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Verrassend cultuurfeest
Pieter-Nic van den Beuken en Fred Houben van Witgoed en Van Bontewas willen de
kunst- en cultuurmachine in Horst aan de Maas op volle toeren laten draaien. In samenwerking met Kunstbende Limburg, Centrum Management Horst en Gemeente Horst aan de
Maas organiseren zij op zondag 16 september de eerste editie van OP2012, een cultureel
festival met theater en muziek.
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OP2012 is het jongste initiatief
van Witgoed en van Bontewas,
waarbij vooral talent uit Horst aan de
Maas een podium krijgt om zichzelf
aan een groot publiek te presen-

teren. “Het idee is ontstaan toen
Kunstbende Limburg ons vertelde dat
Noord-Limburg een blinde vlek op
hun kaart is”, vertelt Pieter-Nic van
den Beuken.

Mister Pinkpop
Jan Smeets

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990
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“Wij zijn gaan brainstormen
over mogelijkheden om kleinkunst
in Horst aan de Maas zo breed en
toegankelijk mogelijk aan het publiek
te presenteren. Zo ontstond het idee
voor OP2012. Een gratis toegankelijk
muziek-en theaterfestival voor jong
en oud. Ondanks de korte voorbereidingstijd is het aanbod tijdens
het festival heel gevarieerd. Zo staat
op het ene moment het veelgeprezen koor Egelsheim uit Hegelsom op
het podium en even later Cristopher
Green uit Broekhuizenvorst. Daarnaast
hopen wij met het bieden van een
open podium jonge mensen uit de
gemeente te inspireren om iets met
hun talent te gaan doen.” Fred en
Pieter-Nic werken samen met Centrum
Management Horst en de Gemeente
Horst aan de Maas.
Lees verder op pagina 02
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Agressieve honden
leiden tot overlast
in Grubbenvorst
Twee agressieve, loslopende honden zorgen voor nogal wat problemen
in Grubbenvorst. De politie Horst heeft de afgelopen periode meerdere
meldingen gekregen van honden die door deze dieren zijn aangevallen.
Er is contact geweest met de eigenaren en de gemeente Horst aan de Maas
heeft hen per brief laten weten dat zij hun honden op een veilige manier
moeten uitlaten.
De twee honden, een Duitse dog
en een Rottweiler, hebben volgens de
politie de afgelopen maanden meerdere
honden verwond. Half augustus werd op
de Brandakkersweg in Gubbenvorst een
vier maanden oude pup door de, aangelijnde, Duitse dog in de snuit gebeten.
De pup moest vervolgens op vier plaatsen gehecht worden door de dierenarts.
Volgens de eigenaar van het hondje
leek het alsof de andere hondenbezitter geen controle had over zijn dier.
Enkele weken daarvoor was een Bouvier
slachtoffer van de Duitse dog. Ook hier
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werd de hond gebeten, maar was geen
behandeling bij de dierenarts nodig.
Eind augustus werd op de
Winterheide een aangelijnde Bobtail
aangevallen door een loslopende
Rottweiler. Hierbij werd de eigenaresse
van de Bobtail in de hand gebeten door
de Rottweiler, waarvoor ze zich onder
doktersbehandeling moest stellen. Een
andere hondeneigenaar heeft de politie
laten weten dat hij al drie keer door de
Rottweiler is belaagd. Een woordvoerster van de politie zegt dat regelmatig
geconstateerd wordt dat honden niet
zijn aangelijnd. “En dat kan in sommige gevallen tot vervelende situaties
leiden.”
De incidenten met deze twee honden
zijn voor de Gemeente Horst aan de
Maas reden om de eigenaren van de
dieren per brief dringend te verzoeken maatregelen te nemen. Volgens
een woordvoerder van de gemeente
gaat het om een laatste waarschuwing. “Mocht er dan nog een keer
iets gebeuren dan kunnen wij hen
verplichten om de hond kort aan te
lijnen dan wel te muilkorven,” aldus
de woordvoerder. In de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat
de gemeente een hond als gevaarlijk
kan aanwijzen waarna zij bevoegd is
vergaande maatregelen te nemen.
Volgens de woordvoerder komt dit
echter bijna nooit voor. “ We geven
de mensen eerst de gelegenheid zelf
maatregelen te nemen.”

Horstenaar kweekt
uitzonderlijk grote perzik
Hoe het kan, dat weet hij niet. Maar Hay Jeurissen heeft dit jaar uitzonderlijk grote perziken gekweekt. De
Horstenaar heeft een hobbykas in zijn tuin aan de Westerholtstraat waar naast perziken ook nectarines en druiven
groeien. Deze zijn van normaal formaat. Zo’n grote perziken heeft Jeurissen echter nog nooit gezien.

“Wat mijn geheim is? Ik heb geen
geheimen,” lacht de hobbytuinder.

Perzik van 650 gram
“Ik heb werkelijk geen idee
waarom ze dit jaar zo dik zijn.
Waarschijnlijk is het gewoon een
goed perzikenjaar. De meeste wegen
een ons of vier en de grootste die we
hebben geplukt zelfs 6,5 ons. Normaal
gesproken is een perzik vijf tot zes
centimeter dik. Deze was bijna twaalf
centimeter. Een heel verschil dus.”
Het fruit is zelfs al een beziens-

waardigheid in de buurt geworden.
“Er was hier een mevrouw en die wilde
perse even voelen aan die grote perzik.
Ze geloofde niet dat hij echt was!”

Veel lekkerder
Het fruit dat hij kweekt wordt
allemaal ingemaakt. Samen met zijn
echtgenote is Hay Jeurissen momenteel
druk bezig met het schillen en verwerken van de perziken.
“Het fruit dat we zelf inmaken
vind ik veel lekkerder dan dat wat je in
de winkel kunt kopen, We gebruiken

verder geen bestrijdingsmiddelen of
wat dan ook. Het is allemaal puur
natuur.”
Tot slot heeft Hay Jeurissen nog
een verzoek. “Ik ben erg benieuwd of
er mensen zijn die ook wel eens zo’n
grote perziken hebben gekweekt of dat
ze zelfs nog dikker kunnen worden. Ik
zou het leuk vinden wanneer mensen
dat even laten weten.”
Heeft u ook zo’n grote perzik
gekweekt of misschien zelfs nog
groter? Stuur dan een e-mail naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Verrassend cultuurfeest
“Beiden reageerden heel positief
op ons plan. OP2012 sluit naadloos aan op de koopzondag van
16 september.”

Open podium
OP2012 staat voor open podium
2012. Fred Houben vindt dat te summier. “Het woord OP in OP2012 kan op
drie verschillende manieren worden
uitgelegd”, vertelt hij.
“Allereerst als ‘open podium’.
Want dat is wat wij jongeren van
13 tot 18 jaar willen bieden tijdens
het festival. Iedereen die goed kan
dansen, zingen of een korte cabaretvoorstelling wil geven nodigen wij
uit om op het podium te gaan staan.
Opgeven kan via www.kunstbendelimburg.nl/open-podium. We hebben
zelfs Mister Pinkpop Jan Smeets bereid
gevonden op youtube het jonge talent
op te roepen vooral mee te doen.”

Wat viel op
De tweede uitleg heeft betrekking
op het talent dat zich de afgelopen
tijd al heeft ontwikkeld. “Wat viel
op?”, vervolgt Fred. “Er gebeurt heel
veel op het gebied van muziek en
theater in onze gemeente. Alleen, te
weinig mensen weten dat. En met

OP2012 willen wij daar verandering in brengen. Ik ben dagelijks vol
enthousiasme bezig met theater en
muziek en toch word ook ik regelmatig verrast. Vorig jaar was ik tijdens
’Cambrinus, Kunst en de Buren’ ergens
mijn jas vergeten. Toen ik mijn jas
ophaalde, hoorde ik een jongedame
zingen. Ik heb gefascineerd naar
haar optreden geluisterd. Ik kende
haar niet en het bleek om Marloes
Nogarede te gaan. Ook zij staat tijdens
OP2012 op het podium.”

Caravans
De derde uitleg sluit aan op het
idee van de Uitmarkt in Amsterdam.
“Tijdens OP2012 laten wij ook zien
wie er komend seizoen op de diverse
podia in Horst aan de Maas staan.
Kortom: het wordt een lokaal feestje,
waarbij het publiek kan proeven van
het moois dat Horst aan de Maas
op het gebied van cultuur te bieden
heeft.”
Op diverse plaatsen staan kleine
podia en caravans waar optredens plaatsvinden. Het wordt een
laagdrempelig festival vol leuke
verrassingen, waar heel Horst aan de
Maas van kan genieten”, zegt Fred
tot besluit.

Combi arrangement:
drie spannende
activiteiten in drie uur
Energieke
voetbehandeling
voor na de zomer
Prachtig boeket rozen
ter waarde van € 20,-

€139,00

€49,00
€47,50

€23,75
€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Natte voeten in de Peel
De Peel teruggeven aan de natuur. Dat is een van de doelstellingen van de bestuurscommissie Peelvenen,
Staatsbosbeheer, Stuurgroep Peelregio en Dienst Landelijk Gebied. Tijdens een excursie door het natuurgebied werd
duidelijk in welk stadium de uitvoering van hun plannen zich nu bevindt en welke doelen zij nog voor ogen hebben.

Abrikozen
vlaai

Vlaai met Smaak
HORST • GRUBBENVORST

“We hebben nog ruim 10.000 jaar
te gaan voor we de Peel weer in de
oorspronkelijke staat hebben”, zegt boswachter Piet Zegers. “Maar hier is goed
te zien wat wij de afgelopen twintig jaar
hebben bereikt.” Piet wijst op een poel
waar de resten van berkenbomen als
spookachtige wezen boven het zwarte
wateroppervlak uitsteken. Centraal in
de doelstelling om de Peel weer terug
te brengen in haar oorspronkelijke staat
is de ontwikkeling van hoogveen. “We
geven de veenmossen, die jarenlang
niet meer in het gebied voor kwamen
weer de gelegenheid om te groeien.
Daarvoor hebben wij schoon regenwater
nodig en moeten wij op sommige plekken de waterstand in de Peel verhogen.
Om te voorkomen dat bezoekers van
de Peel en de bewoners natte voeten
krijgen, gaan wij de waterstand op een
constant niveau houden”, aldus Zegers.
De afgelopen jaren is er in de Peel al
flink gewerkt aan de waterhuishouding
en is in kaart gebracht waar nog werk
aan de winkel is.

7 meter turf
”Regelmatige bezoekers van de
Peel hebben het gebied her en der zien
veranderen. Zo zijn er paden aangelegd
en zijn bomen op sommige plekken ver-

dwenen. Bij dat laatste hebben wij de
natuur zijn gang laten gaan en dit ging
sneller dan wij verwacht hadden.”
Zegers plukt een bosje veenmos en
knijpt het water eruit. “Dit is de plant
die aan de basis van de ontwikkeling
van turf stond. Doordat dode planten in
de loop van eeuwen werden samengeperst ontstond een veenlaag. De turfstekers hebben in de 19e en 20e eeuw
een laag van ruim 7 meter turf afgegraven en dat heeft het oorspronkelijke
karakter van de Peel flink aangetast.”
Bij de plannen wordt met verschillende factoren rekening gehouden, die
invloed hebben op de herinrichting van
de Peelvenen. “Naast de verandering

van de cultuur in de Peel willen wij de
bezoeker zo veel mogelijk laten zien
en beleven hoe mooi de natuur in dit
gebied is”, vertelt Gerard Daandels
voorzitter van de bestuurscommissie
Peelvenen.
Momenteel wordt een plan
geschreven voor de strook rondom
de Mariapeel, waarbij niet alleen de
ontwikkeling in het natuurgebied, maar
ook het landschap met zijn agrarisch
karakter betrokken wordt. Dit plan
wordt voorgelegd aan Gedeputeerde
Staten van Limburg en na goedkeuring
ten uitvoer gebracht. Hiervoor worden
speciale informatiebijeenkomsten voor
bewoners van de streek georganiseerd.

Geslaagd

4 verse kipschnitzels
samen € 5.50
4 gemarineerde varkenslapjes
samen € 5.95

De 22-jarige Ilse Janssen uit Meerlo heeft aan de Universiteit van
Tilburg onlangs de academische graad Master of Laws (LLM) verkregen
door met goed gevolg de Masteropleiding Ondernemingsrecht af te
sluiten. Zij mag nu de titel meester in de rechten voor haar naam zetten.
Het onderwerp van haar afstudeerproject was Enquêterecht in
2012. Ilse Janssen heeft op het
Dendron College in Horst gezeten. Zij

Crist Coppens

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

is nu van plan om een half jaar naar
het buitenland te gaan om ervaring
op te doen en dan in Nederland werk
te gaan zoeken.
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Voorbeschouwing Tweede Kamerverkiezingen

Op weg naar de stembus
De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan!
Aanstaande 12 september mag u weer naar de stembus.
Maar op welke partij te stemmen dit keer? HALLO liet
afgelopen weken een aantal stellingen beantwoorden door
inwoners uit Horst aan de Maas, die hun favoriete politieke
partij vertegenwoordigen.

Marktwerking in de zorg is
een goed idee
De druk op de gezondheidszorg neemt steeds verder
toe. Door gereguleerde marktwerking in de zorg wil de
overheid een beter systeem van gezondheidszorg bereiken
dat stimuleert tot verhoogde efficiëntie en leidt tot betere
kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie.

SP
“Door de invoering van meer marktwerking zijn
ziekenhuizen en zorginstellingen grootschaliger geworden
en hebben artsen en verpleegkundigen minder tijd voor hun
patiënten. Ook is de zorg veel duurder geworden. Medewerkers
worden hoorndol van de overbodige bureaucratie. Mensen die
zorg nodig hebben en zij die zorg leveren staan centraal, al het
andere is daaraan ondergeschikt.
Wij willen de zorg niet langer organiseren via concurrentie
tussen aanbieders en ziekenhuizen, maar door samenwerking.
Daarom moet de zorg meer in de buurt en op een menselijke
maat worden georganiseerd. Verspilling door bureaucratie en
weggooien van medicijnen en hulpmiddelen pakken we aan.
De financiering van de zorg wordt eerlijker verdeeld, zodat
ook mensen met een lager inkomen altijd kunnen rekenen op
goede hulp. Bestuurders en zorgverzekeraars krijgen minder te
zeggen over de zorg – patiënten, artsen en verpleegkundigen
des te meer. We komen met een offensief om te voorkomen dat
mensen ziek worden.”
Thijs Coppus,
fractievoorzitter Provinciale Staten en
29e op de landelijke kieslijst voor Tweede Kamerverkiezingen

VVD
“De zorgkosten zijn in Nederland enorm gestegen en stijgen
verder door de vergrijzing. Dit betekent dat we het zorgproces
zo efficiënt mogelijk moeten laten verlopen en dat de patiënt de
goede zorg blijft krijgen zoals we dat in Nederland gewend zijn.
Een aantal voorbeelden van deze efficiëntieslag:
- Door een versterking van de poortwachterfunctie van de
huisarts, hoeft de huisarts niet meer zo snel door te sturen
naar de specialist.
- De VVD wil investeren in meer (wijk)verpleegkundigen en
praktijkondersteuners ter ondersteuning van de zorg nabij
zodat doorverwijzing niet meer hoeft.
- De VVD wil een concentratie van specialistische behandelingen
zodat dure apparatuur welke niet veel wordt gebruikt,
niet wordt aangeschaft. Door centralisatie van specifieke
behandelingen, worden ook de beste artsen met veel routine
op de patiënt gezet.
- De VVD wil kritisch zijn op het gebruik van dure medicijnen als
er vergelijkbare medicijnen zijn, van bijvoorbeeld een ander
merk, welke goedkoper zijn.
- De VVD is voorstander van centralisatie van inkoop door
ziekenhuizen in plaats van door iedere artsenmaatschap apart.
- De VVD is vóór een verbod op fusies tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars.
Je zou deze efficiëntieslag marktwerking kunnen noemen.
De VVD streeft echter een blijvend goede zorg voor een lagere
prijs na.”
Roger Klinkers,
lid VVD

De intensieve veehouderij
moet verboden worden
Moeten er meer megastallen komen waarin varkens
worden ondergebracht voor de consumptie? 42 procent
van de ondervraagde Nederlanders neigt naar een ’ja’.
De stallen zijn immers dier- en milieuvriendelijk. Bijna de

helft van de ondervraagde Nederlanders neigt echter naar
een ’nee’. De stallen zijn dier- en milieuonvriendelijk.

