gemeentenieuws pagina

27
10
2

0

1

18

Laminaat
GROOT ASSORTIMENT

LAMINAAT

1

A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com

De Locht richt pijlen op toekomst

pagina

T 0478 69 12 12

05

Lies
Roebbers
wordt
100 jaar
pagina

02

Sander
Heldens
zoekt het
hogerop
pagina

03

Boeg
Vikingschip
als opbergruimte in
Sevenum
pagina

04

Koninklijke
Onderscheiding
Piet van
Kempen
pagina

Plannen kloosterhotel

09

Landelijke
en
regionale
toppers op
Flestival
pagina

Donderdagavond informatieavond in het Parochiehuis

29

Uitzendgroep Sun-Power uit Grubbenvorst wil per 1 januari honderd Oost-Europese uitzendkrachten huisvesten in het voormalige klooster in Tienray. Met het onderbrengen van honderd
arbeidsmigranten zijn niet alle kamers in het kloosterhotel bezet. Directeur Twan Christiaens van
Sun-Power wil de verblijven op de begane grond en eerste verdieping vrijhouden voor toeristen
en Floriadebezoekers. De gemeente staat niet negatief tegenover de plannen. De dorpsraad van
Tienray tekende echter bezwaar.

Niet vergeten!
30 oktober 2011
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Donderdagavond 27 oktober is
er in het Parochiehuis in Tienray een
informatiebijeenkomst. De avond
begint om 19.30 uur en vindt plaats op
initiatief van Twan Christiaens van de
Grubbenvorster uitzendgroep. Inwoners
van Tienray krijgen dan antwoorden
op vragen die de gemoederen in
Klein Lourdes bezighouden.

Openheid moet
Tienray geruststellen
Christiaens: “Alleen uitzendkrachten die hier seizoensarbeid verrichten
willen we in het kloosterhotel huisvesten. Zij krijgen een apart eet- en
slaapgedeelte in het kloosterhotel en
hebben geen toegang tot het restaurant in de voormalige kapel. Er vindt
een duidelijke scheiding plaats tussen
uitzendkrachten en reguliere hotelgasten. Zo zijn het hotel en restaurant
in de voormalige kapel voor iedereen

vrij toegankelijk. We mikken daarbij
op toeristen, Floriadegasten, bedrijven, wandelaars en omwonenden. De
in Groeningen woonachtige Tineke
Chitanie krijgt de dagelijkse leiding
over het hotel, zij heeft de nodige hotelervaring. We houden 24 uur per dag,
zeven dagen in de week toezicht”, laat
Christiaens weten. Hij benadrukt dat
de Oost-Europeanen op dezelfde wijze
worden ondergebracht als bij PTC+ in
Hegelsom.
Ton Baetsen locatiemanager van
PTC+ in Hegelsom: “Bij ons heeft
Sun-Power Oost-Europese studenten
ondergebracht en dat verloopt uitstekend. Twee begeleiders die Pools
spreken brengen de huisregels over
op onze gasten en dat werkt goed.
Ik wil dit donderdagavond best komen
toelichten.”

Dorpsraad niet blij
met kloosterplan
Dat de Tienrayse dorpsraad is
gestopt heeft niet direct te maken met
het voornemen om in het klooster
buitenlandse uitzendkrachten te huisvesten. Voorzitter Teilhard Herraets is
van mening, dat wanneer de plannen

binnen de kaders passen er niks op
tegen is. “Maar vergeet niet dat er best
veel speelt. Dat wij zijn gestopt heeft
te maken met een opeenvolging van
feiten die ik nu niet wil benoemen.
Er is contact met de gemeente maar
we moeten eerst maar eens babbelen
voordat we verder gaan. Ik vind het
jammer dat het zo loopt”, zegt hij. Op
de vraag of de gemeente de dorpsraad
serieus neemt, zwijgt Herraets. “Daar
mag je zelf een antwoord op geven”,
verbreekt hij het stilzwijgen. De voorzitter staat wel positief tegenover de
vraag om te onderzoeken hoe de inwoners van Tienray tegen de komst van
een arbeidsmigrantenhotel aankijken.

Economie heeft
arbeidsmigranten nodig
Burgemeester Van Rooij: “Wij
waren over deze kwestie in gesprek
met de dorpsraad. Ons heeft het verrast
dat zij zijn gestopt met hun activiteiten
maar daarover vinden de komende weken nog gesprekken plaats op initiatief
van wethouder Loes Wijnhoven. Wij zijn
gebaat bij een goed functionerende en
kritische dorpsraad.”
Lees verder op pagina 10
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‘Wat heb geej toch en werk met en alde doës’

Lies Roebbers wordt 100 jaar
Op vrijdag 28 oktober wordt Lies
Roebbers-Huskens uit Grubbenvorst
100 jaar oud. De innemende dame
woont sinds 2008 in zorgcentrum
La Providence. Tot haar 97e woonde
ze nog helemaal op zichzelf.
Lies Roebbers heeft 3 kinderen,
6 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. Vrijdagmorgen wordt er
om 09.30 uur een heilige mis
opgedragen aan de 100-jarige in de
kloosterkapel.
Lies groeide op in Venlo en
speelde als kind veel op het plein
voor het stadhuis. Ze kwam uit een
gezin van zes kinderen waarvan zij
alleen nog leeft. In haar jeugdjaren
was Lies werkzaam bij V&D en bij
Raming Manufacturen. Tot 1935,
het jaar dat ze trouwde met Pierre

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.
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www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
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Redactie
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Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
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Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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L)
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
dewit.nlaangeleverd te worden. Eventuele verplichte

Roebbers. Pierre was dakdekker en
samen kregen ze drie zonen, Jacq, Jan
en Herman.
De oorlogsjaren waren vreselijk.
Lies: “Mijn man werd krijgsgevangen
genomen en moest naar Duitsland.
Ik bleef met twee kinderen achter en
de derde was op komst. We moesten
evacueren en vonden onderdak bij
een familie in ’t Ven.” De 100-jarige
pinkt een traantje weg. Het waren
geen gemakkelijke jaren. In november
1944 bombardeerden de geallieerden
Venlo, waardoor haar schoonouders
omkwamen. Lies en Pierre stonden er
na de bevrijding alleen voor en pakten
het dakdekkersbedrijf weer op. Lies
regelde binnen het bedrijf bijna alles,
van het werkschema maken voor 12
knechten tot de boekhouding en de
inkoop aan toe. In 1974 overleed haar
man en enkele jaren later verhuisde
ze naar Grubbenvorst.

Geen gemakkelijk
leven
De jarige heeft altijd op zichzelf
gewoond en wilde niet afhankelijk
zijn van anderen. De laatste jaren dat
ze op zichzelf woonde, bracht een
vaste medewerkster van de thuiszorg
haar naar bed. De sleutel om bij Lies
binnen te kunnen lag buiten op een
geheim plekje. Toen haar vaste zorg-

medewerkster op vakantie ging, nam
een mannelijke collega de taken waar.
Lies wist daar niets van. “Stond er
ineens een vreemde kerel in de kamer
die zei dat hij me naar bed wilde
brengen. Daar schrok ik van”, zegt ze.
Geheel overstuur, en na overleg met
haar kinderen, was zelfstandig wonen
geen optie meer en dus verhuisde Lies
naar La Providence.
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Daar geniet ze in haar tweekamerappartement vanuit een fauteuil
van voorbijkomende bezoekers aan
het zorgcentrum. Haar buren, zusters
Eustella en Ancilla, waken over de
100-jarige. Lies Roebbers is een
gelovig mens en bezoekt regelmatig
het kapelke van Genooi of brengt met
een van haar zoons een bezoek aan
Venlo.

De jarige: “Ik zeg dan altijd ‘waat
heb geej toch en werk met en alde
does.’” Ze moet er zelf om lachen maar
is dankbaar dat ze zo oud mag worden.
“En als ik de kinderen niet tot last word
wil ik er nog wel een paar jaartjes bij”,
besluit Lies het interview.

Pasgeboren kalf
uit beek gered

Onthulling muzikale
ﬁetsbank

De brandweer van Horst rukte dinsdagmiddag uit voor de bevrijding
van
een kalf
uit de
Molenbeek in Hegelsom. Het dier was na zijn
Vakgarage
Gommans
& deGrote
Wit
Gezellenbaanin
8 | de
5813sloot
EA Ysselsteyn
(L)
geboorte
terechtgekomen,
maar werd door voorbijgangers
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
gezien.
Zij waarschuwden de brandweer.
www.gommansendewit.nl

Op donderdag 20 oktober door leerlingen van groep 8 van basisschool
De Kameleon in Grubbenvorst de onthulling gedaan van de in 2010 door
henzelf bedachte muzikale fietsbank.

“Het kalf was onverwacht geboren”, vertelt Hans Peeters, commandant van de brandweer. “Toen de boer
ging kijken hoever de koe was, was
ze al bevallen. Maar het kalfje was
nergens te vinden.” Het pasgeboren
diertje was in de Grote Molenbeek aan
de Van Elzenweg bij ’t Ham terecht
gekomen. “Het beestje kon niet zelf

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen

uit de sloot komen dus hebben ze de
brandweer gebeld. De boot was ook
gealarmeerd, die ligt in Lottum, maar
die hebben we niet gebruikt in de
Molenbeek.” In waadbroeken heeft de
brandweer het kalf gered. “Die leefde
gelukkig nog. Hij staat nu onder de
lamp, en we hopen dat hij ’t haalt”,
zei Peeters dinsdagmiddag.

De school ontwierp de muzikale
fietsbank naar aanleiding van de Uitdaging 2010, een prijsvraag uitgeschreven door Wonen Limburg, het Beste
Idee van Limburg. Uit 42 verschillende
inzendingen werd het idee van de muzikale fietsbank unaniem tot winnaar
gekozen. Tijdens de onthulling kregen
sponsoren en deelnemers uitleg over
de gang van zaken van het project.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

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

dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Daarna werd op het grasveld langs de
school de muzikale fietsbank onthuld.
Na een prachtig uitgevoerd klarinetstuk en het zingen van het nieuwe
Kameleonlied werd onder tromgeroffel
in het bijzijn van alle kinderen eerst
het gedenkbord en daarna de fietsbank
onthuld. De definitieve plaatsing
gebeurt bij de nieuw te bouwen
Kameleonschool op deze locatie.

overkappingen

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.

naamsvermelding van de fotograaf of auteur

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Humorvol en
dankbaar

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

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

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Sander Heldens zoekt het hogerop.

Piloot worden was zijn
jongensdroom
De 27-jarige Sander Heldens uit Horst wilde van kinds af aan piloot worden. Een droom die werkelijkheid werd.
Zondag 16 oktober vertrok hij naar Spanje om er voor een bedrijf drie maanden lang passagiers- en vrachtvluchten
te verzorgen. Vluchten binnen Europa, Noord-Afrika en Rusland. Sander wil vooral kennis, ervaring en vlieguren
opdoen. Hij vliegt er op een turboprop-toestel (turbopropeller). Uiteindelijk wil de Horster piloot als captain aan de
slag op een groot passagiers- of vrachtvliegtuig.

Het wordt weer
tijd voor

oliebollen
HORST • MAASBREE

Piloot Sander Heldens wil niets liever dan vliegen
maken en elk jaar medisch gekeurd
wordt”, aldus een bevlogen Heldens.
Om vlieguren te maken verzorgt
Sander bij Air Service Limburg op
Maastricht Airport de rond-, foto- en
inspectievluchten. Het checken van
het vliegtuig voor elke vlucht en het
weerbericht is volgens Sander zeer
belangrijk.

het toestel. Dit staat niet omschreven
in het brevet. Bij een zakenvliegtuig
kunnen dit er maar een paar zijn terwijl
een Airbus A380 geschikt is voor 800
personen. Op grote vliegtuigen begint
men als First Officer (co-piloot) en na
enige tijd kan men doorgroeien tot
captain. De voertaal bij het vliegen is
voornamelijk Engels.

Het ene toestel
is het ander niet

Psychische en
mentale eisen

Maar het ene vliegtuig is het
andere niet. Dat zit hem in het maximaal toelaatbare startgewicht van elk
toestel. Bij een Ultralight/Microlight
is dit maximaal 450 kilogram. Voor
de Cessna 172 waarmee Sander in
Maastricht vliegt is dit 1.200 kilogram.
Om op een Boeing te mogen vliegen
dient men een zogenaamde typerating
(typecertificaat) te halen. Men leert dan
de specifieke dingen van het toestel en
dit duurt enkele weken. Het aantal te
vervoeren passagiers is afhankelijk van

Sander wil graag doorgroeien en
dat is in Nederland moeilijk. “Soms
moet je gewoonweg connecties of
geluk hebben om binnen een bedrijf
als piloot aan de slag te kunnen”,
zegt Heldens. Een echte voorkeur voor
een maatschappij of vliegtuig heeft
hij niet. “Als ik maar kan vliegen.
Vliegtuigmaatschappijen mogen
mij altijd mailen op
sander_heldens@hotmail.com als ze
op zoek zijn naar een piloot”, besluit hij
het interview.

DE TWOPETJES As cartoên

koopzondag
30 okt. 2011

nr. 02

winkels open
12.00-17.00 uur
gratis parkeren

VEN

Na zijn studie mbo logistiek
management, volgde Sander hbo
bedrijfskunde die diende als basis voor
de vliegopleiding. Voordat hij naar de
Martin Air Vliegschool mocht, kreeg
hij te maken met diverse selectieprocedures waarna een gesprek met
de commissie van aanname volgde.
De eerste weken veel theorielessen en zijn eerste solovlucht.
Daarna opnieuw negen maanden
theorielessen voor verkeersvliegers op
Schiphol waarbij hij voor vijftien vakken moest slagen. Vakken als Airlaw,
Mass & Balance, Communications,
Meteorology, Flight Planning enzovoorts. Toen volgde het praktijkgedeelte, het vliegen zelf. Elke les een stapje
verder. Van het vliegen met toestellen
met één motor naar meerdere motoren, van VFR (op zicht vliegen) naar IFR
(op instrumenten).
“Eenmaal piloot, moet je natuurlijk zorgen dat al je papieren geldig
blijven. Ook mijn vliegbrevet waarvoor
ik jaarlijks de nodige vlieguren moet
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Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Boeg Vikingschip als opbergruimte
in Sevenum
Uit de overkapping van een blokhut annex tuinhuisje aan Den Eigen in Sevenum, prijkt een deel van een
Vikingschip. Een niet alledaags kunstwerk dat deel uitmaakt van een blokhut, gebouwd volgens Canadees systeem.
De huidige bewoners, Edgar en Ans van den Hoef, kochten het huis drie jaar geleden van Jan van Grunsven.

jaar in Sevenum maar kon nooit lang
op een en dezelfde plek blijven.
Geboren in Helenaveen, ging hij op zijn
16e de grote vaart op, de koopvaardij.

Einzelgänger en
globetrotter
Na over de wereldzeeën gevaren te hebben werd hij op zijn 27e
internationaal vrachtwagenchauffeur.
Soms was hij een half jaar van huis om
daarna drie maanden thuis te blijven.
Zijn baas vond dat goed en Jan deed
dan drie maanden alleen maar waar

hij zin in had. In 2006 overleed zijn
echtgenote en Jan zat er helemaal
doorheen. Als afleiding bouwde hij de
blokhut met daarin de hobbysmidse.
Na de verkoop van het huis vertrok Jan
naar Posterholt. Voor hoelang? “Dat
weet ik niet, ik zie wel wat de dag van
morgen me brengt”, zegt hij resoluut.
De bouwer van het Vikingschip en de
fraaie blokhut kan er zich niet druk
om maken. “Schrijf maar dat ze in
Sevenum niet bang hoeven te zijn voor
een invasie van Noormannen want
het schip is niet zeewaardig”, sluit hij
lachend het gesprek af.

Dorpsraad Tienray
stapt op
De leden van Dorpsraad Tienray hebben vrijdag laten weten dat zij
unaniem besloten hebben om per direct te stoppen. Op hun website
verklaren ze dit besluit: “de aanleiding is een gemis aan vertrouwen en
medewerking van de gemeente in de afgelopen jaren in de uitvoering
van het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP).”

Edgar en Ans hebben niets met
Viking- of drakenschepen maar gebruiken het ruim van de 7 meter lange
scheepsboeg als opbergplaats. Tot voor
kort werd de boeg van het Vikingschip
grotendeels aan het zicht onttrokken
door struiken en bomen. “Nu stoppen
er soms mensen om van de blokhut
een foto te maken. En het opvallende is
dat dit vaak Duitsers zijn. Wat die met
Vikingschepen hebben weet ik niet, het
valt me wel op”, aldus de huidige bewoner. Soms ergert het gezin zich wel
aan toeristen die ongevraagd hun tuin

binnenwandelen om een foto te maken
van de scheepsboeg.

Toeristen komen tot
in de tuin
Het kostte wel enige moeite om
de vorige bewoner, Jan van Grunsven,
op te sporen. Hij was verhuisd naar
Posterholt. De 63-jarige ex-inwoner
van Sevenum: “Aan de blokhut, waarin
ik mijn hobbysmederij had ondergebracht, bouwde ik de huidige overkapping. Om wat opbergruimte te creëren

heb ik voor een scheepsboeg gekozen.
De boeg paste prima bij de overkapping
en werd op die manier ook nog functioneel. Een traditionele zolder maken had
weinig zin omdat deze veel te laag zou
komen te liggen”, aldus de hobbysmid.
Hij voegt er aan toe dat de inkijk vanaf
de openbare weg vroeger lastiger was
door allerlei struiken en planten. Er
waren wel eens mensen die een foto
wilden maken van zijn scheepsboeg
maar dat stoorde hem niet.
Jan van Grunsven was en is een
einzelgänger. Hij woonde ruim dertig

De voormalige dorpsraad geeft
aan zich altijd te hebben ingezet voor
het welzijn en aanzien van het dorp
en haar bewoners. “In het belang van
het dorp zullen lopende projecten
nog, met inachtneming van de visie
van het DOP, worden afgerond”, aldus
de raad.
Een gemeentewoordvoerder zegt
dat de gemeente verrast is met de
beslissing van de dorpsraad. “We vinden het heel jammer en de wethouder heeft na het ontvangen van de
brief ook direct contact opgenomen

met de dorpsraad. In goed overleg
gaan zij volgende week aan tafel
zitten.”
Beide partijen laten weten dat
de geruchten dat de vestiging van
arbeidsmigranten in het dorp reden
voor vertrek van de dorpsraad zou
zijn, niet juist zijn. “De hoofdreden is
niet het voornemen van plaatsing
van arbeidsmigranten in het hotel in
Tienray”, aldus de dorpsraad. Zowel
de gemeente als de dorpsraad doen
tot na het gesprek geen verdere
mededelingen.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

GRATIS lifestylescan

10% korting op alle
afhaalgerechten!

t.w.v. € 130,00
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www.halloaanbieding.nl
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0478 691283
Kom eens langs bij
onze automaat

2x Mc Kroket
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Zondag’s streeklunch

U vindt hier
plantenarrangementen voor:
• verjaardagen/feestjes
• herfstarrangementen
• allerheiligen
Martens
Hazenkampweg 15b
5964 PE Meterik
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onderhoud
(sier)bestrating
www.voestenhoveniers.nl
Dennis Voesten 06-43280123
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De Locht richt pijlen op
toekomst
Onlangs presenteerde Jos de Kunder, directeur van streekmuseum de Locht, de toekomstplannen voor het
museum in Melderslo. Het museum wordt flink uitgebreid, waarbij de verbinding tussen geschiedenis en toekomst
centraal staat.

MUZIEK – ZANG- DANS
Het zit er op, het is voorbij:
een weekend vol muziek en dans:

KIDS IN MUSIC

Het was super!!!

Wanneer je streekmuseum de Locht
in Melderslo binnen gaat, moet je een
lichte buiging maken. De ingang van de
boerderij waarin zich de ontvangstruimte van het museum bevindt, is slechts
1.70 meter hoog. Het zegt iets over de
lengte van de vroegere bewoners. De
afgelopen 100 jaar is de gemiddelde
lengte van de Limburger met meer dan
tien centimeter toegenomen. Het vormt
echter niet de directe aanleiding om
streekmuseum de Locht flink te laten
groeien.

Een vertaalslag
naar de toekomst
“We willen met de uitbreiding van
het museum een vertaalslag maken
naar de toekomst”, vertelt Jos de
Kunder. ”Op die manier willen wij een
bredere doelgroep gaan aanspreken.
Nu wordt het museum vooral bezocht
door mensen die geïnteresseerd zijn in
de rijke historie van onze streek. Met
de nieuwe accommodaties willen wij
de toekomst meer onder het voetlicht
brengen. Daarmee hopen wij het
museum vooral voor jeugdige bezoekers, maar ook voor mensen met een
gevoel voor techniek, aantrekkelijker te

maken.” De Kunder doelt daarbij op het
nieuwe, hypermoderne champignonmuseum, het aspergemuseum en het
glastuinbouwmuseum. Deze drie musea
vormen de hoofdmoot van de uitbreiding. “We gaan uiteraard ook in de
historische sfeer uitbreiden. Tijdens het
archeologisch onderzoek stuitte Xavier
van Dijk stomtoevallig op de resten van
een 13e eeuwse hoeve. Deze gaan we
deels herbouwen, in dezelfde sfeer als
Kasteel Ter Horst.”
De uitbreiding van het museum
kost geld. “Om de financiering rond
te krijgen zijn we niet over een nacht
ijs gegaan. We hebben onder meer
een subsidioloog in de arm genomen
die ons heeft begeleid bij het vinden
van de juiste subsidies. Op die manier
hebben we een provinciale subsidie
gekregen. Uiteraard is goed nagedacht
over het nieuwe concept van het museum. We gaan bijvoorbeeld duurzaam
bouwen en het bedrijfsleven sterker bij
het museum betrekken. Denk daarbij
vooral aan ondernemingen die affiniteit
hebben met de streek en de streekproducten. Vandaar dat er een champignonmuseum, een aspergemuseum
en een tuinbouwmuseum worden
gebouwd.”

Het Meuleveld
Kinderkoor dankt
het meer dan
1000-koppige
enthousiaste publiek,
alle vrijwilligers en
vooral de
SPONSOREN
die dit mogelijk maakten!!!

Vooral het ontwerp voor het
champignonmuseum springt eruit. Het
gebouw wordt op een spectaculaire
wijze gebouwd. Een enorme ballon
vormt de basis. Door laagjes beton en
isolatiemateriaal over de ballon te leggen ontstaat een grote, halve champignon. Deze vormt uiteindelijk het portaal
naar een kelder, waar onder meer
exposities kunnen worden gehouden.
“Deze prachtige ruimte is ook uitermate
geschikt voor bedrijfspresentaties.
Ondernemers kunnen hier hun gasten
in een bijzondere ambiance ontvangen.
En geloof me, da’s heel wat anders dan
een feestje bij de buren.”

