erbij dat
hij de prins van Horst werd. Wij mochten
dat 24 uur lang aan niemand vertellen,
wat ik heel moeilijk vond op die leeftijd.
Ik was toen net 7.
Wat is de grootste leugen die je ooit
hebt verteld?
Dat heb ik nog steeds niet verteld en
de komende paar jaartjes wil ik dat ook
graag zo houden. Als ik er nu mee voor
de dag kom waar het over gaat, is het
al te raden voor degene die het niet
mogen weten.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou graag helende krachten willen

hebben. Vorig jaar ben ik als ambassadeur voor Helpende Handen naar India
gegaan. Daar heb ik heel veel ziekte
en leed gezien, het liefst zou ik al deze
mensen weer beter maken.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
De Mèrthal, ’t Wilhelminaplein, De
Loevestraat, onze keet, De Herstraat
en niet te vergeten een klein stukje
Kasteelse Bossen. Dit omdat het plekken
zijn waar ik graag de nodige tijd verdoe.
Hier vind je mij in mijn vrije tijd en met
uitgaan.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vriendengroep Ram Sjiek. Het
zijn stuk voor stuk topvrienden. Ik beleef
de tijd van m’n leven met ze.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Het liedje ‘Kóm in mien Ermkes’ van
Corry Speycken. Het is een echt Horster
carnavalsnummer uit 1963. Corry heeft
dit gezongen tijdens de Horster Proms
in 2006, waar ik ook aan mee deed.
De manier waarop zij het bracht vond
ik mooi. De woorden kwamen hierdoor
heel goed over.

Als je de komende 24 uur man/vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Net zoals vroeger. Toen liep ik als kind
altijd samen met mijn zusjes op hoge
hakken. En dan zou ik zou samen met
mijn vriendin Maaike gaan shoppen. In
ieder geval dingen die meiden doen,
zoals naar de schoonheidsspecialiste
gaan of zo.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal belachelijk is?
Pokémon kaarten sparen. Ik had er super veel en ik was er dag en nacht mee
bezig, alsof het echte poppetjes waren.
Nou ja, ze hadden niet eens de vorm
van een poppetje, totaal belachelijk dus.
Ik durf bijna niet te zeggen dat ik stiekem nog wel eens een aflevering kijk.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk Italië, aangezien ik best wel
wat van een Italiaantje weg heb. Ik eet
niet veel anders dan pizza en lasagne.
Tijdens de uitwisseling met Italië
dachten mensen dat ik de Italiaan was

en niet een van mijn uitwisselingsstudenten.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Deze schuif ik door naar mijn vrienden
en mijn ouders. Toen ik terugkwam
van het project in India hadden ze een
surpriseparty voor me georganiseerd. Ik
kwam thuis en ging na de 9 uur durende
vlucht even slapen. Toen ik door mijn
moeder wakker werd gemaakt stonden
er beneden ineens hangtafels en hapjes.
Ik meende dat opa en oma kwamen,
maar ik realiseerde snel dat er iets
anders aan de hand was. Ik keek naar
buiten en daar stonden al mijn vrienden
rond het kampvuur te zwaaien. Ik had er
geen woorden voor.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst. Lekker döner ’kanen’. En
dan met heel veel saus!
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn eeuwige angst voor Karbonkel. Dat
is een eng figuur uit een serie die we in
groep 3 altijd moesten kijken. Ik denk
dat hij een record heeft gehaald als het
gaat om hoofdpersonen in nachtmerries
van kinderen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
In een hangmat in de zon wakker worden, ontbijt op ’bed’ geserveerd krijgen
door Maaike. ’s Middags lekker een
potje voetbal en daarna lekker pokeren.
Dan even bbq’en zodat ik goed voorbereid ben op een avondje met Ram Sjiek
bij De Buun.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik hou niet zo van tatoeages maar
eventueel een naam van een overleden
dierbare aan de binnenkant van mijn
arm geschreven met sierlijke letters lijkt
me mooi.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik hoef geen vragen te stellen aan een
helderziende, ik wacht gewoon af wat
er op mijn pad komt. Ik ga het allemaal
vanzelf wel een keer meemaken.

Demodag

15 november van 10.00 tot 19.00 uur
gratis goodiebag met leuke aanbieding
en maak kans op een gratis behandeling!
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Tina, Sybilla, Corry en Joyce
Tinails & Beauty
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl
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Gepaneerde rschnitsels
Ha

4 stuks

E 5.50

Shoarmapakket

(500 gram shoarma,
E 5.50
5 broodjes en bakje saus)