CDA
“Voedselzekerheid is hét thema van de komende decennia.
Om 9 miljard mensen in 2050 te kunnen voeden, zal de
wereldwijde voedselproductie moeten worden verhoogd
met 70 procent. Verhoging van de opbrengst, maar ook het
terugdringen van verliezen in de keten. Voedsel, water en
energie zijn dé uitdagingen van de toekomst. De urgentie om de
voedselzekerheid op duurzame wijze te vergroten is hoog. De
Nederlandse expertise en ondernemingskracht dient benut te
worden voor internationale efficiencyverbetering en duurzame
productieverhoging in de landbouw met oog voor boer én
dierenwelzijn hier en elders. Er is wereldwijd behoefte aan
klimaatslimme landbouwsystemen die efficiënt gebruik maken
van hulpbronnen zoals water, land en energie en waarmee
voedselzekerheid nu en op de lange termijn is te garanderen.
Kortom: er is geen reden om het Nederlandse kennismodel
te beperken in doorontwikkeling. Integendeel, uitbouwen,
innoveren en versterken door kennis te vermarkten is een grote
uitdaging. Niet het Rijk, maar Provincies en gemeenten bepalen
zelf welke bedrijven, op welke schaal, waar ze zich mogen
vestigen en waar niet. Het CDA is van mening dat ondernemers
ruimte verdienen om zich te ontwikkelen of dat nu is door te
extensiveren, intensiveren, specialiseren of verbreden, maar wel
onder de voorwaarde dat dit duurzaam (ecologisch, economisch
en sociaal verantwoord) gebeurt.”
Raymond Knops,
Tweede Kamerlid voor het CDA

PvdD
“Ja, intensieve veehouderij moet verboden worden. Voor
de kiloknaller worden varkens, kippen, koeien, konijnen en
geiten in de vee-industrie opgefokt en opgehokt, mishandeld
en ziek gemaakt. In ons land zijn de intensieve landbouw en de
vee-industrie de belangrijkste bedreigers van de natuurkwaliteit.
De Partij voor de Dieren wil een einde aan de vee-industrie. De
vee-industrie rond natuurgebieden wordt versneld afgebouwd.
Er komt een einde aan de financiering van de vee-industrie met
middelen die voor natuurherstel bedoeld zijn: geen subsidies
voor luchtwassers of emissiearme stalsystemen Ook voor de
vee-industrie gaat gelden dat de vervuiler betaalt. Kortom, de
vee-industrie is slecht voor het dier, het milieu, de natuur, het
klimaat, de volksgezondheid (fijnstof, gevaarlijke bacterieën
en virussen kunnen ontstaan) en slecht voor de boer (hele
lage prijs voor het allergoedkoopste bulkvlees). Ook vind ik dat
diervriendelijk producerende agrariërs een goede prijs moeten
krijgen voor hun producten en meer waardering voor hun
inspanningen!”
Walter ten Brink,
lid van Partij voor de Dieren

Meer macht naar Brussel
Brussel zou meer te zeggen moeten hebben over de
Europese banken en de budgetten van de 17 eurolanden,
vond EU-president Herman Van Rompuy onlangs al. Zijn er
nog meer zaken die via Europa geregeld zouden moeten
worden? Of moet Brussel zich juist zo min mogelijk
bemoeien met de Nederlandse regelgeving?

D66
“D66 zegt ja tegen Europa. De Europese integratie is een
waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld van
opkomende grootmachten en uitdagingen, die de landsgrenzen
overschrijden is het cruciaal dat Europa nog meer samenwerkt
voor een sterke euro, die meer stabiliteit en groei kan realiseren.
De huidige crisis is vooral te wijten aan het gebrek aan macht
van Europa en met name van het Europese parlement. De
zuidelijke lidstaten hadden op basis van de eigen Europese
regels op die voorwaarden nooit toe mogen treden tot de
Eurozone en eenmaal toegetreden hadden de regeringsleiders
meer en beter toezicht moeten uitoefenen. Maar de
regeringsleiders hebben de eigen regels aan hun laarzen
gelapt en het Europees parlement had onvoldoende macht.
D66 kiest voor meer macht naar Europa en dan vooral naar het
democratisch orgaan: het Europees Parlement.
Dat parlement moet zich daarbij vooral inzetten voor zaken
op het terrein van de economie en de democratie en niet op

allerlei details, die voor de burgers overkomen als verregaande
betutteling. Dus een machtiger Europa voor vrede, veiligheid en
meer welvaart!”
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

PvdA
“Samenwerking in Europa voor de Nederlandse economie
en banen in deze crisistijd is erg belangrijk. Wij als exportland
verdienen het grootste gedeelte van onze boterham in het
buitenland. Samen moeten we eerlijk uit deze crisis komen
en een volgende crisis voorkomen. Daarom moeten we beter
toezicht kunnen houden op de begrotingen van elkaar. Wel
willen we dat landen zelf de vrijheid houden om te besluiten
over bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Verdere integratie kan
alleen als het gepaard gaat met een gezamenlijke Europese
agenda gericht op werkgelegenheid, sociale waarborgen en
democratische versterking.”
Roy Bouten,
regionale lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen
en raadslid in Horst aan de Maas

Ontwikkelingshulp, daar kan 3
miljard van af
In 2011 investeerde de Rijksoverheid ruim € 4,6
miljard in ontwikkelingssamenwerking. Dit geld gaat naar
rechtstreekse steun aan arme landen, multilaterale
organisaties als de Verenigde Naties en Wereldbank,
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Momenteel
wordt 0,7 % van het bruto nationaal product besteed aan
ontwikkelingssamenwerking.

GroenLinks
“Deze stelling is een beschamende variatie op ‘eigen volk
eerst’. De ontwikkelingslanden hebben de huidige economische
crisis niet veroorzaakt, maar ontvangen wel de grootste klappen.
Nederland moet zich er voor inzetten dat de rijke landen
minstens 0,7% van het Bruto Nationaal Product besteden aan
ontwikkelingsamenwerking.
Alleen dan kunnen doelen als vermindering van de
kindersterfte, meer schoon drinkwater, betaalbare medicijnen
het beperken van ziekten als aids , malaria en tbc, en onderwijs
voor iedereen gerealiseerd worden. Nederland als een van de
rijkste landen zou minstens 8% van het BNP moeten besteden
aan ontwikkelingssamenwerking. Er zijn zeker verbeteringen in
de organisatie en coördinatie denkbaar, alsmede inschakeling
van het bedrijfsleven. Het voorgaande alsmede eerlijke handel
zijn zaken waarbij de kost voor de baat uit gaat.”
Leo Beterams,
lid GroenLinks

PVV
“Wie geld wil uitgeven aan ontwikkelingshulp, heeft de
overheid niet nodig. Nederland is een zeer gul land. We kunnen
best wel zelf geven aan de derde wereld. Beschaafdheid is de
morele plicht om medemensen, die minder hebben hulp te
kunnen aanbieden. Niets houdt de mensen tegen financieel
bijdrage te leveren aan zinvolle ontwikkelingsprojecten
en natuurlijk noodhulp. Daarvoor kun je geld storten op
verschillende rekeningnummers. Daar heb je geen overheid voor
nodig. De allerarmsten en slachtoffers van hongersnoden, zoals
nu in de Sahel, moeten wel hulp krijgen. In de toekomst kunnen
we met behulp van Israel hoog ontwikkelde irrigatiesystemen
in de woestijn van vele arme landen plaatsen, maar daar is veel
onderzoek voor nodig. Het doel daarvan is om land vruchtbaar te
maken om gewassen te kunnen telen. Het is zeker al gelukt van
woestijn in Israel vruchtbaar land kunnen maken. Het westen
moet handelsbarrières afbreken, zodat ontwikkelingslanden
verder op eigen kracht kunnen komen te staan zonder hulp. De
EU-subsidies voor EU-landen ten nadele van ontwikkelingslanden
moet opgeheven worden. De EU is schuldig aan een van de
oorzaken in arme, Afrikaanse landen. Er is veel corruptie bij de
regering van ontwikkelingslanden en die geven niks om hun
eigen bevolking.”
Jan van den Goor,
PVV-sympathisant
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Koninklijke Onderscheiding Jan Hesen
uit Hegelsom
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Jong Nederland Hegelsom in de tent voor Zaal
Debije aan de Pastoor Debijestraat in Hegelsom ontving Jan Hesen zaterdagavond 1 september om 20.30 uur uit
handen van burgemeester Kees van Rooij een Koninklijke Onderscheiding. Jan is vanaf dit moment Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Na een korte toespraak door de burgemeester werd Jan door zijn bestuur gefeliciteerd met deze
onderscheiding. “Jan, dit is jouw lintje, van harte gefeliciteerd. Deze erkenning straalt ook op ons uit en wij zijn
trots op jou. Je moet ons één ding beloven: dat als je tachtig bent op kamp nog steeds macaroni komt bakken voor
de ganse club.”

kampweek. Een niet geringe taak die
veel verantwoordelijkheid en kundigheid vraagt.
Tot op de dag van vandaag is
hij heel actief bij Jong Nederland.
Elk seizoen is hij betrokken bij de
organisatie van grote activiteiten. Of
het nu gaat om het zomerkamp, een
boerenbruiloft of een groot meerdaags
jeugdtoernooi. Jan zet graag zijn beste
beentje voor. Ook is hij nu verantwoordelijk voor het materiaalbeheer van

Jong Nederland. Een taak die continue
aandacht vereist. De inzet en kundigheid van Jan zijn van groot belang
geweest voor de verenigiging en dus
voor het jeugd- en jongerenwerk in
Hegelsom. Door zijn enorme ervaring
geniet hij veel respect bij de andere
vrijwilligers. Hij is niet alleen een
voorbeeld, maar ook een vraagbaak
voor de leiders en bestuursleden.
Momenteel is Jan eveneens bestuurslid
van de Dorpsraad in Hegelsom.”

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Burgemeester Kees van Rooy, Jan Hesen met echtgenote en wethouder Loes Wijnhoven
Jan werd vooraf aan zijn Koninklijke
Onderscheiding door burgemeester
Kees van Rooij toegesproken: “Jan is al
46 jaar actief binnen Jong Nederland
Hegelsom en kwam in 1966 als
jeugdlid bij de vereniging. Hij werd
in 1970 leider en sindsdien is hij
steeds als kaderlid actief geweest in

de meest uiteenlopende functies. Als
groepsleider heeft Jan veel kinderen
uit Hegelsom onder zijn hoede gehad
in talloze wekelijkse groepsbijeenkomsten en vele boeiende dagactiviteiten,
bivakken en zomerkampen. Ook de
bestuurstaken binnen de vereniging
zijn Jan niet vreemd. Van 1987 tot 1988

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

deze week do vr za
Zeeuwse
3+1
bolussen
gratis

was hij voorzitter van de club. Door
zijn gedrevenheid en grote inzet is in
1993 een aanzienlijke en noodzakelijke
uitbreiding van het clubhuis mogelijk
gemaakt”, sprak de burgemeester
zaterdag uit.
“Jan is meer dan tien jaar de kampleider geweest tijdens de jaarlijkse

Open kersenvlaai

+ extra zegel toverland

Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

3+1
gratis

bij aankoop van gordijnen
gratis standaard rails
of 10% korting op andere
ophangsystemen

Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Worstenbroodjes

Open Ananasvlaai

Maandactie september

Het is een drukte van jewelste in de peuterklas van basisschool De Wouter in America. Overal
hangen slingers en op het aanrecht staat een doos met slagroomsoesjes. Het is feest, want dorpsgenote ‘juf’ Mien Driessen wordt in het zonnetje gezet. Vandaag is zij 25 jaar actief als vrijwilligster bij de
peuters.
Terwijl collega’s haar feliciteren blijft Mien met een schuin oog naar ‘haar’ kinderen kijken. “Ik doe dit
werk al 25 jaar en ga altijd met plezier naar De Wouter”, vertelt een glunderende Mien Driessen. “Kinderen
zijn enthousiast en vaak heel vrolijk. Ik werk normaal gesproken met ouderen bij Berkele Heem in Horst en
die afwisseling tussen jong en oud bevalt mij prima.” In de loop van de jaren is er het een en ander veranderd in het peuteronderwijs. “De zorg voor kinderen is geprofessionaliseerd, maar ik blijf gewoon op mijn
manier met de kinderen omgaan. Want de kinderen blijven altijd hetzelfde.””

6.75

volgende week ma di wo
Brood- en Banketbakkerij

‘Kinderen blijven altijd hetzelfde’

7.60

E1

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

7.60

6.75
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familie

Wij gaan trouwen!!

Thijs den Mulder &
Monique Verhaegh
Wij geven elkaar het ja-woord
op 21 september
om 13.30 uur in de
Heilige Fabianus Sebastianus
Kerk te Sevenum.
De receptie vindt plaats van
18.30 uur tot 20.00 uur in
Party Centrum de Turfhoeve.
Middenpeelweg 1,
Sevenum
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Theo & Dien
Mede namens onze kinderen
en kleinkinderen willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties die wij
mochten ontvangen tijdens
onze 50-jarig huwelijksfeest.
Het was een geweldige dag
en wij hebben er volop van
genoten!
Theo en Dien van Kempen
Herstraat 14, 5961 GJ Horst

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Onze mama en papa,

Sandy Hagens
en Rob Rijs
staan op 8 september a.s.
om 15.00 uur hand in hand
in het Gemeentehuis van
Horst aan de Maas voor de
burgerlijke stand.
Sanne en Jesse
Merwijckstraat 52
5975 SL Sevenum

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te koop diverse soorten groenten
o.a. rabarber, snijbonen, komkommers,
snoep- en soeptomaten, paprika,
courgette, knolselderij en druiven.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, 077 398 35 52
Te koop klein appartement met ruime
balkons in Horst. Tel. 06 53 69 66 11.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of 06 27 02 17 83.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

Plezier op en rond
het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf e 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

Te Koop appelen zelfplukken
0,45 ct. per kilo.
Elstar en andere soorten.
Groot assortiment bloemen en planten.
P.v.Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo.
T.06-53130132.

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
0653902544 (Ruim 35 jaar ervaring)

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Te huur: bedrijfsruimte /
opslagruimte max. 200 m2 per ruimte
(vorst- en stofvrij) informatie:
06 53 76 96 98.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Gevraagd huurwoning Horst
Gezocht huurwoning voor moeder en
kind in Horst of Meterik.
Tel. 06 22 82 95 69.

TE KOOP AARDAPPELEN!
Kelkus, Bosstraat 63 Hegelsom.
M
& ON GR
RE U A
ST ME FAU N
RA TEN
TI
E

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

Alle kids 8-12 jaar opgelet!
Op 11 sept. start kids-stembevrijding:
op een speelse en vreugdevolle manier
leren om al dansend en zingend je te
uiten. Super voor je zelfvertrouwen en
ontwikkeling. Info: www.huisikben.nl
of 06 23 03 54 11.

50-jarig huwelijk: Prachtig! Machtig!
Heel veel mensen met fijne wensen.
Soms met leuke geschenken om dit jubileum te gedenken.
Allen die even stil gestaan hebben, iets gedaan hebben
om dit feest te doen slagen:
Heel, heel hartelijk bedankt!!
Ook namens kinderen en kleinkinderen.
Ria & Gerrit Linders-Vermeulen
Hertog van Gelresingel 33, 5961TB Horst
Groot Appartement+tuin te koop
Luxe / groot levensloop bestendig
appartement met 2 slaapkamers en
350 m2 grond te koop in omgeving
horst (hegelsom) 175.000 euro
telnr: 06 46 73 50 01.

TE KOOP:
Starterswoning/eengezinswoning
mooie verbouwde woning. Het huis is
helemaal klaar, dus jij ook! Zaterdag
29 sept. OPEN HUIS. Julianastraat 18
Meerlo. Tel: 0478 69 28 75

Paprika en peper automaat
Heerlijke paprika’’s en pepers
te koop uit een automaat bij Jakobs
Tuinbouwbedrijf BV op de
Molenveldweg 20 te Horst.
Iedere dag vers en super lekker.
Parkeergelegenheid aanwezig.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Massage en aromatherapie. Rug- en
voetmassage met sinaasappel, citroen
en ceder. Verfrissend, verwarmend en
weerstand verhogend. In september
slechts 25 euro. Info/nieuwsbrief:
Mayke Proosten 077 398 6114.

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241

Gezocht: stoffen tas
Afgelopen zaterdag ben ik een stoffen
tas verloren op het terras bij Blok 10.
Hierin zaten het Xbox-spel Fifa 12 en
de DVD Dirty Carnival. Deze tas zou ik
graag terug willen hebben.
Tel: 077 398 24 88.