Uitbreiding in fase
uitgevoerd
“De uitbreiding van het museum
wordt in fasen uitgevoerd. We krijgen
daarbij veel hulp van het bedrijfsleven
en hebben uiteraard ook de nodige
expertise onder de vrijwilligers om
het project te laten slagen. Door de
bouw te verdelen over tien tot twaalf
projecten kan iedereen zijn bijdrage
leveren”, besluit de Kunder. Naar verwachting is de uitbreiding van streekmuseum de Locht in 2015 gereed.

Blauwdruk kern
Kronenberg aangeboden

JASSENWEEK
25% KORTING
OP JACKS
EN COATS*
* tenzij anders aangegeven

Midseasonsale
met kortingen
oplopend tot 50%

Vorige week donderdag heeft Frank Schuurmans namens de dorpsraad Kronenberg de blauwdruk Kern
Kronenberg officieel aangeboden aan het College van B&W van Horst aan de Maas. Na de presentatie van
landschapsarchitecte Mariëlle Kok nam Burgemeester Kees van Rooij het plan namens het college in ontvangst.
De burgemeester complimenteerde de dorpsraad voor het initiatief
en sprak zijn bewondering uit voor
het mooie plan. Hij beloofde dat het
college het plan serieus zal bekijken
en binnen afzienbare tijd met een
officiële reactie komt. Hij deed nog
geen concrete toezeggingen over een
mogelijke realisatie, vooral ook in
het licht van de moeilijke financiële
positie van de gemeente. De dorpsraad Kronenberg sprak de hoop

en de verwachting uit dat het plan
leidend zal worden bij de uitvoering
van alle infrastructurele activiteiten in
het plangebied en wil daar nauw bij
worden betrokken. Het centrumplan
van Kronenberg werd in september al
aan het dorp gepresenteerd, waarbij
het enthousiast door de aanwezige
inwoners werd ontvangen. Het plan is
gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis
van het dorp en de stedenbouwkundige
inzichten van de architect van de kerk,

Hendrik Willem Valk. Het motto van
het vernieuwingsplan werd ´opruimen
en ruimte scheppen´.
Het plan omhelst in grote
lijnen een vergroot driehoekig
kerkplein, een vergroot terras bij
café Ummenthun en de aanpak van
de aangrenzende straten. Er komt
een eenheid aan klinkerbestrating
passend bij de kerk en het café en
veel verwaarloosde groenelementen
worden opgeruimd.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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familie

Wij trouwen
op 5 november 2011!

Paul Gilissen
& Daisy Derkx
Danielweg 11
5962 AR Melderslo

HEALING CRÈME – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
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
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.
Leibomen stam 180 cm 48 euro
Leiplataan leilinde stam 10 -12 180cm
stam 48 euro dakplataan 220 cm
stam 48 euro beukenhaag haagbeuk
laurier taxus liguster thujas rode beuk
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 06 30 58 79 98.
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Geboren

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Grote potchrysanten à 2,95 euro
4 voor 10 euro) mooie volle viooltjes
al vanaf 20 cent tuin-vaste planten
bomen laanbomen fruitbomen hagen
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 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.
Te koop appartement centrum Horst
Appartement met balkon in centrum
Horst, Patronaat 25. Zie ook JAAP.nl

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.

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

Te koop:
Haagbeuk, Carpinus Betulus, tot 2 mtr
Beuk, Fagus Sylvatica, tot 0,8 mtr
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.

Luxe appartement te huur
voor 4 personen nabij Horst incl. gebruik
wasmachine/droger, internet. Liggend
op een eerste verdieping. Uiterlijk tot
1 april 2012. Geen seizoenarbeiders.
Tel. nr. 077 398 7 361
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

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’

VOOR MAN ALLEEN
in de omgeving
Horst/Meterik

Overlast van mollen bel dan
de mollenbestrijder voor
Horst a/d Maas.
Tel. 077 398 61 03

Bel 06 15 36 46 86

Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Fotowedstrijd wereldmoeders
De winnares van de fotowedstrijd wereldmoeders, waarbij moeders een foto van zichzelf en hun kind
konden insturen, kreeg dinsdagmiddag in het gemeentehuis uit handen van de burgemeester haar prijs.
Het initiatief van de wedstrijd kwam van vier Horster moeders die aandacht voor Simavi vroegen met
hun actie. Burgemeester Kees van Rooij bood mamma Annelies en zoontje Jasper de foto aan.
De winnende foto werd door middel van loting geselecteerd en werd volgens Annelies tijdens een
weekendje in Renesse gemaakt. De burgemeester complimenteert de moeders voor hun inzet en feliciteert
de winnares. “Het is goed dat in de gemeente aandacht is voor moeders, dit sluit natuurlijk goed aan bij het
feit dat we net de borstvoedingsvriendelijkste gemeente van Nederland zijn geworden”, lacht hij.

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.
AANBIEDING!!! LEI PLATAAN/LINDE
Nu voor € 52,50 DAK PLATAAN
Nu voor € 55,00 e.v.a.(lei-dak)bomen
Hortensia’s (130 srt), Buxus
v.a. €0,50, taxus v.a. €1,50,
Coniferen, Laurier.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdag van 9.30-16.30 u.
Let op v.a. 1 nov. alleen na tel. afspraak
geopend. Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.
WEGGEHAALD WINTERJASSEN
Twee weken geleden blauwe winterjas
merk Only maat m weggehaald bij
café de Lange in Horst. Zondagnacht
zwarte nepleren winterjas merk Only
ook weggehaald bij cafe de lange
in Horst. hobbeldrop@msn.com
Te koop viooltjes (ook bosviooltjes),
potchrysanten, pluischrysanten en
potgrond. Potchrysanten nu € 1,95.
Hay Cox, Molengatweg 4, Horst.
tel: 077 398 29 22.

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

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

de auto uitbrandde. De politie start
een onderzoek naar de diefstal en de
brandstichting van de auto.

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

Welzijnscoach / Lifestylecoach
www.welzijnspraktijkinshape.nl

APPARTEMENT

Op vrijdagochtend 21 oktober rond bleek de nacht daarvoor te zijn gesto07.45 uur brandde een auto in een wei- len op de Leliestraat in Grubbenvorst.
land langs de A67 volledig uit. De auto De brandweer kon niet voorkomen dat

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

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.

GEZOCHT

Auto uitgebrand langs A67

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

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

Gratis af te halen aluminium hobbykas.
Afmeting 6.80 x 3.40 m. B.
Verhaeg, Kranestraat 28 Horst.
Te koop ruime starterswoning, nabij het
centrum van Sevenum. Bouwjaar 2005,
perceeloppervlakte 133m².
Vaste trap naar zolder, 3 slaapkamers
en tuin gesitueerd op het zuiden.
Tel. 06 23 80 02 02 of zie
www.fraaietussenwoning.nl
Heil Gymnastiek Horst
Voorkomen van vele ziektes.
Een Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en gezonde
voedingsleer. Gediplomeerd leraar
R.O.C. Voorkomen is beter dan genezen.
Taologist Tao Saan 06 19 58 59 04

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

Viooltjes groot en kleinbloemig
vanaf 20 cent ps in vele kleuren
potchyrsanten 4 voor 10 euro
klimop aan stok 90 cm 1,39 euro
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 tel 06 30 58 79 98
Te koop jonge hondjes
Kruising Jack Russel en Mini Pincer
ingeënt en ontwormt, 8 weken oud
Fam. Klomp T 077 464 1380
Gevonden handgebreide witte sjaal
077 398 27 35
Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s en bussen compleet,
minimaal € 100,- (contant) en
vrijwaring.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

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
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Wiel Heinemans kan niet zonder humor

Ruim 30 jaar tractorchauffeur gemeente
Hij begon op 1 april 1976 als buitendienstmedewerker bij de voormalige gemeente Grubbenvorst. Twee
herindelingen maakte hij mee. Hij weet bijna alle verharde en onverharde wegen binnen Horst aan de Maas te
vinden. Lottumer Wiel Heinemans (62) gaat na ruim 35 jaar als tractorchauffeur bij de gemeente met pensioen.

plantsoen 20 tot 30 centimeter werd
omgeploegd. Desondanks kregen we
een fles bier en een pakje sigaretten
van mevrouw Joosten. De wethouder
zelf was gelukkig niet thuis. Dat ik dat
als Lottumer bij een Grubbenvorster
wethouder heb gedaan moest ik vaak
horen”, grinnikt Wiel.

Acht kuub aanmaakhout gekiept
Maar er zijn ook minder leuke
herinneringen. Zo verloor Wiel zijn
echtgenote Nel op 15 september 2007.

Samen met haar kleurde Wiel alle
prinsenonderscheidingen voor Gekke
Moandig Verieniging De Peg.
Priegelwerk waarin menig uurtje
ging zitten. Maar dat hadden ze er
graag voor over.
Wiel: ”Weet je, humor moet voorop
staan bij alles wat je doet. Dan doe
je je werk ook met plezier. Ik ga mijn
collega’s missen, dat weet ik zeker.
Wat ik ga doen als ik niet meer hoef te
werken? Eerst goed uitrusten! Daarna
fietsen, wandelen, tuinieren, vissen
bij goed weer, tripjes maken en veel
buurten”, besluit hij het interview.

MKB schenkt aan
goede doelen
Ondernemers in Horst aan de Maas staan de opbrengst van de week
van het pinnen, die liep van 1 tot en met 7 november 2010, af aan goede
doelen. Zij schenken hiermee 1.000 euro aan de gemeenschap.

Voormalig burgemeester Jules
Steegmans van Grubbenvorst nam Wiel
in dienst. Hij werd aangenomen voor
alle voorkomende werkzaamheden.
Zijn eerste taken bestonden uit het
ophalen en handmatig laden van grof
vuil, schoffelen in plantsoenen en rioolonderhoud en ga zo maar door. In 1980
werd Wiel tractorchauffeur.
Ook na twee herindelingen, in
2001 en 2010, bleef Wiel zijn groene
John Deere-tractor trouw. Honderden
kilometers onverharde wegen schaafde
hij zo glad als een spiegel. Het maaien
van wegbermen en bomen snoeien behoorde tot zijn werk. Bij elke herinde-

ling waren er ook veranderingen voor
het personeel.

Vroeger was het
gemoedelijker
“Het is nu minder gemoedelijk dan
het vroeger was. Toen kon je op het
gemeentehuis bij de burgemeester of
wethouder naar binnen lopen. Nu verloopt alles veel strakker en zakelijker”,
blikt hij terug.
Wiel Heinemans is iemand met
humor. Oud-burgemeester Ruud
Vermaaten vroeg hem eens voor wat
aanmaakhout. “Ik heb hem toen acht

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

kubieke meter hout langs zijn huis
gekiept. Allemaal losse takjes, en
ik kan je zeggen dat zijn dank groot
was”, lacht Heinemans. Of die keer
dat hij samen met Jeu Relouw na een
sneeuwrijke dag gevraagd werd met
een driepunts-sneeuwschuiver achter
de tractor de oprit van wethouder
Joosten sneeuwvrij te maken. Een oprit
die vanaf de Meerlosebaan in een
halve cirkel voorbij de voordeur van
Joosten liep. “Tot bij de voordeur ging
het prima. Alleen had Joosten een deel
van de verharde oprit verwijderd. Er
was gras ingezaaid. We hebben ons op
het gazon moeten keren waarbij het

Tijdens de week van het pinnen
vorig jaar brachten banken een week
lang geen pintransactiekosten in rekening bij de ondernemers. Hiermee
hoopten ze het pinnen in winkels te
promoten, en hierdoor weer de veiligheid van de winkeliers te verhogen.
Het project Horst aan de Maas
Cash-Less nam samen met onder
andere MKB Horst aan de Maas het
initiatief om de bespaarde pintransactiekosten van ondernemers te verzamelen en te schenken aan goede
doelen. De dorpsraden in Horst aan
de Maas mochten hiervoor ideeën
indienen. Negen dorpsraden hebben
hierop gereageerd.
Aan ondernemers werd gevraagd
of zij hun besparingen wilden
overmaken op de rekening van MKB
Horst aan de Maas. Zo’n twintig
ondernemers en de gemeente

hebben hun medewerking aan deze
actie toegezegd, waarmee 1.000 euro
werd ingezameld. Het geld werd
verdeeld over negen goede doelen.
De dorpsraden ontvangen in oktober
de bijdrages. In Lottum gaan ze
hiermee het marktplein opknappen.
In Kronenberg wordt bijgedragen aan
de renovatie van het gebouw bij het
voetbalveld. In Griendtsveen draagt
het MKB bij aan het mededelingenblad. In Tienray gaat de bijdrage naar
het project Tiensteen.
åIn Grubbenvorst gaat deze naar
Stichting Wahyu en in Sevenum naar
de Zonnebloem. Hegelsom wil er een
toiletgebouw bij het nieuw ingerichte
speelveld mee realiseren. Meterik ziet
het als een bijdrage voor de organisatie van jeugdactiviteiten en America
geeft de bijdrage aan Stichting Oud
America.
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Tegen de digitale stroom in
In een karakteristiek pand aan de Gebr. van Doornelaan is sinds 2009 Drumschool Marcel Siebers gevestigd. Wie
hier naar binnen stapt, ontdekt dat drummen meer is dan een beetje rammen op trommels. Maar het is niet alleen
drummen wat hier de trom slaat. Siebers gaat verder.

Geboortebord nodig?

Maasbreeseweg 1B • 5975 BL Sevenum • 06 13 17 74 58
info@teunsgeboorteborden.nl • www.teunsgeboorteborden.nl

Start nieuw seizoen zwemles
Met de diploma’s ABC op zak,
ben je pas echt een vriend van het water!
Het zwemseizoen voor kinderen
vanaf 5 jaar begint weer op
maandag 28 november 2011.
Schrijf je snel in en leer de kunst van het zwemmen!
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de lessen?
Kijk dan op onze website
www.schatberg.nl
of neem contact op met ons
zwembad via 077 467 77 84.

donderdag vrijdag zaterdag

★ Beemsterkaasbroodje
van E 1,35 voor E 1,15
★ 4 Kwarkbolletjes
voor E 2,00
maandag dinsdag woensdag

★ Suikerbrood
van E 2,05 voor E 1,85
★ 3 Spekbroodjes voor E 2,00

Crist Coppens
Hacheepakket

500 gram poulet, 500 gram ui
samen € 5.95
en kruiden

half om half gehakt kilo € 5.50
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

De knusse ruimtes van Drumschool
Siebers zijn tot de laatste kubieke
centimeter benut. Een apparaat dat nog
het meest lijkt op een enorme bandrecorder springt direct in het oog. “Mooi
apparaat, hè”, zegt Marcel glunderend.
“Het is een professionele recorder.
Heeft nieuw destijds anderhalf miljoen
dollar gekost.” Enigszins misleidend
is de term ‘digital’ op de tapes. “Het
is een professionele analoge recorder.
Deze werd in de jaren 70 en 80 in
de grote studio’s gebruikt. Ik heb het
apparaat gekocht omdat ik muziek
analoog wil opnemen.” Analoog?
Dat is toch niet meer van deze tijd?
“Tegenwoordig kan ieder bandje digitaal opnemen, maar dan ontbreekt er
voor mijn gevoel iets. Warmte, diepte
en dynamiek. Met analoge apparatuur
wordt de muziek veel meer natuurgetrouw weergegeven. Ik ben overigens
niet de enige die deze stap zet. In de
wereldberoemde Wisseloord Studio’s

is men ook begonnen om de analoge
apparatuur uit de kelder te halen.”
Marcel heeft zelf de nodige
ervaring in het maken van muziek.
“Ik heb in diverse bands gespeeld
en als sessiemuzikant gedrumd. Met
wisselend succes, dat wel. Hier, is
een cd van Tonsils, een symponische
rockband a la Pink Floyd en Marillion.
We hebben destijds drie cd’s gemaakt,
maar het sloeg niet aan. Inmiddels ben
ik aanbeland bij de jazz. Deze muzieksoort leent zich nog het meest voor de
analoge opname-techniek. Het is puur
en onvervalst.”
De drumlessen die Marcel geeft
vormen zijn hoofdinkomen. “Ik geef
les aan zo’n 60 leerlingen en daar kan
ik mijn boterham mee verdienen. Het
is geen vetpot, maar het gaat mij ook
niet alleen om het geld. Bij mij staat
de leerling centraal. Ik geef één-opéén les. Het is heel belangrijk voor
leerlingen dat ze hun eigen stijl ontwik-

kelen. Vaak zie je dat leerlingen van
grote muziekscholen een kloon worden
van hun leraar. Ik laat hun creativiteit
de vrije loop en stuur bij waar nodig is.
Deze vrijheid maakt dat leerlingen zich
sneller ontwikkelen in het drumspel.”
Maar Marcel gaat verder dan
drumlessen en analoog opnemen.
“Ik ontdekte dat leerlingen vaak
fysieke en mentale blokkades
hebben. Dat komt het leren niet ten
goede. Inmiddels geef ik les aan
kinderen met bepaalde vormen van
autisme en ADHD. Voor hen is een
goede begeleiding extra belangrijk.
Daarom ben ik ook een samenwerking aangegaan met Ilene Verbeek.
Wij combineren het maken van muziek
met een holistische therapie. Het geeft
de leerlingen meer rust en evenwicht,
binnen en buiten de drumschool.
Ik denk dat we daar vrij uniek in zijn.
En dat past dan weer naadloos bij mijn
passie: samen iets moois creëren.”

Mishandelingen in Horst
Vorig weekend werden in Horst twee arrestaties verricht op verdenking van mishandeling. Zaterdagochtend
werd een agent in burger mishandeld door vier jongeren en zondagochtend werd een 23-jarige Horstenaar
mishandeld door een man uit Vinkeveen.
Op zaterdagnacht werd een
Horstenaar naar aanleiding van een
woordenwisseling geschopt en geslagen door een Vinkeveense man op
het Wilhelminaplein. De politie zoekt
hier nog getuigen bij. Heeft u iets
gezien of gehoord? Neem dan contact
op met de politie via 0800 7000.
Ondanks het gewelddadige weekend stelt de politie bij navraag dat er
in Horst geen sprake is van een trend
in geweldstoename. “Het was een
samenloop van omstandigheden”,
denkt de politiewoordvoerder.
“Er waren meer activiteiten in het
centrum van Horst dan normaal,
ook vanwege het begin van de
vakantie. Nu er twee arrestaties in
één weekend zijn geweest lijkt het
misschien meer, maar wij zien geen
structurele toename. Het gaat altijd

een beetje op en af.” De mishandeling
van hun collega werd als erg heftig
ervaren op het politiebureau in Horst.
Toen de agent in burger zaterdagnacht
rond 01.30 uur zag dat een 16-jarige
jongen een spiegel van een auto aan
de Librije in Horst vernielde, stapte hij
er op af. De agent in burger maakte
kenbaar dat hij van de politie was en
wilde de jongen aanhouden. Hierop
bemoeiden de drie andere verdachten zich met de zaak en ontstond er
een vechtpartij. Ook de vriendin van
de agent kreeg klappen. “Je moet als
agent er toch wat van zeggen als je
vernielingen ziet”, vindt de woordvoerder. “Maar na alle promotie dat je af
moet blijven van hulpverleners is dit
heftig.” De agent hield aan de mishandeling flinke kneuzingen over.
Burgemeester van Rooij veroordeel-

de de gebeurtenis zaterdag. Hij vindt
het “onacceptabel dat een agent in
elkaar worden getrapt na het aanspreken van vernielzuchtige jongeren. Geweld tegen politie en andere
overheidsfunctionarissen accepteren
we niet in Horst aan de Maas.” Ook
wenste hij de agent en zijn vriendin
sterkte. De politiewoordvoerder ziet
dit als een steunbetuiging. “Dit is een
statement van de burgemeester. Het
is voor ons een hart onder de riem.”
De woordvoerder wil duidelijk
stellen dat het om een samenloop
van omstandigheden ging. “Het is
zonde als het uitgaan in Horst in een
negatief daglicht wordt gesteld, want
er is geen sprake van een structurele
toename van geweld. Het is alleen
een samenloop van omstandigheden
geweest.”
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Koninklijke Onderscheiding Horstenaar
Piet van Kempen
de muziekliefhebber. Een dag later, op
maandagochtend, is Piet drukbezet met
het beantwoorden van mails, telefoontjes en felicitaties. “Eigenlijk komt alle
eer toe aan de kinderen, ouders en de
vrijwilligers van het Dendron College.
Zij hebben van Kids in Music een succes
gemaakt. Mijn rol speelde zich hoofdzakelijk op de achtergrond af”, meent hij.
Stiekem is Piet trots op zijn onderscheiding. “Dat daarnaast ook nog
eens een nieuw bestuur is gevormd

Piet van Kempen (64) ontving zondagmiddag 23 oktober uit handen van burgemeester Kees van Rooij een
Koninklijke Onderscheiding. De Horstenaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond
plaats na de laatste voorstelling van Kids in Music II in de aula van het Dendron College.

voor het Meuleveld Kinderkoor maakt
mijn dag compleet. Nu is het bestuurlijk toekomstplaatje voor het kinderkoor rond. Met Jacqueline Fijnhaut als
eerste dirigent en Anja Hoeijmakers als
tweede dirigent zitten we goed. Ik kan
dan achter de schermen me bezighouden met de praktische zaken”, weet hij
het gesprek opnieuw te wenden naar
het kinderkoor, zijn koor.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Maashorstfonds
steunt
Winkel van Sinkel
Financiering van de beoogde uitbreiding van hun Winkel van Sinkel
bleek voor PMC Grubbenvorst een stevig probleem. Met hulp van een
bijdrage van het Maashorstfonds van de Rabobank kunnen zij nu aan hun
uitbreiding beginnen.

Piet van Kempen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, geniet na met echtgenote Marij
Piet van Kempen ontving de
onderscheiding voor zijn inzet op muzikaal gebied en als oprichter van het
Meuleveld Kinderkoor in 1971. Tot op
heden is Piet dirigent van het koor en
hij had tijdens het jubileumconcert Kids
in Music II de algehele leiding. Sinds
1978 is Piet muzikant bij de Koninklijke
Harmonie Horst.
Tien jaar lang gaf hij kinderen
Algemene Muzikale Vorming. In 1985
was hij mede-initiatiefnemer tot
oprichting van de jeugdharmonie, waar
hij van 1988 tot 1998 dirigent was.
Van Kempen was tevens actief in de
commissie jeugdopleiding. Van 2009 tot

heden geeft Piet elke woensdagmorgen blokfluitles aan leerlingen van de
bovenbouwvan basisschool Meuleveld.
En in 2001 was hij medeoprichter van
de bands 10.dance en 7even, waarvan
hij ook nu nog lid is.
Een hele opsomming, maar Piet wil
daar niets van weten. “Ik heb liever dat
je schrijft over het optreden van Kids in
Music II. We hebben meer dan duizend
kaartjes verkocht en de voorstellingen op zaterdag en zondag verliepen
uitstekend.” Dat er na de voorstelling
van ‘zijn kids’ nog iets bijzonders ging
gebeuren werd hem gaandeweg duidelijk. “Ik zag de burgemeester zitten en

vond het vreemd dat hij de hele voorstelling bleef. In de pauze heb ik nog
met hem gesproken en toen bekroop
mij het gevoel dat hij niet zomaar aanwezig was”, kijkt Van Kempen terug.