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Verrassende
verrassing
Samen met een vriendinnetje stond ik afgelopen weekend
als verrassing op het vliegveld in
Maastricht. Met z’n tweetjes
brachten we de zaterdagavond
door in de auto en maakte ons
eigen feestje op de snelweg.
Goed voorbereid stapten we
de auto in: chips en drank waren
ingeladen. Of nouja, drank, dat is
misschien een stoere woordkeuze.
Heel even stond ik met een flesje
wijn in de hand, maar al snel
bedacht ik me dat deze fles
vanavond niet opgedronken zou
worden, waardoor deze snel plaats
maakte voor twee flesjes Spa
Rood. De drank- en chipskeuze
bracht dus verder niet zo’n grote
moeilijkheden met zich mee. De
autokeuze daarentegen was wat
moeilijker. Namen we een auto
mee waar alledrie de jongens op
de terugweg royaal konden zitten,
maar die stiekem toch iets te
groot voor ons was? Of kozen we
voor het kleine, makkelijke
autootje dat voor ons perfect was,
maar waarin voor de jongens niet
zo’n comfortabele plekjes zaten?
Natuurlijk kozen we eerst heel
dapper voor de grote auto, dit ging
ons wel lukken. Die jongens
moesten toch fatsoenlijk kunnen
zitten na zo’n lange vliegreis. Toch
moet ik eerlijk toegeven dat we
op het allerlaatste moment heel
snel terugkrabbelde en we in het
kleine autootje belandde. Of
course, ik had eigenlijk ook niet
anders verwacht. Enniewee,
eenmaal aangekomen op het
vliegveld zaten we op een trap
rustig te wachten totdat de
passagiers binnenstroomden. Ja,
op de trap. In die hele aankomsthal van het vliegveld waren maar
liefst drie stoelen te vinden, die
natuurlijk al bezet waren. Het leek
wel een busstation, zo klein was
het. Nou ja, helemaal niet erg, we
zaten nu namelijk meteen naast
de gang waar de jongens uit
zouden komen. Dan zien ze ons als
eerste, grote verrassing dus,
dachten we. Toch liep het heel
anders, de verrassing was voor ons
groter dan voor hen. Als eerste
van alle passagiers kwamen ze
met z’n drieën als een windhaas
voorbij jagen, zonder dat ze ons
opmerkte. Ze rende recht op de
bus af, want stel je voor dat ze die
zouden missen. Oei! Die bus
mogen ze best missen, als ze ons
maar niet missen! Uiteindelijk is
het natuurlijk allemaal goed
gekomen en zaten ze gewoon, en
vooral heel knus, bij ons achterin
de auto. Voor hun een grote
verrassing, maar voor ons, dus
heel even, ook een zeker zo grote
verrassing! Mies
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Fietsend kunst bekijken
De Peel Natuurlijk organiseert zaterdag 22 en zondag 23 oktober een kunstfietstocht door de Peel. De route
voert deelnemers langs zeventien recreatieve bedrijven, waar dat weekend kunst te bewonderen is.
In Griendtsveen is onder andere in
Herberg de Morgenstond een tentoonstelling te zien van kunstschilder Jan
Althuizen. Een aantal recreatieve en
toeristische ondernemers in Helenaveen
en Griendtsveen hebben zich eind
2010 verenigd in organisatie De Peel

Natuurlijk. Ze willen met het samenwerkingsverband meer bekendheid geven
aan het Peelgebied en laten zien wat de
dorpen te bieden hebben. De fietstocht
is ongeveer twintig kilometer lang en
kan op een willekeurige plaats gestart
worden. Ook is het mogelijk de tocht per

auto af te leggen. De kunst is op beide
dagen te bewonderen van 10.00 tot
16.00 uur. De toegang is bij alle stops
gratis. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven en
het VVV-kantoor in Horst. Voor meer
informatie: www.depeelnatuurlijk.nl

Een promsconcert, zonder klassieke nummers

It’s Music Time in Melderslo
In MFC de Zwingel in Melderslo vindt op zaterdag 26 november een muzikaal evenement plaats, waarbij een
keur aan artiesten optreedt in een programma van populaire muziek. Het is zéér gevarieerd, van een internationale
cover van Joe Cocker, bekende nummers uit de top 2000, tot het bekende werk van Slagerij van Kampen.
Een heel scala van (regionale)
artiesten treedt op, zoals onder anderen allround zanger Roy Verbeek, de in
Limburg bekende Stan Peeters, maar
ook Sandy Huijs, die vaker meedoet
met promsconcerten en musicals in
concert. Ook Tina Brouwers treedt op,
die bij meerdere bands in de omgeving leadzangeres is, maar ook solo
zingt. Daarnaast treden plaatselijke
artiesten op, zoals de jonge talenten
Eva Wijnen, Claire de Swart en Lotte
Spreeuwenberg. Lotte is op jonge
leeftijd begonnen met gitaar spelen en
heeft dat later uitgebreid met zang.
Tijdens het muzikale evenement is

ook een internationale artiest van de
partij: Hein Sienkiewicz. Hij is de leadzanger van de P.G.B.-band, benadert
met zijn stem het rauwe geluid van
Joe Cocker en lijkt bovendien als twee
druppels water op deze internationale
artiest. De artiesten worden muzikaal
begeleid door het professionele combo
Fermate, de fanfare van muziekvereniging Eendracht uit Melderslo en
de fanfare uit Tienray. Het repertoire
van It’s Music Time is vergelijkbaar
met de opzet van een promsconcert,
maar dan zonder de klassieke nummers. Het evenement is opgezet door
de muziekverenigingen uit Melderslo

en Tienray, omdat ze samen minder
beperkt zijn in hun mogelijkheden.
Door de samenwerking ontstaat een
goede bezetting van het orkest, dat
volledig toegerust de artiesten van de
avond kan begeleiden. De drumband
van muziekvereniging Eendracht uit
Melderslo geeft een eigen invulling aan
het evenement, door zich voor deze
gelegenheid om te toveren tot een percussiegroep. It’s Music Time begint om
20.00 uur en de zaal is geopend vanaf
19.30 uur. Kaarten kosten 12,50 euro
en zijn verkrijgbaar bij de Spar in
Melderslo, bij cafetaria ’t Pleintje en
modehuis Cruysberg in Tienray.