Kom naar de peutergym!
Ouder/Peutergymnastiek op maandag,
dinsdag en woensdagmorgen.
Aanmelden en info bij info@hosema.nl
of tel. bij Talli Fokke 077 398 27 97
06 48 85 33 31.
Yoga in Broekhuizen
Op donderdagmorgen om 10.15 uur is
nog plek! Voor info: 077 851 50 08 /
yogavooriedereen@live.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Verleden loslaten. Vaste negatieve
patronen doorbreken. Emotionele
blokkades opheffen. Met Emotioneel
Evenwicht. Info: 06 – 53364164
Aanbieding div. soorten HORTENSIA’S
3 voor € 10,00 / 10 voor € 27,50
Gespec. in hortensia’s, ook vaste planten, bodembedekkers, bomen, heesters
(ook op stam), grassen.
Oude Heldenseweg Maasbree
Meer info zie www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Gevonden sleutelbosje Gevonden in
Kloosterstraat sleutelbosje (3 sleutels).
Te bevragen bij 077 398 10 06.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
Zelf niet op hoogte klussen?
ZZP-er biedt zich aan incl. hoogwerker
tot 13 mtr. en voert voor u div. werkzaamheden uit zoals: bomen snoeien,
schilderwerk, reinigingsklussen etc.
Info. 06 12 32 25 22.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Grafmonumenten
en restauratie

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

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

Nu te huur bij STERVIDEOTHEEK!
Venloseweg 2, Horst: American Pie
Reunion / Machine Gun Preacher /
Dark Tide / We Bought a Zoo / Cabin in
the Woods / The Hunger Games /
Act of Valor / Battleship /
ACTIE: 2 Dagfilms + 2 Week films € 10,00.
Een bril gevonden.
Maandag 3 september rond 19.00 uur
op het fietspad van Sevenum naar
Horst. Wie deze kwijt of verloren is
kan de bril op komen halen:
tel. 077 467 30 95.
ENGELSE CONVERSATIE
U heeft een redelijke basiskennis
Engels en wilt uw spreek¬vaardigheid
verbeteren. In kleine groepjes wordt
over vele onderwerpen in ‘t Engels
gediscussieerd onder begeleiding van
gedipl. docente.
Nog enkele plaatsen vrij op dinsdagochtend en woensdagavond.
Start 2 oktober tel. O77 398 73 07
Valise atelier & natuur
Creatieve workshops schilderen en
vegetatiefvorrmgeven. Individueel of
in groepen vanaf 6 tot 40 deelnemers.
Elk dagdeel is mogelijk.Programma’s op
maat gemaakt voor jouw groep.
www.valise.nl 06 12 69 79 35.
PEDICURE ANGELI
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. nr. 077 398 83 42.
Gevraagd: hulp voor schoonmaak
in huis/bedrijf op vrijdagmorgen
(evt. onder schooluren) Interesse?
Anja Schrijnwerkers 06 51 90 50 40.
Hulp in huishouding gezocht
Gezocht poetshulp voor 6-8 uur per
week in Horst. Bij voorkeur op donderdag of vrijdag. Dinsdag is eventueel
ook een optie, 06 53 51 53 67.
Taoistisch gezondheid Praktijk
Tai Chi, Chi Qong, Ching i. Gedipl. leraar
Rep. of China 06-19585904 - Youtube:
The Shaolin Kempo History.wmv New
edition.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Welkom lief meisje!

Geboren op
29 augustus 2012

Elena

We zijn blij met de
geboorte van onze zoon

Niek
Geboren op
29 augustus 2012

Dochter van
Paul Rutten &
Chanine Teunissen

Trotse ouders zijn
Bart en Fenny Roubroeks

Maricollenweg 29
5971 AS Grubbenvorst

De Donckstraat 34
5975 AD Sevenum

Geboren

Geboren op 14 augustus 2012

28 augustus 2012
Zoon van
Rob Poels &
Marieke Roodbeen
Julianastraat 63
5864 AP Meerlo

Dochter van
Geert Haegens en
Anita Wouters
Zusje van Wouter
Kabroekstraat 1C
5966 NW America

Geboren

Geboren

Sven

Roos

Op 3 september 2012
Zusje van Suus
Dochter van
Leon Faessen en Jill Martens
Bakhuuske 11
5963 HD Hegelsom

Een dochter, genaamd

Myrthe

Zij is geboren op
3 september 2012
Pappa en mamma zijn
Roy Verstappen &
Evelyn Hagens
Albert Schweitzerstraat 23
5961 HB Horst



Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze

Isa

geboren op
28 augustus 2012
Dochter van
Ruud Craenmehr en
Christa van de Perre
Zusje van Rik
Roothweg 15
5964 NS Meterik
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‘Wereldfestival meer dan
geslaagd’
Door: Désirée Driesenaar
Meerlo stond afgelopen zondag in het teken van het zesde Wereldfestival, georganiseerd door SOS MeerloWanssum in en om ’t Brugeind en de sporthal. “Het festival is meer dan geslaagd te noemen”, vertelt Peter
Lenders, penningmeester en bestuurslid. “We hebben zo’n 3.000 bezoekers mogen verwelkomen die het zo te
merken erg naar hun zin hadden. We hebben er met z’n allen een bijzonder feest van gemaakt.”

Anne

Mylan
26 augustus 2012
Zoon van
Manuel Lemmens
& Kim Janssen
Frans Woltersstraat 34
5961 DV Horst

Welkom lief meisje!

Geboren op
30 augustus 2012

Sofie
Dochter en zusje van:
Jeroen Vergeldt en
Inge Holtermans
Job en Nine
Nieuwstraat 182
5961 HH Horst

Mountainbike- en wielrenclub Limited Wheels verzorgde vervoer bezoekers per riksja’s
Een zomers zonnetje bescheen
de velden waar roofvogels hun
indrukwekkende show gaven en de
handboogschutters, boomklimmers,
schminkers en haarvlechters hun vak
en hobby uitoefenden. De terrassen
zaten overvol en overal was muziek.
Bij Pacha Mama was het een drukte
van jewelste. De galerieruimtes
van de boerderij waren ingericht
met een overzichtstentoonstelling
van Floor Hermans en in de loop
van de middag werkte hij met een
kunstenares, Hetty van der Linden,
aan een live schilderij op muziek. Het
project Paint a Future, presenteerde
zich met schilderijen, maar bracht
daarnaast jonge vioolspelers mee die
geld bij elkaar speelden voor twee

kinderen in Moldavië en Brazilië
die graag viool willen spelen. De
sporthal was omgetoverd tot een heus
theater. De danseressen van Ind!kala,
die Bollywood in Meerlo tot leven
brachten, waren zeer onder indruk van
het optreden van de streetdance act
van de Floriade uit Kenia,Ghana, India
en Brazilië en al improviserend stonden
ze op een bepaald moment samen op
het podium. Er was speciaal voor het
Wereldfestival een lied gecomponeerd
door Frank Schellekens “SOS for the
children (let them smile)” dat door
Reneé van Wegberg werd gezongen.
Na de workshop waarbij zo’n vijftig
mensen dit lied hadden ingestudeerd,
werd het lied aan het einde van de dag
als finale nogmaals samen gezongen.

Vervolgens werd de voorzitter René
in het zonnetje gezet. Tenslotte was
dit het laatste grote feest voor René,
omdat hij als voorzitter gaat stoppen.
Al met al was het feest zeker
geslaagd. Peter Lenders: “We doen het
natuurlijk allemaal voor het project in
India, de mobiele school voor rondzwervende kinderen van bouwvakkers.
De bedragen die SOS bij elkaar heeft
gebracht met steun van de inwoners
van Venray en Horst aan de Maas, zijn
vandaag bekend gemaakt. Het gaat om
78.893 euro waarvan 43.000 afkomstig
is van het project Mieke and Friends. En
op het Wereldfestival zelf kunnen we
ook alleen maar tevreden terugkijken.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Hoera, Tristan heeft
een broertje

Rowan
Geboren op
3 september 2012
Zoon van
Geert & Marian
Wijnands
Van Sonsveldstraat 17
5961 SJ Horst

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Vier generaties
Met de geboorte van Elle Cox op 23 mei is Horst aan de Maas weer een familie met vier generaties
rijker. Zij is het eerste achterkleinkind van super oma Mien Linders-Verheijen uit Sevenum, het eerste
kleinkind van oma Jeanne Hoex-Linders uit Horst en het eerste kindje van Ineke Hoex ook uit Horst.
Hopelijk kunnen super oma Mien en super opa Mart nog lang van Elle genieten.
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Hayke in HALLO Horst aan de Maas

‘Ik vind het leuk als er een diepere laag inzit’
De zomervakantie is voorbij en dat is voor HALLO Horst aan de Maas een mooi moment om eens een keer met
een andere blik naar ons verspreidingsgebied te kijken. Vanaf 13 september gaat Hayke de lezers van dit nieuwsblad hen hierbij helpen en professioneel tekenaar Ted Lenssen (32) uit Wanssum kijkt graag kritisch mee.

het vooral leuk als er een diepere laag
inzit.” Zo tekende hij bijvoorbeeld in
Venray de lokale politicus Patrick van
der Broeck, die het dorp verliet om aan
de slag te gaan als gedeputeerde van
de Provincie Limburg. “Ik had hem als
een bij getekend, die de bijenkorf verliet en naar een Limburgse vlaai vloog.”
Maar het zijn ook de simpele dingen
die Ted graag tekent. “Ik tekende voor
de Peel en Maas in Venray Doerak met
een suikerspin in zijn hand, terwijl hij
naast een vrouw staat met een kapsel
als een suikerspin, twee keer zo groot
als die van hem. Hij kijkt huilend naar
zijn eigen suikerspin. Dat vind ik leuk”,
zegt Ted.

Lekker speels en een
beetje jeugdig

Ted Lenssen bedacht zijn Hayke op
een plek waar veel van zijn ideeën op
papier terecht komen: op zijn werkzolder. “Hayke houdt ervan om flink
tegen heilige huisjes aan te schoppen
en onderwerpen aan te snijden die
discussies opleveren”, aldus Ted. Maar

voordat hij tevreden is over zijn cartoon
heeft hij meermalen een gum gebruikt,
belt hij een paar keer met zijn kameraad Job of broer Tom en raadpleegt hij
een zoekmachine op internet. “Soms
doe ik een oproep op Facebook om net
dat ene zetje te krijgen. Wat ik vooral

mooi vind aan een goede cartoon is als
er dingen gecombineerd worden.
Bijvoorbeeld politieke keuzes die
de zorg hard raken, dan zou ik demissionair minister-president Mark Rutte
als Cliniclown kunnen afbeelden aan
het bed van een doodziek kind. Ik vind

Het vak leerde hij op de cartoonschool in Amsterdam. “Ik vond het
altijd leuk om te tekenen. Dat ging
me eigenlijk best redelijk af. Daar heb
ik mijn liefde voor cartoons verder
ontwikkeld.” Het zijn vooral de strakke
lijnen en vrolijke kleuren die zijn werk
typeren. “Het mag van mij lekker
speels en een beetje jeugdig”.
Het is van te voren niet vastgelegd
waar zijn cartoon Hayke over zal gaan.
“Wekelijks zal ik een kijkje nemen in
de nieuwste editie van HALLO Horst aan
de Maas en aan de slag gaan. Meestal
ben ik binnen een paar uur klaar. Dan
heb ik de grap verzonnen, een paar
schetsen gemaakt en verder uitgewerkt
op de computer.” In het verleden kwam
het ook wel eens voor dat cartoons in
andere media werden afgekeurd of niet
geplaatst.
“Zo had ik een wethouder als
reserve-ezel van de Kerststal afgebeeld.
Ze vonden het oude koeien uit de sloot

halen. Deze werd niet geplaatst, maar
een week later heb ik hem gewoon
als schilderij op de achtergrond van de
volgende cartoon geplaatst. Dat kan ik
dan niet laten”, zegt Ted.
Het is voor Ted absoluut niet de
bedoeling om mensen te kwetsen of
grof neer te zetten. “Tenzij ze daar
natuurlijk om vragen of het echt verdienen. Maar ik heb ook grenzen. Je moet
niet gaan tekenen om heel grof te zijn.
Het moet wel een doel hebben.”
In de avonduren geeft Ted een
cursus strip tekenen aan kinderen van
10 tot 14 jaar. Aan het einde van zo’n
opleiding is het de bedoeling dat ze
een strip kunnen tekenen. “Ik leer
ze om hier stapsgewijs naar toe te
werken. Je begint met grondvormen
te tekenen, achtergronden neer te
zetten en andere technieken. Ik moet
opletten, want ik zie dat er veel talent
is. Er zijn jonge striptekenaars die
mij eruit tekenen. Een aantal technische vaardigheden kan ik ze nog wel
bijbrengen, maar ik weet zeker dat een
paar van hen het echt gaan maken in
deze wereld”.
Momenteel staat Ted nog drie
dagen in de week voor de klas. Hij
geeft diverse vakken aan groepen in
het speciaal onderwijs, past een dag
op zijn zoon Sep en heeft een dag om
te tekenen. “Het zou een mooie droom
zijn om van het tekenen te kunnen
leven.” Maar een carrière bij bijvoorbeeld een grote tekenstudio zou daar
niet in passen. “Ik teken liever een
cartoon en geen strip, waar ik bijna een
jaar mee bezig ben. Daarvoor is mijn
spanningsboog tekort en heb ik geen
geduld. Nee, laat mij maar een cartoon
tekenen. Dan ben ik maar liever een
eenzame tekenaar op mijn eigen zolder”, aldus Ted

Attentie!

Ferry Janssen Keurslager
Ons gehakt werd op een onverwacht moment
gekeurd door de keuringsdienst en

zaterdag 8 september 11.00 - 16.00 uur

beoordeeld met het cijfer 10

Ander tijdstip? Neem dan kontakt op met 0478 85 27 68

Adres: Van Hatzfeldtstraat 14 - Meerlo

www.woneninmeerlo.blogspot.com

VERRASSENDE
NAJAARSMODE
OOK MOOIE SCHOENEN

Daarom deze speciale actie:

E 2,50 KORTING

op 1 kilo gehakt
naar keuze

Geldig in de maand september tegen inlevering van deze bon.

Positi nering
& Strategie

EN LAARZEN!

MARKETING & COMMUNICATIE

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/peter
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Op zoek naar jezelf in Nepal
Zon, zee, strand en gezelligheid, dat is wat de meeste mensen zoeken tijdens hun vakantie. Wiesje van
Wijnen (29) uit Horst pakt het echter anders aan. Ze werkt als hoofdcoach bij Wijzijnbelangrijk.nu, een
coachingsbureau dat reizen naar Nepal organiseert voor iedereen die op zoek is naar zichzelf.

Koopjesjagers
De rommelmarkten van de Vrienden van Elzenhorst trekken elke
keer weer talloze bezoekers. Ook afgelopen zondag stonden de
koopjesjagers al ver voor aanvangstijd te wachten totdat ze de Mèrthal
in Horst binnen konden. In verband met de bouw van Hof te Berkel
vindt de rommelmarkt tijdelijk in de Mèrthal plaats. In de hal stonden
tientallen kramen met allerlei spulletjes, een zangduo zorgde voor
muzikale ondersteuning. De opbrengst van de markt is bestemd voor
de bewoners van Verpleeghuis Elzenhorst.

“Ik ben vroeger veel verhuisd
en heb altijd veel moeten reizen.
Dat maakt mij tot de persoon die
ik nu ben”, vertelt Wiesje. “Ik werd
geboren in het dorpje Dommelen.
Op m’n zesde ben ik naar Horst
verhuisd vanwege m’n vaders werk.
M’n ouders werkten vaak en hadden
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Werkende ouders
“Tijdens mijn jeugd ben ik naar
veel verschillende scholen gegaan. Ik
ging van een openbare school naar een
katholieke school en van daaruit weer

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST

MA A
OSTO
TR
TOMAATTJE
S
O
R
JE
‘T T
‘T

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

M67A68
ST- O
Tel. 077
398
ATJ
T RO
www.trostomaatje-horst.nl
E
T

‘

PROFITEER ZATERDAG 8 SEPTEMBER
VAN MAAR LIEFST 21%
21% BTW KORTING!*

221%
1% B

niet altijd evenveel tijd voor mij en
m’n zussen.”

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
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The sky is the limit
Niet lekker iN je vel?

Fixet Sevenum, Horsterweg 42, Sevenum
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. REKENVOORBEELD: NORMALE PRIJS € 72,00 (121%)
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Deze keer gekozen voor 2 topwijnen uit de Bourgogne.
Wit Bourgogne Chardonnay.
Geur en smaak presenteren zich fris, fruitig maar vooral
harmonieus. Licht gekoeld is het een ideaal aperitief, maar
hij past ook uitstekend bij visgerechten.
Actieprijs
Rood Bourgogne Pinot noir
6 maanden houtrijping. Een kwaliteitswijn met lichte fruittonen.

naar een protestantse school. Overal
moest ik me aanpassen. Als puber
voelde ik me nergens meer thuis. Ik
liep vast tijdens mijn ontwikkeling. In
de pubertijd hoor je erachter te komen
wie je bent en wie je wilt zijn. Dat heb
ik min of meer overgeslagen, omdat ik
constant bezig was met de vraag of ze
me wel leuk vonden. Ik werd gepest,
omdat ik vrijer was dan de rest. Ik
paste er niet tussen. M’n ouders hebben dit later pas te horen gekregen. Ik
had geen zin om het er thuis over te
hebben. Ik speelde liever met de barbies. Ik vond een manier om ermee om
te gaan. Ik trok mezelf terug en leerde
m’n eigen grenzen beter kennen.”
Ze vertelt verder: “Ik was zeventien
en ging al op kamers in Utrecht. Ik was
het zat om thuis te wonen en ging HBO
communicatie studeren. Al snel kwam
ik erachter dat ik me daar ook niet thuis
voelde. Ik had overal met m’n ouders
gewoond. Ook in Oss, waar m’n zus
in mijn studietijd was blijven wonen.
Ik besloot haar kant op te komen.
Tenslotte kwam ik uit Brabant. In Oss
bracht ik mijn studententijd door. Pas
toen ik klaar was met school, kwam
alles eruit, alles wat me in m’n jongere
jaren dwars had gezeten. Ik kreeg m’n
eerste baantje en ik dacht dat ik alles
aan kon. The sky is the limit. Ik ging
maar door, tot dat ik op m’n 21e van
de dokter kreeg te horen dat ik een
burn-out had.”