Meuleveld Kinderkoor
is alles voor Piet
Nadat hij de onderscheiding in
ontvangst had genomen, ging Piet
weer aan het werk. “De aula opruimen
en ons opmaken voor de afterparty
in De Leste Geulde. Dat was mooi, de
Koninklijke Harmonie Horst kwam me
nog een serenade brengen”, glundert

PMC Grubbenvorst is een stichting die als doel heeft kleinschalige
projecten in ontwikkelingsgebieden te
ondersteunen. De Winkel van Sinkel
aan de Irenestraat, waar overbodige
spullen ingeleverd kunnen worden of
waar voor een klein prijsje bijzondere
dingen te vinden zijn, is hiervoor een
belangrijke bron van inkomsten. Een
grote groep enthousiaste vrijwilligsters
zorgt ervoor dat de spullen ingenomen,
gesorteerd, waar nodig schoongemaakt
en voor de verkoop klaar gemaakt
worden. Doordat zoveel mensen gebruik maken van de mogelijkheden die
de winkel biedt, groeit hij uit zijn jasje.
Daarom is het besluit genomen om op
de huidige locatie vóór de winkel een

nieuwe ruimte neer te zetten, passend
bij de bestaande loods. “We vinden het
geweldig dat het Maashorstfonds op
20 oktober bekend maakte dat zij onze
uitbreiding van harte willen steunen
met een bedrag van 10.000 euro. We
zijn uiteraard erg blij met dat grote
bedrag. Het is prachtig zoveel hulp te
mogen ontvangen voor het werk ten
behoeve van diegenen die afhankelijk
zijn van onze inzet. We zien de donatie
van het Maashorstfonds dan ook mede
als een belangrijke steun in de rug van
het werk van onze vrijwilligers”, laat
de stichting weten. Zij willen dan ook
graag het Maashorstfonds en alle vrijwilligers en bezoekers van de Winkel
van Sinkel bedanken.

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.

EIJS
Helder en Persoonlijk W
DRANKENHANDEL
www.accountancyhorst.nl • 077-397 14 05
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€ 47
Doosp(6rijﬂsessen)

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
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Plannen kloosterhotel
Volgens de burgemeester ligt er
op het complex een horecabestemming met ruime mogelijkheden voor
restaurantactiviteiten en logies. “Het
logies verschaffen aan arbeidsmigranten past binnen het bestemmingsplan.
Wij hebben dat door een externe jurist
laten toetsen en ook die komt tot de
conclusie dat huisvesting van arbeidsmigranten binnen de bestemming past.
Wij vinden het als gemeente belangrijk
dat hier werkzame migranten goed
gehuisvest worden”, zegt Van Rooij.

De burgemeester wil op de
informatieavond alle inwoners eerlijk
vertellen waarom het initiatief van
Sun-Power niet tegen te houden is,
zelfs als zou de gemeente dat al willen.
Hij wil verder toelichten dat Sun-Power
een exploitatievergunning nodig heeft
voordat men daadwerkelijk kan beginnen. “In zo’n vergunning worden zaken
geregeld als parkeren, bereikbaarheid
en hoe om te gaan met klachten en
toezicht.”
Volgens Van Rooij zijn arbeidsmi-

granten nodig en belangrijk voor onze
welvaart en economie. “Als we morgen
alle inwoners met een uitkering aan
het werk zouden kunnen krijgen, komen wij nog handen tekort en dat zal
met de toenemende vergrijzing alleen
maar toenemen. Vandaar dat wij als
gemeente een beleid voeren dat gericht is op adequate voorzieningen voor
de arbeidsmigranten die hier zijn.”
Binnen de gemeente Horst aan de
Maas zijn naar schatting 2.500 migranten uit Oost-Europa aan het werk.

Jeugd- en jongerenwerk
Horst verder in één gebouw
Precies een jaar geleden is in Horst het nieuwe jeugd- en jongerenwerk van start gegaan onder de naam
Stichting Mixx Beheer. Hoewel het jeugd- en jongerenwerk inhoudelijk op schema loopt, werd bij de presentatie van
de halfjaarcijfers duidelijk dat er financieel het een en ander bijgestuurd moest worden. Met name de exploitatie
van het Vliesgebouw en het OJC Niksgebouw drukten te zwaar op de begroting.
Na de presentatie van de
halfjaarcijfers is er samen met de
gemeente naar een zestal scenario’s
gekeken, variërend van een andere
kostentoedeling tot een doelmatigere
en effectievere inzet van middelen.
Doel van de stichting is om goed
jeugd- en jongerenwerk voor alle
jongeren te leveren. Ook bij het
nieuwe scenario’s blijft de ambitie om
de participatie en de betrokkenheid
van jeugd- en jongerenwerk te
vergroten en om de verschillende
doelgroepen binnen het jeugd- en
jongerenwerk een programma te
bieden dat beter voldoet aan de

wensen van de diverse doelgroepen.
Deze doelgroepen zijn Usee, groepen
7 en 8 van de basisschool, M@xx, de
onderbouw van het voortgezet onderwijs
en OJC Nixx, voor jongeren vanaf 16 jaar.
Gezien de aankomende
bezuinigingen van de gemeente wordt
de oplossing niet gezocht in extra geld.
De stichting ziet zich nu genoodzaakt
om het Vliesgebouw terug te geven
aan de gemeente. Mixx-voorzitter Roy
Bouten: “Goed jeugd- en jongerenwerk
voor álle doelgroepen is voor ons
prioriteit nummer één. We kiezen
voor de kwaliteit van het jeugd- en
jongerenwerk boven de stenen.”

Concreet betekent dit dat het
Vliesgebouw vanaf 1 januari weer
eigendom wordt van de gemeente, die
bestaande verplichtingen zoals disco
Trefpunt en de revue nakomen tot 1
juli 2012. Ook Usee en M@xx blijven
tot die tijd gebruik maken van de locatie. Daarna zullen de activiteiten van
Usee, M@xx en OJC Niks, en andere
plannen van het jeugd- en jongerenwerk, ondergebracht worden in het
gebouw van OJC Niks. Mixx Beheer en
de vrijwilligers maken een plan wat op
1 maart klaar moet zijn, over hoe het
jeugd- en jongerenwerk er in OJC Niks
uit zou moeten komen te zien.

Mag ik deze dans van u?
Zondagmiddag werd een groots dansfeest georganiseerd in de Froxx Feesterij in Horst. Dit dansfeest was een
onderdeel van de landelijke campagne Mag ik deze dans van u?, een initiatief van Stichting Consument en
Veiligheid en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Enkele honderden belangstellenden kwamen naar
Froxx om er een gezellige dansbewegingsmiddag van te maken. Tijdens deze middag waren er ook nog demonstraties en workshops van rolstoeldansen, volksdans, Zumba en linedance. De GGD Noord-Limburg was ook aanwezig
om informatie te geven om vallen te voorkomen.

Kwekerij Litjens bv is een
modern glastuinbouwbedrijf
met een teeltoppervlakte
van 83000 m2 groene paprika,
gevestigd Kempweg 16 te Meterik.
Gezien de ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:
MEEWERKEND VOORMAN (M/V)
De meewerkend voorman is eindverantwoordelijk voor het gehele
proces van de oogst- en gewasverzorging. Hij/ zij coördineert de
arbeid en houdt toezicht op de werkzaamheden van de medewerkers.
Verder heeft de meewerkend voorman tot taak om de produktiegegevens te verwerken naar kengetallen en managementinformatie.
Wij vragen?
- een leergierige medewerker die zelfstandig kan werken;
- flexibiliteit m.b.t. werktijden / zaterdagwerk;
- een prettige gesprekspartner met inlevingsvermogen;
- minimaal MBO 4 werk- en denkniveau.
Wij bieden:
- bij goed functioneren een vast dienstverband in een
modern en groeiend glastuinbouwbedrijf;
- beloning conform de CAO voor de glastuinbouw;
- prima secundaire arbeidsvoorwaarden met ruimte voor persoonlijke
en vakinhoudelijke ontwikkeling.
Reageren:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Litjens,
tel: 06-12042451 / 077-3999280.
Uw CV met motivatie stuurt u naar kwekerij@litjensbv.nl

Het doel van de danscampagne is
om meer senioren op een aangename
manier in beweging te brengen, de
gezondheid op peil te houden en
hiermee het aantal valongevallen
onder senioren te verminderen.
“We werken onder het motto Sport
aan de Maas en stimuleren daarmee

mensen om in beweging te komen.
De gemeente is kartrekker bij dit
evenement en het is mede tot stand
gekomen door een samenwerking
met KBO Horst en Froxx feesterij.
Graag zien we dat het evenement
volgend jaar weer plaatsvindt, maar
dan dat het vanuit de samenleving

wordt opgepakt en de gemeente
een ondersteunende rol krijgt. We
zijn erg blij met de grote opkomst.
Dit hadden we niet verwacht”, zegt
sportconsulente Lennie Wagemans in
een eerste reactie.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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America: dat stiët

Onthulling welkomstbord
door Rowwen Hèze
Op zaterdag 29 oktober onthult Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (ILK) het informatiebord
Het Kerkbos van het Kabroeks Ommetje in America. Nog geen week later, op woensdagavond 2 november om
19.00 uur wordt het nieuwe welkomstbord op de Zwarte Plakweg in America onthuld door Rowwen Hèze.
dorpsraad America: “Op dit moment
is het IKL-project America in het Groen
in een afrondende fase en kan er
teruggekeken worden op enkele mooie
deelprojecten. Ook met de aanpassingen aan de Kabroeksebeek in het dorp
is de werkgroep nog volop bezig. Met
de officiële onthulling van het informatiebord van het Kabroeks Ommetje
kan weer een project succesvol worden
afgesloten. We zijn erg tevreden over
de samenwerking met het IKL en de
gemeente en hopen dat dit dan ook
zeker een vervolg mag krijgen.”

Tevreden over
samenwerking
met het IKL en de
gemeente

Met de onthulling op zaterdag van
het informatiebord wordt het Kabroeks
Ommetje officieel geopend. Het
Ommetje is een wandelroute van 2,5
kilometer door het Kerkbos. De onthulling vindt plaats om 10.30 uur aan de
Kerkbosweg. De jeugdleden van Jong
Nederland America, die dan bezig zijn

met de jaarlijkse snoeiwerkzaamheden
in Het Kerkbos, krijgen een belangrijke taak bij deze officiële gebeurtenis. Aansluitend die dag wordt een
tweede informatiebord geplaatst langs
de Kabroeksebeek, nabij de Pastoor
Jeukenstraat.
Marco Hesp, voorzitter van de

De woensdag daarna gaat een
andere langgekoesterde wens van de
dorpsraad van America in vervulling
om de bezoekers aan het dorp hartelijk
te verwelkomen aan de kompoorten.
In 2007 schreef de dorpsraad al een
enquête uit voor een pakkende tekst
voor op een onderbord bij die poorten.
De slogan ‘America Dat Stiët’ stak er
toen met kop en schouders bovenuit.
Deze uitspraak is door Jack Poels in
1985 in de vorm van een (protest)lied
gedaan.
De plaatsing van de welkomstborden is een cadeau aan Rowwen
Hèze en aan het dorp. Het afgelopen
jaar mochten de bandleden al
een miniatuurversie van het bord
ontvangen ter ere van hun 25-jarig
jubileum.
Bij beide onthullingen is iedereen
van harte welkom.

Drie aanhoudingen na
twitterbericht
“Pas op: twee zigeunervrouwen zijn actief met insluipingen in woningen in Sevenum. Als u ze ziet, bel ons!”
Dit bericht plaatste de politie Horst dinsdagmiddag op twitter, nadat zij een melding kreeg van een insluiping op
de Veenpluis in Sevenum. En met succes, nog geen twee uur later kon een politieagente vertellen dat er drie
verdachten waren aangehouden voor insluipingen in twee woningen in Sevenum en een woning aan de Markt in
Lottum.
Een alerte burger reageerde op
het bericht dat deze mensen gesignaleerd waren in Lottum, waarna de
politie het drietal kon arresteren. Het
gaat om een 54-jarige vrouw, een
40-jarige vrouw en een 42-jarige man
uit Polen. “Dankzij oplettende twitter-

volgers hebben we drie aanhoudingen
verricht in verband met de insluipingen.
Super burgerparticipatie, bedankt!”
reageert de politie later op het sociale
medium.
Onbekend is of en wat er bij de
insluipingen is weggenomen. De politie

is op zoek naar meerdere getuigen.
Het is mogelijk dat er nog meer
mensen slachtoffer van dit drietal zijn
geworden.
Ook zij worden opgeroepen zich
te melden. Dan kan via 0900 8844 of
via 0800 7000.

Jongen uit Meerlo rijdt met
brommer tegen boom
Een zestienjarige jongen uit
Meerlo is maandagmiddag rond
vijf uur gewond geraakt bij een

ongeval op de Mackayweg in Tienray.
Hij reed met zijn brommer tegen een
boom. Hoe het ongeval kon gebeuren

is nog onduidelijk. De jongen was
bij kennis en aanspreekbaar na het
ongeluk.

Herfstvoordeel
15% korting
op kussens en
plaids!
www.swartwit.info
swartwit@home.nl

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
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Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
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www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01
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Bonuskaartenloterij
Bakker Arie Heijn van de nieuwe Albert Heijn aan de Steenstraat in Horst heeft vrijdag samen met winkelmanager Hilco Janssen om 15.30 uur de prijzen overhandigd aan de drie winnaars van de bonuskaartenloterij.

Bakkerij Gommans
bij Nationaal
Schoolontbijt
Ontbijten is gezond, zeker voor kinderen. Van dinsdag 1 tot en met
vrijdag 4 november vindt daarom de 9e editie van Het Nationaal
Schoolontbijt plaats op 2.500 basisscholen in het hele land. Op
3 november gaan ook de kinderen en leerkrachten van de Krullevaar
in Sevenum samen ontbijten.
Gommans De Echte Bakker zorgt
voor het verse brood en de verse
broodjes, en zal de ontbijtpakketten
aanleveren bij de Krullevaar.
”Samen met de school maken we
er een echt ontbijtfeestje van,”
zegt Bas Gommans. ”En daar hoort
brood bij, want daarin zitten alle
vitamines, mineralen en vezels die
de kinderen nodig hebben om de
dag te beginnen.”

En daar hoort
brood bij
Maayke Steeghs won samen
met haar dochtertje Noa een
tweepersoonsdekbed en Mark van
de Weijer ging naar huis met een
damesfiets. “Ze vroegen nog of ik
deze wilde ruilen voor een herenfiets.
Dat hoeft niet, want deze is speciaal
voor mijn vrouw Yvonne”, aldus Mark.
Mevrouw Litjens –Van der Heijden

kwam samen met haar kinderen een
speciale 3D-tv ophalen. “Mama, waar
moeten we deze neerzetten?” vroeg
een van haar kinderen. “Dat zien we
straks wel. We kunnen in ieder geval
met zijn allen naar The Voice kijken
vanavond”, aldus moeder. Hilco Janssen
kijkt tevreden terug op de opening en
de eerste dagen van de Albert Heijn

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

Timmermans
Agri Service

VEN

☎ 077-4641999
Y
RA
201
1
201
3

“We krijgen veel positieve reacties.
De toestroom was boven verwachting”,
aldus Hilco. Volgens Bakker Arie
Heijn is het nog lang niet afgelopen.
“Volgende week gaan we om deze tijd
het Rad van Avonturen spelen”, aldus
Arie.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Het Nationaal Schoolontbijt
laat kinderen, hun ouders en hun
leerkrachten het belang zien van

Laat de ijsbaan u koud?
Nee!

Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

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

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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De tafelspecialist van
Nederland!

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Iedere zaterdag geopend
10.00u tot 16:00u

www.detextielBeurS.nl - Venray
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van de Ven Schoenmode vijfendertig jaar in Venray

Tijd voor een feestje
Op de gehele nieuwe collectie 35 dagen lang:

T 35.-

het ontbijt als de beste start van de
dag. Zowel het Voedingscentrum
als de Maag Lever Darm Stichting
juichen het initiatief toe.
Het Nationaal Schoolontbijt
kiest elk jaar een goed doel. Net
als vorig jaar zijn er dit jaar twee
goede doelen. Van de deelnemende
scholen wordt een symbolische
vergoeding gevraagd van 25 cent
per ontbijtje. De opbrengst gaat
naar de stichtingen Right To Play en
Bake for Life. Beide organisaties zijn
in ontwikkelingslanden actief om
kinderen daar een beter leven te
geven. Het Nationaal Schoolontbijt
wordt georganiseerd door het
Voorlichtingsbureau Brood.

www.solido.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Venloseweg 11 Sevenum

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl

Oktober Woonmaand!

www.salet-gordijnenatelier.nl
Kijk voor de actie’s
op onze website!
Mommesstraat 11, Sevenum
T: 077- 467 2197

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen
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Wij begroeten u graag in onze prachtige schoenenzaak aan het Schouwburgplein in Venray.
Een team met vakkundig personeel staat voor u klaar!
En een kopje koffie of een drankje natuurlijk ook!
Bezoek ook eens onze webwinkel www.vandevenschoenmode.com

actie loopt van 27 oktober tot 5 december

aktie alleen geldig bij besteding v/a E 100.- | Niet geldig op andere aanbiedingen

Bij ons ook grote en kleine maten voor dames- (33 t/m 44) en herenmaten (37 t/m 50)

Aanplantgarantie
•••Aanplantgarantie
Sierbestrating
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Al 10 jaar een begrip
in de regio!
Ron Seuren

Seuren
Ron Ron
Seuren
Mobiel:
062253
535422
222554
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Mobiel:
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www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
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25
www.degroenevakmanronseuren.nl

www.degroenevakmanronseuren.nl
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Winnaar buurtactie bekend
PLUS Lucassen uit Horst organiseerde samen met het Oranjefonds en Douwe Egberts een burenactie. Buurten
konden hier ideeën voor hun wijk voor indienen. Het winnende idee was de speelvoorziening van wijk In de Riet.
Zij haalden meer dan 50% van de stemmen binnen.
500 euro van het Oranjefonds
gekregen. PLUS Lucassen stelt voor
de plekken twee en drie elk ook
100 euro beschikbaar. Daan Jans,
voorzitter van wijkcomité In De Riet
is verheugd. “Sinds de aanleg van de
Westsingel blijft onze wijk verstoken
van speelruimte. We zijn aan de slag
met de gemeente om het enige
braakliggende stuk grond aan onze

zijde van de Westsingel gedeeltelijk
in te richten als speelruimte met
voorzieningen. Het grote voordeel is
dat onze kinderen dan veilig naar hun
speelruimte kunnen lopen en niet
de drukke Westsingel over hoeven
steken.” Het gewonnen bedrag
wordt besteed aan de inrichting.
Het idee achter burendag is dat
buurten worden leuker, socialer en
veiliger worden als buren elkaar
ontmoeten en zich samen inzetten
voor hun buurt. Meer dan één miljoen
Nederlanders vieren deze dag samen.

Schoenenzaken
zonder website
Van de 446 schoenenzaken in Limburg hebben 300 zaken geen
webshop en 129 zaken geen website. Dat blijkt uit onderzoek van
WijLimburg.nl. Horst aan de Maas doet het iets beter dan het provinciale
gemiddelde.

Uit alle inzendingen waren drie
ideeën genomineerd, een zwaluwhotel in Griendtsveen, picknicktafels
in de Mussenbuurt in Horst en
speelvoorzieningen in wijk In de Riet
in Horst. Klanten konden door middel

van actiemuntjes stemmen voor het
beste idee. “In totaal zijn er meer
dan 1500 stemmen uitgebracht”,
aldus Wil Lucassen. Beide andere
ideeën eindigden vrijwel gelijk.
Het winnende idee heeft inmiddels

Van de acht schoenenzaken in
Horst en de drie zaken in Sevenum
die de site onderzocht, hebben er
slechts twee geen website. Vijf van
de elf schoenenzaken in de gemeente
hebben ook een webshop op hun site
staan.
Wat volgens WijLimburg opvalt,
is dat niet alleen kleine bedrijven
geen websites hebben, maar dat er
ook ketens niet online zijn. In Horst

aan de Maas zijn het echter wel twee
particuliere bedrijven die niet online
te vinden zijn.
WijLimburg trekt de conclusie dat
in de schoenenbranche de webshops
oprukken. Vooral bij grote bedrijven
als Wehkamp, het Duitse Zanato, maar
ook de grotere Limburgse bedrijven
als Durlinger en Shoetime wordt er
actief gewerkt met webverkoop.

Halloweenavond
Party bij Toverland
Attractiepark Toverland in Sevenum viert Halloween met een
Halloweenparty op 28 en 29 oktober. Angstaanjagende figuren nemen
het park in de avonduren over. In het park liggen mummies, clowns,
heksen en andere wezens op de loer.
Naast alle figuren is er een
vuurshow Eclipse. Met brandende
stokken, clubs en poi’s laten de
artiesten hun passionele en vurige
natuur zien. Vuurwerkeffecten maken
de act extra spectaculair.
In het buitengebied wordt
de lucht gevuld met mysterieuze
melodieën van de dolende

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

doedelzakspeler. Deze behekste
melodieën zweven over het park.
Er zijn ook optredens van een
percussieband en een breakdancegroep.
Ook in de donkere avond is de
houten achtbaan geopend, net als
andere attracties. De avond start om
19.00 uur en duurt tot 23.00 uur.