Bloktoberfest
Blok10 organiseert in het weekend van 21 tot en met 23 oktober
Bloktoberfest. De drie dagen op het Wilhelminaplein staan in het teken
van de Duitse bierfeesten.
Onder andere de bands
Rattlesnake Shake, Lukazz, Stoer
(Stoere Patsers tribute), Kinkobra, My
Own Army en de Biergartenboys zullen zorgen voor entertainment.
De feesttent op het Wilhelminaplein zal eruit zien als een echt Duitse

biertent met veel bier en grote pullen.
Op vrijdag en zaterdag is de tent geopend vanaf 20.00 uur. Zondag is het
Bloktoberfest voor alle leeftijden en is
de tent open vanaf 12.00 uur.
Voor meer informatie:
www.blok10.nl

Herfstwandeltocht KJEM
De KJEM uit Kronenberg organiseert ook dit jaar weer de herfstwandeltocht. De tocht voor jong en oud is zondag 23 oktober en start bij de
blokhut van de KJEM.
Op de route liggen enkele posten
met spellen. Bij de pauzeplaats wordt
er soep en een broodje knak geserveerd en na de tocht kan er genoten
worden van een kopje koffie.

Inschrijven kan op de dag zelf in
de blokhut tussen 12.30 en 13.30 uur.
De tocht door de Kronenbergse bossen kost 3 euro per persoon.

MisteryParty in M@xx
De dagen worden kouder en korte, maar in de M@xx blijft het een
gezellige en warme boel. Zaterdag 22 oktober staat om 20.00 uur een
Mistery Party op het programma.
Een avond waarbij twee mistery
dj’s aantreden in een mysterieus
aangeklede zaal. De entree is 2 euro
en daarvoor zitten bezoekers de hele

Van der Putt Advocaten
start gratis letselschadespreekuur
Over letselschade is in de media zeer veel
te doen. Regelmatig besteden programma’s
als Tros Radar aandacht aan dit onderwerp,
en terecht. Het zal je immers maar gebeuren.
Je houdt je keurig aan de verkeersregels,
en toch word je, door een fout van een ander,
het slachtoffer van een verkeersongeval.
Of je bent hard aan het werk voor je baas en
krijgt een arbeidsongeval. Met een beetje pech
beland je ook nog in het ziekenhuis, waar de
dokter zijn dag niet heeft en een fout maakt.
De letselschadespecialisten van
Van der Putt Advocaten
vlnr. mr. Paul ten Brummelhuis, mr. Arthur van Dok,
mevr. mr. Geertje Verkuijlen (i.o.),
mr. Henri Pelckmans en
mr. drs. Harry Stad (medisch adviseur)

Veel mensen gaan dan zoeken op internet en komen uit bij organisaties die op basis van no cure no pay letselschade
zaken behandelen. Een aanlokkelijk perspectief, zo lijkt het. Wordt er geen schadevergoeding betaald, dan kost de dienst
verlening niets. Een contract met veel “kleine lettertjes” is zo ondertekend en de afwikkeling van de letselschadezaak kan
beginnen. Er komt iemand op bezoek, er wordt informatie opgevraagd en dan komt een eerste betaling. Een deel van de
aangekondigde schadevergoeding belandt echter in de zak van de belangenbehartiger, want onderdeel van het no cure
no pay contract was dat 25% van de schadevergoeding niet naar het slachtoffer gaat, maar naar de belangenbehartiger.
Er groeit steeds meer weerstand tegen dit soort no cure no pay contracten. Gesteld wordt dat er sprake is van een vorm
van “gelegaliseerde diefstal”. Wat veel mensen immers niet weten, is dat in het burgerlijk wetboek is bepaald dat
de kosten van een belangenbehartiger in letselschadezaken voor rekening komen van de aansprakelijke partij. Meestal is
vooraf goed te voorspellen wie aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval en of de kosten verhaald kunnen.
En een rechtsbijstandsverzekering dan? Veel mensen sluiten voor relatief weinig geld zo’n verzekering af. Komt de nood
aan de man, dan kan een beroep gedaan worden op de rechtsbijstandsverzekering. De vraag is, of dat bij een
letselschadezaak ook de juiste keuze is. Een rechtsbijstandsverzekering wordt immers afgesloten om te voorkomen dat
men bij een juridisch geschil veel kosten voor eigen rekening moet nemen, terwijl voor letselschadezaken nu juist in de
wet is bepaald dat deze kosten betaald moeten worden door de aansprakelijke partij.
Een goed alternatief is inschakeling van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.
Gespecialiseerde letselschadeadvocaten zijn herkenbaar aan de verenigingen waarbij ze aangesloten zijn. Op zijn minst
moet een letselschadeadvocaat lid zijn van de Vereniging van Letselschadeadvocaten, de LSA.
Alvorens je hier als advocaat lid van mag worden moet je een postdoctorale specialisatieopleiding volgen en het examen
halen. De letselschadeadvocaten die alleen voor slachtoffers optreden hebben zich daarnaast verenigd in de Vereniging
van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, de ASP.
Dit zijn gespecialiseerde letselschadeadvocaten die nooit zullen optreden namens een aansprakelijkheidsverzekeraar.
Een letselschadeadvocaat mag op grond van de voor hem geldende gedragsregels niet op basis van no cure no pay
werken, maar kan zijn kosten verhalen op de aansprakelijke partij.

avond warm, drinken wat met hun
leeftijdsgenootjes en samen gaan ze
helemaal uit hun dak op de muziek
van de mistery dj’s.