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

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

Warsteiner
24X30CL
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DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

“Na de burn-out zag ik in dat ik ook
veel in m’n jeugd geleerd had. Ik was
met zoveel mensen in contact gekomen, dat ik mensenkennis had ontwikkeld. Ik ontdekte wie ik zelf wilde zijn.
Nu gebruik ik de levenslessen van toen
om anderen te helpen. Ik organiseer
samen met andere coaches en een
reisbureau 17-daagse reizen naar Nepal
voor mensen die problemen hebben
of zichzelf kwijt zijn. Daar ga ik samen
met de mensen terug naar waar het
allemaal om draait. Iedereen gaat terug
naar zichzelf. Je denkt diep na over wie
je bent en wie je wilt zijn. Ik ben zelf
nu twee keer in Nepal geweest. Mijn
taak daar is om ervoor te zorgen dat
mensen tijdens de reis hun doel bereiken. Als het dan is gelukt, ben ik heel
blij en kan ik achterover leunen. Weer
iemand blij gemaakt.”
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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.

Dorine Lenders

Met veel geblaf verwelkomen de hondjes Sjors en Sjimmie iedere
bezoeker aan de boerderij van Dorine Lenders en haar man Jo. Dorine is een
vrouw die vol in het boerenleven staat en het liefst de hele dag buiten is. Ze
werd geboren in Gulpen als Dorine Slenter en wordt deze week niet alleen
geplukt, ze viert ook haar vijftigste verjaardag.

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Chocolademousse

in het Zuiden achterdocht en conservatisme overheersen. Onze drie kinderen
Paul, Leon en Juliette zijn hier op de
boerderij geboren en opgegroeid.
Vooral de jongens waren altijd tussen
het vee te vinden, maar ineens was dat
over. We hebben drie heel sociale en
leuke kinderen, die inmiddels alle drie
hun draai hebben gevonden. Daar kan
ik enorm van genieten.”

Ingrijpende beslissing
Dorine en Jo fokken kalveren voor
de vleesconsumptie en bovendien telen
ze groenten, aardappelen en asperges.
“Vooral de aspergetijd is heel intensief.
Tien weken lang van ´s morgens
vroeg tot ´s avonds laat zijn we bezig
om asperges te steken, te sorteren
en te verkopen. Wij verkopen onze
aardappelen en groenten rechtstreeks
aan de consument. Vroeger stonden de
mensen aan de weg te popelen om de
vers geoogste aardappelen te kopen,
maar sinds 1996 hebben wij een
eigen winkel.” Door de veranderende
regels voor de agrarische sector en de
stijgende energie- en grondstofprijzen
hebben Dorine en haar man dit
voorjaar een ingrijpende beslissing
moeten nemen.
“We gaan ons bedrijf langzaam
afbouwen en blijven straks alleen
asperges en aardappelen telen. Wat we
met de gebouwen gaan doen, weten
we nog niet. Het zal wel wennen zijn,
want ik ben een echt buitenmens en
gek op dieren. Het slachten vind ik dan
ook iets verschrikkelijks. Mijn vader was

slager en als er een dier geslacht werd,
hield ik mijn oren dicht. Ik had echt
nachtmerries van de gillende dieren.”

Genieten van kleine
dingen in het leven
Bloemen en planten vindt Dorine
boeiend. “In mijn schaarse vrije tijd
doe ik bijvoorbeeld aan bloemschikken. En aangezien ik een perfectionist
ben, komen de bloemstukken voor
mijn gevoel nooit af.” Op de vraag wat
haar favoriete eten is, antwoordt Dorine
lachend: “Tja, muesli en cup-a-soup.
Dat heeft te maken met de drukte in de
aspergetijd. Dan kom ik niet aan koken
toe en op deze manier krijg ik toch voldoende calorieën binnen en het is nog
smaakvol ook.” De televisie zet Dorine
het liefst aan voor sportprogramma´s
en detectives.

Terugkijken op een
prachtig leven
“Wat de detectives betreft, mis ik
vaak de plot. Dan ben ik in slaap gevallen. Maar voor de Tour de France of
de Olympische Spelen en de politieke
programma´s, die nu worden uitgezonden in verband met de verkiezingen
blijf ik wakker.” Dorine omschrijft
zichzelf als een gelukkig mens. “Als je
vijftig wordt, ga je terugkijken. En dan
kan ik gerust stellen dat ik een prachtig
leven heb. Ik geniet van de kleine dingen in het leven en daar word ik heel
gelukkig van.”
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Benodigdheden:

BIJ ONS DEZ

· 225 gr pure chocolade
· 550 gr geslagen room
· 3 st. ei
· 1 st. eigeel

PUZZEL

Sudoku

100 gram € 1,55

Zigeunersteak

100 gram € 1,25

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

Spaar
voor
gratis
Spaar voor gratis
kermiseuros bij Albert Heijn
kermiseuros
bij
XXXXX.
Albert Heijn Horst.
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Maandag t/m woensdag
van 8.00 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

RO

EN

7

Openingstijden:

Oplossing vorige week:

Looptijd actie: Van woensdag 5 september
tot en met 26 september.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Tartaartjes

BOODS

8

3

Randy

500 gram € 4,00

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

2

Eet u smakelijk!

Mager rundgehakt

AAN

Bereiding:
• Klop het eigeel, de eieren en de
suiker ’au bain marie’ warm tot
70 graden Celsius en klop het
geheel daarna koud tot ongeveer
20°C;
• sla de room op tot yoghurtdikte,
laat ondertussen de chocolade
smelten.;
• spatel vervolgens de gesmolten
chocolade voorzichtig door de
eiermassa;
• voeg hier nog de room aan toe en
vul de gemengde massa af in
kleine bakjes en laat deze
opstijven in de koelkast.

net buiten de bebouwde kom van
Sevenum. “In 1984 zijn wij getrouwd.
Als Zuid-Limburgse vrouw beviel mij
het leven in Noord-Limburg van begin
af aan heel goed. De mensen hier zijn
veel liberaler en openhartiger, terwijl

RO

· 75 gr suiker

“Er wordt druk vergaderd en
gesmiespeld over mijn vijftigste
verjaardag”, zegt Dorine. “Ik ben heel
benieuwd wat mij te wachten staat.”
Samen met haar man Jo runt zij sinds
1984 een gemengd agrarisch bedrijf,
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Dorpskapper Chrisje uit Kronenberg

’Het was echt productiewerk vroeger’
Kappers zijn er in allerlei soorten en maten. Bij Chris Sijbers (64) uit Kronenberg kun je nog een nostalgisch
kappersbezoek verwachten. Hij komt uit een vier generatie oude kappersfamilie. Al vanaf zijn zestiende knipt hij. Al
vele scharen heeft hij versleten, maar hoe is het ooit begonnen?

“Na mijn middelbare school besloot
ik naar de kappersvakschool te gaan. Na
school gaan was toen nog heel anders.
We werkten zes dagen in de week en
kregen een middag vrij om naar school
te gaan. Ik werkte bij de herenkapper in Tienray. Het eerste jaar kreeg ik
helemaal niets en na twee jaar kreeg ik
twaalf gulden per week. Na het derde
jaar besloot ik mijn eigen salon aan huis
op te bouwen. Wat mijn vader kon, kon
ik ook”, zegt Chris.
“In mijn eigen kamertje knipte ik
hele gezinnen. Er kwamen complete
families langs. Dat was hard werken.
Voor 75 cent werd iemand geknipt. Kun
je nagaan hoe hard je moest werken
om een beetje een inkomen te hebben.
Vaak kwamen kinderen op woensdagmiddag naar de kapper en dan kwam
vader later de rekening betalen. Die
schreef ik dan gewoon uit en dan kwam
dat allemaal wel goed. Daar hoeft een
kapper nu niet meer aan te beginnen,
want dan kan hij naar zijn geld fluiten.”

Kapper uit de
hippietijd
In zijn leven heeft hij veel meegemaakt. “Ik ben een kapper uit de hippietijd. Ouders belden op of ik alsjeblieft
hun zoon kon knippen en de lange
haren kort kon knippen. Dan kwamen er

TELEFONISCH BESTELLEN

(ALLEEN AFHALEN)

van die jonge gasten met lange haren
mijn kamertje binnen en dan vroeg ik
wat ze wilden. De lange haren mochten
er niet af. Dat wilden ze niet en daar
luisterde ik dan naar, want anders kwamen ze niet meer terug”, lacht Sijbers.
“Het was echt productiewerk vroeger.
We waren thuis met acht kinderen en
we moesten allemaal een ambacht
uitoefenen. Het was veel knippen en
investeren. Vroeger had ik er zelfs een
snoep- en tabakswinkeltje bij. Dan kwamen kinderen uit de buurt kauwgomballen kopen. Je moest je echt zelf redden
en dat deed ik op die manier. Ik gaf de
klanten wat ze wilden.”

Helpende collega’s
Chris wordt erg gewaardeerd. Niet
alleen door klanten, maar ook door
andere kappers in de regio. Twaalf jaar
geleden kreeg hij de ziekte van Crohn.
Hij belandde in het ziekenhuis, maar
kwam er sterker uit. “Mijn collega’s en
vrienden hebben me geholpen deze
kapperszaak draaiende te houden. Ze
hebben een half jaar lang voor mij in
de avonduren, naast hun eigen werk,
mijn klanten geknipt. Dat vond ik
geweldig”, straalt hij.
Hij weet nog niet hoelang hij nog
doorgaat met knippen. “Ik heb nog
geen opvolger, maar ik werk niet meer
door tot mijn negentigste”, lacht hij.
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Biobedinstallatie varkensbedrijf Lottum
Bij varkensbedrijf Knoops aan de Zandterweg in Lottum is vrijdagmiddag 31 augustus de biobedinstallatie in
gebruik genomen. Hiermee moet een einde komen aan de langdurige stankoverlast bij het bedrijf.

luchtwassers te vervangen door een
ruim 450 vierkante meter grote biobedinstallatie.
“Zowel de ondernemer, de provincie en de gemeente Horst aan de Maas
hebben bijgedragen aan het project.
In Nederland worden biobedinstallaties
toegepast bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en ontluchtingen van rioolverzamelputten.”

Eind jarenlange
klachtensituatie
”Met de ingebruikname van het
biobedinstallatie in Lottum is een eind
gekomen aan de jarenlange aanhoudende klachtensituatie”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wereldrecord verbroken

‘Langste stoet van
rouwauto’s’

Voorafgaand aan de ingebruikname
van de installatie werd in de raadszaal
van het gemeentehuis van Horst aan
de Maas een korte toelichting gegeven
door wethouder Birgit Op de Laak.
Hierbij was onder andere Kees van
Dis aanwezig. Hij is als verantwoordelijk wethouder in zijn gemeente
Tholen nauw betrokken geweest bij

10

de totstandkoming van de eerste
biobedinstallatie bij een varkensbedrijf
in Nederland.
De biobedinstallatie is uitgevonden
door het Duitse echtpaar Hartmann. De
uitvinding is een grote bak, gevuld met
houtsnippers, enzymen en bacteriën.
Daar wordt de lucht van onderen
doorheen geblazen en op die manier

gezuiverd.
De stallen met zo’n vijfduizend varkens van varkensbedrijf Knoops waren
voorzien van chemische luchtwassers.
Het voldeed daarmee aan de geldende
regels, maar toch hadden omwonenden last van stank. De gemeente en
de ondernemer06
zijn om de tafel gaan
zitten en overeengekomen
om de
09
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Past Schoenen in Horst

De eerste gedachte moet
zijn: ‘Hé, dat zit lekker’
Een schoen die net niet lekker zit, last van rug- of nekklachten of is een hogere hak onder de schoen
gewenst. “Met onze schoenen lopen klanten comfortabel, bieden we de oplossing voor een veeleisende voet
en indien nodig brengen we iedere schoen in de juiste vorm. Ons geheim is dat voeten de aandacht krijgen
die ze verdienen”, aldus Mariella Kuijpers-Van de Ven, mede-eigenaar van Past Schoenen in Horst.
“De beleving van een schoen is voor iedereen
anders. Dat komt omdat geen enkele voet hetzelfde
is. Als ik een voet zie dan weet ik meteen welk type
schoen ik het beste kan adviseren. De juiste maat,
wijdte en pasvorm bepalen het loopgenot. Als een klant
bij mij een schoen past, dan moet het eerste gevoel
zijn: Hé, dat zit lekker”, aldus Mariella.
“Als klanten bij ons binnenkomen dan wil ik dat
ze tevreden naar buiten gaan. Het eerste gevoel is
het beste gevoel. Als ik een voet zie, dan kom ik niet
zomaar met een schoen aanzetten. Natuurlijk mogen
klanten alles passen en ook kopen.” Het argument dat
schoenen eerst uitgelopen moet worden, gaat voor
Mariella niet op. “Het klopt dat materialen gaan werken
en dat bijvoorbeeld leer zich voegt. Als het niet meteen
goed zit, dan heeft het geen zin. Een klant gaat bij
ons lachend de deur uit en moet drie weken later nog
steeds met een goed gevoel aan ons terugdenken.”
Ze schroomt niet om een schoen af te raden.
Bijvoorbeeld als een schoen niet past. “Dan verkoop
ik maar niets, maar dan heb ik wel het juiste gedaan.
We hebben maar één paar voeten en daar moeten we
zuinig op zijn.”

een koopje zoeken. Ze kopen dan namelijk in een
impuls. Ik wil een schoen verkopen, die comfortabel
zit, uitstekend loopt en van goede kwaliteit is.”
Een impulsieve aankoop van schoenen gebeurt volgens
haar nog te vaak. “Het kan ook anders. Dan betaal je
misschien iets meer, maar dan heb je wel kwaliteit.”

Het kan ook anders
Past Schoenen heeft schoenen voor dames en
heren. “Wij kopen ons assortiment zorgvuldig in
op beurzen in Milaan, Düsseldorf en Nieuwegein.
Bij ons koop je dus niet zomaar een schoen, want we
zorgen dat onze kennis up-to-date blijft. Wij hebben
comfortabele heren- en damesschoenen, die er leuk,
modieus en vlot uitzien. Wij bieden zowel stijlvolle als
een sportieve schoen met een goede leest, uitstekende
pasvorm en ook geschikt voor eventuele aanpassingen.
Mijn man Peter is namelijk ambachtelijk schoenmaker
en nauw betrokken in onze winkel. Op maat maken is
voor ons geen enkel probleem. Pas als het gevoel van
een schoen goed is, moet je het doen.”

Een klant gaat bij ons
lachend de deur uit
Deze eerlijkheid is voor Mariella belangrijk:
“We zijn bezig met kwaliteit, selecteren de mooiste
modellen en houden de markt scherp in de gaten.
Klanten die op zoek zijn naar een goede en
comfortabele schoen, winkelen anders dan als ze

Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T (077) 39 70 197
wwww.pastschoenen.nl

De recordpoging van uitvaartverzekeraar Nuvema voor de langste
stoet van rouwauto’s is geslaagd. Het bestaande record van 51 rouwauto’s – dat dateerde van september 2011 – is op donderdag 30 augustus
verbroken. Begrafenis- en crematieonderneming Theo Arts vof uit Horst
was een van de 107 deelnemers. Daarmee is het record ruimschoots
overtroffen en verdient het een plek in het Guinness Book of World
Records. Onder de overige deelnemers waren onder andere een replica
van de Engelse begrafenisauto van Lady Di, de statige rouwauto van Coen
Moulijn, een roze Chevrolet Caprice-rouwauto en een originele begrafenisaanhanger uit 1958 van het merk Pfefferkorn.
“Met onze deelname aan de
Nuvema Rouwauto Rit wilden wij het
fenomeen rouwvervoer in de schijnwerpers zetten”, zegt Theo Arts van
Begrafenis- en crematieonderneming
Theo Arts vof. “Dat is goed gelukt. De
grijze Mercedes is ons gezicht naar
buiten. Wij besteden veel zorg aan
onze rouwauto’s en merken steeds
meer dat mensen bij een uitvaart
bewust kiezen voor een bepaald type
auto. Zij zoeken dan aansluiting bij
de levensstijl van de overledene. Wij

zijn blij dat we samen met andere
uitvaartverzorgers dit record hebben
behaald en dat er zoveel enthousiasme is getoond vanuit het publiek
en de branche. Maar bovenal wilden
we Nederlanders inspireren en laten
zien wat er tegenwoordig allemaal
mogelijk is op het gebied van rouwvervoer.”
Een sfeerimpressie van de recordpoging en foto’s van de deelnemende
rouwauto’s zijn te zien op
www.nuvema.nl/rouwautorit.