Demodag Tinails
Tinails opent op 15 november haar deuren aan de Venrayseweg in
Horst. Geïnteresseerden zijn van 10.00 tot 19.00 uur welkom. Tijdens
deze demodag kunnen bezoekers meer te weten komen over het concept
Tinails& Beauty.
Tinails & Beauty verzorgt
landelijk erkende opleidingen voor
allround nagelstylistes in samenwerking met het CND, voor Ecuri
Cosmetics opleidingen voor permanent make-up en voor Enzymtec
opleiding voor biologisch ontharen.
Op de demodag zijn diverse
behandelingsmogelijkheden te
bekijken. Er is iemand van Pupa om
gratis make-upadvies te geven. Ook
is er iemand van Ecuri Cosmetics
om de opleidingen en behandelingen door te nemen. Van het CND
wordt er gratis Shellac opgebracht
worden op nagels. Ook geef de
pedicure van Tinails een demon-

stratie. Over Enzymtec wordt uitleg
gegeven.
De open dag richt zich op
mensen die interesse hebben in één
van de opleidingen of die nieuwsgierig zijn naar de behandelingen.
Er worden diverse aanbiedingen en
kortingen aangeboden op artikelen zowel voor consument als voor
geïnteresseerden in de groothandelproducten.
In december geeft Monique
Frans een tweedaagse cursus
en Tina zelf geeft in januari
een tweedaags bootcamp voor
NfuOh bloemenzetten. Voor meer
informatie zie www.tinails.nl

Starters
in de regio
WeYoga
Bedrijf
WeYoga
Eigenaar Wendel van Dooren
Adres
’t Gasthoes
Gasthuisstraat 25
Plaats
Horst
Telefoon 0613604041
E-mail
info@weyoga.nl
Website www.weyoga.nl
Sector
dienstverlening,
gezondheid en sport
Start:
1 november 2011

Ook freelance
inzetbaar
Activiteiten
Veel mensen denken vaak
dat er maar één soort yoga is.
In ‘n lenige kleermakerszit,
handen op de knieën zoemgeluiden maken met geitenwollensokken aan. WeYoga heeft
daarom bewust gekozen voor
drie soorten yoga, om zo te
laten zien dat er meer mogelijkheden zijn en het helemaal
niet zweverig is. De drie lessen
hebben één overeenkomst:
balans vinden tussen lichaam
en geest. Iedereen doet dit op
zijn of haar eigen manier. De
één wil meer rust en sommigen
hebben graag het gevoel dat ze
iets gedaan hebben na de les.
Daar heeft WeYoga op ingespeeld door de volgende lessen
aan te bieden: Hatha Yoga, de
meest bekende vorm van Yoga
met een rustig tempo, powerYoga, een dynamische vorm
van yoga waarin yogahoudingen elkaar sneller opvolgen, en
CombYoga, dit is een combinatie van Pilates en Yoga. Pilates
is een houdingstraining gericht
op je rompspieren (buik en rug)
ook wel ’Core’ genoemd. Het
centrum van je lichaam. Voor
mensen die willen proberen
biedt WeYoga gratis proeflessen.
Doelgroep
Iedereen kan meedoen! Bij
twijfels over gezondheid,
zwangerschap of lichamelijke
beperking, neem gerust contact
op.
Onderscheidend vermogen
WeYoga werkt niet alleen
vanuit ’t Gasthoes, maar is ook
freelance inzetbaar. Dit kan
ondere andere bij andere
yoga- en sportscholen zijn, als
er bijvoorbeeld iemand ziek is
of ze een ander soort les of
cursus willen aanbieden. Verder
kunnen artsen en (fysio)
therapeuten een beroep op
WeYoga doen als extra aanbod
voor bijvoorbeeld mensen met
een burnout of bepaalde
lichamelijke klachten. Als
laatste biedt WeYoga ook
privélessen aan. Yoga aan huis
of op een andere locatie is
hierbij mogelijk.
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Schatberg is voor iedereen
Vader en moeder en twee kinderen met de auto en caravan naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Het stereotype beeld van de Nederlandse vakantieganger. Toch gaan veel Nederlanders jaarlijks in eigen land op
vakantie. Bijvoorbeeld naar de Schatberg in Sevenum. Het recreatiecentrum is genomineerd voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2011.

“Weet je dat dit terrein oorspronkelijk de zandafgraving voor de
Middenpeelweg was?” begint Ronald
Hoppzak, eigenaar van de schatberg,
zijn verhaal. “Er is toen een meertje

ontstaan waar de lokale jeugd ging
zwemmen. Gauw genoeg ging er een
hek om heen en werden er kaartjes
verkocht. Voilà, de basis voor de
Schatberg was gelegd.” Het is bijna

niet voor te stellen hoe deze plek er
destijds uit heeft gezien. Het ruim honderd hectare grote terrein biedt vrijwel
alle faciliteiten voor een korte of lange
vakantie of een dagje uit. “Onze kracht

zit in de combinatie bungalowpark en
camping. Daarmee kun je een heel
brede doelgroep bedienen. We zijn
hier in 1995 begonnen en hebben
met vallen en opstaan dit recreatiepark neergezet. Na de grote brand in
1998 hebben we vrijwel alles van de
grond af opnieuw opgebouwd. We
kozen voor een groot gebouw voor
de recreatieactiviteiten binnenshuis
en een restaurant. Daar plukken
we nu de vruchten van.” Naast het
recreatiepark is de accommodatie
van de Schatberg zeer geschikt voor
allerlei evenementen, zowel voor
verenigingen als het bedrijfsleven.
“We bieden externe bedrijven ook
de ruimte om hier hun activiteiten te
ontplooien. En indien nodig begeleiden we hen hierin.” Ronald doelt op
de onlangs geopende waterskibaan
en de minihaven.
“Er is de afgelopen 16 jaar veel
gebeurd”, vervolgt Ronald. “Niet alleen bij de Schatberg. De consument
is veranderd. Tegenwoordig zijn we
bijna allemaal tweeverdieners en
dat heeft invloed gehad op het bestedingspatroon en onze manier van
vakantie beleven. Wij spelen zoveel
mogelijk in op die verandering. Zo
konden wij bijvoorbeeld tien jaar
terug nog een jeugdzeskamp orga-

niseren met ruim 75 deelnemers.
Daar hoef je nu niet meer mee aan
te komen. Daarom zijn we nu bezig
met een eredivisiehoek in ons cafégedeelte, waar de jongeren naar
toe kunnen. Aan de andere kant
zijn we voornemens een 55+park in
te richten. Helemaal afgestemd op
mensen die rust zoeken, maar toch
even de reuring van het park kunnen opzoeken. Ook ideaal voor opa´s
en oma´s die met de kleinkinderen
een weekendje weg willen.”
Ronald ziet de nominatie voor
de Ondernemersprijs als erkenning voor het harde werken van
de mensen binnen de Schatberg.
“Eigenlijk zijn wij al jaren bezig met
maatschappelijk ondernemen. Dat
geven we nu een extra impuls door
meer met het milieu bezig te zijn.
Zo gaan we duurzaam bouwen en
is de warmtevoorziening van ons
binnenzwembad onlangs op een
milieuvriendelijke manier vernieuwd. We hopen dat we dankzij
de nominatie meer bekendheid
kunnen geven richting de bewoners
van Horst aan de Maas. Omdat we
de afgelopen jaren zo intensief met
ons bedrijf zijn bezig geweest hebben we daar weinig aandacht aan
kunnen geven.”

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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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.

Frank Jacobs
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 47-jarige Frank Jacobs uit Swolgen Geplukt; een
gescheiden man en vader van zijn zoon Danny. De Swolgenaar is werkzaam
bij Harlan Labaratories in Horst en doet dat met veel plezier.
Geboren op de Osterbos is Frank in
Swolgen blijven wonen. Swolgen is het
dorp van carnavalsvereniging d’n Bok
waar hij in 1993 als prins Frank I mocht

heersen over het Bokkenrijk. Inmiddels
blijft zijn uitgaansleven beperkt tot heel
af en toe een avondje uitgaan in Horst.
Wanneer hij niet hoeft te werken, is er

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.

Nadenken over
allerlei dingen tijdens
het vissen
Hij woont graag in Swolgen en
omschrijft zijn woonplaats als een
rustig dorpje met gezellige mensen.
“Swolgen is een plaats waar iedereen
elkaar nog kent en dat is het mooie van
dit dorp. Ik mis eerlijk gezegd dan ook
niks in Swolgen. We mogen tevreden
zijn met wat we hebben. Het dorp ziet
er altijd netjes uit en ik zou er niks aan
willen veranderen. Sterker nog, ik denk
dat alle inwoners van Swolgen best
trots zijn op het dorp”, benadrukt Frank.
Zijn favoriete plek is het viswater waar
hij naast het hengelen op vissen graag
luistert naar het gefluit van vogels. Een
plek waar hij in alle rust kan nadenken
over de dingen die hem bezighouden.

Swolgen,
een gezellig dorp
Op sportief vlak is Frank niet of
nauwelijks actief. Na te zijn geholpen
aan rugklachten, maakt hij af en toe
gebruik van zijn cross- of hometrainer.
Maar actief sporten zit er volgens hem
niet meer in. Op de vraag of hij dit
jaar op vakantie is geweest, begint hij
te lachen. “Nee, we hebben nieuwe
meubels gekocht en toen was het geld
op. Als we wel op vakantie gaan is
dat meestal naar de provincie Zeeland
of naar Waxweiler in de Eifel. Heerlijk

Ouderwetse
erwtensoep
Benodigdheden:
• 5 kg spliterwten
• 2 kg aardappels,
blokjes van ongeveer 1 cm
• 2 kg knolselderie,
blokjes van ongeveer 1 cm
• 1,5 kg prei gesneden,
niet te fijn
• 2 stuks varkenshielen
• 2 stuks rookworst
• 0,5 kg witte uienringen
Bereiding:
• Pak een grote kook pan en vul
deze met ongeveer 7 liter
water;
• voeg hier de varkenshielen en
de ui aan toe en breng het
langzaam aan de kook, laat het
zeker 1 uur rustig koken;
• schuim tussendoor het water af
met een schuimspaan;
• week de spliterwten in ruim
koud water. Voeg ze dan aan
het kokend water toe;
• laat deze massa pruttelen tot
dat de spliterwten goed gaar
zijn en binding beginnen te
geven;
• voeg dan de aardappel en de
prei toe en laat het circa 10
minuten doorpruttelen;
• voeg als laatste de knol en de
gesneden rookworst toe;
• haal de varkenshielen eruit en
pluk het vlees van de hieltjes.
Voeg dit ook aan de soep toe;
• als laatste kunt u de soep op
smaak brengen met peper en
zout of eventueel een kippenbouillonblokje.

tijd voor zijn grote hobby, het vissen.
“Daar kan ik echt van genieten en lekker tot rust komen”, zegt de hengelaar.

uitwaaien op het strand of genieten
van de natuur. Voor een geslaagde
vakantie hoef je niet per definitie naar
een ver land te reizen”, relativeert hij
zijn vakantiebestemming.
In de avonduren kijkt de
Swolgenaar geregeld tv. Zijn favoriete
tv-progamma is Ik hou van Holland.
Van afleveringen van The A-team
geniet Jacobs vanwege de overdreven
acties waarbij nooit iemand wordt
gedood. Waar Frank niet naar kijkt is
het programma Herrie in de keuken
met Herman den Blijker. Daarentegen
zou hij Jochem Meijer wel eens willen
ontmoeten. “Een geweldige man met
veel humor.”

Geen kijker van
Herman den Blijker
We mogen Frank midden in de
nacht wakker maken voor een mamma
shoarma-schotel met extra shoarma
en veel knoflooksaus. Maar we mogen
hem laten slapen wanneer Den Blijker
die schotel zou willen komen brengen.
Wanneer ik informeer naar zijn
meest memorabele dag wordt het even
stil. “Dat is 15 februari van dit jaar. De
dag waarop mijn broer aan kanker is
gestorven. Ik was zijn stamceldonor
maar het mocht niet baten. Hij kreeg
een virus in zijn hart. Niemand kon
daar iets aan doen. Die machteloosheid
die je dan voelt zal ik nooit meer
vergeten”, zegt hij op kalme toon. “Dan
weet je pas hoe belangrijk vrienden
zijn. Je hebt ze vaker nodig dan je
vooraf kunt bedenken. Maar ze zijn er
wel als je ze nodig hebt”, besluit Frank
Jacobs.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Nieuw afvalsysteem

Vur dit ‘nen emmer, vur dát ‘ne zak,
Iets vur ’t plestik, of en laeg pak.
En systeem je-van-hét,
Ma as ’t neet oplet,
Beland ’t zelluf in d’n dreksbak.

PUZZEL

Sudoku

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

5
8

9

6

4

2

8

2

1

7
6

8
5
8
7
3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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In the picture deze week:

PISTOLETS 3 STukS
€ 1,00
BRuIN vaN dE MOLEN
€ 2.05
ROGGEkNaR
€ 2.75
HaZELNOOT
PROGRESTaaRTJE
€ 8.95
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Ingezonden brief

Het grootste glasvezelnetwerk van Nederland
De laatste tijd horen we in Horst veel over aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente. Het roept de nodige vragen op bij de inwoners.
Wat betekent dit? Moet ik iets doen of juist niet? Wat is het eventuele
voordeel? En wat het nadeel? Is mijn huidige situatie niet goed dan?
De meeste inwoners van Horst
zijn klant bij Ziggo. De glasvezelaanbieders promoten met behulp van
folders, brieven en spectaculaire
evenementen hun product. Het geeft
de consument in ieder geval meer
keuzemogelijkheden. Maar of er echt
sprake is van de voorgespiegelde

voordelen valt nog maar te bezien.
Het grappige is dat Ziggo al
het grootste glasvezelnetwerk van
Nederland heeft, een verbinding met
de klant is voor 98% van glasvezel. Het
laatste gedeelte, dat van de wijkcentrale tot de huisaansluiting loopt, is
de bekende groene kabel. Dit laatste

stukje kabel heeft door de moderne
technologie ook een enorme capaciteit
en is zeer snel (nu tot 120 Mbit/s).
Als de klant daar in de toekomst om
vraagt, kan het de download- en uploadsnelheid zelfs fors verhogen.
Met internet en telefonie, maar
vooral met de televisie (waarbij steeds
meer kanalen in HD), komt er een
gigantische hoeveelheid informatie de
huiskamer instromen. Het aanleggen
van een extra netwerk is daardoor niet
alleen overbodig, maar brengt ook veel

(graaf)ongemak met zich mee.
Wij merken dat er nog veel
onduidelijkheid is over snel internet.
Concurrentie tussen de infrastructuren heeft er toe geleid dat we in
Nederland op dat gebied nu al tot
de top van de wereld behoren. Veel
mensen hebben er geen idee van hoe
snel het met een Ziggo aansluiting
allemaal al kan. Onderzoeken tonen
aan dat het niet alleen snel is, maar
ook nog van hoge kwaliteit.
Erik van Doeselaar, Ziggo

Ingezonden brief

Onbegrijpelijk afvalcircus
Wie verzint het om afval dat door huishoudens als hoofdstroom wordt
aangeboden in één container, te gaan opsplitsen in vier deelstromen
(drankpakken en blik, plastic, keukenafval en restafval)?
Als de hiervoor verantwoordelijken zich verder in dit ‘vak’ gaan
uitleven, leidt dit binnenkort tot een

hausse van bouwvergunningen om
opslagcapaciteit te creëren. Ook is het
bekend dat gesplitste afvalstromen

Laat u inspireren
door onze sfeertuinen

achteraf vaak weer bij elkaar gebracht
worden. Verder niet om te veranderen.
We hebben in 2002 een nieuwe
blauwe container gekregen (140-240
liter), en die gaat men nu gebruiken
om plastic afval in te doen. Deze bak is
toch prima geschikt om het restafval in

te doen, zoals nu ook het geval is, in
plaats van die dure zakken te kopen.
Gemeente Horst, zorgt dat je het
paard niet achter de wagen spant.
Bezint eer ge begint.
Piet Driessen,
Inwoner Horst

Het is tijd voor
onderhoud van
de CV ketel!

Vier seizoenen tuinen
Overdekt en verwarmd
Al 10 jaar!

Linders
Linders

NU DIVERSE JUBILEUMAANBIEDINGEN!

Linders
Linders

Nu all-in
onderhoud
Ketel check € 40,Super actie
CV ketel voor
€ 1.350,www.tommas.nl

Bespreking Poll week 41

Het is gevaarlijk om social media voor je werk in te zetten
De uitslag van deze poll lag dicht bij elkaar. 42% was het eens met de
stelling dat het gevaarlijk is om social media voor je werk in te zetten.
58% van de stemmers was het niet eens met deze stelling.
Social media worden ook in Horst aan de Maas steeds vaker gebruikt. Privé,
maar ook werkgerelateerd komen Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn en alle
andere varianten steeds vaker voor. Bedrijven kijken ook vaker mee met hun
medewerkers op sociale netwerken. Die netwerken kunnen positief ingezet

worden voor werk, bijvoorbeeld voor netwerken of het peilen van meningen.
In sommige bedrijfstakken is het vooral nuttig. Maar vaak schuilt ook in deze
bedrijfstakken het gevaar dat een Tweet of een bericht op Facebook kan leiden
tot vervelende situaties of zelfs ontslag. Welke dingen mag je wel of niet
zeggen in de ‘privésfeer’ van social media? En houden mensen hun imago altijd
in hun achterhoofd bij het gebruik van deze media? Vragen om als professional
over na te denken. Ook hier lijkt het aloude spreekwoord van toepassing:
bezint, eer ge begint.

Arbeidsmigranten zijn nodig en belangrijk voor onze
welvaart en economie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uitzendgroep Sun-Power uit Grubbenvorst wil per 1 januari honderd OostEuropese uitzendkrachten huisvesten in het voormalige klooster in Tienray (zie
ook artikel op voorpagina). Directeur Twan Christiaens beantwoordt hiermee
een groeiende vraag aan woonruimte van Oost-Europese arbeidsmigranten.
Volgens burgemeester Van Rooij zijn arbeidsmigranten nodig in Horst aan de
Maas. “Als we morgen alle inwoners met een uitkering aan het werk zouden
kunnen krijgen, komen wij nog handen tekort en dat zal met de toenemende

vergrijzing alleen maar toenemen.” Hij wijst daarom op de instelling van de
gemeente om de arbeidsmigranten zo goed mogelijk te huisvesten. En dat
kan in Tienray. De dorpsraad van Tienray heeft in een eerder stadium al
aangegeven tegen de komst van de arbeidsmigranten te zijn, onder andere
vanwege de negatieve impact die dat zou hebben op het toerisme. De vraag is
nu: kiest u de kant van de gemeente? Vindt u arbeidsmigratie nodig voor onze
economie?

Uitslag vorige week (week 42) > Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij alcoholmisbruik van kinderen
> eens 96% oneens 4%

Cactus
Column

Dorpsplatform

Oude wijn in nieuwe zakken
is een bekend gezegde. Met
andere woorden, als je de
verpakking maar aanpast is de
oude wijn nog wel te drinken. Zo
gaat het in Horst aan de Maas
ook met de naam dorpsraad. Dit
is een club van dorpsoudsten die
tijdens hun vergaderingen met
ideeën of voorstellen komen die
meestal door de echte gemeenteraad worden verworpen. Door
nu de naam dorpsraad te
veranderen in dorpsplatform
verwacht men dat er meer
power uit de dorpen komt waar
de gemeenteraadsleden iets aan
hebben. De nieuwe naam is dan
wel geen garantie dat het nu
beter zal gaan, maar de
dorpsadel verplicht zullen we
maar zeggen. Tijdens de laatste
raadsvergadering werd er door
een inwoner van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst gepleit voor
een vergrote sportzaal. De
argumenten waren weliswaar
zinvol maar of het nu zo
verstandig was om de carnavalsvereniging daar bij te betrekken
moet worden betwijfeld. Een
carnavalsfeestje dat slechts één
of tweemaal per jaar wordt
gehouden is nu niet bepaald een
sterk argument. Wethouder van
Rensch hield de boot voorlopig
af om de zaak nog eens rustig te
kunnen bekijken. Die carnavalsvierders kunnen veel beter naar
de Mèrthal in Horst, ruimte zat!
Overigens mag het dorpsplatform misschien wel een duit in
het zakje doen als het gaat over
de nieuwe wethouder van
Essentie. Freek Selen heeft de
figuurlijke lier aan de wilgen
gehangen en zoekt een andere
baan. Nu is Freek niet vaak in
deze rubriek aangehaald of op
het matje geroepen. Daar was
dan ook geen aanleiding voor
omdat hij veel te aardig en
bescheiden is. Cactus wenst hem
dan ook het allerbeste in zijn
toekomst. De opvolger moet,
aldus Essentie – lees VVD –,
gepokt en gemazeld zijn. Dus
zeer bedreven, zeer goed thuis
en zeer doorkneed in het vak.
Maar waar in vredesnaam vind
je in Horst zo’n figuur? Schapen
met vier poten zijn er genoeg,
maar vijf???
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Wijk ‘In de Riet’
krijgt metamorfose
In het kader van de revitalisering van de wijk
In de Riet in Horst wordt volgende week gestart
met de reconstructiewerkzaamheden. De wijk
krijgt een andere uitstraling door een nieuwe
bestrating. De bewoners van de wijk hebben
een grote inbreng gehad in de totstandkoming
van de plannen. De straten In de Riet,
Weisterbeek en Schansstraat worden in deze
volgorde gereconstrueerd.
Tijdens de reconstructiewerkzaamheden zal de
wijk moeilijk bereikbaar zijn. De bewoners en
bezoekers van In de Riet en de Weisterbeekstraat worden gevraagd de auto’s te parkeren
op het parkeerterrein aan de Westsingel of
langs de Vijverlaan. Ook zijn er parkeerplaatsen

‘Waar moet ik het afval van de
kattenbak kwijt?

buiten werktijden beschikbaar bij Wonen
Limburg. Daarnaast wordt gevraagd om zoveel
mogelijk de ‘achterom’-paden te gebruiken
omdat de straat tijdens de werkzaamheden
moeilijk begaanbaar is. Ook kan het zijn dat
huizen tijdelijk niet via de voordeur te bereiken
zijn, maar wel achterom.
De reconstructiewerkzaamheden zullen enige
tijd overlast met zich meebrengen. Wij vragen
hiervoor uw begrip. De bewoners van de wijk
zijn geïnformeerd via een bewonersbrief.
De werkzaamheden nemen zo’n 3 maanden
in beslag. Wanneer de reconstructie klaar is,
heeft de wijk ‘In de Riet’ weer een mooie
frisse uitstraling.

Glasvezel in alle kernen van Horst aan de
Maas nog steeds mogelijk
Internet is niet meer weg te denken in onze
huidige moderne tijd. Steeds meer mensen
plukken er de vruchten van. Glasvezel zorgt voor
een snellere en stabielere verbinding. Hoeveel
mensen er ook online zijn in de buurt. Met glasvezel ontstaan nieuwe mogelijkheden op het gebied
van zorg, wonen en werken. Als een van de
eerste gemeenten in Limburg kan Horst aan
de Maas klaar zijn voor de toekomst.
Inmiddels is bekend geworden dat de firma
Reggefiber binnen enkele weken start met de
aanleg van een glasvezelnetwerk in de kernen
America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum en Swolgen. In deze kernen
heeft minimaal 30 procent van de huishoudens

aangegeven over te willen stappen op snel
internet via glasvezel. In de kernen Grubbenvorst,
Lottum, Meerlo, Melderslo en Tienray is het
vereiste percentage nog (net) niet gehaald.
Huishoudens uit deze kernen kunnen zich de
komende weken alsnog aanmelden. Als het
vereiste percentage behaald wordt, worden ook
zij gratis aangesloten op het netwerk.
Informatie
Op de website www.eindelijkglasvezel.nl/horstaan-de-maas kunt u nalezen hoe een en
ander in zijn werk gaat. Misschien wilt u zich
persoonlijk laten voorlichten. Dat kan in het
glasvezelinformatiecentrum van Reggefiber
in Horst (Kerkstraat 5).