In Venray heeft
Van der Putt Advocaten
een letselschade afdeling
met letselschade advocaten
die lid zijn van de LSA en ASP.
Deze advocaten houden zich
louter en alleen bezig met
de belangenbehartiging voor
slachtoffers van ongevallen
en medische missers.
De drempel om contact op
te nemen met een advocaat is
voor veel mensen echter hoog.
Vandaar dat de
letselschadeadvocaten van
Van der Putt Advocaten
beginnen met een inloopspreekuur.
Elke maandag van 12.00 tot 14.00 en
woensdag van 17.00 tot 18.00
kunt u zonder afspraak
binnenlopen voor een geheel
vrijblijvend en kosteloos
adviesgesprek met een van
de letselschadeadvocaten van
Van der Putt Advocaten.
In dit gesprek zal uitgelegd
worden wat uw mogelijkheden
zijn om uw schade zo volledig
mogelijk vergoed te krijgen.
Ook als u al een andere
belangenbehartiger heeft kunt u van
het spreekuur gebruik maken.
Overstappen naar een
andere belangenbehartiger is
immers altijd mogelijk.
Van der Putt Advocaten
is gevestigd aan
de Patersstraat 15-17 te Venray.
Telefonisch overleg
is ook altijd mogelijk.
Bel daarvoor met nummer
04 78-55 66 77.
Van der Putt Advocaten is overigens
ook op internet bereikbaar.
Surf eens naar www.putt.nl voor
meer informatie of neem
per mail contact met ons op
via ons e-mailadres info@putt.nl.

cultuur 27

20
10

Leraar in Nicaragua
Rob Surminski uit Melderslo is vierdejaars student aan de lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Vanuit zijn opleiding is hij voor acht weken naar de sloppenwijken van Nicaragua gegaan
voor vrijwilligerswerk. Zijn tijd daar zit er alweer bijna op.

aanschaffen voor de school waar hij
heen gaat. Dit zijn hele simpele dingen
om de lessen interactiever, maar ook effectiever en makkelijker te maken, zoals
eierwekkers, puntenslijpers, magneten,
karton, pennen, klokken en post-its.

De lerarenopleiding is
beneden peil
“Veel kinderen gaan niet naar
school, er is veel verzuim, de kwaliteit
van de leerkrachten is vaak beneden
peil, de organisatie is slecht en vanwege
de vaak-wisselende regeringen zijn er
geen langlopende plannen en projecten,
maar wordt met iedere nieuwe regering
opnieuw het wiel uitgevonden met
betrekking tot nieuwe onderwijsplannen”, laat stichting Salto Adelante, waar

Rob en Nadja voor werken, weten. Er
valt vooral wat betreft de lerarenopleiding nog veel winst te boeken, legt Rob
uit. “Er is geen goede lerarenopleiding
en leraren worden niet goed bevorderd.
Als ik zie hoe graag de leraren hier
van ons willen leren en hoe blij ze zijn
met onze hulp, denk ik dat er kansen
liggen bij de professionalisering van de
docenten. Daarmee bedoel ik dat de
docenten opgeleid moeten worden en
dat ze het juiste materiaal aangereikt
moeten krijgen. Leraren moeten weten
wat de doelen zijn van hun onderwijs
en de leraren moeten een inspiratiebron
zijn voor de leerlingen.”
De stichting Salto Adelante kan altijd
hulp gebruiken. Voor meer informatie
zie www.saltoadelante.com of
www.robsurminski.nl

Prilpop festival
zoekt bands en dj’s
“Mijn gastgezin woont in een ‘redelijke slop’ op loopafstand van Colegio
Mondial. Op dit schooltje coach ik samen
met Nadja, ook een student van de
HAN, de docenten op het gebied van
didactiek, orde en alle andere verbeterpunten die we tegenkomen”, legt Rob
het doel van zijn reis uit.
Voordat hij ging, is Rob druk aan de
slag gegaan met voorbereidingen en

geld inzamelen. Zo nam hij een vuilniszak vol mooie zomerjurkjes, voetbaltenues van RSKV Melderslo en meer oude
kleding mee. Hij kreeg veel hulp van
mensen om hem heen. Zo werd er tijdens de Melderse examenfuif 300 euro
opgehaald. “Het is super om te zien dat
er mensen met leuke ideetjes komen en
dat er mensen zijn die mijn projecten in
Nicaragua willen steunen.”