Starters in de regio
Haalmeeruitjeinkomen
Bedrijf

Haalmeer
uitjeinkomen
Eigenaar Nellie Wulms,
gecertificeerd
budgetcoach
Adres
Spoorstraat 46
Plaats
5865AJ Tienray
Telefoon 06 13 38 00 14
haalmeeruitjeinkomen
E-mail
@hotmail.nl
Website haalmeeruitjeinkomen.eu
Sector
Financieel/
dienstverlening
Start
01-07-2012

Doelgroep
Mensen en gezinnen die
overzicht en balans tussen
inkomsten en uitgaven kwijt zijn.
Mensen waarbij een verandering
heeft plaats gevonden, zoals een
overlijden van de partner,
scheiding of ontslag.
Mensen die door een
dergelijk gebeuren het overzicht
over hun budget of administratie
kwijt zijn en die niet in de
schuldhulpverlening willen
terechtkomen.

Activiteiten
De klant adviseren en helpen
de administratie op orde te
krijgen, kijken of er recht is op
en hulp geven bij het aanvragen
van toeslagen en adviseren over
verzekeringen. In deze moeilijke
tijden, waarin iedereen moet
bezuinigen en rond moet zien te
komen, kijken we samen kritisch
naar de uitgaven en geven
zonodig veranderingen aan. Met
andere woorden; meer uit je
inkomen halen.

Onderscheidend vermogen
Het helpen van mensen die
een zetje in de rug nodig hebben
om hun budget weer zelf te
beheren op een manier, waarop
de juiste balans ontstaat tussen
inkomsten en uitgaven.
Budgetcoach is een vrij nieuw
beroep en onderscheidt zich in
het feit dat er samen met de
klant gekeken wordt naar het
probleem en gezocht wordt naar
een oplossing daarvan.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

06
09

winkel&bedrijf 13

Voorbereiding in volle gang

Wie wint Ondernemersprijs Horst aan de Maas
De Ondernemersprijs Horst aan de Maas wordt jaarlijks uitgereikt aan
een ondernemer uit Horst aan de Maas. Na een strenge selectie worden drie
ondernemers genomineerd voor de prijs. HALLO nam een kijkje tijdens de
voorbereidingen op het evenement dat op donderdag 22 november plaats
vindt.
“De ondernemers in Horst aan de
Maas zijn veel te bescheiden”,
zegt Johan Janssen, die na het vertrek
van Jan Nabben de voorzittershamer
van het bestuur van Stichting
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
heeft overgenomen. Wat de
bestuursleden betreft mag het aantal
aanmeldingen hoger worden.
“Vooral omdat de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas een prima
springplank is, waarmee je jezelf als
ondernemer kunt profileren. In

Venray staan ze in de rij om genomineerd te worden.”

Meer inzetten op
sociale media
Annemie Craenmehr vult hem aan:
“Natuurlijk is er wel een verschil in het
soort ondernemingen in Horst aan de
Maas en Venray. Wij zijn veel meer een
agro-regio. Dat verklaart misschien wel
de terughoudendheid, zo van: ‘ik hoef
niet zozeer op een podium’. Maar we

mogen met zijn allen best trots zijn op
de ondernemerszin in onze regio. Als je
ziet wat we hier allemaal voor elkaar
gebokst hebben, de afgelopen jaren.”
Janssen en Craenmehr hebben beiden zitting in het dagelijks bestuur van
de stichting die jaarlijks het evenement
rond de Ondernemersprijs Horst aan de
Maas organiseert. Samen met de zes
andere bestuursleden vergaderen zij al
vanaf december vorig jaar maandelijks
over het evenement. “Na de vakantie is
de frequentie van vergaderingen aardig
opgevoerd”, vertelt Janssen.

Jo Janssenprijs
“We bespreken ieder detail. Van
de nominaties tot de feestavond.
Bovendien evalueren we de laat-

ste editie en bekijken we op welke
punten wij zaken kunnen verbeteren.”
Een van de zaken, die zijn aangepakt
is de vernieuwing van de website.
Bestuurslid Isabella Titulaer zegt hierover: “We gaan veel meer gebruikmaken van sociale media. Bovendien
kunnen de genomineerde ondernemers ons logo op hun media uitingen
gebruiken. Daarmee wordt het netwerk
en het bereik voor de ondernemers
vergroot.”
Wie de drie genomineerden voor
de Ondernemersprijs 2012 zijn wordt
op 11 september bekend gemaakt.
“Zelfs wij weten het nu nog niet.
De selectiecommissie, waar wij als
bestuursleden geen deel van uitmaken,
is nog druk bezig met het verwerken

van de aanmeldingen”, zegt Janssen.
De aanmeldingen worden vooral
gedaan door de ondernemers zelf,
hun personeel en belangenverenigingen. Naast de Ondernemersprijs
wordt jaarlijks de Jo Janssen-prijs
uitgereikt. “In het verleden kenden
wij de startersprijs”, vertelt Janssen.
“Maar daar zijn wij vanaf gestapt.
De Jo Janssenprijs is bedoeld voor een
ondernemer die lef toont. Bijvoorbeeld
iemand die tegen de verdrukking in
een bedrijf op poten durft te zetten.”
De uitreiking van de
Ondernemersprijs en de Jo Janssenprijs
vindt plaats op 22 november in de
Mèrthal. De toegangskaarten kosten
40 euro per stuk en er zijn ruim
400 kaarten beschikbaar.

Toverland nieuwe
hoofd- en shirtsponsor
Roda JC Kerkrade heeft in Toverland haar nieuwe hoofd- en shirtsponsor
gevonden. Met het attractiepark is een éénjarige overeenkomst gesloten.
Na het eerste jaar zal het hoofdsponsorschap geëvalueerd worden.
Attractiepark Toverland is onderdeel van de Gelissen Group. Tot de
Gelissen Group behoort ook GEPLA.
GEPLA zal een belangrijke rol gaan
spelen bij de verwachte verbouwing
op de derde etage in het Parkstad
Limburg Stadion, waar een aantal skyboxen getransformeerd zullen worden
naar één grote sponsor- en partnerlounge. Marcel van den Bunder, alge-

meen directeur van Roda JC Kerkrade
laat weten ‘heel blij’ te zijn met het
aantrekken van de nieuwe hoofd- en
shirtsponsor: “Allereerst zijn we trots
dat een gerenommeerd attractiepark als Toverland op ons shirt komt.
Daarnaast is de combinatie van enerzijds shirtsponsoring en anderzijds de
mogelijkheden tot een verbouwing in
het stadion erg uniek.”

‘Het Nieuwe Werken’
MKB-Limburg afdeling Noord Limburg houdt op donderdag
27 september samen met Adecco vestiging Horst een ontbijtbijeenkomst
met als thema ‘Het Nieuwe Werken’ in het Parkhotel Horst.
Tijdens het ontbijt wordt gesproken over Het Nieuwe Werken en
het belang daarvan voor zelfstandig
ondernemers. Tanja Vermeer, facilitator van de Baak en zelf een ’urban
nomad’, zal een inleiding over het
onderwerp verzorgen.Het Nieuwe
Werken is in feite een veranderstrategie om werken effectiever, efficiënter

maar ook plezieriger te maken, voor
zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat om vernieuwing
van de fysieke werkplek, de digitale
mogelijkheden en de mentaliteit van
de medewerker en eigenaar/manager. Aanmelden voor deze ontbijtsessie kan via de site van MKB-Limburg:
www.mkblimburg.nl

Diploma Citaverde voor
leerlingen speciaal onderwijs
Het Citaverde College in Horst heeft in het schooljaar 2010-2011 een samenwerkingsovereenkomst
met de SSONML scholen De Velddijk en ’t Wildveld uit Venlo afgesloten. Een afspraak uit deze samenwerkingsovereenkomst is dat leerlingen van deze scholen voor speciaal onderwijs, als ze voldoen aan
de voorwaarden, een diploma van het Citaverde College kunnen halen. Drie leerlingen van het speciaal
Onderwijs hebben hun Citaverde diploma behaald door gezamenlijke inspanningen van alle partijen.
Op de foto feliciteert de heer Daelmans, adjunct-directeur van het Citaverde College, Joost Gommans,
leerling van ’t Wildveld met het behalen van zijn assistentendiploma van het Citaverde College. De
mentor van Joost, de heer Berendts kijkt met trots toe.
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Verantwoordelijkheid nemen: Tekort grondstoffen = FEIT

Samenwerking FDL en
Rabobanken Maashorst
en Venray

In het SMOOD-paviljoen op de Floriade tekenden de directievoorzitters van
Rabobank Maashorst, Rabobank Venray en het bestuur van de Stichting
Open Innovation Center Feed Design Lab (FDL) op dinsdag 28 augustus hun
samenwerkingsovereenkomst.
Beide Rabobanken ondersteunen het
initiatief van een aantal ondernemers
in de sector die samen met onderwijs
en overheid komt tot een Open
Innovation Center. Dit Center innoveert
op het gebied van diervoeder en
diervoedertechnology. Samen met de
Rabobanken Maashorst en Venray als
Innovation Partner/Founder, dragen
deze ondernemers bij aan het
programma en de investeringskosten.
J. Vinkenvleugel, Directievoorzitter
Rabobank Venray: “Keihard, maar
duidelijk, is de afgelopen weken
gebleken hoe groot het tekort aan
grondstoffen op de wereldmarkt is. Dit
leidt tot een enorme uitdaging voor
een duurzame en levensvatbare
eiwitketen. Innovatie met nieuwe
grondstoffen is cruciaal voor de keten.”
H. Kuijpers, bestuurlid FDL, Directeur
Dinnissen Proces Technology: “Cruciaal
is dat in de Community of Practise FDL
alle stakeholders samenwerken die een

Munckhof Groep winnaar
Gezondheidsaward 2012
Donderdag 23 augustus 2012 is tijdens een spectaculair evenement in de
Innovatoren op het Floriade-terrein Munckhof Groep uit Horst uitgeroepen
als eerste winnaar van de Gezondheidsaward. Burgemeester Hans Gilissen
van de Gemeente Venray overhandigde de award aan Jan Verrijth (Hoofd
P&O). De Rabobanken Maashorst en Venray zijn hoofdsponsor van deze
award.
inZichtadvies in het leven is
geroepen, gaat volgens de jury naar
het bedrijf, dat meetbare resultaten
boekt door het thema gezondheid in
de strategie van de organisatie te
betrekken, en dat is Munckhof Groep.
Gezondheidsbevordering op de
werkvloer staat centraal en wordt
gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Medewerkers worden
betrokken bij de aanpak van verzuim.
Daarbij leveren zij een bijdrage aan
de kwalitatieve verbetering van
werkprocessen en veiligheid.

rol spelen in de keten. Dus niet alleen
diervoeder- en petfood-producenten
maar ook leveranciers van grondstoffen,
ingrediënten en technologie. Hierin
speelt ook de bank als financier een
belangrijke rol. Via deze samenwerking
toont de bank haar betrokkenheid bij
de toekomst van haar klanten.”
R. Knoops, Directievoorzitter Rabobank
Maashorst: “We zijn blij dat een voor de
regio zo cruciale sector zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en problemen
niet uit de weg gaat maar juist naar
oplossingen zoekt. Samen weet je
immers veel meer en is de kans op
succes groter.”
De Rabobank participeert in de
Community Advisery Councel van de
Stichting Open Innovation Center Feed
Design Lab (deze participatie vormt
een onderdeel van de overeenkomst).
Kijk voor meer informatie over Feed
Design Lab op www.feeddesignlab.nl

“Award voor ons allemaal”
In zijn dankwoord gaf Jan Verrijth aan
dat Munckhof Groep enorm trots is
op deze erkenning en onderscheiding.
“Hoewel onze medewerkers het
vanuit hier niet kunnen horen, is deze
award bestemd voor ons allemaal!”.
De Gezondheidsaward
De Gezondheidsaward, die door

Ook in 2013 weer een
Gezondheidsaward
Op Twitter verschenen er tijdens en
na het evenement leuke reacties.
Volgend jaar zal de Gezondheidsaward wederom uitgereikt worden.
Bedrijven kunnen hun interesse nu al
kenbaar maken. Ga daarvoor naar
www.gezondheidsaward.nl of neem
contact op met inZichtadvies via
www.inzichtadvies.nl

Zomerspaarweken 2012 afgerond
Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 17 augustus vonden bij Rabobank
Maashorst de Zomerspaarweken plaats. Bij het storten van € 10,- of meer op
de spaarrekening kregen alle jeugdige spaarders een ijsbon als beloning.
Vele kinderen genoten van een heerlijk ijsje door hun ijsbon te verzilveren
bij IJssalon Clevers in Grubbenvorst, Passi in Horst of Lo-Solé in Sevenum.

Vlnr: J. Vinkenvleugel (Rabobank Venray), J. Janssen (FDL), R. Knoops (Rabobank
Maashorst), H. Kuijpers (FDL), H. Michiels (FDL)
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

Bekendmaking prijswinnaars
Gedurende de zomervakantie konden
de jeugdige spaarders meedoen aan
een knutselwedstrijd met het thema
‘Ontwerp jouw Zomertuintje’.
Donderdagmiddag 30 augustus koos
Kabouter Wijsneus van de
Peelkabouters de winnende ontwerpen uit. Ook de winnaars van de
Publieksprijs zijn bekend. Uw stem op
www.zomerspaarweken.nl zorgde

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

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

voor deze extra prijswinnaars in de
drie leeftijdscategorieën (4-5 jaar,
6-8 jaar en 9-12 jaar).
De prijsuitreiking vindt plaats op
woensdagmiddag 12 september bij
Rabobank Maashorst. De winnaars
ontvangen twee gratis toegangskaartjes voor de Efteling.
Sparen bij de Rabobank is een
feest. Dat is het idee.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

En nu met 130 vooruit!
Zoals u weet heeft de huidige regering de maximumsnelheid op de
A73 en de A67 verhoogd naar 130 km per uur. Niet iedereen is daar
gelukkig mee: Development Company Greenport Venlo, verantwoordelijk
voor tal van plannen in het Greenportgebied heeft er bij Rijkswaterstaat op
aangedrongen om de snelheid op de A73 en de A67 terug te brengen naar
100 km. per uur omdat milieuwetten verdere ontwikkeling van het gebied
in de weg staan.
Ook nu al leven wij in een gebied
met slechte luchtkwaliteit heeft
onderzoek van Behoud de Parel aangetoond. De eerste officiële metingen
in het Hoogveld te Lottum bevestigen
te hoge concentraties fijnstof.
Zo zijn er bedrijven die tot wel
10 keer de vergunde hoeveelheid

ammoniak uitstoten. De vele schoorstenen van WKK´s uit kassen en biovergisters zijn niet eens meegenomen in
berekeningen.
Hetzelfde geldt voor de toegenomen verkeersintensiteit op de
A73 sinds de opening van de A74.
Gemeentebestuurders verschuilen zich

nog altijd achter theoretische berekeningen en onderzoeken.
En dan is er niet eens rekening
gehouden met de stank, stof en ammoniakuitstoot die het gevolg is van,
met energiesubsidie gestimuleerde,
mestbewerking en -verwerking in de
regio. Laat staan de vestiging van het
NGB met 1,3 miljoen kippen en 35.000
varkens en alles wat daar weer aan
vasthangt!
Oorzaak van de veel te hoge
ammoniak- en fijnstofgehaltes in onze
lucht is een gebrek aan handhaving
op de afgegeven vergunningen in
de regio. Er kunnen volgens CDA en

Essentie (VVD) nog best wel een aantal megastallen, biovergisters, kassen,
kantoorgebouwen, transportbedrijven,
handelsterreinen, overslagbedrijven,
een zandverwerkingsinstallatie, containerterminal, railterminal, rangeerterrein en een haven bij.
En de mensen die er werken,
moeten daar met een hoge snelheid,
dus met 130 km. per uur naar toe
en als het misgaat, zien we dan wel
weer.
Of zullen we voor de zekerheid
toch maar een gasmasker opzetten?
André Vollenberg,
voorzitter Behoud de Parel

Ingezonden brief

Reactie op artikel ‘Op weg naar de stembus’

Het eigen risico van 220 euro moet blijven
Mijn persoonlijke visie op het verhogen van het eigen risico van 220
euro in 2012 naar 350 euro in 2012. Hoelang blijft deze zorg voor de
doorsnee burger nog betaalbaar?
Een overzicht van hetgeen mijn
echtgenote en ik in 2011 ingevolge
de zorgverzekeringswet hebben

betaald. Rekent u dit ook eens uit voor
uzelf en u zult versteld staan.
Inkomensafhankelijke bijdrage over

het buitenlands inkomen 555 euro,
bijdrage zorgverzekeringswet vrouw
AOW-uitkering 732 euro, bijdrage zorgverzekeringswet man AOW-uitkering
298 euro, premie zorgverzekeraar
op jaarbasis, van beiden 3345 euro
en eigen risico in 2011, van beiden

340 euro. Totaal 5.260 euro. Daarbij
opgeteld het feit dat je zelf niet mag
beslissen of je een operatie ondergaat
in eigen land of het buitenland. Je
blijft afhankelijk van een machtiging
van je verzekeraar.
Th. Willemsen, Melderslo

Ingezonden brief

Beperking
Sinds kort wordt er elke veertien dagen op vrijdag een “disco”
gehouden voor mensen met een
beperking in één der zalen van The
Shuffle in Horst aan de Maas. Een
heuse disc-jockey draait allerlei luchtige plaatjes en laat de aanwezigen

op hun manier dansen, springen en de
polonaise lopen. De mensen komen
onder meer uit Horst, Venray, Velden et
cetera en worden door busjes gebracht
en weer opgehaald. De medewerkers
zijn voornamelijk vrijwilligers die
duidelijk begaan zijn met het lot van

de doelgroep. Omdat de avonden, elke
veertien dagen, beginnen om 19.00 uur
en eindigen om 22.00 uur is alles redelijk te overzien. Ook de consumpties
zijn aangepast en maken de avonden
voor de deelnemers extra interessant.
Het initiatief van de organisatoren laat

maar weer eens zien dat niet alles in
deze maatschappij puur commercieel
is. Mensen met een beperking zijn
enorm dankbaar voor de kans die ze
krijgen om eens blij bezig te zijn.
H.J. Roenhorst
Horst

Bespreking Poll week 34

Ik stem op een kandidaat uit Horst aan de Maas
Stemt u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september op een
kandidaat uit de regio, of kiest u liever iemand anders op de lijst van uw keuze.
Dat was de stelling in de poll van twee weken geleden. Liefst 70% gaf aan
niet te stemmen op een kandidaat uit Horst aan de Maas. Het kan natuurlijk zo
zijn, dat de kandidaten uw partij niet vertegenwoordigen. Of dat u een andere

kandidaat van hun partij verkiest. Sommige mensen maken het vakje van de
eerste de beste kandidaat op de lijst van hun partij aan. Kortom, stemmen blijft
een individuele handeling, waarbij iedere kiezer zijn of haar eigen argumenten
heeft om op een persoon of partij te stemmen. Uit de uitslag van deze poll blijkt
dat de afkomst van de kandidaat niet doorslaggevend is voor deze keuze.