Rondleidingen door een unieke woon- en
zorgwijk in Sevenum
De gemeente Horst aan de Maas,
De Zorggroep en Wonen Limburg hebben
in Sevenum in de omgeving van de
Maasbreeseweg/Schoutstraat gebouwd aan
een woon- en zorgwijk. Een wijk waarin het
prettig wonen is, maar waar ook welzijn en
zorg wordt geboden. Mensen kunnen hier
langer zelfstandig blijven wonen. En dicht
‘bij elkaar’ blijven ondanks de lichamelijke
en psychische beperking van hun echtgenote
of echtgenoot.

gemeente Horst aan de Maas af te sluiten,
vinden er in het weekend van 11, 12 en 13
november diverse activiteiten plaats. Op vrijdag
11 november organiseren de samenwerkingspartners een symposium met de naam
“Bewegen is Beleven”. Dit symposium is bedoeld
voor professionals in de woon-, zorg- en welzijnsector. Op zaterdag 12 november vindt VOOR
GENODIGDEN de officiële opening plaats met
als thema “Buurt maken”.

De bouwplannen rondom wonen, welzijn en
zorg zijn uitgevoerd onder de noemer “Sevenum,
verandert, verbouwt, vernieuwt, vooruit!” In
de afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Zo
heeft Cultureel centrum De Wingerd een metamorfose ondergaan en is het restaurant van
verzorgingshuis Sevenheym in een nieuw jasje
gestoken. En nu zijn de vier groepswoningen
gebouwd voor mensen met dementie waarbij
het mogelijk is dat de partner in een van de
12 appartementen daarboven kan wonen.

Open dag
Op zondag 13 november vindt tussen 11.00 16.00 uur de open dag plaats. Dan worden de
deuren opengezet voor iedereen die benieuwd
is naar het resultaat. Er vinden rondleidingen
plaats waarbij iedereen een kijkje kan nemen in
de groepswoningen en de appartementen die
erboven liggen. Ook komt u via de rondleiding
in het c.c. De Wingerd en het restaurant van
Sevenheym. Vanwege de verwachte drukte kan
het zijn dat u even moet wachten voordat u aan
de rondleiding kunt deelnemen.

Activiteitenweekend
Om het project en de mooie samenwerking
tussen De Zorggroep, Wonen Limburg en de

Graag even aanmelden
Dat kan via voorlichting@horstaandemaas.nl
of bij Mariëlle Ambrosius, (077) 477 97 77.

Zoals vorige week uitvoerig toegelicht
in Hallo Horst aan de Maas voert onze
gemeente op 1 januari 2012 een nieuw
systeem van afvalinzameling in.
Wij willen eventuele vragen daarover zo
goed mogelijk beantwoorden. Daarom wordt
wekelijks op de website www.afval2012.nl
een overzicht gegeven van de meest
gestelde vragen én de antwoorden.
Deze week vindt u daar onder meer het antwoord op de vraag waar u vanaf 1 januari het
afval van de kattenbak moet laten. Moet het in
de restzak? En is die dan wel sterk genoeg?
Koopt u kattenbakvulling zonder Milieukeur, dan
moet deze na gebruik bij het restafval. In de
tariefzak dus.

Kattenbakvulling mét Milieukeur is composteerbaar en kan na gebruik bij het keukenafval worden gedaan. Dan kost de afvoer u niets extra.
De restafvalzak wordt van vergelijkbare kwaliteit
als de grijze KOMO-vuilniszak die u in elke winkel kunt kopen. Deze zak kunt u vullen met afval
tot een maximum gewicht (ongeveer 10 kilo).
Dat heeft te maken met arbo-wetgeving: de
zakken mogen niet te zwaar mogen zijn voor de
inzamelaars. De sterkte van de zak is afgestemd op het maximumgewicht.
Per kat wordt jaarlijks gemiddeld 45 kg kattenbakvulling gebruikt. Dus als u kattenbakvulling
gebruikt zonder Milieukeur, dan heeft u voor één
kat 4-5 tariefzakken per jaar nodig. De zakken
kosten € 1,20 per stuk, dus totale afvalkosten
per kat per jaar ongeveer 5 tot 6 euro.

Inloopavond

Werkzaamheden aanleg Bergbezinkbassins
Markt te Lottum
De gemeente heeft de verplichting om het rioolwater zo veel mogelijk binnen haar rioleringsstelsel te houden en het op reguliere manier
naar de rioolwaterzuivering te transporteren. Uit
milieuoogpunt mogen jaarlijks maar een beperkt
aantal overstorten plaatsvinden op het openbaar
water. In dit kader laat de gemeente Horst aan
de Maas bergbezinkbassins bouwen. Het bassin
zal in de Markt te Lottum gerealiseerd worden.
Met de uitvoering van het werk zal gestart in
week 46.
In verband met werkzaamheden voor de aanleg
van dit BergBezinkBassins in de Markt te
Lottum zal er tijdens de werkzaamheden overlast ontstaan voor de aanwonenden.
Het project zal in teamverband worden
gerealiseerd. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door de firma BLM uit Wessem.

Projectleider voor de gemeente Horst aan
de Maas is de heer W. Konings van het
team IBOR.
Ontwerp en teamleider van het project is de
heer Th. Mansveld van bureau Brouwers uit
Roermond.
Op 2 november aanstaande zal hiertoe in het
gemeenschapshuis De Smetenhof, Horsterdijk 1
te Lottum een inloopavond worden gehouden
waarin u vragen kunt stellen over praktische
zaken.
Deze inloopavond start om 18.30 uur en eindigt
om 19.30 uur. Hierbij zullen mensen van bureau
Brouwers uit Roermond, aannemer BLM uit
Wessem, leden van de dorpsraad Lottum en de
heer W. Konings van de gemeente Horst aan de
Maas u te woord staan.

Grote belangstelling voor
36e zwemvierdaagse

De 36e, door zwembad de Berkel georganiseerde, zwemvierdaagse van 25 t/m 28
oktober trok wederom grote belangstelling.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
• Archiefverordening
• Verordening binnentreden van woningen
ter uitvoering van noodverordeningen
• Beheersverordening algemene
begraafplaats Grubbenvorst
• Plaatsen schaftwagen

Broekhuizen
Genenberg 28
Evertsoord
Wertemerweg 4
Driekooienweg 22
Grubbenvorst
Vinkenpeelweg 10
Hegelsom
Kamplaan
Horst
Schengweg 5a-7
Gasthuisstraat 45
Kreuzelweg 16
Steenstraat passage
Horst aan de Maas
• Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteits-eisen peuterspeelzalen
• Verordening ruimte- en inrichtings-eisen
peuterspeelzalen
• Verordening dorpsplatforms Horst aan
de Maas
• Verordening Gemeentelijke
Basisadministratie
• Verordening onderzoeken doel-matigheid
en doeltreffendheid
• Inspraakverordening
• Verordening behandeling bezwaarschriften
en klachten

Kronenberg
Simonsstraat 23
Meerlo
Bergweg 3
Meterik
Dwarsweg 9
Melderslo
Beemdweg 5b
Zwingellaan

Alle deelnemers nogmaals proficiat en…..
Tot volgend jaar !

Nieuws
Gesloten
Op zondag 6 november is ons zwembad de
gehele dag gesloten.
Start doelgroepen vanaf 2 november
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a. Aqua Zumba, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O. En nog
vele andere activiteiten. Daarvoor hebben wij
nog enkele plaatsen beschikbaar, dus kom
gezond en verantwoord sporten bij ons.

verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25

Sevenum
• Mgr. Vertraelenstraat 22
(verstuurd d.d. 24 oktober 2011)
• Erverweiden 2
• Lage heide
Swolgen
Hoekweg 3
Tienray
Swolgenseweg 25
Nieuwe Baan 28

Commissie Ruimte
1 november 2011

Inzameling afval
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)
Maandag 31 oktober
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 1 november
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
Woensdag 2 november
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 3 november

Er namen in totaal ruim 200 personen deel aan
het gebeuren. Ook voor het afsluitende waterspektakel was weer riante belangstelling. Zo’n
500 kinderen en ouders hebben deze middag

genoten van dit spektakel.
De deelneemsters/deelnemers aan de zwemvierdaagse hebben aan dit evenement veel
plezier beleefd en met enthousiasme de voorgeschreven afstanden afgelegd.

• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 4 november
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 5 november
• Inzameling oud papier America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.00-12.00
uur)
• Inzameling KGA gemeentewerken
10.00-14.00 uur (alleen voormalige gemeente
Horst aan de Maas)
• 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.

De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
1 november 2011 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
• Verslag commissie Ruimte
27 september 2011
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
• Groenbeleid
• Klavertje 4
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Raadscommissies
In de raadscommissie vormen raadsleden hun
mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een
themabijeenkomst zijn besproken, maar nog
niet rijp zijn voor directe besluitvorming. De
raadsleden hebben nog vragen aan het college
of er moet nog flink over gedebatteerd worden.
Ook ingekomen stukken aan de raad - die door

de raad naar de commissie zijn doorverwezen
- of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen
aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden over een punt dat op de agenda staat.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?

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.

20

verenigingen

27
10

Happy Sound legt met Allure de rode loper uit

Cultureel centrum ’t Gasthoes in Horst staat op vrijdag 28 en zaterdag
29 oktober in het teken van Allure, een avondvullend programma dat
verzorgd wordt door vocalgroup Happy Sound uit Hegelsom. Het wordt een
weekend vol muzikale verrassingen.
Ze zitten er nu nog redelijk ontspannen bij. Maar schijnt bedriegt.
“We zijn ruim twee jaar geleden al
begonnen met de plannen voor het jubileumfeest van Happy Sound. Nu het
feestweekend dichterbij komt, krijg Ik
af en toe toch echt de kriebels”, vertelt
Sandra Vullings. “We hebben alles
tot in de puntjes voorbereid, maar je
vraagt je altijd weer af of je niks over
het hoofd hebt gezien”, vult Annie
Smits haar aan. De dames zitten nog
volop in de voorbereidingen voor het
grote jubileumfeest eind oktober in
’t Gasthoes. “Het wordt een verrassend
feest waarbij we als thema een chique
sfeer hebben gekozen. We willen een
adembenemende voorstelling neerzetten met muziek, zang en dans.”

Alles tot in de puntjes
voorbereid
De organisatoren van het feestweekend met de veelzeggende titel
Allure halen werkelijk alles uit de
kast om de muzikale show succesvol
te laten verlopen. Carla: “We hebben
gekozen voor ’t Gasthoes, omdat het
gebouw de chique uitstraling heeft die
past bij de sfeer van het feest. Er komt

een rode loper en het publiek wordt
op originele wijze naar de zitplaatsen
begeleid. Bovendien komt er boven
het podium een enorme kroonluchter
te hangen.” Annie: “Het publiek zal
verrast zijn. We willen de mensen met
veel afwisseling de sfeer laten horen,
voelen en beleven. Alles moet perfect
zijn. Wat de zang betreft weet onze dirigent John Wauben alles uit ons te halen wat we in ons hebben. Momenteel
repeteren we twee keer per week om
er zeker van te zijn dat de show straks
staat als een huis.”
Vocalgroup Happy Sound is
voortgekomen uit zangvereniging
Egelsheim. Jaqueline Saris licht toe:
“Zo’n 15 jaar geleden dreigde het koor
te vergrijzen. Door middel van een
advertentie werden jonge mensen
aangespoord lid te worden van de
vereniging. Oorspronkelijk zouden
leden rond hun 45e jaar doorstromen
naar Egelsheim. Maar het repertoire
was inmiddels zo leuk en uitgebreid
dat de leden ongeacht de leeftijd zelf
mochten bepalen bij welk koor ze
wilden zingen. Sommige leden, zoals
Annie, zitten in beide koren.”
Als het enthousiasme van de drie
dames representatief is voor de gehele

zanggroep worden de beloftes over
het jubileumfeest beslist waargemaakt.
De regie van de avond is in han-

GRATIS
T-ShIRT

den van Marie-Anne Mittelmeijer en
vocalgroup Happy Sound wordt onder
meer begeleid door pianiste Ludmila
Seroo-Ferroni. “We hebben het enorm

getroffen met deze bevlogen mensen.
O ja, voor ik het vergeet: helaas zijn
geen kaarten meer beschikbaar”, zegt
Sandra Vullings tot besluit.

B I J B E S T E D I N G V. A . 5 0 , aan de LCKR Flash collection

GRATIS
T-ShIRT
B I J B E S T E D I N G V. A . 5 0 , aan de LCKR Flash collection

Actie geldig zolang de voorraad strekt.
www.lckr.nl.

GRATIS
T-ShIRT
gratis t-shirt
tijdens de
herfstvakantie:
Actie geldig zolang de voorraad strekt.
www.lckr.nl.

bij besteding v.a. E 50 / Zolang de
B I J voorraad
B E S T E D I N G V. A . strekt
50,aan de LCKR Flash collection

Najaarsprogramma
VNeL
Natuurwerkgroep Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL) is
een werkgroep van het IVN. Het doel van de VNeL is om met haar
werkzaamheden te zorgen voor een verfraaiing van het landschap.

GRATIS
T-ShIRT
B I J B E S T E D I N G V. A . 5 0 , aan de LCKR Flash collection

Het werkprogramma van VNeL
komt tot stand in samenwerking met
Staatsbosbeheer en Stichting het
Limburgs Landschap. Op zaterdagochtenden in het najaar worden er in de
bossen of op de hei werkzaamheden
verricht. De groep bestaat uit mensen
uit de hele regio, iedereen doet op
zijn manier mee.
Op 5 november is de
Natuurwerkdag op de Schaakse heide.
Van 09.30 tot 13.00 uur wordt er
daar gewerkt. Verzamelpunt is de
parkeerplaats aan de Gussenweg in
Meterik. Voor meer informatie zie
www.natuurwerkdag.nl
Op 19 oktober en 12 november
wordt er gewerkt aan de instandhouding van het heischraalgrasland

langs het spoor op de voormalige
statie Lottum. Op 19 en 26 november
is de beurt aan de Swolgenderheide.
Om 09.30 uur wordt er verzameld op
de parkeerplaats aan de Horsterdijk
in het Broekhuizerbroek. Hier worden
onder andere bomen en opslag verwijderd op het schraalgrasland in de
omgeving van het ven. Als laatste is
op zaterdag 10 december een vrijwilligersmiddag van Staatsbosbeheer.
Er wordt verzameld bij de molen van
Blitterswijck voor een excursie door
klimaatsbuffer ’t Soar.
Voor meer informatie en opgave
bel of mail naar Ton Wismans,
06 13 31 43 67 of wisma205@
planet.nl of naar Bart Reintjes,
06 38 03 42 87 of reintjes.l@nhtv.nl

Actie geldig zolang de voorraad strekt.
www.lckr.nl.

Op onze website kunt u
zich aanmelden voor onze
nieuwsbrief. Zo blijft u altijd
op de hoogte van de nieuwste trends en acties! Bovendien maakt u kans op
geldig zolang de voorraad strekt.
eenActiekledingbon
ter waarde
www.lckr.nl.
van E 100,-

HORST
St. Lambertusplein 12
T 077-3986464

Als vanouds is onze winkel in
ROGGEL elke zondag geopend
van 13.00 uur tot 17.00 uur
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KBO-informatiebeurs
in Sevenum
Tijdens de KBO-informatiebeurs op donderdag 3 november van 10.00 tot 17.00 uur in De Wingerd in Sevenum
geeft Proteion Thuis tips over veilig zelfstandig wonen voor ouderen. De beurs wordt georganiseerd door de KBO
regio’s Horst-Venray en Helden-Venlo en is toegankelijk voor alle senioren. Diverse organisaties geven informatie
over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, gezondheid, mobiliteit en bewegen.

Via de televisie legt de cliënt contact met de zorgcentrale
Bezoekers maken kennis met
verschillende technieken die kunnen
bijdragen aan veilig zelfstandig wonen.
Proteion Telezorg geeft bijvoorbeeld
een unieke demonstratie van Zorg
TV: een verbinding via de televisie

waarmee een cliënt en verpleegkundige contact kunnen onderhouden,
aanvullend aan het reguliere bezoek
van de thuiszorg. Daarnaast is er onder
meer aandacht voor een rollatorloop,
zorgalarmering en andere hulpmid-

delen die kunnen bijdragen aan
veilig zelfstandig wonen. Ook kunnen bezoekers zich opgeven voor een
gratis vetmeting aan huis, waarbij een
verpleegkundige risico’s en problemen
vroegtijdig kan opsporen.

Workshops positief
opvoeden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Horst aan de Maas-Venray (CJG) organiseert van 7 tot en met 11 november
bijeenkomsten over positief opvoeden. Daarbij richt zij zich op ouders of (mede)opvoeders, zoals trainers, coaches
en vrijwilligers van sportverenigingen en op professionals.
Met de bijeenkomsten wil het CJG
ouders en opvoeders ondersteunen
en de samenwerking tussen professionals op het gebied van preventieve
opvoedondersteuning versterken. “Het
is een cliché, maar opvoeden is niet
altijd even makkelijk. Elk kind is anders
en vraagt om een andere benadering.
Als ouder kun je daar soms best wat
ondersteuning bij gebruiken”, vertelt
Desiree Elfahmi, coördinator van het
CJG.
Omdat voor veel ouders de drempel om het CJG te benaderen vaak toch
hoog is, organiseert het CJG bijeenkomsten waar iedereen gratis aan deel kan
nemen. In de week van 7 tot en met
11 november staat het thema positief
opvoeden centraal.

Tessa Blom, kinder- en sportpsycholoog verzorgt op 8 november een
interactieve lezing voor ouders van
kinderen tot 12 jaar, vol met praktische voorbeelden, informatie over de
ontwikkeling van kinderen, humor, veel
direct toepasbare tips en ruimte voor
eigen vragen. De bijeenkomst is in ’t
Gasthoes in Horst en duurt van 20.00
tot 22.00 uur.
De workshop positief opvoeden langs de lijn, ook verzorgd door
Tessa Blom, is een onderdeel van
het programma Train de trainer XL.
Begeleiders, trainers of coaches van
jeugdteams hebben niet alleen te maken met technische en tactische zaken.
Zij zijn ook een beetje opvoeder. Tijdens
deze workshop wordt bijvoorbeeld

geleerd hoe je ervoor kunt zorgen dat
kinderen luisteren. Hoe ze te motiveren en hoe ze meer zelfvertrouwen te
geven. De bijeenkomst is op donderdag
10 november van 19.30 tot 21.30 uur
bij SV Venray.
Op donderdagmiddag 10 november is er een expertmeeting voor alle
professionals die werken met kinderen.
Deze bijeenkomst begint met een
lezing over positief opvoeden door professor Jo Hermanns, deeltijdhoogleraar
Opvoedkunde en bijzonder hoogleraar
op de Kohnstammleerstoel aan de
UVA. Daarna zijn er workshops over
opvoedondersteuning.
Kijk voor meer informatie over het
CJG en voor aanmelden voor de bijeenkomsten op www.mijncjg.nl

Clubkampioenschappen
ACC de Paradijsracers
AutoCrossClub de Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag 30 oktober haar jaarlijkse clubkampioenschappen. Om 10.30 uur begint het spektakel. In dertig manches komen zo’n 130 verschillende coureurs aan de
start van het crossterrein aan het Peeldijkje in Horst. In elke klasse worden drie manches gereden, dus per manche
staan er 20 tot 25 auto’s aan de start.
Er wordt in twaalf verschillende
klasses gereden, waaronder een damesrace en de Melderse balkenklasse.
Alleen al in deze klasse hebben zich
36 coureurs ingeschreven. Tijdens de

finalemanche komen ze allemaal in
de baan en strijden dan om de Rinus
Henraath-wisselbokaal. In deze klasse
rijden alleen maar coureurs mee die in
Melderslo wonen of lid zijn van de club.

De clubcross is mede dankzij hulp
van de gemeente, politie en brandweer
gratis te bezoeken.
Voor meer informatie, zie
www.paradijsracers.nl

NIEUW CHAMPIGNONBROODJE
gevuld met een champignonragout en hamblokjes

LAMBERTUSVLAAI 13,50 euro
HALF KERSEN HALF ABRIKOZENVLAAI
op harderwenerbodem 8,95 euro
HEERLIJKE WEGGEKELS/BOEKMANNEN

VERDER UIT DE LEER/ZORGBAKKERIJ
IEDERE DAG LEUKE en
VERSCHILLENDE AANBIEDINGEN !!!
van broodjes tot vlaaien etc.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

w
w w. b a k ke r i j g ewww.artvlaai.nl
rards.nl
www.bakkerijgerards.nl

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Magere stooflapjes
Van het “porc plein air”

500 gram

Kip champignon schnitzel
Boterhamworst

Per stuk

Fricandeau of hamlapjes

500 gram

100 gram

€ 7,90
€ 5,25
€ 1,95
€ 0,95

Kant en klaar uit eigen keuken

Frietje zuur vlees Bij 500 gram zuurvlees, zakje friet gratis
Herfstsalade
100 gram € 1,75
Bouillonsalade
100 gram € 1,65
Grillworst
100 gram € 1,15

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Californische winter

100 gram

€ 1,15

Heerlijke gehaktbal met zuurkool en ananas

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!

Wielerfans ﬁetsen met
Wout Poels
De Stichting Fanclub Wout Poels organiseert op zaterdag 29 oktober vanaf 13.00 uur de eerste Wout Poels
fanclubdag. De dag vindt plaats op het dorpsplein en in clublokaal café De Zwart in Blitterswijck en is voor jong en
oud gratis toegankelijk.

Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

30 OKTOBER

THEATERPROGRAMMA

TRIO ZAZI
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Telefonisch
bestellen kan ook:
077-3986577

Graag tot ziens bij:

Fans langs het parcours tijdens de Tour de France
De fans gaan op fietstocht met
Wout Poels op de route van 45 kilometer waar hij doorgaans traint. Deze
tocht begint al om 10.30 uur op het
dorpsplein. ’s Middags is er een gekke
fietsenrace, een fietssimulator van Alp
D’Huez en zijn er mountainbikedemonstraties van RoBiCi-MTB Clinics Swolgen.
Doorlopend worden videofragmenten getoond van hoogtepunten
van Wout Poels van het afgelopen
seizoen. De ploegleiders Hilaire van
der Schueren en Michel Cornelisse van
de succesvolle Vacansoleil wielerploeg
hebben aangekondigd ook van de partij
te zijn.

Door middel van een quiz wordt
aan de hand van vragen over de carrière van Wout Poels een fan van het
jaar benoemd. Om 15.00 uur wordt
Poels door de burgemeester van de
gemeente Venray in het zonnetje
gezet. Tijdens de fanclubdag is er ook
een stand van de fanclub waar posters,
petjes en speciale Wout Poels T-shirts
verkrijgbaar zijn.
Volgens voorzitter Jos Waals van
de Stichting Fanclub Wout Poels is er
alle reden om er een geweldige dag
van te maken. “Wout Poels heeft zich
als jonge renner het afgelopen seizoen
op een formidabele wijze laten zien.