Met een vuilniszak vol
voetbaltenues
Op zijn website beschrijft Rob zijn
projecten en houdt hij bij wat hij met
de donaties gedaan heeft. De sporttenues van de Melderslose voetbalclub
worden bijvoorbeeld gebruikt tijdens de
gymlessen. Ook na school voetballen de
kinderen erin. Ook gaat Rob materialen

De organisatie van Prilpopfestival is op zoek naar bands, singer-songwriters, dj’s en andere creatievelingen, die een optreden willen verzorgen.
De dertigste editie van het gratis
evenement staat gepland in het
paasweekend van 6, 7, 8 en 9 april
volgend jaar en speelt zich af in en
rond OJC Walhalla in Sevenum.
Prilpop wil een podium bieden aan

lokale en nationale talenten. Ook
beginnende bands krijgen de kans
om zich voor een breder publiek te
presenteren. Geïnteresseerden
kunnen op www.prilpop.nl kijken
voor meer informatie.

KOOPZONDAG 23 OKTOBER
www.horstbuiten.nl

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst, T 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Geopend van
12.00u - 17.00u

Keukens & Badkamers
Handelstraat 13
5961 PV Horst , Tel. 077-397 90 00
www.bovee.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl
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Auping matras
Nu bij aankoop van een auping matras
de 2e matras met 50% korting! Of bij
aankoop van 1 matras 25 % korting op
uw aankoop!

Je eigen droombank!

Alleen in de maand oktober:

Stel je eigen droombank ter plekke
samen en probeer hem DIRECT uit, lekker makkelijk! Leverbaar in bijna elke
gewenste vorm/comfort en armlegger.
Zoals afgebeeld vanaf € 795,- !

Gratis inbouwspots en geen meerprijs op zonwerende platen (16mm. ) bij aankoop van een
afdak. Daarnaast 20 % korting op onze gordijnen met private label & natuurlijk gratis advies
aan huis van onze binnenhuisarchitecten.

Diverse keukens afgeprijsd!
Keuken (1) Van € 8.995,00
Nu voor € 3.590,00
Keuken (2) Van € 13.750,00
Nu voor € 5.900,00
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donderdag vrijdag zaterdag

★ Appelcitroenvlaai
van E 9,95 voor E 8,75
★ Appelcarree
3 stuks voor E 2,00

Nieuwe dirigente Meuleveld
Kinderkoor
Jacqueline Fijnaut is de nieuwe dirigente van het Meuleveld Kinderkoor. Fijnaut is docente zang en musical bij
Kunstencentrum Jerusalem in Venray. Tweede dirigente blijft Anja Hoeijmakers.

maandag dinsdag woensdag

★ Beemsterkaas broodje
van E 1,35 voor E 1,15
★ 4 Kwarkbolletjes
voor E 2,00

Laat u inspireren
door onze sfeertuinen
Vier seizoenen tuinen

MAASHORST

Overdekt en verwarmd

Linders
Linders

Al 10 jaar!

NU DIVERSE JUBILEUMAANBIEDINGEN!

Linders
Linders

muzikaal entertainment zorgen en
enkele kinderen uit de onderbouw
van Basisschool Meuleveld zullen een
dansuitvoering doen.
Voor deze concerten op zaterdag

22 oktober zijn nog kaarten verkrijgbaar
via telefoonnummer 077 398 28 03.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de
dagkassa.

Dansen met of zonder rolstoel

MAASHORST

Rolstoeldansgroep Roll for Fun treedt zondag 23 oktober twee keer op in danscentrum Froxx in Horst. De
optredens zijn tussen 13.00 en 17.00 uur te zien.
De rolstoeldansers van Roll
for Fun zijn door de afdeling sport
van gemeente Horst aan de Maas
gevraagd om te komen optreden in
Froxx. Ze zijn actief met de lande-

Uw adres voor:
onderhoud

APK keuring

reparatie

Airco service

verkoop nieuw

Storingsdiagnose

verkoop gebruikt

Schadeherstel

w auto

cept voor u

on
Het totaalc

Piet van Kempen neemt na
veertig jaar afscheid als dirigent. Zijn
afscheid zal gebeuren in de vorm
van drie concerten op het Dendron
College. De band 7even zal ook voor

St. Jansstraat 32 - 5964 AD Meterik - 077-3983700

www.autobedrijvenmaashorst.nl

Op zoek naar
een mooie,
sportieve
of vlotte
winterjas?
U vindt een keur
aan jassen bij
Mariëtte Mode!
Bekende merken
tegen vriendelijke prijzen!
Kijk ook eens op
onze vernieuwde website

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl

lijke campagne ’Mag ik deze dans van
U?’ en willen met de optredens laten
zien en ervaren dat het dansen voor
iedereen mogelijk is, met of zonder
beperking. Jong en oud is welkom.