Iedereen moet van natuurgebieden kunnen genieten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Horst aan de Maas kent schitterende natuurgebieden, zoals het
Schuitwater, de Peel en de Schadijkse bossen, stuk voor stuk visitekaartjes
voor onze regio. Om bezoekers van deze gebieden zoveel mogelijk van de
flora en fauna te laten genieten worden fiets- en wandelroutes uitgezet. Voor
het behoud van de dieren in het gebied worden ook voorzieningen getroffen,
zoals wildroosters en de tunnels voor kleine dieren onder de Horsterweg
tussen Broekhuizen en Melderslo. Toch ontstaat hierdoor een dilemma.
Enerzijds willen verschillende instanties dat de natuur haar eigen karakter

terug krijgt en/of behoudt en anderzijds wordt het genieten van de natuur
gestimuleerd, waardoor steeds meer mensen deze gebieden bezoeken.
De kans bestaat dat de weegschaal doorslaat en het natuurlijk evenwicht
wordt verstoord. De kans op zwerfvuil of vernielingen aan de natuur neemt
toe. De overlast die mensen veroorzaken kan zelfs leiden tot het vertrek
van bepaalde diersoorten uit de natuurgebieden. Kortom: de een wil van de
natuur genieten, de ander vindt dat zij met rust gelaten moet worden. Wat
vindt u?

Rampzalig
Het was één grote ramp, die
donderdagavond. Vastgelopen
wasmachines, ontplofte cv-ketels
en uitgedroogde baby´s. Het
wegvallen van de waterdruk in
Horst aan de Maas leidde tot
hartverscheurende taferelen.
Urenlang sloten volwassen
mannen zich met de waterpomptang op in het keukenkastje,
terwijl moeders hun kinderen
troostten. Veel mensen renden in
paniek de straat op, om vervolgens bijna de nek te breken,
omdat de geul voor het glasvezelnetwerk nog niet dichtgegooid
was. Anderen vielen pardoes in
een zakje met keukenafval, dat
na een verblijf van drie weken in
het struikgewas, vanzelf was gaan
lopen. Een vrouw in de wijk In de
Riet knalde vol op een boom die
zonder aankondiging op haar
stoep was gezet. En een vluchtend
gezin uit Broekhuizen belandde in
de dassentunnel, omdat de
wegafzetting opzij was geschoven
voor een fietstocht voor ouderen.
Ambulances, brandweerwagens
en politieauto´s reden kris kras
door elkaar van Meerlo naar
Griendtsveen en terug.
Televisieploegen van SBS, RTL en
L1 legden de chaos vast en Twitter
en Facebook raakten verstopt door
de duizenden berichten die
vertwijfelde gebruikers elkaar
stuurden. “Hoe is het bij jou?”
“Hier stroomt het bloed door de
straten!” “Bij ons liggen de koeien
op een hoop gewaaid.” Van
kwaad tot erger. Van zin tot onzin.
Want dat is bovenstaand relaas
natuurlijk. We mogen ervan uit
gaan dat Horst aan de Maas voor
dergelijke rampen behoed blijft.
Maar een simpele lek in een
waterleiding of een tijdelijke
afsluiting van een weg toont maar
weer eens aan hoe afhankelijk wij
zijn van de infrastructuur en de
hulpverleningsdiensten. Van
mensen en instellingen die er
dagelijks voor zorgen dat we
kunnen blijven lopen, fietsen en
rijden en gas, water en licht
leveren wanneer wij dat nodig
hebben. En snel ter plaatse zijn als
acute hulp nodig is. Hoe vaak
wordt er niet gescholden op deze
welwillende mensen, die dag en
nacht in de weer zijn om onze
levenskwaliteit te waarborgen.
Een ongeluk zit in een klein
hoekje, maar laten we eerst tot
tien tellen voor we met de vinger
wijzen, of om een moderne
variant te introduceren: de vingers
op het toetsenbord plaatsen.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 35) > We kunnen nooit genoeg geld bij elkaar sporten > eens 65% oneens 35%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
06 september 2012
Inlichtingen: 077  477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeente gesloten op
14 september 2012
In verband met een personeelsdag zijn het
gemeentehuis, gemeentewerken en het
zwembad gesloten op vrijdag 14 september
2012.
Burgerlijke stand is die dag tussen 09.00 en
10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer

06-53 35 59 73, uitsluitend voor het maken
van afspraken voor het doen van geboorteen/of overlijdensaangiften.
Deze sluiting heeft geen gevolgen voor de
geplande huwelijken.
Gemeentewerken is die dag voor
noodgevallen bereikbaar op storingsnummer
06-23498249.

Tassenaktie MKB-Floriade

Unieke Horst aan de Maastas
wordt collectorsitem
Een mooie schoudertas, waarvan de bedrukte stof speciaal voor Horst aan de Maas ontworpen is
door stoffenontwerpster Marly van Lipzig, is vanaf vrijdag 7 september op een drietal plaatsen in
Horst aan de Maas te verkrijgen. In een beperkte oplage weliswaar, dus enige haast voor de liefheb
ber is geboden. Dankzij de plaatselijke middenstand is de tas ook nog voorzien van een aantal
aantrekkelijke kortingsbonnen. Bij inlevering van de ingevulde bon is de tas te verkrijgen.
Speciale actie
De promotionele actie is vooral opgezet, om
ook de plaatselijke middenstand in Horst aan
de Maas op een ludieke manier te betrekken
bij wat als ‘spin-off’ van de Floriade kan worden
betiteld. Verschillende groepen zijn gedurende
de Floriade op allerlei manieren bij het wereldevenement betrokken. Culturele inbreng van
Horst aan de Maas is er bijna dagelijks, maar
ook een groot aantal bedrijven geven herhaaldelijk acte de presence op de Floriade. Het Huis
van de Smaak, waar een delegatie van Horster
bedrijven permanent aanwezig is, blijkt zelfs
één van de grootste publiekstrekkers te zijn op
de Floriade.
Middenstand
De positieve resultaten van de Floriade raakt
ook de plaatselijke middenstand. Er zijn
voldoende voorbeelden van extra bedrijvigheid bij bv horecazaken in Horst aan de Maas.
Daarnaast zie je dat ondernemers ook iets van
trots voelen omdat het evenement in hun regio
wordt gehouden. En sommigen merken zelfs

dat hun klantenbestand een wat internationaal
karakter krijgt. Met (de inhoud van) deze tas laat
het midden- en kleinbedrijf nog eens duidelijk
zien dat de kleine middenstand meelift op het
succes. Een succes dat wat hen betreft zelfs ná
de Floriade nog lang zichtbaar zal blijven. Een
speciale Horst aan de Maas-tas, die nog tot in
lengte van jaren gedragen zal worden.
Zolang de voorraad strekt
Op drie plaatsen in Horst aan de Maas wordt de
tas aangeboden. In Sevenum bij Janssen-Noy,
in Grubbenvorst bij IJssalon Clevers en in Horst
bij het VVV-kantoor in de Steenstraat. Tegen inlevering van één compleet ingevulde bon is één
tas te verkrijgen. Eén tas per bon en, slechts
zolang de voorraad strekt. Op is op!
Maar, dan is Horst aan de Maas wel weer een
stukje mooier gemaakt. Door een samenwerking tussen de plaatselijke middenstand, een
plaatselijke stoffenbedrukker met internationale
allure, een talentvolle ontwerpster met plaatselijke roots en de gemeente Horst aan de Maas.
Spin off in optima forma.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor de campagne WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. Deze
campagne gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers,
ambtenaren, buren zijn, een mix hiervan, noem maar op. Waar het om gaat is dat deze mensen
elkaar op een of andere manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee
kunnen blijven doen in Horst aan de Maas. De campagne dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u en jij zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

‘Met een diverse groep mensen
werken aan één doel’

Andy Liebrand was als boswachter betrokken bij het project Bos op je Pad. Een project
dat ontstond uit een lange samenwerking met Stichting Dichterbij. En een project dat
verschillende niet voor de hand liggende partijen bij elkaar bracht in een hele mooie vorm
van samenwerking: het maken van een bijzondere theatervoorstelling met het bos als
decor.
Andy: “Al negen jaar komen er wekelijks
mensen met een verstandelijke beperking
bij Staatsbosbeheer klussen in het groen
opknappen. Bij een evaluatiegesprek zo’n
twee jaar geleden kwam Theater Kleinkunst
van Dichterbij ter sprake. Toen ontsproot het
idee om samen een theatervoorstelling te
maken met het bos als decor. Zo gingen we
aan de slag. De regisseur van de theatergroep, Kitty Korebrits, pakte het idee op en
werkte het verder uit tot een theaterstuk.
Al snel werd duidelijk dat ook hulp gewenst
was van andere acteurs. Die vonden we bij
toneelgroep De Vrije Spelers uit America. En
zo ontstond de hele productie in onze eigen
Schadijkse bossen. Ieder werkte vanuit zijn
eigen discipline en bracht zijn persoonlijke
kennis in. Ik vond het fantastisch om een

keer acteur te zijn, want ik had ook een heel
klein rolletje als boswachter, maar de meerwaarde lag er vooral in dat we met een hele
diverse groep mensen als één vriendenclub
aan één het hetzelfde doel hebben gewerkt.
Het meest heb ik eigenlijk nog genoten van
momenten voor – en na de voorstelling. Juist
door het samen optrekken.”
Dit jaar heeft het project een vervolg gehad
op de Floriade. Daar zijn enkele keren enkele
scènes gespeeld. Of er ook een structureel
vervolg komt? Andy lacht. “Op dit moment
ben ik heel druk met andere projecten. Maar
wie weet, de contacten met groenvoorziening en Theater Kleinkunst zijn er natuurlijk
nog steeds en voordat je het weet is er weer
een fantastisch idee geboren. Dus het zou
zomaar kunnen.”

Andy Liebrand
(links) samen op
de foto met Guy
Derks (rechts;
Vrije Spelers,
America) en
raadslid Annemie
Craenmehr.
Annemie bracht
het initiatief Bos
op je Pad tijdens
de Dag van de
Kanteling
(25 juni jl.) in
als inspirerend
voorbeeld.

Wijziging stembureaulocatie
In de kern HorstNorbertus wijzigt de locatie van een stembureau.
Hieronder staat aangegeven welke wijziging het betreft:
Voor de komende Tweede Kamer
Verkiezingen op 12 september is het volgende stembureau gewijzigd ten opzichte van
de vorige verkiezingen:
5 (was: Parochiezaal St. Norbertus) wordt:
Kantine Dendron Sporthal, Gebr. van
Doornelaan 128 (Horst)
Op uw stempas wordt aangegeven wat voor
u het dichtbijzijnde stembureau is. Maar u

kunt uw stem uitbrengen op elk stembureau
binnen de gemeente Horst aan de Maas.
Een overzicht van alle stembureaus vindt u
op de kandidatenlijst of via de website www.
horstaandemaas.nl, Klik achtereenvolgens op:
‘Gemeentehuis’ en ‘Verkiezingen’.
Houd voor meer informatie over de verkiezingen de gemeentepagina in de “Hallo, Horst
aan de Maas” in de gaten! Of raadpleeg
bovengenoemde website.
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Samenwerking regio promoten

Bijzondere schoudertas gespot
In de straten van Horst aan de Maas is afgelopen week een bijzondere
schoudertas gespot. De tas met exclusieve opdruk is binnenkort in een
gelimiteerde oplage verkrijgbaar voor inwoners van Horst aan de Maas.
De uitgave van de tas houdt rechtstreeks verband met de beleving van de
Floriade in Horst aan de Maas.
Hoe beleven de inwoners van Horst
aan de Maas de Floriade? Dat is de
vraag, die centraal staat in de actie die
Gemeente Horst aan de Maas met lokale
ondernemers op touw heeft gezet.

Interessante
aanbiedingen

Kees Van Rooij@keeshcvanrooij Vanmorgen presentatie
#regiovenlo voor delegatie Taiwan en landbouwraad Gert Stiekema
@ﬂoriade_2012 . Interesse voor tuinbouwsamenwerking.

Om antwoord te krijgen op die
vraag wordt de bevolking van de
gemeente opgeroepen deel te nemen
aan een speciale actie. Als beloning krijgen deelnemers, die de bon invullen op
de gemeentepagina, een exclusieve tas,
die met vier verschillende opdrukken te
verkrijgen is. Minstens zo interessant als
de buitenkant is de inhoud van de tas.
Diverse winkeliers en bedrijven uit de
regio hebben de tas gevuld met interessante aanbiedingen. Theo Clevers uit
Grubbenvorst vertelt over het initiatief:
“Met deze actie laten wij de inwoners
van Horst aan de Maas zien hoe wij als
ondernemers met de gemeente samenwerken om onze regio te promoten. Ik
verwacht dat er een run op deze exclusieve tas gaat ontstaan.” Joep Gommans
is secretaris van de winkeliersvereniging

Raadsvergadering 11 september

• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• BP (bestemmingsplan) Creemerhof,
Sevenum
• BP Snelkensstraat 10, Sevenum
• BP Roothweg 1, Meterik
• BP Steinhagenstraat-Bosschekampstraat,
Sevenum
• Inzetten stimuleringsmiddelen garantieregeling en woonketting voor alle grond
exploitaties

• Coördinatieregeling Wet ruimtelijke orde
ning centrale verwerkingsinstallatie Haven
Raaieinde
• Structuurvisie Grubbenvorst
• Structuurvisie Klavertje 4
• Verordening Vestigen uitsluitend recht
voor onderhoud en beheer openbare
groenvoorzieningen HadM
• Gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio LimburgNoord
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 11 september
2012 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Zwembad De Berkel
AquaJoggen
Maandagochtend van 10.15-11.00 uur.
Wij hebben nog enkele plaatsen vrij om op
maandagochtend te komen Aqua-Joggen, dus
schrijf je nu in.
Sluiting 14 september
Op vrijdag 14 september zijn wij de gehele dag
gesloten in verband met de Personeelsdag
van de gemeente Horst aan de Maas.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
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.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Ik verwacht een run
op deze exclusieve tas
“Met dit initiatief van de Gemeente
Horst aan de Maas wordt het laatste
stukje Floriade gepromoot”, zegt
hij. “Maar ook daarna moet deze
regionale tassenactie voor de nodige
spin-off gaan zorgen. Ik vind het een
fantastische manier om de regio te
promoten.”