Dat hij ziek werd in de eerste week
van de Tour de France was natuurlijk
een domper maar daarna zette hij
enkele klinkende prestaties neer en
heeft hij de vele fans prachtige tijden
bezorgd langs de parkoersen en voor
de tv”, aldus Waals. Volgens hem is de
fanclubdag een dag waar de fans de
kans krijgen om hun grote sportheld
van dichtbij mee te maken.
De fanclub maakte in korte tijd een
enorme groei door. De club werd eind
mei opgericht en heeft nu al meer dan
driehonderd fans en dertig sponsoren.
Vanaf 16.00 uur wordt het feest voortgezet in café De Zwart.

T: 0492 - 661 884

kerkkuilenweg 13 + 13A

eVerTsoord
Dubbele woning met bijgebouwen, perceelsoppervlakte 21.298 m².
Het betreft een uniek object waarbij qua bestemming de
mogelijkheid aanwezig is om nummer 13a te vervangen door
een definitieve woning op het perceel. Het object is verder vrij
gelegen nabij de Mariapeel.
Bouwjaar: eerste woning: 1959 (verbouwd in 1979),
tweede woning: 1971-1972
Inhoud: eerste woning: 511 m³, tweede woning: 237 m³
Er is toestemming verleend t.b.v. exploitatie van een minicamping.
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: ! 595.000,- k.k.

Hoofdstraat 155, 5706 AL Helmond
heuvel@heuvel.nl

www.heuVel.nl

wérkT Voor u

Ofﬁciële opening kunstgrasvelden
De kunstgrasvelden van Sparta’18 en RKsv Wittenhorst werden vorige week vrijdag officieel geopend. De
velden waren al enkele weken in gebruik. Bij Sparta’18 is het hoofdveld vervangen door kunstgras. Bij
Wittenhorst zijn twee nieuwe kunstgrasmatten aangelegd. De aanpassingen waren noodzakelijk, vanwege
de groei van het aantal leden. De kunstgrasvelden zijn minder slijtagegevoelig als ze intensief door de teams
bespeeld worden bij trainingen en wedstrijden.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

27
10

sport 23

Gemeentelijk judo en jiujitsutoernooi
Budoclub Horst organiseert op zaterdag 29 oktober in evenementenhal De Mèrthal voor de tweede keer een
groot toernooi voor alle judo- en jiujitsuverenigingen van de gemeente. Judoclub Lottum, judoclub Sevenum,
judoclub Grubbenvorst, judoteam Meerlo-Wanssum en Budoclub Horst doen mee.

Vorig jaar deden zo’n 80
judoka’s mee met het toernooi. Het
evenement start om 17.00 uur met
naar verwachting meer deelnemers
dan vorig jaar. De organisatie
is wederom in handen van het
bestuur van budoclub Horst en haar
jeugdtrainer Johan Camps.
Entree is welkom en iedereen
wordt uitgenodigd te komen
kijken. Ook is iedereen welkom op

de jeugdclubkampioenschappen
van budoclub Horst op de
zondagochtend na het toernooi.
Bijna alle jeugdleden doen mee
aan de kampioenschappen. Ook
dan zijn er zitplaatsen genoeg voor
ouders, opa’s en oma’s, broertjes en
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes
of andere geïnteresseerden. De
clubkampioenschappen beginnen om
09.30 uur.

Lezing over blootsvoets lopen
Op woensdag 2 november om 19.30 uur organiseert het LoopCentrum
in Horst een lezing over blootsvoets lopen, ook wel barefoot running
genoemd. Sportarts Hans Schipper gaat in op de voordelen en risico’s van
blootsvoets lopen en geeft uitleg over het gebruik van de Fivefingersschoen.
Fysio- en manueel therapeute
Kim Peters geeft daarna uitleg over
de verschillende soorten hardloopschoenen, de ontwikkelingen op het
gebied van hardloopschoenen en de
vraag of deze ontwikkelingen kunnen
bijdragen aan het terugdringen van
hardloopblessures.
Op zaterdag 5 november om
10.00 uur geeft Hans Schipper

aansluitend op de lezing een clinic
over blootvoets lopen op de atletiekbaan achter het LoopCentrum.
Hier kan men het blootsvoets lopen
zelf ervaren en kennismaken met de
Fivefingers-schoenen. Deelname aan
de clinic is beperkt en bezoekers van
de lezing hebben voorrang.
Aanmelden voor de lezing en
clinic kan via info@hetloopcentrum.nl

Sevenum verandert,
verbouwt, verbetert,
vooruit!

Open Dag
zondag 13 november 2011
van 11.00 - 16.00 uur
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Bent u ook zo benieuwd
naar het resultaat?
Wij zetten de deuren voor u open tijdens de
Open Dag op zondag 13 november tussen
11.00 en 16.00 uur. U bent van harte welkom!

De gemeente Horst aan de Maas, De Zorggroep en Wonen Limburg hebben in
Sevenum in de omgeving van de Maasbreeseweg/Schoutstraat gebouwd aan
een woon- en zorgwijk. Een wijk waarin het prettig wonen is, maar waar ook
welzijn en zorg wordt geboden. Mensen kunnen hier langer zelfstandig blijven
wonen. En dicht ‘bij elkaar’ blijven ondanks de lichamelijke en
psychische beperking van hun echtgenote of echtgenoot.
Cultureel Centrum De Wingerd heeft een
metamorfose ondergaan en het restaurant van
verzorgingshuis Sevenheym is in een nieuw
jasje gestoken. Ook zijn er vier groepswoningen
gebouwd voor mensen met dementie. Hun partner
kan wonen in één van de 12 appartementen
daarboven.

Graag even aanmelden...
Dat kan via voorlichting@horstaandemaas.nl
of bij Mariëlle Ambrosius,
(077) 477 93 70. Aanmelden kan
tot en met vrijdag 4 november 2011.
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36e zwemvierdaagse
Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 oktober wordt in zwembad De Berkel voor de 36e keer in successie de
zwemvierdaagse gehouden.

Duel om periodetitel
voor Wittenhorst
Wittenhorst 1 speelt zondag 30 oktober om 14.30 uur op het sportpark
in Kasteelpark Ter Horst in Horst tegen Margriet 1 uit het Brabantse Oss. Met
deze wedstrijd hoopt Wittenhorst de eerste periodetitel binnen te halen.
Er worden veel toeschouwers
verwacht, ook de jeugdafdeling zal
massaal aanwezig zijn in de bekende
oranjehemden. Zo begeleiden 22
F-spelertjes de teams mee het veld op,
verrichten twee E-spelertjes de aftrap

Iedereen kon zich voor deelname aanmelden, zolang men een
A-diploma had. Gedurende vier
dagen dient per dag 500 meter
gezwommen te worden. Kinderen

beneden 10 jaar en 55+ers kunnen
als ze willen volstaan met 250 meter
per dag. Tijdens het baantjestrekken
is rusten toegestaan maar de
deelnemers mogen het water niet

verlaten voordat de voorgeschreven
afstand is afgelegd.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

en in de pauze verrichten de meidenteams van Wittenhorst, de MC1 en de
MB1, een ‘shoot-out’.
Ook wordt de nieuwe mascotte van
Wittenhorst gepresenteerd en wordt
een supportersclub opgericht.

De voetbalvereniging van Hegelsom heeft nieuwe shirtsponsors. VDL
Parree uit Sevenum sponsort de E3. Het eerste E-team wordt gesponsord
door Logo Products. De D1 krijgt de shirts van Cuppen Logistics BV en de
C2 wordt gesponsord door Klusbedrijf Johan van Rens.

Uw website voor
de beste
aanbiedingen in

Van huis uit
voordelig

Horst aan de Maas.
24 uur per dag,
7 dagen in de week
voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56
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Bekerwedstrijd
Sparta’18 – Helden
Door: Sjaak Verstegen
Na de officiële opening vrijdagavond van het kunstgrasveld en de velden van Wittenhorst en na een bezoekje
van een paar ongure figuren die de deur vernielden en de fooienpot meenamen van Sparta’18, stond de wedstrijd
tegen Helden voor de beker op het programma.

Cateringservice
Jolanda Pouwels
(web)winkel voor

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

20 jaar Natuurwijzer
op 28 en 29 oktober
acties en proeverijen
Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

!Bij inlevering van deze bon

ontvangt u op 28 en 29 oktober 2011

10% KORTING*

bij een aankoop hoger dan E 20,* OP=OP niet op acties / 1 bon per adres

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Voor diverse bedrijven in de regio zoeken we
afgestudeerde MTS- / HTS-ers Werktuigbouwkunde
of Elektrotechniek
Sparta’18 speelt lager dan Helden
maar is wel in de winning mood.
Zij begonnen goed aan de wedstrijd en
na een kans van Helden kreeg Sparta
een betere kans. Na een half uur kwam
de thuisploeg op voorsprong door een
doelpunt van Ruud van der Sterren. Ook
daarna had Sparta het betere van het
spel en kregen ze kansen om de voorsprong te vergroten. Zeven minuten
na de eerste goal lag de bal alweer in
het net. Ditmaal was Bobby Minten de

doelpuntmaker. Daarna werd Helden
iets beter en voetbalde iets meer van
hun eigen doelman af. Ze kwamen
meer op de helft van Sparta. Met 2-0
gingen beide clubs de rust in.

Helden kon geen
potten breken
Ook na de rust ging het spel door,
nog steeds iets meer op de helft van
Sparta. Maar Helden kon geen potten

breken omdat de verdediging van
Sparta goed stond. Ook nadat Helden
drie verse krachten tegelijk het veld
inbracht werd het niet veel beter.
Het was pas in de 73e minuut toen het
doelpunt toch viel en een beetje hoop
naar boven kwam. Maar snel daarna
maakte Roy Vullings aan Spartakant
de 3-1. Zo kon Sparta de wedstrijd uitspelen en gaat het team uit Sevenum
verder in het bekertoernooi.

Door: Jeroen Surminski
RKSV Melderslo speelde voor het bekerduel tegen de Milheezer Boys in Milheeze. Milheeze wint na een
eindstand van 1-1 op penalty’s.
aantal mogelijkheden tot scoren. Maar
de eerste echte kans na het doelpunt
was voor Milheeze-zijde. Iets voor rust
werd spits Verrijt diep gestuurd en
passeerde de keeper. Alleen verdediger
Spreeuwenberg stond nog tussen hem
en scoren in. Een goede redding van
Spreeuwenberg zorgde dat de ruststand
1-0 bleef.

Beiden zorgden voor
spannende momenten
In de tweede helft deed Melderslo
er een tandje bij. Ze gingen sneller
voetballen en sneller naar de goal.
Ook deze keer was het Driessen die
goed van zich liet spreken. Na een
prima actie, een sprint langs de lijn en
een voorzet op Poels, was het keeper

•
•
•
•
•

Schoonmaakmedewerkers (uren in overleg)
Medewerker bediening (12-20 uur)
Medewerker cafetaria (15-20 uur)
Tankstationmedewerker
IT Customer Service English

Meer info:
Vestiging Horst
Herstraat 2
T: 077 398 47 47
E: horst113@adecco.nl
I: adecco.nl

(Foto: Sjaak Verstegen)

Bekerduel RKSV
Melderslo in Milheeze
Na een onstuimig begin van
de wedstrijd krijgt Milheeze na
ongeveer 15 minuten spelen een
vrije trap op zo’n 30 meter van
goalie Hoeijmakers. Deze werd laag
genomen, maar door de muur van
richting veranderd. De bal rolde binnen in de rechterhoek: goal.
De Milheezer Boys, koploper in de
5e klasse, waren fysiek groter dan de
roodwitten en gingen erg fel de duels
aan. Ze werden dan ook vaak op het
matje geroepen door de scheidsrechter, maar het bleef alleen maar bij
waarschuwingen.
Melderslo daarentegen liet de
bal rondgaan. Driessen dirigeerde als
Van Bommel en stuurde de buitenspelers vaak diep. Goede acties en
goede voorzetten resulteerden in een

Daarnaast zijn we op zoek naar:

Verschuijten met een prima redding die het schot van Poels keerde.
Iets later gaf Van de Munckhof van
Melderslo een goede steekbal op aanvoerder Driessen, deze mocht alleen
af op de keeper maar verzuimde te
scoren. Na 72 minuten is het De Swart
van RKSV die profiteert van het ver
uitkomen van de keeper. Met een lob
werd de eindstand 1-1. Arno Poels
kreeg de laatste 15 minuten hulp van
broederlief Leon Poels. Beiden zorgden ze voor spannende momenten
maar een doelpunt zat er niet meer
in. Na 90 minuten voetballen werd
het nagelbijten bij de penalty’s. Deze
werden gewonnen door de Milheezer
Boys. Bart Verheijen, geblesseerd
maar toch op het veld, wist te scoren
voor Melderslo.

Onderhoud
lease-auto?

ICEERD
GECERTIF

DOOR:

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

Dendron-ambassadeurs voor project
Helpende Handen
Het Dendron College sponsort het project Udavum Karangal, Tamil voor Helpende Handen, in India. In 2008
zijn vier leerlingen daarheen geweest. In 2010 was de beurt aan een nieuwe lichting, die langzaamaan het
stokje overnam. De jongeren zijn tussen de 14 en 17 jaar en zitten op havo of vwo. Ine Schriever, coördinatrice
van het project vindt het bijzonder dat jongeren al op deze leeftijd zo bewust bezig zijn met duurzame
ontwikkeling. Suz van de Logt, Holly Janssen, Stan Wijnen, Dirk Jeurissen, Jip van Gool en Max Smedts vertellen
over hun passie.

Holly: “De eerste dag dat we in
India waren kwamen we een man
tegen die ons zijn huis wilde laten
zien. Dat was echt een hok van drie
bij drie met één groot bed, waar hij
met zijn vrouw en vier zonen woonde.
Hij was zo trots.” “Omdat hij een
stenen huis had”, vult Suz aan. “Die
mentaliteit is zo mooi. Dat zet je aan
het denken, waar maken wij ons
zorgen over?”

Dat zet je aan het
denken

Na een sollicitatieprocedure
werden de leerlingen gekozen.
Voordat de ambassadeurs van de
tweede lichting naar India afreisden,
overnachtten ze in een krottenwijk die
ze in het centrum van Horst hadden
gemaakt. Dat was een hele beleving,
maar toen ze in India aankwamen
beseften ze dat hun krottenwijk

luxe was geweest. Jip: “Je gaat alles
meer waarderen. Mijn klasgenootjes
protesteerden allemaal toen ze
hoorden dat de douches op werkweek
misschien niet perfect schoon waren.
Ik denk alleen ja, nou en?”
Stan: “Wat mij het meeste raakte
was het verschil tussen mensen in het
project en mensen daarbuiten. Een

geestelijk gehandicapte lag gewoon
te verhongeren.” Max, uit de eerste
lichting, zegt: “Het project probeert
iedereen die geen toekomst heeft
op de straat of die niet voor zichzelf
kan zorgen te helpen. Ze bieden eten,
medicijnen en vooral veel liefde.
Vaak zie je later degenen die eerst
geholpen werden zelf helpen.”

Voor Dirk en Holly is hun passie
voor het goede doel echt in India
begonnen. “Je weet pas echt wat het
allemaal inhoudt als je het gezien en
meegemaakt hebt. Dat is voor mij
de motor om wat te blijven doen”,
zegt Dirk. Met de reiservaring op
zak organiseert de groep vanalles
om bewustzijn te creëren en geld
op te halen. “We geven presentaties
op school en voor sponsors en
basisscholen”, zegt Jip. Dirk: “We
hebben een sponsorloop gedaan. En
een rozenactie.” “En de krottenwijk in
het centrum”, zegt Holly.
Alles draait om de
millenniumdoelen. Dirk: “We vinden
het belangrijk dat die doelen in Horst
aan de Maas ook te zien zijn. Horst
is een millenniumgemeente, maar
veel mensen weten dat niet eens.”
De millenniumdoelen waar men zich
internationaal voor inzet worden
hopelijk voor 2015 bereikt. Ze hebben
bijvoorbeeld te maken met voedsel,
scholing en gelijkheid. Max: “We
zijn nu bezig met een 3D-kunstwerk

met alle basisscholen. Als de
bewustwording bij de kinderen komt,
volgen de ouders ook.”
De jongeren doen al hun
vrijwilligerswerk buiten schooltijd. En
dat is soms best vermoeiend. Stan:
“Maar als we genoeg ophalen voor het
project is alle moeite goedgemaakt.”
Dirk: “En de oprichter laat ook altijd
wat weten of stuurt een bedankbief.
Daar doe je het voor.” De oprichter van
het project is ook al eens op school
geweest. “Dit is ook anders dan zo’n
groot goed doel. Dit is echt een stukje
van jezelf, ons eigen doel”, zeggen Suz
en Jip. De jongeren krijgen ook wel
eens te maken met sceptici. “Ik krijg
wel eens reacties van ‘waarom stuur
je dat geld naar India, dat komt toch
niet terecht’ ofzo”, zegt Dirk. Stan:
“Maar we brengen het direct naar het
project, waardoor we de regering juist
omzeilen.”

De motivatie is
enorm
Voor de toekomst hoopt Jip dat
hun project kan blijven doorlopen. “Ik
ben benieuwd hoe de weeskinderen
opgroeien. En ik hoop eigenlijk dat het
project uiteindelijk overbodig wordt”,
zegt Dirk. De grote inzet van de
jongeren is behoorlijk uniek. Dat vindt
Ine ook. “De motivatie is enorm”,
zegt ze trots. Het is half vijf. De school
is ondertussen uitgestorven. Ine
vraagt wie er nog even mee gaat om
activiteiten voor te bereiden. “Ja, ik!”
klinkt het stuk voor stuk.
Voor meer informatie kijk op
www.helpendehandenindia.nl

“Melissa”
“Melissa”
1001 mogelijkheden
Opstelling van
2569.- voor
1999,-

hoofdsteun
steun
van 129.9.- voor
99,-

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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15 VRAGEN

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

Marijke Westerbeek
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen papa en mama vroeger restaurant het Groene Woud hadden en
wij erboven woonden, waren pap en
mam altijd beneden aan het werk.
Om aandacht te trekken gooide ik
steeds de speelgoedkist om, dan
kwam mam naar boven om het op te
ruimen. Als ze klaar was en ze weer
naar beneden ging, gooide ik de kist
weer om en kon mam weer opnieuw
beginnen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik kan me niet herinneren dat ik een
grote leugen verteld heb. Het enige

vRIjDag
18 novEMBER

waarbij ik echt loog was als ik bij
Café De Lange zei dat ik mijn id-kaart
vergeten was, terwijl ik helemaal nog
geen 16 was.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik de tijd terug kan draaien. Als ik
dan iets fout doe, kan ik het zo weer
terugdraaien en het vervolgens goed
doen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een grote winkelstraat, waar je
’s middags lekker kunt shoppen en een
terrasje kunt pakken.
Waarop ben je het meest trots?
Dat we nu eindelijk weer een
restaurant hebben. Namelijk
’t Westerhofje in Swolgen. Pap en mam
zijn er heel lang naar op zoek geweest
en hebben nu eindelijk wat gevonden.

ZaTERDag
19 novEMBER

flEsTIval

aan
Marijke Westerbeek Mies

Ik werk er zelf ook soms. Als ik niet bij
restaurant Het Maasdal hoef te werken
help ik pap een handje mee.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Bij het liedje Danza Kuduro moet
ik meteen denken aan mijn eerste
vakantie met mijn vriendinnen.
Toen zaten we op camping Appelhof in
Terschelling en luisterden we dit liedje
de hele dag door.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik tot laat uitslapen, me niet
scheren, ’s middags voetballen met
mijn broer en ’s avonds bier drinken
totdat ik zat ben, haha!
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddle-plaatjes sparen en ruilen. Ik heb
twee dikke Diddle-klappers in mijn
kamer liggen. Maar ik snap nu niet

waarom ik mijn geld daar toen aan heb
uitgegeven.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik ben een paar keer naar Frankrijk
geweest. Ik vond dat erg leuk, omdat
het daar de hele tijd warm is en daar
houd ik van.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik was een keertje op vrijdag bij De
Lange en moest geld pinnen met een
vriendin. Ik wilde 40 euro pinnen, maar
drukte per ongeluk op 250.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Snackpoint. Daar zou ik dan een
heerlijke Bami Oriëntal bestellen.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik heb ooit in een vliegtuig gezeten en
ik vond het supereng. Het liefst zou ik
het nooit meer doen, maar eigenlijk wil
ik deze angst wel graag overwinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lekker uitslapen, ’s middags
met vriendinnetjes winkelen en
gezellig met z’n allen wat gaan eten.
Daarna indrinken en door naar De
Lange.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou zelf geen tatoeage nemen omdat
je er dan eeuwig aan vast zit. Als je
hem niet meer mooi vindt, kun je hem
wel weg laten halen, maar daar verpest
je je huid alleen maar mee. Wel vind ik
het mooi als er een speciale betekenis
achter zit. Een vriendin van mij krijgt
daarom binnenkort een tatoeage.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn toekomst eruit ziet. Wanneer
ik bijvoorbeeld een vriend vind, of
welke opleiding ik ga volgen. Dat weet
ik nu namelijk nog niet.