Degenen die verhinderd zijn kunnen ook een kijkje komen nemen op
een van de lesavonden. Voor meer
informatie kijk op
www.rollforfun.nl.ae

Herfstviering op de Vrije Akker
De Vrije Akker in Grubbenvorst biedt op donderdag 20 oktober van 20.00 tot 22.00 uur een workshop
‘De basis van vilten’ aan. Wie de eerste workshop al gevolgd heeft kan ook kennismaken met de verwerking
van vilt. Zij kunnen dan kabouters, seizoensversieringen en kraamcadeautjes maken.
Ook viert men de herfst op de
Vrije Akker. Op woensdag 26 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur wordt
er gewandeld door de kleurrijke
herfstige tuin, waarbij allerlei
natuurlijk materiaal verzameld wordt

om een herfstkrans van te maken
op een basisvorm van wilgentenen.
Ook nu nog kan er gebruik gemaakt
worden van het herfstabonnement
voor de oogst. Hiermee kan men
iedere week groenten, kruiden en

bloemen bij de Vrije Akker oogsten.
Voor opgave, meer informatie en
een routebeschrijving naar de tuin
zie www.devrijeakker.nl of mail naar
devrijeakker@gmail.com

Toneelclub Op ôs menéer

Met een lach en een traan
De Kronenberger toneelclub Op ôs menéer speelt zondag 23 oktober het toneelstuk ‘Met een lach en een traan’.
De voorstelling vindt plaats in de Torrekoel in Kronenberg en begint om 20.00 uur.
Het verhaal gaat over vier vriendinnen die elkaar hebben leren kennen
bij het plaatselijke smartlappenkoor.
Een van de vriendinnen, Lieske, is herstellende van een galblaasoperatie en
viert tijdens haar herstelperiode haar

verjaardag. De vriendinnen willen een
feestje bouwen, maar daar is de dochter
van Lieske het niet mee eens. De
dochter lijkt niets grappig te vinden en is
nogal betuttelend. Daarop besluiten de
vriendinnen en kleindochter van Lieske

haar een lesje te leren. Met een lach
en een traan is een toneelstuk met
uiteenlopende karakters en zorgt voor
vele hilarische momenten. De entree
is een zelf te bepalen bijdrage aan de
toneelclub Op ôs meneer.

Workshop fotolijstjes maken
Museum de Kantfabriek organiseert op woensdag 26 oktober en op woensdag 23 november een workshop
fotolijstjes ontwerpen en maken voor kinderen vanaf 8 jaar. De workshops worden ’s middags van 14.00 tot
16.00 uur gegeven.
Op dit moment loopt in het
museum een expositie ‘Waar een foto
toe leidt’. Kunstenaars maakten een
werkstuk met als uitgangspunt een
foto die hen erg aansprak. Nu is het
de beurt aan de kinderen. Op de twee
woensdagen worden de kinderen
door de docenten José van de Broek

en Fonza Billekens opgevangen.
Vervolgens leren de kinderen hun eigen
fotolijstje te maken van karton door te
punchen en te plakken. Materialen die
gebruikt worden zijn onder andere stof,
kant, vilt, kraaltjes en knopen. Er is een
voorwaarde. De kinderen moeten wel
een leuke foto of kaart meebrengen

ter grootte van een ansichtkaart. Zo
kunnen ze het fotolijstje gelijk vullen.
Deelname kost 3 euro. Vooraf aanmelden is gewenst.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl of bel
077 398 16 50.
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Suikerbieten en
herfstlichtjes

Nederland
Leest bij
BiblioNu

Van je eigen appels en suikerbieten stroop maken en herfstwindlichtjes
maken. Op zondag 23 oktober staat alles in het teken van bietenstroop en
herfstwindlichtjes in Museum De Locht in Melderslo. Om 13.00 uur starten de
demonstraties.
De suikerbieten zijn gerooid
en her en der liggen grote partijen
suikerbieten langs de kant van de weg
te wachten op transport en verwerking. Nu vind die verwerking in grote
fabrieken plaats, maar vroeger hadden
vele dorpen hun eigen stroopmakerij.
In Museum De Locht staat nog zo’n
fabriekje met de originele gereedschappen, machines en houtgestookte
ketels. Het museum heeft zijn eigen
veld met suikerbieten net geoogst

Leden van de bibliotheek
ontvangen van 21 oktober tot en
met 18 november gratis het boek
‘Het leven is vurrukkulluk’ van
Remco Campert. Tijdens de
landelijke campagne Nederland
Leest worden lezers uitgenodigd
met elkaar in discussie te gaan
over het boek.

en de medewerkers laten tijdens de
demonstraties zien hoe van hun eigen
suikerbieten en appels heerlijke stroop
wordt gemaakt. Die stroop wordt uiteindelijk in het winkeltje van De Locht
verkocht.
Terwijl de vaders en moeders
demonstraties bezoeken is er voor de
kinderen een deskundige aanwezig
die hen begeleidt bij het maken van
herfstwindlichtjes. Voor meer informatie kijk op www.museumdelocht.nl

Campert beschrijft in het boek
een dag, in begin jaren zestig, uit
het leven van twee vrienden die
beiden verliefd zijn op het zestienjarige meisje Panda.
In de bibliotheek in Horst reikt
wethouder Ger van Rensch vrijdag
21 oktober om 13.00 uur het eerste
gratis exemplaar uit. Er is aandacht
voor affiches, boekjes en platenhoezen uit de jaren zestig.
Op donderdag 17 november is
er een discussieavond in de bibliotheek waar het boek besproken
wordt. Smartlappenkoor Huûr Ôs uit
Grubbenvorst zal de avond inleiden.
Daarna wordt er in groepjes Het
leven is vurrukkulluk besproken, aan
de hand van discussievragen. De
avond begint om 19.30 uur en zal
ongeveer tot 21.50 uur duren.
Aanmelden voor deze gratis
discussieavonden kan via aanmeldingen@biblionu.nl Wie interesse
heeft om zich aan te sluiten bij een
leeskring kan tijdens de discussieavond terecht voor meer informatie.