Bekendmakingen

Inzet stimuleringsmiddelen
voor alle grondexploitaties?
Op dinsdag 11 september 2012 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda
voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

Sevenum “Het is een mooi initiatief,
waarbij de gemeente zelf contact heeft
gezocht met ondernemers om voor
de inhoud te zorgen. De tas heeft een
catchy ontwerp en bijzondere uitstraling.
Ik verwacht dan ook dat het een
gewild item wordt.” Ook Dick Seuren
uit Grubbenvorst is enthousiast over de
actie.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 3a
Grubbenvorst
Fresh Park
Wilhelminastraat 8 A
Kloosterstraat 58
Kloosterstraat 7
Horst
Merelplein 22
Molengatweg

Gasthuisstraat 22

Van Vlattenstraat

Lottum
Stokterweg
Broekhuizerweg

Swolgen
Jan van Swolgenstraat
Horst aan de Maas
Melding lozing buiten inrichtingen
Erfgoedverordening
Verordening VROM starterslening
Verordening Naamgeving en
Nummering

Meerlo
Tienraijseweg 20
van Hatzfeldstraat 9
Sevenum
Steeg 21

Pompoen en zonnebloemwedstrijd

Wie heeft de langste
zonnebloem of
dikste pompoen!
Hallo allemaal, hebben jullie een fijne
vakantie gehad? Misschien was het weer in
Nederland niet altijd even fraai om vakantie
te vieren, maar het was wel zeer groeizaam
voor planten. Dus zijn we benieuwd of bij de
zonnebloemen de 5 meter en bij de pompoe
nen de 2 meter gehaald gaat worden.
We gaan weer starten met het meten van de
pompoenen en de zonnebloemen of beter
gezegd jullie mogen ermee starten. De meetgegevens van de hoogte van de zonnebloem
en de omtrek van de pompoen kunnen jullie

op school doorgeven. De school geeft deze
gegevens door aan Natuur en Jeugd en vervolgens zullen wij de standenlijst in de Hallo
plaatsen en aan de school doorgeven.
Vanaf 28 september komt Natuur en Jeugd
bij de 15 hoogste in de eindstand van zonnebloem en pompoen meten. Half november is
de prijsuitreiking in het gemeentehuis in Horst.
Maar daarover vertellen we jullie eind september meer .
Wij wensen jullie veel succes bij het meten.
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Horst aan de Maas Ondernemend:

MiniChamp

MiniChamp is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas Ondernemend
Podium. Maar wat is MiniChamp precies? “MiniChamp is een innovatieve
producent van biologische thuiskweekpakketten en Grow your Own pakketten voor champignons, paddenstoelen en diverse groenten en kruiden. Wij
verkopen onze gezonde pakketten door heel Europa via diverse kanalen.
Denk hierbij onder andere aan supermarkten, tuincentra, schoolprojecten en
via onze eigen webshop www.minichamp.nl.” Aan het woord is Jan Koot
directeur van MiniChamp.
MiniChamp voelt zich betrokken
bij zijn klanten en omgeving. “Wij
willen onze passie voor telen, zoals wij
doen in onze eigen kwekerijen, delen.
Daarnaast willen we aan klanten de
beleving van groei en gezonde producten meegeven. In heel Europa werken
wij intensief samen met scholen en
leerinstituten, waar ons product wordt
gebruikt om leerlingen op een natuurlijke, leerzame en verantwoordelijke
manier kennis te laten maken met de
natuur. Ook sponsoren wij verschillende
evenementen en projecten in onze
omgeving. Zo delen wij bijvoorbeeld
emmers MiniChamp producten uit aan
diverse scholen als leermiddel”, vertelt
Jan Koot.

Naamsbekendheid
Kees Van Rooij@keeshcvanrooij
Vandaag @ﬂoriade_2012 dag van Azerbeidjan. Collega Petra
Dassen met kinderen. pic.twitter.com/BxSNDuHt

Op de vraag waarom MiniChamp
deelneemt aan het Horst aan de Maas
Ondernemend Podium antwoordt
Jan Koot: “Het is prachtig om door dit
gezamenlijke initiatief op de Floriade,
dé wereld tuinbouwtentoonstelling,

aanwezig te kunnen zijn. In de eerste
plaats willen wij met onze deelname
onze naamsbekendheid wereldwijd
vergroten. Ook hopen we veel nieuwe
contacten te kunnen leggen door te
netwerken.”
“Naast onze deelname aan het
Horst aan de Maas Ondernemend
podium is ons product te zien bij
Mushroom Promotion Foundation in het
Huis van de Smaak en in de stand van
BVB EUROVEEN. Ook zijn onze producten
te koop in tuincentrum Hello Garden
op de Floriade.” vertelt een trotse Jan
Koot.
Meer informatie over Horst
aan de Maas Ondernemend en
MiniChamp vindt u op
www.horstaandemaasondernemend.nl

06
09

politiek 19

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Fietsen in Horst-centrum:
eigen verantwoordelijkheid of extra regels?
Het centrum van Horst heeft de afgelopen jaren een prachtige metamorfose ondergaan, vooral de winkelstraat ziet er erg fraai uit. Er is steeds
meer publiek aanwezig, winkelend of op zoek naar een gezellig terras.
De winkelstraat is afgesloten voor
auto’s, echter niet voor fietsers. Nu
hebben wij al vanuit meerdere hoeken geluiden gehoord dat het wenselijk zou zijn als er een fietsverbod
zou komen tijdens de openingsuren

van de winkels. Met name in de middaguren als er veel scholieren door de
winkelstraat fietsen komen er situaties
voor die als onprettig ervaren worden.
Er wordt hard gefietst en niet gebeld
als waarschuwing dat men eraan komt.

Ook tijdens de markt is het niet prettig
als er mensen over straat wandelen en
er ook fietsverkeer is. Gelukkig heeft
dit tot op heden nog niet tot grote
ongelukken geleid, maar gevaarlijke
situaties zijn er zeker. Uiteraard dienen
voetgangers ook altijd uit te kijken bij
het oversteken.
De vraag is nu of de gemeente in
moet grijpen en extra regels (fietsver-

bod) moet maken en handhaven, of
dat het een eigen verantwoordelijkheid
is van de bezoekers van het centrum
samen. Wat Essentie betreft komen er
geen extra regels. Laten we het samen
oplossen, en een beroep doen op
ieders eigen verantwoordelijkheid.
Iedereen kan zelf inschatten wanneer het veilig en verantwoord is om
te fietsen. Als dat door drukte niet

het geval is, stap dan even af om
een stuk met de fiets aan de hand
te lopen. Of parkeer de fiets aan de
rand van het centrum en bezoek
het centrum te voet. En wanneer er
sprake is van ‘doorgaand fietsverkeer’
is het nemen van een andere route
natuurlijk ook een optie.
Bianca van den Berg,
raadslid Essentie

Ruim duizend persoonlijke contacten
De laatste weken hebben we als PvdA Horst aan de Maas verschillende
activiteiten georganiseerd met als thema: “In gesprek met”. Het doel is
om zoveel mogelijk persoonlijke contacten te leggen met de inwoners van
Horst aan de Maas en deze gesprekken, kort of lang, te gebruiken voor ons
als volksvertegenwoordigers. Als PvdA Horst aan de Maas kijken we met
tevredenheid terug en vooruit na deze acties.
In totaal hebben we tijdens
de bezoeken van Jetta Klijnsma
aan Horst en Lutz Jacobi en Tjeerd

van Dekken aan Grubbenvorst al dik
500 mensen gesproken. Met het
bezoek van Frans Timmermans op

6 september aan Sevenum en onze
geplande actie op maandagochtend
10 september gaan we ruim over de
1000 persoonlijke contacten heen.
Reacties, van boos tot bezorgd en van
initiatieven tot kritiek. Stuk voor stuk
reacties die ons helpen om betere
volksvertegenwoordigers te zijn. En
die doelstelling hebben we ons als
PvdA landelijk ook gesteld. Tot van-

nr.4

Samen

kunnen we meer

Raymond Knops

daag hebben we deze zomer 864.568
mensen gesproken.
Maar dit is pas het begin! De
komende jaren blijven we maandelijks activiteiten organiseren om met
onze inwoners in gesprek te gaan.
Van dorp tot dorp en van deur tot
deur strijden we samen verder voor
een eerlijker en socialer Horst aan
de Maas, Limburg, Nederland en

Europa. Voor, tijdens en zeker ook
na 12 september! Hoe we dit gaan
organiseren? Hou daarvoor onder
andere deze plek in de gaten en doe
met ons mee.
Mocht u nu al met ons in
gesprek willen? Aarzel niet en neem
contact met ons op.
Roy Bouten
PvdA, nummer 75
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Hobbymanifestatie De Wingerd
Hobbyshop Nellie Snellen in Sevenum organiseert op zondag 9 september een creatieve hobbymanifestatie.
Deze wordt gehouden in het cultureel centrum De Wingerd in Sevenum.
Aan de hobbymanifestatie
werken ruim dertig landelijke auteurs
en demonstratrices mee. Zij laten
mensen kennis maken met diverse
hobby-technieken, - producten en

trends voor het komende hobby-seizoen. Verder laat Nellie allerlei nieuwe
producten zien, zoals Picture embossing
Folders en Shape Dies. Er zijn demonstraties van onder andere Antonette

Urlus met hobbydots en Femmy met
de lightpad.
De manifestatie begin om
10.00 uur en duurt tot 16.30 uur.
De entree is vrij.

Workshop generatie Einstein
Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray en Servicepunt Jong en Oud van Synthese Horst bieden 8 oktober
een workshop gericht op het vinden en binden, aanspreken en motiveren van jongeren en jongvolwassenen voor
de organisatie.
Jongeren van tegenwoordig
groeien op in een digitale
informatiemaatschappij. Deze “generatie Einstein” denkt en voelt anders
dan volwassenen, stelt andere
prioriteiten en heeft andere normen

en waarden. Maar dat wil niet zeggen
dat er geen begrip over en weer kan
bestaan!
Wie er oog voor heeft en wie jongeren op een goede manier weet aan
te spreken, krijgt loyale, hardwerkende,

gezellige, creatieve en ambitieuze
leden of vrijwilligers.
Voor meer informatie: Match
Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray
info@vrijwilligerswerkvenray.nl of
0478-516995.

Bijeenkomst energie besparen
De gemeente Horst aan de Maas houdt op 13 september een informatieavond met als thema: energie
besparen thuis. De bijeenkomst vindt plaats in Zaal ’t Dörp in Broekhuizenvorst.
De avond start om 19.30 uur (zaal
open vanaf 19.10 uur) en is uiterlijk
21.30 uur afgelopen. Aanmelden is
gewenst via info@kiesgroenlicht.nl.

De avond wordt verzorgd door
KiesGroenLicht in samenwerking met
de gemeente en wordt gegeven in
het kader van ‘Duurzaam Horst aan de

Maas’. Meer informatie over deze en
de komende avonden zijn te vinden
op www.kiesgroenlicht.nl/horst of
www.wijsmetenergie.nl/horst

Laatste keer hieërezitting
Labberjoeks
Joekskepel Labberjoeks organiseert op zaterdag 24 november voor de vijfde en tevens laatste keer de
hieërezitting. Deze zitting vindt plaats in de Wingerd in Sevenum.
De Hieërezitting is alleen
toegankelijk voor mannen. “De avond
staat in het teken van spetterende

optredens. Ook lokale artiesten zullen
voor een verrassingsact zorgen. Een dag
die door echte kerels niet gemist mag

worden”, zegt Eric Tielen, namens
Joekskepel Labberjoeks. Voor meer
informatie, kijk op www.labberjoeks.nl

Start erfbeplantingsactie Horster Landschap
Stichting Landschap Horst aan de Maas start weer met de erfbeplantingsactie. Via de stichting zijn er ruime subsidiemogelijkheden om de kosten
voor de individuele deelnemer binnen de perken te houden.
Sinds 1997 is Landschap Horst
aan de Maas actief met erfbeplanting
om het buitengebied te verfraaien.
Denk bijvoorbeeld aan de aanplant
van hagen, singels, houtwallen en
hoogstam fruitboomgaarden, maar
ook aan de aanleg van poelen en
andere landschapselementen. Op deze
manier keren traditionele boerenerven
en beplantingsvormen terug in ons
landschap en wordt bebouwing beter
ingepast. Inmiddels zijn ruim 550 erven
beplant met bijna 60.000 m2 singel en
40 km haag en zijn 3000 bomen aangeplant. Dit jaar wordt de erfbeplanting
verder uitgebreid naar Meerlo, Tienray
en Swolgen.
Met de gemeente is een convenant gesloten waarin onder andere is
opgenomen dat de beplanting voor

bedrijven geen extra belemmeringen
mag opleveren. Dat betekent dat in de
ontwerpen zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de toekomstige
bedrijfsvoering en dat de beplanting bij
bedrijfsveranderingen of bedrijfsuitbreidingen kan worden aangepast.
Voorafgaande aan de erfbeplantingsdag is er een informatiebijeenkomst over de beste plantmethodes.
Ook organiseert Landschap Horst aan
de Maas jaarlijkse een snoeicursus.
Zowel bedrijven als particulieren komen
in aanmerking voor deelname aan de
erfbeplanting. De enige voorwaarde
is dat het erf in het buitengebied van
Horst aan de Maas ligt.
Voor meer informatie www.landschaphorstaandemaas.nl of stuur een
e-mail naar info@horsterlandschap.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

A la Carte restaurant
vrijdag • zaterdag • zondag

EETHOEVE
GAAT OVER IN ANDERE HANDEN
BOOGAARD
asergun • boerengolf • klootschieten DE
• en
nog veel meer
• klimwand • lasergun • boerengolf
• klootschieten
• en
nog
veel
De meeste
van onze gasten zijn inmiddels
bekend
met het
feit meer
f • klootschieten
• en nog veel meer dat Eethoeve De Boogaard in andere handen overgaat. Voor
ren
nova
nu ook ka

www.brugeind.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

ORMINSP
GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ECTIE

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

Blitterswijck

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

anderen is dit nog “hot news”!

Op zondag 30 september van 14.00 uur tot 19.00 uur houden
wij een afscheidsreceptie. Ik stel het op prijs u dan te begroeten en Jan
en Anita Cremers aan u voor te stellen als de nieuwe uitbaters. Zij gaan
De Boogaard voortzetten, samen met alle medewerkers van dit moment.
Vanaf vrijdag 5 oktober is Hoeve De Boogaard weer open en ontvangt de
familie Cremers u graag als gast.
Hartelijke groet, Ilona Grothausen
WANSSUMSEWEG 1 | 5862 AA GEIJSTEREN | 0478 539070 | WWW.EETHOEVEDEBOOGAARD.NL
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Ruilbeurs in Sevenum viert jubileum

Feest voor verzamelaars autominiaturen
Ger Heldens en dochter Christel vormen samen met vier anderen de motor achter de ruilbeurs voor modelauto’s,
die vier keer per jaar wordt georganiseerd bij de Schatberg in Sevenum. Op zondag 9 september viert de beurs haar
eerste lustrum. Speciaal voor die gelegenheid brengt de organisatie een jubileum-model uit in de vorm van een
VW Bus uit de jaren zestig.

maken met de wereld van verzamelaars van miniaturen. Om deze beurs
een extra feestelijk tintje te geven,
brengen wij een gelimiteerd jubileummodelletje uit en krijgen bezoekers bij
een lekker stuk vlaai een gratis kop
koffie”, zegt Christel. Inmiddels is ook
zij een verwoed verzamelaar geworden.
“Het werkt echt aanstekelijk als je
mensen zo enthousiast met verzame-

len bezig ziet. Ik ben inmiddels gestart
met een verzameling miniatuurauto´s
die gerelateerd zijn aan de wereld van
de muziek. Zo heb ik een prachtige
vrachtwagen van Rowwen Hèze en een
model van het busje waar de Beatles
mee getoerd hebben.” De jubileum
ruilbeurs vindt plaats op zondag 9
september op de Schatberg en is van
10.00 tot 15.00 uur geopend. Parkeren
en entree zijn gratis.

Berdex is een specialist op het gebied van trailerbouw en
carrosseriebouw en heeft met name in de veetransportsector
grote naamsbekendheid. Meer dan 65 medewerkers werken met
veel enthousiasme aan kwalitatief hoogstaande producten.
Wij zijn op zoek naar:

Electriciën Nieuwbouw m/v
“Pure nostalgie. Dat is waar het bij
mij om draait”, antwoordt Ger Heldens
op de vraag waarom hij is begonnen
met het verzamelen van auto miniaturen. “In mijn verzameling staat het
merk DAF centraal, maar ik verzamel
ook modellen van vrachtwagens van
andere merken.” Ger is een van de vele
duizenden verzamelaars van modellen,
die Nederland rijk is. Het stereotype
beeld dat modelautoverzamelaars
volwassen mannen zijn, die speelgoedautootjes verzamelen gooit hij ver weg.
“Het is een ontzettend leuke hobby,
die nog springlevend is”, vervolgt Ger.
“Vandaar dat wij heel actief zijn met
het organiseren van de ruilbeurs in
Sevenum.” Tijdens de beurs verkopen

gemiddeld zestig standhouders uit
diverse landen hun artikelen. Christel:
“We proberen tijdens de beurzen een
zo breed mogelijk assortiment voor de
verzamelaars aan te bieden. Van de
bekende Dinky Toys tot bijvoorbeeld
super gedetailleerde modellen van
kraanwagens. Maar ook een knutselaar
die van een kapot gespeeld autootje
iets wil maken komt op de beurs aan
zijn trekken.” Christel en haar vader
Ger organiseren de beurs niet met zijn
tweeën. Haar vriend Ries van Galen,
broer Hans, Ronald Overbeek en Ronald
Haanstra helpen bij het organiseren van
de modelauto ruilbeurs in Sevenum.
“Het oorspronkelijke initiatief komt van
Ronald Haanstra en Sjaak Westerlaken.