Mannen zijn authentiek, moedig, echt, gecultiveerd,
krachtig, angstloos, spiritueel, gewaagd, artistiek.
Daarom hebben zij hun eigen verzorgingsmerk nodig.
Één dat ontworpen is voor hen. Één dat aan hun hoge
eisen tegemoet komt. Één dat bij hun unieke stijl en
persoonlijkheid past.
[3D]MENSION VAN SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

www.anjaloek.nl
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Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64

DI-RECT * MIss MonTREal
HEIDERoosjEs * BZB
HanDsoME PoETs

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

VENRAY - HORST

LIEVER 100% RIJLES
DAN 30% KORTING
Bel: 0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

Column

Beste
idee van
Nederland
Afgelopen weekend gingen
we met alle vriendinnetjes op
vriendinnenweekend. Samen
hadden we een groot huis
afgehuurd ergens in ZuidLimburg. Natuurlijk had
iedereen voor die tweeënhalve
dag een belachelijk grote tas
mee genomen, ik had niet
anders verwacht.
Toch weet ik die veel te grote
tas goed te verklaren. Linnengoed
was iets wat we zelf mee
moesten meenemen, en
sjeemienee wat kost dat veel
ruimte. Hartstikke irritant
natuurlijk, zo’n dik pakket
linnengoed wat ontzettend veel
plaats wegneemt in je tas. Kostte
me zo een paar extra kledingsetjes, die hadden er anders
nog makkelijk bijgepast. Toch
hadden we juist om dit linnengoed de grootste lol. Het beste
idee van Nederland rolde er zelfs
uit.
Vlak voor vertrek moest ik nog
snel een pakketje linnengoed
voor een eenpersoonsbed ergens
vandaan zien te toveren. In de
kast met linnengoed trok ik het
eerste de beste setje wat ik kon
vinden eruit en propte het in m’n
tas. Ik had verder niet gekeken of
ik me met dit dekbedovertrek wel
kon vertonen. Natuurlijk had ik
het veel drukker met de keuze
van mijn kleding-, schoenen- en
sieradencombinaties. Eenmaal
aangekomen maakte ik m’n bed
op en kwam ik erachter dat ik een
knalgroen dekbedovertrek gesierd
door een grote knaloranje tijger
van vroeger mee had genomen.
Dat was nog niet het ergste. Aan
zowel de linker- als de rechterkant van het overtrek waren twee
knalrode handdoeken genaaid.
Oeps. Waarom nou precies dit
dekbed? En waarom had ik dat
niet gezien? Natuurlijk viel de rest
van de meisjes dit dekbed ook op,
kon niet missen. Na even
nadenken wist ik de handdoeklapjes aan de zijkanten van het
overtrek nog wel te verklaren.
Het waren instoplapjes! Lapjes die
helpen met instoppen en
waardoor het dekbed ook goed
en strak om me heen bleef
liggen. Meteen werd het getest
en werd ik lekker ingestopt door
mijn vriendinnetjes.
We werden het met elkaar
eens dat deze lapjes eigenlijk
hartstikke handig en slim zijn. Na
de lapjes de hemel in geprezen te
hebben besloten we zelfs dat het
’t beste idee van Nederland zou
zijn: dekbedden met instoplapjes!
Mies
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DECULTUURRECENSENT
Iets te vieren?
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

‘Ik kan leven
van mijn eigen grappen’

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

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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De cultuurrecensenten: Quentin Robben (16) en Pim Niessen (16)
Voorstelling: Katinka Polderman - Polderman tuigt af (23 oktober)
Theater is: een bijzonder leuke invulling van je vrije tijd

VOEDERBIETEN
Hand geplukt

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

ambulant
pedicure
Neem vrijblijvend contact op:
06-46054239
www.ambulantpedicure.webklik.nl

GRONDONTSMETTEN

MET

G.P.S

Grondontsmetten met spitmachine
Goede inwerking en verdeling
variabel 25 tot 40 cm werkdiepte.
Timmermans Agri service bv
Tel. 077-4641999
www.TimmermansAgriService.nl

Mooie
winterjassen
Leuke laarzen,
laarsjes,
schoenen
ude dagen
Voor de ko eer flanellen
w
hebben wij eslakens,
o
lakens en h . badstof)
.a
o
(
pyjama’s
mden.
en nachthe
Kijk ook eens op
onze vernieuwde website

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

Hoe bent u erop gekomen om
comédienne te worden?
Ik wou altijd al comédienne worden.
Ik schreef al vanaf mijn veertiende
liederen. In het begin waren het vooral
pornografische liefdesliederen voor leraren op mijn middelbare school, maar
later schreef ik ook andere liederen.
Waar was de eerste plek waar u
heeft opgetreden? En hoe was die
ervaring?
De eerste plek waar ik heb opgetreden
is de aula op mijn middelbare school.
Ik vond het een spannende en enge
ervaring, omdat ik heel zenuwachtig
was en omdat ik nog nooit voor zoveel
mensen had opgetreden.
Heeft u voor dit vak moeten leren en
hoe heeft u dit ervaren?
Ik heb mijn vak geleerd door de
cabaretacademie van twee jaar. Na
deze opleiding deed ik een vijfjarige
opleiding bij de Koningstheateracademie in Den Bosch. Gedurende

mijn opleiding trad ik vaak op en vooral
hierdoor deed ik veel ervaring op.
Kost een show voorbereiden veel
tijd? En wat moet u voorbereiden?
Om een show te maken heb ik een
paar maanden nodig, maar als het in
première is geweest verandert er niet
zoveel meer aan de show. Het voordeel
hiervan is dat ik dan veel vrije tijd heb
tussen de shows door.
Wie verzint de grappen voor een
show en wat vindt u hiervan?
Ik verzin de grappen die ik gebruik in
de show over het algemeen zelf. Ik
vind het fijn om mijn grappen te kunnen testen op mijn vrienden. Zo kan ik
kijken of ze ook grappig zijn. Buiten de
steun van mijn vrienden, worden mijn
grappen beoordeeld door mijn regisseur en dramaturg.
Doet u in een show weleens improviseren? Zo ja, hoe vergaat dit u?
In de show ‘Katinka tuigt af’ improviseerde ik voor het eerst. Ik vind het

leuk om te improviseren, want op deze
manier is geen show hetzelfde. Hoe
meer handelingen in een show van mij
anders gaan dan gepland, hoe beter ik
hierop kan inspelen.
Wat zijn de voor- en nadelen van het
comédienne zijn?
Ik vind een nadeel van mijn vak dat
altijd als mijn vrienden in de kroeg
zitten, ik moet werken. Voordelen van
mijn vak zijn dat ik vaak uit kan slapen,
eigen baas ben en dat ik kan leven van
mijn eigen grappen.
Is er bij u een verschil tussen uw
persoonlijke leven en uw zakelijke
leven?
Tussen mijn persoonlijke en zakelijke
leven is niet veel verschil. Hoe ik me op
het podium gedraag is niet heel anders
dan hoe ik me in het dagelijks leven
zou gedragen.
De voorstelling is volgens
Quentin en Pim: Humoristisch,
gevarieerd, creatief.
De volgende voorstelling van Kukeleku
is Daniël Arends –Blessuretijd, zondag
13 november

Kronenberg

Stand-up comedy
Op donderdag 10 november organiseert Café Ummenthun een stand-up comedynight. De avond begint om
21.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Op het podium staan Wouter Monden, Cristian Pielich en Johan van Gulik.
Wouter Monden is een standup comedian die hard aan de weg
timmert. Hij stond in de finale van
het Griffioen Zuidplein Cabaretfestival.
Nog geen acht maanden en vijftig
optredens later speelde Wouter in
de finale van de Culture Comedy
Award. In de Arenbergschouwburg
te Antwerpen won hij de juryprijs.
De jury roemde hem om zijn hoge
grapdichtheid, diversiteit en actualiteit en riep hem uit tot het grootste
stand-up comedy talent van 2010.

Sinds 2002 speelt Cristian
Pielich zijn sterk autobiografische
cabaretshows: programma’s vol met
conferences, anekdotes, spitsvondige
versjes en vooral heel veel droogheid.
Tussendoor bereikte hij de finale van de
Talentententoonstelling 2003 en won
hij de Cabakar-publieksprijs van het
cabaretfestival van Den Bosch.
Dikwijls schieten de mensen
al in de lach zodra Johan van Gulik
het podium opklimt. Deze beroeps
Amsterdammer gaat geregeld door de

bodem van de goede smaak heen.
Zijn grappen zijn soms grof en tegen
het ontoelaatbare aan, maar hij trekt
daarbij zo’n onschuldig gezicht, dat je
hem dat gelijk vergeeft.
Nieuw Kronenbergerhof heeft
speciaal voor deze avond een
comedy menu samengesteld. Dit
4-gangenmenu wordt vanaf 18.00 uur
geserveerd.
Meer informatie over het
comedy-menu kunt u vinden op
www.nieuwkronenbergerhof.nl
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Allan Taylor
in de Fookhook
Singer-songwriter Allan Taylor, ook wel the traveller genoemd, heeft
Sevenum in zijn Duitse tourschema opgenomen. Op zondag 30 oktober
treedt hij op in horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum. Het optreden
begint om 16.00 uur.
Al veertig jaar speelt Allan Taylor
op een zeldzaam hoog artistiek
niveau. Hij is dan ook uitgegroeid tot
een van de bekendste hedendaagse
liedjesschrijvers van Engeland, met
meer dan vijfentwintig albums op zijn
naam. Allan Taylor is een virtuoze gitarist en heeft een direct herkenbare,
warme, donkere zangstem. Daarnaast
is hij een poëtische tekstschrijver
die de indrukken en verhalen die hij
op zijn vele reizen verzameld heeft
verwoord in zijn liedjes. Hiermee kan

Landelijke en regionale
toppers op Flestival
Op het programma van het muziekfestival Flestival op 18 en 19 november in de Mèrthal in Horst staan veel
landelijk bekende artiesten als Di-Rect, Miss Montreal en BZB. De organisatie heeft echter ook aandacht voor
plaatselijke muziekhelden.

hij amuseren, maar ook diepe emoties
teweeg brengen. Taylor heeft muziek
opgenomen met Fairport Convention,
Dick Caughan, The Fureys en John
Wright, maar ook met wereldsterren
als Nana Mouskouri en Don Williams.
Allan Taylor is een van de
meest favoriete artiesten bij het
Fookhookpubliek. De mensen van
folkclub De Fookhook zijn dan ook verheugd hem weer op hun podium te
ontvangen. Voor meer informatie over
de artiest, zie www.allantaylor.com

Broodjes bakken
in De Locht
Ook op zondag 30 oktober bakken de bakkers van Museum De Locht
vanaf 13.00 uur hun broden weer bruin in de bakoven in het originele
bakhuisje. Kinderen mogen hier hun eigen broodjes maken en laten bakken.
Uiteraard kunnen bezoekers die broden ook kopen.
De Americaanse band She’s got Legs
Beide festivaldagen worden
geopend door een band uit de regio.
Wie dat zijn, werd bepaald op de
Flestival bandbattle in OJC Cartouche
in America. Vijf bands gingen de strijd
aan om de gunst van het publiek en de
vakjury. Uiteindelijk werd bekend dat
She’s Got Legs en 90 Day Jane een plek
kregen op het affiche van Flestival.
Voor She’s Got Legs was het optreden tijdens de Flestival Bandbattle
een thuiswedstrijd: alle bandleden
komen uit America. Toch was het niet
vanzelfsprekend dat het viertal van
She’s Got Legs als één van de winnaars
uit de bus zou komen.

We hebben nog geen
tien optredens gedaan
Naast het broodbakken is in De
Locht nog meer te doen. In de ruimte
voor de wisseltentoonstellingen is
een tentoonstelling ingericht over de
emigratie vanuit deze regio naar NoordAmerika in de periode van 1870 tot
1935. In het daglonershuisje staat een

tentoonstelling van en over paddenstoelen.
Het museum is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie over broodbakken, bel Piet
Elbers op 0478 69 14 23 of kijk op
www.museumdelocht.nl

De band van Willem Driessen, Stefan
Hoogers, Louk Derks en Nick van de Ligt
bestaat nog geen twee jaar en heeft
tussendoor ook nog eens bijna een jaar
stilgelegen omdat zanger Willem in
het buitenland zat. “We hebben alles
bij elkaar nog geen tien optredens

gedaan”, vertelt drummer Louk Derks.
Hij moet toegeven dat het wel
heeft meegeholpen dat de Flestival
Bandbattle in hun eigen America werd
gehouden. “De halve tent was thuispubliek, dus we hadden het publiek
wel mee.” She’s Got Legs speelt eigen
nummers in het pop/rockgenre. Derks:
“We spelen popliedjes met af en toe
heftige stukken erin. Soms klinkt het als
Raccoon en dan neigt het weer meer
naar The Kooks of Coldplay. Omdat het
redelijk poppy is, passen we goed in
het zaterdagprogramma van Flestival.”
Die dag staan naast She’s Got Legs
ook Heideroosjes, Miss Montreal,
BZB, MakeBelieve, Handsome Poets
en Kensington op het podium in de
Mérthal. “Het is tof dat de Heideroosjes
op Flestival staan. Die wil ik nog wel
een keer zien, want het is waarschijnlijk
hun laatste tour. De Handsome Poets
heb ik nog nooit gezien, dus daar ben
ik ook erg benieuwd naar”, aldus Louk
Derks. De andere Flestival Bandbattlewinnaar 90 Day Jane past met hun gitaarrock naadloos in het programma van

de vrijdagavond met Di-Rect, Audiofeel
en Random.

Onze zangeres
zit dan in China
De spanning voor Flestival begint
bij de Americaanse bandleden al te stijgen. En er ontbreekt nog een belangrijk
onderdeel: een zangeres.
“Bij één liedje zingt er altijd een
meisje mee. Normaal gesproken is dat
Karlijn van Dinther, maar die zit met dj
Ron van den Beuken in China. Daarom
zijn we via Facebook op zoek gegaan
naar iemand die wil meezingen en
er hebben gelukkig al wat mensen
gereageerd. We voelen een gezonde
spanning”, vertelt drummer Louk
Derks. “Het is zaak dat we alles goed
op orde krijgen, want we moeten ons
op Flestival presenteren, laten zien wat
we kunnen. Mensen betalen om onder
andere naar ons te komen kijken,
dat geeft extra spanning.” Voor meer
informatie over het festival en kaarten,
kijk op www.flestival.com

Veel vloerenvoordeel bij Cis&Co

Cis &co
VLOEREN

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

Weert

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

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

Houten Vloeren

Jatoba

Hardhout 20cm breed

39,00

p/m2

Duo Frans Eiken
Kant en klaar, 15 cm breed

25,00

p/m2

Laminaat
Alle laminaat vloeren
nu met GRATIS
foam ondervloer

Tegels
Ardennes Black Alfa
Vloertegel, 60 x 60

17,95

p/m2

Garagetegel
30 x 30

Wij leveren ook massief eiken tafels op maat

9,,95

p/m2
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Beneﬁetfeest
met Yellow
Op zaterdag 29 oktober speelt coverband Yellow vanaf 20.30 uur in de
Gatserie in Sevenum.
Met dit optreden hopen de organisatoren geld op te halen voor de actie
Dolfijntherapie voor Ilse. Entree is twee
euro, maar alle opbrengsten gaan naar

het goede doel. Ook zijn er een dj en
hapjes aanwezig. Voor meer informatie
zie yellowband.hyves.nl of dolfijnvoorilse.webklik.nl

Bezorgers winnen
meet and greet

Tenten slotconcerten staan
De tenten voor het slotconcert van Rowwen Hèze staan sinds dinsdagmiddag overeind. Het dak zit er
op, waardoor er vanaf nu droog gewerkt kan worden aan de inrichting van de feesttent. Maar om die
inrichting helemaal voor elkaar te krijgen moet het dak er komende week nog drie keer vanaf.
Op het feestterrein komt een grote feesttent met verschillende bijtenten te staan. Dinsdag gingen de
laatste VIP arrangementen de deur uit, wat betekent dat er alleen nog voor het concert van vrijdag 4 november
kaarten beschikbaar zijn. Meer informatie over de slotconcerten is te vinden op www.slotconcertamerica.nl

HALLO Horst aan de Maas hield een prijsvraag onder haar bezorgers,
waarmee deze twee toegangskaarten voor het slotconcert van Rowwen
Hèze op zaterdag 5 november konden winnen.
Vijfentwintig bezorgers stuurden
een antwoord in op de vraag: ‘Welke
bijzondere beslissing nam Martin
Rongen tijdens het stilteconcert in de
Peel?’ Maar liefst twintig inzendingen
bevatten het juiste antwoord, namelijk dat hij voor het eerst in 26 jaar
een lange broek droeg tijdens een
optreden. Redacteur van HALLO, Erik
van den Eijnden heeft uit de juiste

inzendingen vijf winnaars geloot.
De winnaars van de kaarten voor
Rowwen Hèze zijn Coen Aarts, Bram
Arts, Manon Spreeuwenberg en Eline
Verheijen uit Horst, en Heljo Peeters
uit America. Bovenop kaarten voor
het slotconcert winnen de bezorgers
ook nog een meet and greet met
de bandleden, voorafgaand aan het
concert.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

OCCASIONS
Aixam Scouty Scouty SL Cabriolet
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
JDM Abaca Abaca Confort
JDM Abaca Abaca Mountain
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel
Mercedes-Benz 200 200 D
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse
270 CDI Avantgarde Automaat Command
Mercedes-Benz E-klasse 200 Classic
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic L1/H1 2.5DCI DC
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder

2005
2006
2004
2006
2006
2008
2003
2007
1981
2008

70000 Km.
139109 Km.
210815 Km.
187501 Km.
45000 Km.
4097 Km.
199400 Km.
3343 Km.
259197 Km.
83654 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 24.950
€ 8.000
€ 11.950
€ 5.950
€ 9.950
€ 8.500
€ 7.950
€ 2.500
€ 17.750

2004
1996
2002
1978
1990
2003

347713 Km.
198429 Km.
270327 Km.
151723 Km.
180279 Km.
184710 Km.

Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine

€ 9.950
€ 2.500
€ 12.950
€ 12.500
€ 22.500
€ 7.950

2005
2004
2005
2002
2004
2004
2010
2001
2004
2008
2009
2005

189234 Km.
293835 Km.
206861 Km.
115829 Km.
111794 Km.
77966 Km.
48510 Km.
129503 Km.
172206 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 6.750
€ 9.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 29.950
€ 7.950
€ 35.000
€ 17.950
€ 11.950
€ 19.500

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

Marijn Poels haalt
Vredesaward op
Filmmaker Marijn Poels uit Swolgen heeft vorige week de in Pakistan
gewonnen Vredesaward in ontvangst genomen. De prijs werd hem overhandigd door voormalig vluchteling Sylvester Bhatti.

Marijn Poels kreeg The Voice of
Peace-onderscheiding van de gelijknamige organisatie in Pakistan voor
de manier waarop hij documentaires
maakt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich in Pakistan
inzetten tegen terrorisme en geweld en
opkomen voor de rechten van de mens.
Op het moment dat de prijs in
Pakistan uitgereikt zou worden was
de Swolgense filmmaker alweer voor
werk vertrokken naar de Filippijnen. Hij
werkt momenteel aan een zevendelige
serie Route 2011 voor Flevoland TV en
Cos Flevoland. De serie wordt volgend
jaar uitgezonden. Op dit moment filmt
Poels in Kenia over het thema gelijk-

heid van man en vrouw.
Poels reisde in augustus voor zijn
documentaire af naar de hoofdstad
Islamabad in Pakistan. Hij filmde daar
het verhaal van voormalig vluchteling
Sylvester Bhatti, die tegenwoordig
in Dronten woont en daar een eigen
winkel runt. Gedurende twee dagen
van de reis werd Poels begeleid door
de Pakistaanse uitvoerend directeur
van de organisatie The Voice of Peace,
Bruce Herman.
De landelijke organisatie zet zich
sinds 1998 in voor de mensenrechten
in heel Pakistan. Bruce Herman was
diep onder de indruk van Poels, zijn
manier van filmen en zijn visie.
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n
Hard e
Vele jaren trok Sjaak Lucassen op zijn motor de wereld rond. Over zijn laatste reis, waarbij hij 250.000 km door
75 landen aflegde, geeft hij op vrijdagavond 28 oktober een presentatie bij café de Buun in Horst. De avond begint
om 20.00 uur.
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Over zijn avontuur heeft Lucassen
een boek geschreven, Leven op twee
wielen. In de Verenigde Staten is er al
een documentaire over hem gemaakt,
Sjaak the World. Vijf jaar lang op een
motor rond de wereld zwerven, heet
zijn presentatie. Sjaak vertelt hoe hij de

Sahara doorkruiste, in een uitgeholde
boomstam rivieren overstak, snelheidsrecords behaalde op de grootste
zoutmeren van de wereld, dynamiet
ontstak in Bolivia, over Stalin’s Road
of Bones reed, verliefd werd op een
Venezolaanse schone en een overtocht

maakte met een cocaïneboot. Nog
veel meer komt er aan bod tijdens zijn
presentatie, die Sjaak brengt met een
gezonde dosis humor. De presentatie
wordt opgeluisterd met videobeelden
en dia’s. Voor meer informatie zie
www.sjaaklucassen.nl

Buutgala met Limburgs
kampioen Fer Naus
Carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseert op 6 november samen met café De Lange het derde Buutgala.
Tijdens deze avond zorgen diverse buutreedners voor een avond vol humor.
De presentatie van het Buutgala
van CV D’n Dreumel is in handen
van Wim Hendrix. Er zijn optredens
van onder meer Har Daniels, Henrie

van Geneijgen, Crit Driessen en Ger
Frencken. Afsluiter is Limburgs kampioen Fer Naus. De zaal van café de Lange
gaat om 17.30 uur open, het Buutgala

begint om 18.00 uur.
Voor meer informatie en het
reserveren van kaarten, zie
www.dreumel-horst.nl

Attack of the Mad Axeman,
Collision en Grinding Halt
Tijdens de zaterdagavond van het boemelweekend, op 29 oktober presenteren Slappe Hap en Café Babouche
een avond met drie bands uit binnen- en buitenland.
De Duitse heren van Attack of the
Mad Axeman maken als hoofdact hun
opwachting. Deze band bestaat uit
bosdieren, want ze gaan gekleed in
diverse dierenoutfits met toebehoren.
Zo is de gitarist een eekhoorn, met
een eikel waar bier uit genuttigd
wordt. De zanger is een schildpad en
de drummer een slak. Muzikaal speelt

de band een zeer strakke vorm van
grindcore, hardcore en metal, met inmiddels twee full-length platen op hun
naam en diverse tours. Voorprogramma
is het uit Groningen afkomstige
Grinding Halt. Deze band maakt een
mix van grindcore en hardcore en een
vleugje doom. Ze gelden als één van
de nieuwe smaakmakers in de scene,

komt dat zien. De avond wordt geopend door de uit Lottum en Horst afkomstige band Collision. Deze band is
geen onbekende in de regio met hun
strakke hardcore, thrash en grindcore.
Deze avond is gratis toegankelijk.
Café Babouche opent haar deuren om
20.00 uur. Voor meer informatie zie
www.slappuhhap.blogspot.com

Lezing over architect Boosten
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 2 november een lezing over Alphons Boosten, de architect van
kerken in onder meer Grubbenvorst, Horst en Melderslo. Inleider is Fred Humblé, architect uit Maastricht. De lezing
is in café De Leste Geulde in Horst en begint om 20.00 uur.
Alphons Boosten (1893-1951)
kreeg vooral bekendheid als architect
van kerken. Samen met Jos Ritzen
stichtte hij in 1920 een architectenfirma. Na de Tweede Wereldoorlog,
toen in Limburg veel verwoeste
kerken moesten worden vervangen,
werd Boosten de meest succesvolle

kerkenarchitect van Limburg. De SintLambertuskerk in Horst wordt vaak als
een hoogtepunt in zijn oeuvre gezien.
Op 2 januari 1951, op het hoogtepunt van zijn carrière, overleed hij in
het ziekenhuis tijdens een operatie.
Architectenbureau Boosten bestaat nog
steeds, nu onder de naam Boosten-Rats.