Saxofonist Supertramp
met Horster band
John Helliwell, de saxofonist van de wereldberoemde formatie
Supertramp, geeft zaterdag 22 en zondag 23 oktober twee concerten met de
band van Horster componist Egbert Derix. Tijdens deze twee concerten in
Cambrinus en de Kasteelboerderij staat werk van beiden op het programma.
Tevens hebben Helliwell en Derix samen nieuw werk gecomponeerd voor
deze concerten.
John Helliwell is een liefhebber van
Derix’ Searing Quartet. Hij is een grote
liefhebber van instrumentele akoestische jazz, iets wat ook doorklinkt in zijn
saxofoonspel bij Supertramp. Vandaar
dat Searing-leden Sjoerd Rutten
(drums) en Norbert Leurs (contrabas)
de band compleet maken.
Na het horen van de Searing
Quartet-cd ‘Starling Hill’ zoekt Helliwell

contact met Derix. Verschillende
ontmoetingen volgen en de wens om
samen te spelen komt dit weekend
uit. Zaterdag vindt het concert plaats in
café Cambrinus om 20.30 uur. Zondag
23 oktober vindt het concert plaats in
de Kasteelboerderij om 16.00 uur.
Voor meer informatie:
077 398 30 09 of
www.cambrinusconcerten.nl

Uitvaartverzorging Petra Duijkers
organiseert een

In Memoriam-Concert

Zaterdag 5 november 2011
De Witte Hoeve,
Zaal open
: 13.00 uur
Gasstraat 5 in Venray
Begin concert: 14.00 uur

Kaarten à € 5,00 kunt u reserveren via
E-mail: info@dewittehoeve.com Tel.: 0478 58 16 26

Een manier om onze dierbare overledene te eren.
Om samen te komen, genieten van muziek.
Een mooie en gedenkwaardige middag.

Programma
ANGELS
RULE
Voor onderhoud
aan
“Een stukjeStacaravans,
hemel op aarde”
Caravans,
Kaarten a € 5,00Trailers
reserveren
Aanhangers,
en via
E-mail : info@petraduijkers.nl
of
Campers.
E-mail : info@dewittehoeve.com
Mover
met accu
en lader,
Telefoon
: 0478-581626
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

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

30
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De Lange Horst
viert driejarig bestaan
Uitgaanscentrum De Lange Horst bestaat dit weekend drie jaar en staat
hier even bij stil. Op vrijdagavond verzorgt dj Michiel, bekend van de Baja
Beach Club in Rotterdam, de kick-off van dit jubileumweekend. Daarna zal
dj Galaga, bekend van de tophit ‘The Game’ en tevens een vakman pur sang
de avond voortzetten.
Op zaterdagavond begint aanstormend talent Woody Johnson, gevolgd
door een optreden van dj Michiel.
Beide optredens zijn voorzien van
een lasershow. Op zondag worden de

bezoekers van het uitgaanscentrum in
het zonnetje gezet. Dj Styn en dj Gurde
verzorgen de muzikale kers op de taart.
Kijk voor meer informatie op www.
delangehorst.nl

AGENDA

3-jarig bestaan De Lange
vr 21 oktober 22.00 – 02.00 uur
Locatie: Café de Lange

Geronimo Stilton

America

za 22 oktober 10.00-12.00 uur
Locatie: BiblioNu

Met een Lach en een traan

zo 23 oktober 10.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Kids in Music II

Ruilbeurs

Broekhuizenvorst

za 22 en zo 23 oktober
Locatie: aula Dendron College

MisteryParty

Scheidsrechter Reinold
Wiedemeijer

Opa’s slechte botten
in de Buun

ma 24 oktober 19.45 uur
Organisatie: SVEB
Locatie: Sportpark ‘t Venneke

Concert John Helliwell &
Egbert Derix

Granddaddy’s Bad Bones komt voort uit de band ’Talkin’ blues’. Deze
groep bestond uit zanger Marcel Kampers, leadgitarist Luciën Kampers,
bassist Theo Reijnders, drummer Jos Derks en gitarist Fred Kanters. Door de
jaren heen zijn er diverse wisselingen in de band geweest.

Kunst in de Peel Natuurlijk

Het repertoire van de Brabantse groep
Granddaddy’s Bad Bones bestaat vooral
uit vette blues en alles wat ze leuk
vinden om te spelen’. De band treedt
zondag 23 oktober op in muziekcafé de
Buun. Het concert begint om 18.00 uur
en de entree is gratis.