De heer Humblé gaat in zijn lezing in
op de positie van Alphons Boosten in
de architectuur van zijn tijd. Vanuit
een architectonisch gezichtspunt probeert hij de specifieke ruimtelijke aspecten van Boostens werk naar voren
te brengen. Voor meer informatie zie
www.lgogterhorst.nl

GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
Gelukkig hebben we een bank die
hart heeft voor de lokale samenleving
Gehonoreerde projecten
Maashorstfonds 2011
• Fanfare Monte Corona uit Kronenberg
ontvangt € 5.000,- voor de aanschaf van nieuwe
muziek- instrumenten voor het opzetten van
een eigen jeugdmuziekopleiding.
• Stichting Historische Kring uit Grubbenvorst
ontvangt € 10.000,-voor de oprichting van een

Feestelijke uitreiking cheques Maashorstfonds 2011
Er zijn van die initiatieven die het leven in de regio Horst aan de Maas aanzienlijk kunnen
veraangenamen, in economische zin of in sociale of culturele zin. Er is vaak één ‘maar’: de kosten.
Daarom heeft Rabobank Maashorst in 2005 het Maashorstfonds opgericht. Met dit fonds steunt onze
bank ieder jaar verenigingen en stichtingen om innovatieve ideeën, die onze gemeenschap
ten goede komen, uit te kunnen voeren.
Voor de zevende keer op rij honoreerde de beoor

toren voor het historisch carillon en uurwerk in

delingscommissie, bestaande uit enkele externe

Grubbenvorst.

deskundigen en drie leden van de ledenraad van

• Wijkcomité Norbertus uit Horst ontvangt

Rabobank Maashorst, aanvragen van uiteenlopende

€ 5.000,-voor ‘Beatrixpark ontmoet kunst’, een

verenigingen en stichtingen. In totaal kenden zij

combinatie van kunst- en speelobjecten.

meer dan € 70.000, toe.

• Stichting Scouting Horst ontvangt € 2.500,voor het vervangen van de verouderde toileten doucheruimte.
• Dorpsraad Horst ontvangt € 7.500,- voor
‘Bomen verbinden: omzwervingen door en

Op 20 oktober jongstleden kregen de 13 genomi
neerden tijdens een feestelijke bijeenkomst in
‘De Wingerd’ in Sevenum hun cheque uitgereikt.

rondom Horst’, dat het buitengebied verbindt
met het centrum door bomen.
• KBO, afd. Meterik ontvangt € 7.500,- voor
de aanleg van een jeu de boulespark en een
kruidentuin.
• Stichting Projectmatige Charitas uit

Hoe is het met de gehonoreerden van 2010?
Wat gebeurt er na de uitreiking met de bijdragen uit ons Maashorstfonds? Om dat met eigen ogen te kunnen bekijken,
gingen we op bezoek bij drie projecten die vorig jaar in de prijzen vielen.

Grubbenvorst ontvangt € 10.000,- voor het
vergroten van de verkoopruimte en de bouw

“Met deze leskisten kwamen we al in 90 schoolklassen”

van een nieuwe opslagloods.

IVN Maasdorpen kreeg in 2010 € 3.000, uit het Maashorstfonds voor de aanschaf

• Sportclub UVB uit Horst ontvangt € 5.000,-

van leskisten met ondersteunend materiaal voor de lessen aan basisschoolleerlingen.

voor de renovatie van het sportpark en de

De heer Henny Grouls: “Met de donatie uit het Maashorstfonds hebben we verschillende soorten

aanleg van een regeninstallatie.

leskisten aangeschaft met het complete ‘doe’- en lesmateriaal voor dat onderwerp. Het blijkt een

• Budoteam Meerlo-Wanssum ontvangt

ideale manier om kinderen in contact te brengen met de natuur.”

€ 5.000,- voor de aankoop van nieuwe
judomatten t.b.v. de jeugd uit Horst a/d Maas
en Meerlo-Wanssum. De oude matten worden

“We willen jongeren graag bereiken op een manier die bij hen past”

geschonken aan een stichting in Roemenië.

Stichting Museum de Kantfabriek uit Horst kreeg vorig jaar een bedrag van € 10.000, om

• TC Grubbenvorst ontvangt € 2.500,- voor de
uitbreiding van de tennisfaciliteiten en het
vervangen van de cv-installatie.
• Voetbalvereniging RKSV uit Melderslo
ontvangt € 2.500,- voor de uitbreiding van

het museum op een moderne  digitale  manier toegankelijker te maken voor jongeren.
De heer Jan Janssen, bestuurslid: “Ons museum bevat een stukje cultureel erfgoed, typisch voor
deze streek, dat we graag willen bewaren en overdragen aan het nageslacht op een manier die
bij hen past: met smartphones en QR-codes.”

de kleedlokalen.
• Stichting Aan de Brug uit America ontvangt

“Een Brede Maatschappelijke Voorziening voor iedereen in Kronenberg en Evertsoord”

€ 5.500,- voor de herinrichting van de tuin en

In 2010 ging er € 18.000, naar de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg voor

het aanleggen van een ontmoetingsplek voor

de inrichting van het nieuwe, uitgebreide gemeenschapshuis ‘de Torrekoel’.

gebruikers en omwonenden.
• Stichting History Group uit Horst ontvangt
€ 2.500,- voor het Middeleeuws scholenproject
en de Doedag voor basisscholen.

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. Een bank met ideeën.

De heren Ger Hoex (secretaris) en Piet Selen (voorzitter): “Dit nieuwe, multifunctionele gebouw
is er voor iedereen in Kronenberg en Evertsoord, jong en oud. Met deze donatie kunnen we een deel
van de nieuwe huisvesting realiseren.”

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst
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Partners van Erato 3: Boemelen in Horst aan de Maas
Forwart
Stichting Erato verzorgt onder andere muzikale optredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden
van Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van
10 stelt HALLO Horst aan de Maas ze aan u voor.

Koen Hendrix van Forwart vertelt.
“Stichting Erato Muzikaal Contact zorgt
voor kleinschalig en laagdrempelig
muzikale ontspanning en vermaak
aan zorgafhankelijke mensen. Forwart
draagt de stichting een warm hart toe.

Daarom hebben wij als internetbureau
een professionele website en logo
ontwikkeld. De website is te bezoeken
op www.stichtingerato.nl. Bekijk de
website en wordt ook donateur.”
(foto Hub Vermeeren)

Trio Zazi in Cambrinus
Zondagmiddag 30 oktober staat het damestrio Zazi om 16.00 uur op het
podium van Cambrinus in Horst. Het trio zingt meeslepende chansons uit
alle windstreken én in verschillende talen. Dafne Holtland, Margriet Planting
en Sabien Bosselaar zingen allemaal en spelen daarbij ook nog piano,
accordeon, cello, mandoline en ukelele.

Het traditionele boemelweekend staat voor de deur: op zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober kan er in goede
Horster traditie geboemeld worden. De Horster horeca pakt uit met livemuziek, topdj’s, activiteiten voor kinderen en
natuurlijk de boemelbus die iedereen van A naar B brengt.
De café’s en uitgaansgelegenheden
die meedoen aan het boemelweekend zijn Café Babouche, Liesbeth’s
Grand Café, De Lange Horst, Blok10,

Café Het Centrum, Café De Herstroat,
Café Cox, Café De Beurs, Café De Buun en
Boscafé Het Maasdal.
De boemelbus rijdt op zaterdag van

22.00 tot 02.00 uur. Op zondag rijdt de
boemelkoets van 14.00 tot 18.00 uur.
De bus en de koets stoppen bij iedere
horecagelegenheid.

Wethouder Ger van Rensch reikte op vrijdag 21 oktober het eerste exemplaar van ‘Het leven is
vurrukkulluk’ van Remco Campert uit. In het kader van Nederland Leest 2011 ontvangen leden BiblioNu
vanaf 18 jaar dit boek gratis tussen 21 oktober en 18 november. Tijdens de landelijke campagne worden
lezers uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan over het boek. In de vestiging in Horst is op donderdag
17 november een avond waarop het boek besproken wordt, van 19.30 tot 21.50 uur. Het smartlappenkoor
Huûr Ôs uit Grubbenvorst leidt de avond in. Aanmelden voor deze gratis discussieavond kan via
aanmeldingen@biblionu.nl

Gezellig boemelen bij

Zaterdag Orkest
The Rambo’s
Aanvang 21.30 uur
Zondag eigen muziek
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver
Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl

VINDT U OOK DAT:
n
n
n

Leren leuk is?
Leren iets is voor je plezier?
Leren een lust voor je leven is?

n

n

Leren meer is dan je hersenen
pijnigen?
Leren en leren twee is?

Dus kom leren bij de volksuniversiteit en hou geen winterslaap!!
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Voor het uitgebreide aanbod
inclusief startdata en tijden,
kijk op: www.vu-venray.nl

Familie Brunch buffet
Het sprookje van Zazi begint op de
trappen van de Sacre Coeur in Parijs
waar ze bij hun eerste ontmoeting een
Frans dranklied zingen. Ze vormen hierna een trio en schrijven zich onder de
naam La Gaité in voor het Concours de
la Chansons in 2009 en winnen prompt
de eerste prijs. Zazi breidt daarna haar
repertoire uit met Spaanse, Duitse,

Engelse en Nederlandse chansons. Ze
spelen door het hele land en dat blijft
niet onopgemerkt. Een jaar na het winnen van het Concours hebben ze een
platencontract op zak. Ook internationaal maken ze indruk en toeren door
Amerika, Duitsland en Frankrijk. Voor
meer informatie en reserveringen zie
www.cambrinusconcerten.nl

vloerreiniging
en

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

Iedere zondag 11 uur – 13.30 uur

Diverse
broodjes en broodsoorten,
zoet en hartig broodbeleg,
Antracietsoepen,
grijs
Oranje/geel
* Pantone 433 U,
100% salades en rauwkost,
* Pantone
116soorten
U, 100% vis,
diverse
diverse
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
diverse
warme
gerechten,
heerlijke
desserts
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210en
en Bvers
= 0 fruit
koffie, thee, melk en jus
De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
Zie website voor details van deze heerlijke familiebrunch!
van Het Maaspaviljoen.

Familiebrunch E 18,00 p.p. Kinderen E 9,00 p.p. (4 – 12 jaar)
Lettertypen
Vooraf reserveren
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
Veerweg
15, 5872
AE Broekhuizen
* Het Maaspaviljoen
= Century
Cothic Regular - tel. 077-4631444 - fax 077-4631777
Spatiëring is aangepast,
alleen gebruiken als lettercontouren!
info@maaspaviljoen.nl
- www.maaspaviljoen.nl
Lijnwerk
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
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Cd-presentatie
Timbershop
De uit Sevenum afkomstige Ierse folkband Timbershop presenteert op
zondag 30 oktober zijn nieuwe cd ’13 groene pareltjes’ in de Wingerd in
Sevenum. Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom. De entree is gratis.

AGENDA
America

Wereldreis-presentatie
vr 28 oktober 20.00 uur
Organisatie: Sjaak Lucassen
Locatie: muziekcafé De Buun

Autocrosswedstrijden

Onthulling bord Het
Kerkbos

zo 30 oktober 10.30 uur
Org: ACC De Paradijsracers
Locatie: crossterrein Peeldijkje

za 29 oktober 10.30 uur
Locatie: Kerkbosweg

Judotoernooi

Bandmiddag
zo 30 oktober 16.00 uur
Locatie: Station America

Hegelsom

za 29 oktober 17.00 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: De Mèrthal

Wiel en Karl op gitaar en zang en
Math op basgitaar. Rob zingt ook,
maar speelt ook banjo, mandoline,
bouzouki, mondharmonica, neusfluit, foekepot, ei en melodica. Luuk
bespeelt ook een grote variëteit
aan instrumenten, waaronder de
tin whistles, low whistles, ocarina’s,
dvojacka, accordeon, ruispijp, doedelzak, spoons en kazoo.

Henry’s Funeral Shoe
in Station America

za 29 oktober 09.30-17.30 uur
zo 30 oktober 09.00-17.45 uur
Org: Ruiterclub Bucephalus
Locatie: manege D’n Umswing

Melderslo
zo 30 oktober en
wo 2 november 13.00 uur
Locatie: museum De Locht

Meterik

Open dag Op de Meterik

za 29 oktober 16.00-21.30 uur
Locatie: café De Beurs

za 29 oktober 11.00-15.30 uur
Locatie: Crommentuynstraat 53

Bandavond

Sevenum

Lezing over blootvoets lopen

za 29 oktober 20.00 uur
Locatie: café Babouche

wo 2 november 19.30 uur
Locatie: LoopCentrum

Boemelweekend

Beneﬁetfeest met Yellow
za 29 oktober 20.30 uur
Locatie: de Gatserie

Levels: Give In To The Night

Skippybalzitten

za 29 - zo 30 oktober
Org: Horster Horeca Collectief
Locatie: Centrum van Horst

do 27 oktober 15.00 uur
Locatie: café De Lange

Duitse middag

Cd-presentatie Timbershop

Kwekerscafé: sponsoravond

zo 30 oktober 11.00-17.00 uur
Locatie: café de Beurs

zo 30 oktober 15.30 uur
Locatie: De Wingerd

Trio Zazi

Optreden Allan Taylor

zo 30 oktober 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 30 oktober 16.00 uur
Organisatie: de Fookhook
Locatie: De Sevewaeg

Horst
Op de cd van de band staan hun
dertien favoriete nummers, uitgevoerd met emotie, enthousiasme en
fijnzinnige arrangementen. Naast de
première van de cd, geeft Timbershop
een speciaal concert, met bijzondere
instrumenten, teksten en melodieën,
geïnspireerd op de enige echte groene
parel: Ierland.
De band Timbershop bestaat uit

Dressuurselectiewedstrijd

Brood bakken

Plork en de Aannemers
Onthulling welkomstbord
wo 2 november 19.00 uur
Locatie: Zwarte Plakweg

Kronenberg

do 27 oktober 19.15 uur
Org: Boomteeltstudieclub
Horst aan de Maas
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Allure

Lezing over architect Boosten

vr 28 – za 29 oktober 20.00 uur
Org: Vocalgroup Happy Sound
Locatie: ‘t Gasthoes

wo 2 november 20.00 uur
Org: LGOG Kring ter Horst
Locatie: café de Leste Geulde

za 29 oktober 21.00 – 03.00 uur
Locatie: café Metieske

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Op zondagmiddag 30 oktober treden vanaf 16.00 uur twee rockbands op
in Station America in America. Ten eerste zal de regionale act Third Man
Project van zich doen spreken. Headliner van de avond is Henry’s Funeral
Shoe uit Wales.

ACB is gespecialiseerd in het engineren, produceren en
onderhouden van machines, transportbandsystemen en
turn-keyprojecten in diverse sectoren
Ter versterking van de afdeling engineering zoeken wij een:

Engineer m/v
De functie
Als engineer ontwerpt en detailleert u machines en onderdelen. Daarnaast genereert
u de stukslijsten welke nodig zijn voor de afdelingen inkoop en productie. U begeleidt
het project tijdens de productie en hebt overleg met de projectleiding over de
voortgang van het project.

Third Man Project startte als
project maar is inmiddels uitgegroeid
tot een volwaardige band, die onder
andere als support act bij Cuban Heels
optraden. Zij spelen een mix van
bluesrock met invloeden van country
en zelfs een tikkeltje dance. Henry’s
Funeral Shoe zijn twee rockende

broers uit Wales, die op dit moment
bezig zijn met een vijf weken durende
Europese cd-promotour. Deze band
speelde met grootheden zoals Status
Quo, Ten Years After en Dirtbombs.
In Frankrijk is deze band een publieksfavoriet op festivals. De zaal gaat open
om 16.00 uur.

Festival De Lange Live
krijgt meer vorm
De Lange Horst gaat eigen
festival organiseren in de Mèrthal op
14 januari. Zij melden nu dat Frans
Duijts, mét band, de hoofdact wordt

tijdens ‘De Lange Live’. Ook Stef Ekkel
gaat onderdeel uitmaken van de
line-up voor het festival. Voor meer
informatie zie www.delangehorst.nl

Uw profiel
U beschikt over MBO werk- en denkniveau (WTB) door opleiding of ervaring verkregen.
U bent zelfstandig , kunt overweg met CAD-systemen en hebt een proactieve houding.
U bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij
Een technisch uitdagende, interessante, veelzijdige en verantwoordelijke functie in een
organisatie die volop in beweging is.

Interesse
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Crit Theunissen.

Sollicitaties kunnen ingezonden worden naar:
ACB, t.a.v. Crit Theunissen
Postbus 6218, 5960 AE Horst
Of per e-mail naar: crit@acb-solutions.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
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

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
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

America
zondag

Heilige mis
11.00
Lof met
15.00
gravenzegening

zondag

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Praktijk voor BioFeedback
Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD

09.45

Tel. (077) 324 11 47

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Hubertus)
zondag

Heilige mis
15.00
gravenzegening

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag

maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
18.00
Heilige mis
10.30
Lof met
15.00
gravenzegening
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Allerheiligen 18.30
Polyfoon
Requiem
18.30
met heren Gregoriaans
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Lottum

Verloskundige zorg

19.15

Griendtsveen

(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

Spoedgevallendienst
28 oktober t/m 3 november
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077- 398 28 71

www.proteion.nl

09.45

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

zaterdag

Tandarts

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

Grubbenvorst

Venlo

(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

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Broekhuizenvorst

Kronenberg

Venray

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Broekhuizen

Huisartsenpost

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

Kerkdiensten

zondag

Heilige mis

19.15

Open dag
Feestelijke

Jacobs Dakbedekkingen

Zaterdag 29 oktober 2011
10.00 - 16.00 uur
Stayerhofweg 7, Wanssum
Voor meer informatie:
www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Kraamzorg
boven
verwachting
Groene Kruis Kraamzorg heeft al meer
dan 60 jaar ervaring op het gebied van
thuiskraamzorg in Noord- en MiddenLimburg en de Westelijke Mijnstreek.
Ruim 350 enthousiaste en deskundige
medewerkers staan al vanaf het begin
van uw zwangerschap voor u klaar met
handige adviezen, leuke wetenswaardigheden en praktische tips. Als u voor ons
kiest, kiest u voor kwaliteit. Onze klanten
belonen onze zorg jaar in jaar uit met
het rapportcijfer 9.
Voor meer informatie en/of aanmelding
voor kraamzorg bel 088 610 610 6 of
kijk op www.groenekruis.nl/kraamzorg

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

T 088 - 610 610 6
www.groenekruis.nl/kraamzorg
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Advertorial

Feestelijke opening
Albert Heijn Horst.
Woensdag 19 oktober vond de feestelijke opening van de gloednieuwe Albert Heijn aan de Steenstraat 11 plaats.
Een grote groep nieuwsgierige klanten had zich al verzameld voor de ingang. Toen om 12.00 uur de deuren
werden geopend, stroomden zij meteen naar binnen. De klanten waren onder de indruk. Een greep uit de
reacties op de vernieuwde winkel:

“Een mooie en moderne Albert Heijn.”
De komende tijd zullen de klanten vaak Arie, herkenbaar aan
een hoge hoed, in de Albert Heijn tegenkomen. Hij zorgt voor
extra sfeer in de supermarkt. Zo presenteert hij op vrijdag
28 oktober een rad van fortuin waarbij de klanten leuke
prijzen kunnen winnen. “Wat gezellig is het hier”, vinden Liesje
en Jeroen. Het stel komt uit België en doet met veel plezier
boodschappen bij Albert Heijn. Ze hebben nét in de nieuwe
supermarkt gewinkeld en dat is ze goed bevallen.
“Deze Albert Heijn is mooi, ruim en modern. Bovendien is
alles ook veel goedkoper dan bij ons”, aldus Liesje.

“Zo’n 6.000 klanten op openingsdag.”

“Het AH Huismerk is voordelig.”

Nadat wethouder Litjens de nieuwe Albert Heijn officieel had
geopend, ging meteen een groot aantal klanten naar binnen.
En het bleef druk. “Zo’n 6.000 klanten bezochten onze winkel”,
vertelt supermarktmanager Hilco Janssen. “Ze waren aangenaam verrast.” Vooral het versplein oogstte veel bewondering.
Dat bevindt zich in het begin van de winkel en biedt grote
keuze uit een gevarieerd assortiment. Ook is er een uitgebreid
aanbod panklare groentespecialiteiten en kant-en-klaarmaaltijden. “Dat vindt de klant in de wandkoelingen, achter de
speciale energiebesparende deuren.”

De winkelkar van Suzanne zit behoorlijk vol. “En ik ben nog
lang niet klaar met het doen van boodschappen”, lacht ze.
Suzanne is blij met de komst van de Albert Heijn in Horst.
Ze kan namelijk voortaan dicht bij huis boodschappen
doen bij haar favoriete supermarkt. “Waarom ik graag bij
Albert Heijn kom? Omdat ze veel lekkere dingen verkopen
bijvoorbeeld, maar ook omdat er grote keuze is van merken.
Hier kan ik kiezen uit de bekende merken, het spotgoedkope
Euro Shopper en het voordelige AH Huismerk. Het sinaasappelsap van het AH Huismerk koop ik altijd. Lekker en voordelig.”

“Ruime afdelingen en brede winkelpaden.”
De Albert Heijn heeft een ingang aan de kant van het parkeerterrein én een aan de kant van de Steenstraat. Een overdekte
passage verbindt de beide entrees met elkaar. “Die passage
is handig, want je kunt zo gemakkelijk vanuit het centrum en
vanaf het parkeerterrein de supermarkt binnengaan”, vindt
Paul. Hij is erg te spreken over de nieuwe Albert Heijn. Vooral
de ruime opzet van de afdelingen en de brede winkelpaden
bevallen hem. Paul’s echtgenote is afhankelijk van een scootmobiel. “Deze winkel is zo ruim dat ze er, zelfs met scootmobiel,
probleemloos zou kunnen winkelen.”

“Gemoedelijke sfeer overal in winkel.”

“In de passage ook Gall & Gall-Gemak.”

Op de broodafdeling komt Elma een bekende tegen: Trudy.
Ze kennen elkaar uit de vorige Albert Heijn die jaren geleden
op dezelfde plek zat. “Ik werkte daar met veel plezier. Toen ik
hoorde over de nieuwe Albert Heijn heb ik daarom ook meteen
gesolliciteerd”, vertelt Trudy. Elma vertelt haar hoe geweldig
ze het vindt dat er in Horst weer een Albert Heijn is gevestigd.
“Ik ben een echte Albert Heijn-fan en hoef voortaan dus niet
meer een flink stuk te rijden. Het valt mij op dat deze supermarkt nu al goed voelt. De sfeer is gemoedelijk en dat merk
je overal in de winkel.”

De klanten kunnen na het boodschappen doen bij de Albert Heijn
meteen doorlopen naar de Gall & Gall-Gemak. Deze winkel
bevindt zich in de passage en heeft een interessant aanbod
gedestilleerde dranken. Voor Erna is het prettig dat een supermarkt en een slijter onder één dak zijn gevestigd. “Nu kan ik
het boodschappen doen snel en eenvoudig combineren met
een bezoek aan de slijter. Prima!” Haar echtgenoot houdt van
whisky en cognac. Zijn lievelingsmerken staan bij de Gall & GallGemak op de schappen. “Wat zal hij straks opkijken als ik
thuiskom met zijn favoriete dranken.”

Albert Heijn aan de Steenstraat 11 in Horst is open van maandag tot en met woensdag
en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