D’n Dreumel en
De Lange Horst
organiseren Buutgala
Het carnavalsseizoen barst bijna los. Op zondag 6 november om 18.00
uur is het tijd voor de derde editie van het Buutgala in de zaal van De Lange
Horst. De voorgaande twee edities waren volgens de organisatie zeer
geslaagd. “Van de komende editie verwachten we van hetzelfde laken een
pak, een uitverkochte zaal en hilarische buutreedners”, aldus een woordvoerder van de organisatie.
De zeven gerenommeerde
buutreedners Har Daniels, Henrie van
Geneijen, Peter Vaasen, Crit Driessen,
Bas van Neer, Ger Frencken en Fer
Naus zorgen dat de tranen van het
lachen over de wangen gaan. Fer Naus

is afsluiter van de avond en hij is met
zijn act Limburgs kampioen geworden.
De presentatie is in handen van Wim
Hendrikx. Tickets verkrijgbaar bij De
Lange Horst of via www.dreumel-horst.
nl. De zaal gaat om 17.30 uur open.

NAJAAR = BESTE
AANPLANT-TIJD!

VIOOLTJES
UIT EIGEN KWEKERIJ

60 KLEUREN!

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

TRENDY N
TTE
BUITENPO ERK
& MANDW

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

Herfstwandeltocht

zo 23 oktober 12.30 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: Blokhut

za 22 oktober 20.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

Nadat Theo opa was geworden en
bleek dat verschillende bandleden iets
aan de botten mankeerden besloten
de bandleden om onder de huidige
naam ’Granddaddy’s Bad Bones’ verder
te gaan. De band maakte onder meer
een tour door de Verenigde Staten.

Kronenberg

Griendtsveen

za 22 - zo 23 oktober
10.00-16.00 uur
Organisatie: DePeelNatuurlijk
Locatie: Peelgebied

za 22 oktober 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Concert John Helliwell &
Egbert Derix
zo 23 oktober 16.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Mag ik deze dans van u

Grubbenvorst

zo 23 oktober 13.00-17.00 uur
Org: rolstoeldansgroep Roll for Fun
Locatie: Froxx Feesterij

do 20 oktober 20.00-22.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Helliwell & Egbert Derix

Workshop De basis van
vilten

zo 23 oktober 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Herfstviering
wo 26 oktober 10.00-12.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Hegelsom

Granddaddy’s Bad Bones
zo 23 oktober 18.00 uur
Locatie: de Buun

ALLURE

Katinka Polderman

vr 21 – za 29 oktober 20.00 uur
Organisatie: Vocalgroup Happy
Sound
Locatie: ‘t Gasthoês

zo 23 oktober 20.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoes

Horst

Fr!s Party
wo 26 oktober 20.00-00.00 uur
Locatie: Café de Lange

Bloktoberfest

Fotolijstjes maken

vr 21 – zo 23 oktober
Locatie: Blok10

wo 26 oktober 14.00-16.00 uur
Locatie: Kantfabriek

Receptie EHBO

Skippybalzitten

vr 21 oktober 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Rode Kruisgebouw

do 27 oktober 15.00 uur
Locatie: Café de Lange

zo 23 oktober 20.00 uur
Locatie: Toneelclubje Op ôs
menéér

Meerlo

Plantenruildag
za 22 oktober 11.00-13.00 uur
Organisatie: Groei en Bloei
Locatie: achter de Speulplats

Vogelmarkt
zo 23 oktober 09.30-12.00 uur
Organisatie: De Gevleugelde
Vrienden
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo

Stroop maken, optreden
Mart Vervoort
zo 23 oktober 13.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Meterik

Huifkartocht voor mensen
met een beperking
di 25 oktober
Locatie: paardenmelkerij
‘t Voske

Sevenum
Hobbymarkt

zo 23 oktober 10.00-17.00 uur
Locatie: recreatiecentrum de
Schatberg

Tienray
Bluesavond

vr 21 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.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

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.45

Heilige mis

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Spoedgevallendienst
21 t/m 27 oktober
Kiesmondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

Tienray
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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Sevenum

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

Swolgen

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Vinkenfeest
Sla en blinde vinken
5 halen 4 betalen
4 Kippenpoten in braadzak
€ 6,50
Gehakt half om half
Hele kilo € 5,90
Gegrild spek
100 gram € 1,45
Boterhamworst
100 gram € 0,95
Kant en klaar uit eigen keuken

Hazenpeper met puree en rode kool

100 gram

€ 1,75

Alleen vrijdag en zaterdag

Verse snert van Bert (gratis proeven) Per liter € 3,50

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

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

Lottum

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

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

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

(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

(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

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

service 31

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

PROEVERTJE VAN DE WEEK
lihanboutje

100 gram

€ 0,95

Indisch gekruid gehakt op een stokje

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

32

nieuws

20
10

Openingsfeest
in Horst.
En een feestje
bij u thuis!

Woensdag 19 oktober om 12.00 uur opende de nieuwe Albert Heijn-winkel de deuren en we willen u
graag verrassen. Om de opening te vieren krijgt u deze week een heerlijk gratis appel-abrikozentaartje*.
Van de start maken we iets bijzonders. U bent van harte uitgenodigd!

Albert Heijn, Steenstraat 11, Horst.

Gewoon bij Albert Heijn.

*U ontvangt het appel-abrikozentaartje bij besteding van minimaal 15 euro t/m zaterdag 22 oktober 2011. Voor het gratis appel-abrikozentaartje geldt: OP=OP.