Laatstgenoemde heeft zich vorig jaar
teruggetrokken uit de organisatie.
Het feit dat wij op de Schatberg de
beurs kunnen houden is te danken aan
Ronald en Sjaak. Zij kwamen een keer
naar de Schatberg om een verzameling miniaturen te kopen, die daar
werd aangeboden door de vader van
Karin Hoppzak, mede-eigenaar van
het recreatiecentrum. Ronald en Sjaak
vonden de zaal bij het recreatiecentrum
heel geschikt voor een miniatuurbeurs.
Zo is de zaak uiteindelijk gaan rollen.”
Inmiddels is de beurs uitgegroeid tot
een begrip, binnen en buiten de regio.
“We steken veel tijd in het promoten
van de beurs. De jubileumeditie is een
mooie gelegenheid om eens kennis te

Functie-inhoud:
U bent verantwoordelijk voor de installatie van het elektrotechnische
gedeelte en eventueel het hydraulische gedeelte van carrosserieën,
aanhangers, opleggers en truckchassis.
Functie-eisen:
• MTS niveau door opleiding of werkervaring;
• Hands-on mentaliteit en no-nonsense aanpak;
• Zelfstandig kunnen werken;
• Collegiaal ingesteld.
Meer informatie over deze functie kunt u krijgen bij
dhr. J.M. van Boxmeer, 0485-451338.
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief met CV
op j.vanboxmeer@berdex.nl
Meer informatie over ons bedrijf op www.berdex.nl

Jubilarissen Rode Kruis
Enkele vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling Horst a.d. Maas-Venray werden onlangs in Meerlo onderscheiden
voor hun jarenlange inzet voor het Rode Kruis.

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

Bezoek ook onze

MODESHOW
op 19 september
vanaf 20.00 uur
in het
Parochiehuis
Tienray
Entree: E 5,inclusief koffie en gebak
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Modehuis Cruysberg
De Schoester schoenmode
Puur haarmode & make-up
Pitt Hairstyle

De heer Sraar Francken is al meer
dan 50 jaar vrijwilliger Eerste Hulp.
Bij veel evenementen in deze regio
heeft Sraar in al die jaren eerste hulp
verleend. Deze zeer lange staat van
dienst werd beloond met de onder-

scheiding ’50 jaar trouwe dienst’.
Daarnaast is de heer Franken benoemd
tot Lid van Verdienste van het Rode
Kruis, afdeling Horst a.d. Maas-Venray.
Ook werden Rosemarie Voss en Sjaak
Lichteveld onderscheiden voor hun

10 jaar trouwe inzet als vrijwilliger.
De onderscheidingen werden uitgereikt door Jeannette van den Beuken,
bestuurslid Vrijwilligersmanagement, in
het bijzijn van Theo Krouwel, bestuurslid Noodhulp.

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

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

Autobedrijf

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

22

sport

06
09

KRUIMELVLAAI 8,50 euro met div. vullingen Kersen/Abrikozen/Appel/of Banketbakkersroom
ALLE NATUURDESEM BRODEN 2 stuks voor 3 EURO
4 rozijnenbollen plus 1 GRATIS
Altijd leuke aanbiedingen
uit de LEER/ZORGBAKKERI)

Hovoc dames volleybalt
tegen Brits topteam
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst speelt zaterdag 8 september een oefenwedstrijd
tegen Polonia, voormalig landskampioen van Groot-Brittannië en afgelopen seizoen tweede in de National Super 8s
Women competitie. De wedstrijd op zaterdag begint om 19.30 uur in de Dendron sporthal in Horst en is entreevrij.

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

KOOpZONdaG 9 septeMBeR
vaN 12.00 – 17.00 uuR
Komt u ook eens een kijkje
nemen naar onze mooie
kleurrijke najaarscollectie?

NieuW BiJ LiCO FasHiON: sCHOeNeN eN
LaaRZeN vaN Het MeRK s.OLiveR
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Vorig jaar speelde Hovoc D1 voor
de eerste maal tegen het gerespecteerde team uit Londen dat - met haar
internationale selectie afkomstig uit
alle uithoeken van de wereld – met

name de laatste jaren bijzonder succesvol is. Het thuisspelende Hovoc won
toen brutaal met 3-2 van Polonia, dat
nu niet alleen op sportieve revanche
zint, maar ook graag terugkeert naar

Horst vanwege de ambiance die in de
sporthal van Hovoc hangt.
Voor meer informatie zie de website van volleybalvereniging Hovoc:
www.hovoc.nl

Aftrap mini-pupillentoernooi in Sevenum
24 jongens en meisjes in de leeftijd van vijf tot zes jaar deden zaterdagochtend 1 september op de voetbalvelden van Sparta’12 in Sevenum mee aan het eerste mini-pupillentoernooi. Het evenement is de aftrap voor de
mini-pupillencompetitie in Horst aan de Maas.

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

AANGEBODEN PER HEDEN:

Nieuwe, ruime,
gemeubileerde

woonunits
tot maximaal 6 personen
op vaste locatie in Noord-Limburg;
57 m2, ruime woonkamer/keuken;
3 ruime slaapkamers;
douche en toilet separaat;
speciaal voor werknemers;
conform SKIA en ABU normering;
minimale huurperiode 3 maanden.
Voor meer info:
email: woonruimtenoordlimburg@hotmail.com
Tel.: 077 - 463 13 07

Een van de initiatiefnemers is
technisch coördinator bij Sparta’12
Richard van Cleef uit Sevenum: “Het zijn
jonge kinderen, die vooral heel veel
plezier moeten hebben in een partijtje
voetbal. Ze leren om met een bal om te
gaan en te genieten van het spelletje.
Deze kinderen zijn allang uit de luiers,
maar ze zijn nog net te jong om bij de
F-jes te mogen spelen” De competitie
is in het leven geroepen om zeer jonge
spelers van verschillende clubs in Horst
aan de Maas te laten ruiken, voelen
en proeven aan de voetbalsport. “We
willen het zo interessant mogelijk voor
ze maken. En hoe doe je dat het beste?
Door ze zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten te laten spelen. Het heeft geen
zin om ze in competitieverband ver te

laten reizen, door lange autoritten naar
andere clubs in de regio. Ze moeten
voetballen”, aldus Van Cleef.
Ger van de Munckhof, voorzitter van
voetbalclub Sparta ’12: “Op deze manier
bind je jonge spelers aan je club.
Binnenkort verwelkomen we ons 750e
lid van de vereniging. In de mini-pupillencompetitie spelen de allerkleinsten
met dezelfde kwaliteiten tegen elkaar.
Spelenderwijs leren de kinderen de bal
te beheersen en hun traptechnieken te
ontwikkelen.”
Jan Trienekens is namens de KNVB
betrokken bij het evenement en is erg
enthousiast. “Ze hebben ons benaderd
met de vraag of we hier aan mee willen werken. Natuurlijk doen we dat. Het
is belangrijk dat jonge spelers plezier

hebben in de voetbalsport. Dit is het
vierde initiatief van een minipupillencompetitie in Nederland. We hebben
een aantal regels vastgesteld. Zo is het
veld waarop de spelertjes voetballen 20
bij 30 meter groot en weegt de bal niet
meer dan 290 gram.”
Aan de competitie doen eveneens
de clubs uit de dorpen Hegelsom,
Griendtsveen, America, Grubbenvorst
en Meterik mee. “Andere dorpen
lukt het niet om genoeg spelertjes
bij elkaar te krijgen of ze spelen al in
een andere competitie”, aldus Van
Cleef. Wekelijks spelen de kinderen op
diverse plekken in Horst aan de Maas
een mini-toernooi.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Sporting ST komt niet aan
voetballen toe
Door: Tim van Rijswick
Een prachtig sportpark, een nieuwe trainer bij Sporting en twee gemotiveerde teams waren de ingrediënten van
dit mooie affiche: voetbalclub Sporting ST tegen TSC uit Tegelen.
Sporting ST en TSC hadden beide
een goede voorbereiding achter de
rug. TSC wist zelfs de grotere broer af
te troeven in het bekerduel. Sporting
ST heeft goed voetbal laten zien in de
voorbereiding, weliswaar tegen lager
geklasseerde tegenstanders maar
desalniettemin ging Sporting net als
TSC de seizoenstart vol goede hoop
tegemoet. Na drie minuten hadden
de mannen van Peter Groenen de bal
al in het netje liggen. Het was John
Thijssen die zijn tegenstander fysiek
en op snelheid aftroefde. In plaats van
zelf het initiatief te nemen was het de
Tegelse formatie die het heft in handen
nam. TSC drukte Sporting terug tot ver

op de eigen helft en zorgde ervoor dat
Sporting niet aan voetballen kwam.
In de 20e minuut bezweek Sporting
dan ook onder de druk. Michel van
Ooyen werd omver geworpen in de
beruchte zestien meter en mocht zelf
aanleggen voor de 1-1. De druk van
TCS bleef aanhouden en tien minuten
later was het Sander Eijssen van TSC
die voor de 2-1 kon aantekenen.
Vlak voor rust deed Sporting ST nog
wat terug. Dave van Rijswick kan
een afgeslagen bal van dichtbij
binnen tikken: 2-2. Dit was tevens
de ruststand. Na rust veranderde het
spelbeeld enigszins. Sporting werd
wat vaker gevaarlijk, maar gaf zelf

ook een aantal kansen weg. Dit gaf de
wedstrijd een open karakter. Uiteindelijk
was het TSC dat kon profiteren. In
de ogen van de Sporting aanhang
beoordeelde scheidsrechter Jan Tielen
een overtreding op Sander Thijssen
verkeerd in, waardoor TSC razendsnel
kon overnemen. Hierop volgde een
fluitsignaal van een dubieuze handsbal
van Dave van Rijswick. Een vrije schop
werd toegekend aan TSC zo’n vijf meter
buiten de zestien meter. Dit was een
buitenkansje voor de luchtmacht van
TSC. Het was Moreno Timp die van
dichtbij kon raak koppen. 3-2 Stond op
het bord en dit was tevens de eindstand
van deze seizoensopening.

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

“Jouw Stok achter de Deur”
Geniet van het afvallen met begeleiding
Zelfstandig
gewichtsconsulent

www.mylifeslim.com

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Heeft u elektro-materialen nodig? Laat het ons weten!
Wij leveren materialen tegen zéér concurrerende tarieven!!!
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
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

Dames voetbalvereniging
Wittenhorst in het nieuw
Het gaat de dames van Wittenhorst voor de wind. Afgelopen seizoen werd het 1e elftal nog kampioen in haar klasse. Daarnaast werden beide teams grotendeels voorzien van nieuwe materialen. Zo
werden de coaches voorzien van nieuwe jassen, gesponsord kapsalon Actuelle. Ook werden ze voorzien
van nieuwe tassen, gesponsord door kwalitaria ’t Hukske en Café de Lange. Daarnaast ontvingen ze van
Handy Hairshop nieuwe inloopshirts. Als slot werden beide teams door Taxatie- en adviesburo Reijnders
voorzien van nieuwe trainingspakken.

Geen punten Melderslo

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

Wilt u ook:

- Pigmentproblemen aanpakken
- Rimpels verminderen
DWARSWEG 8 5964 PG METERIK 077 851 16 59
INFO@BEAUTEDEPRESTIGE.NL

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL

se2p9t

open.
dag

Door: Ine Blenckers
RKSV Melderslo is er niet in geslaagd om de eerste punten mee naar huis te nemen. Lang leek het erop dat de
punten gedeeld zouden worden, maar in de laatste minuut kreeg goalie Hoeymakers een penalty tegen.
Melderslo begon sterk aan
de wedstrijd. Dit resulteerde dan
ook al na dertien minuten in een
voorsprong nadat Rob Driessen de
bal links boven in de hoek krulde.
Een prachtig schot en Melderslo stond
verdiend voor. Dit doelpunt schudde de
tegenstanders wakker. Uit een corner
werd de bal knap door een VCH-speler
binnengekopt. Langzaam maar zeker
werd de druk opgevoerd. In de 25e
minuut was het de ongelukkige Van
Helden die de bal achter zijn eigen
doelman werkte en zo kwamen de
gasten op achterstand. In het laatste
kwartier waren er kansen over en weer.
Bart Theeuwen schoot een keer op de

paal en een kopbal werd door hem
ternauwernood overgekopt. Zo keek
Melderslo tegen een 2-1 achterstand
aan toen de scheidsrechter voor de rust
floot.
Na rust werd Stan van de Pas,
overgekomen vanuit de A-jeugd,
ingebracht bij Melderslo. De eerste
grote kans werd door Van de Pas
nog gemist, maar de tweede werd
voortreffelijk ingeschoten door hem. Zo
werd de stand al snel gelijkgetrokken.
Kallen maakte het nog spannend
door voor de tweede maal keeper
Hoeymakers te testen en op eigen goal
te schieten. Deze laatste was gelukkig
alert. Tien minuten voor het einde van

de wedstrijd herstelde Hoeymakers
nog een grote fout van hemzelf. Nadat
hij de bal niet klemvast had rolde deze
richting doellijn. Voordat de bal over de
lijn ging kon hij zelf nog redden en liep
deze blunder met een sisser af.
Na nog wat gesteggel met de
scheidsrechter, waardoor de leiding
van VCH uit de dug-out werd verwijderd, ging iedereen ervan uit dat de
punten gedeeld zouden worden. Tot
ieders verbazing zag de scheidsrechter
een penalty in de verdediging van de
keeper van Melderslo. Deze penalty
werd door VCH foutloos genomen en
zo moesten de gasten alsnog met lege
handen naar huis.

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
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De wijnwebwinkel
van Wijnhuis Blerick

Wittenhorst verliest
eerste wedstrijd
Door: Piet Nabben
Alle begin is moeilijk zegt het spreekwoord. Dit is ook van toepassing bij de wedstrijd van Wittenhorst tegen SV
Meerssen. Het was meteen duidelijk dat de Oranjespelers wat ontzag hadden voor hun tegenstander.

Gratis en snel thuisbezorgd in Horst aan de Maas
Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën
Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

Bezoek ook onze showro
om
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

Alle cursussen
dit jaar nog btw-vrij!
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Extra slaapkamer nodig?
Actie bij dakkapellen
Korting BTW
Tot 1 december 2012
berekenen wij het oude
btw van 19%

Korting rolluiken
Tot 1 november 2012 ontvangt u
15% korting op bijpassende
rolluiken
Onze dakkapellen zijn inclusief
plaatsen en 15 jaar garantie

JACOBS

dakbedekkingen

0478-531795

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Te koop in Horst:

Will Spreeuwenberg probeert met een ferme kopstoot doel te treffen
Natuurlijk is het even aftasten waar
de mogelijkheden liggen. SV Meerssen
was de ploeg die het spel wilde
controleren en daar ook in slaagde.
Het speelde de bal beter rond en had
daardoor een veldoverwicht. Echter het
afdwingen van kansen verliep ook bij
de ploeg uit Zuid-Limburg niet vlekkeloos. Steeds kon de Horster defensie
op tijd ingrijpen.
Het eerste gevaar ontstond in de
11e minuut toen aanvoerder Daan
Hendriks het van afstand probeerde.
De poeier kreeg op het laatste moment
een curve, waardoor doelman Jannis
Gabrielides veel moeite had om de
bal te keren. Zo bleef de stand tot aan

de rust 0-0 zonder noemenswaardige
momenten.
Na de pauze kreeg de wedstrijd
een enorme opleving. SV Meerssen
begon met een offensief. Bij een scrimmage waren de bezoekers beter bij
de les. Tot slot kon van dichtbij Michiel
Pluim binnenschieten, 0-1. Direct na de
aftrap – zelden gezien – lag nummer
twee in het netje. Een snelle counter
op rechts was dodelijk. De Horstenaren
waren nog de eerste treffer aan het
verwerken toen de gevaarlijke Michiel
Pluim alle vrijheid kreeg en met een
boogbal verraste hij doelman Sjors
Witt, 0-2.
Dit was even schrikken voor de

Horstenaren. Toch ging de ploeg van
Jan Lauers beter spelen. Ineens was
alle schroom verdwenen. Er werd veel
feller gespeeld. SV Meerssen moest
terug. Er ontstonden mooie kansen. Zo
kopte invaller Roy Tulmans net over.
De aansluitingstreffer leek in de maak.
De doelman van de bezoekers wilde
van geen wijken weten. Hij ranselde
binnen enkele minuten twee zekere
doelpunten vakkundig uit zijn doel.
Twee schoten van Rob Zanders, die
zeker de eretreffer had verdiend. Het
mocht niet zo zijn. SV Meerssen kon
na het laatste fluitsignaal het meeste
juichen. Wittenhorst moest erkennen
dat routine de doorslag had gegeven.

Lisdonkdag op voetbalpark Melderslo
Het sportpark in Melderslo staat zondag 9 september voor de derde keer in het teken van de Lisdonkdag. Een
voetbaldag, georganiseerd door rksv Melderslo, voor alle jeugd van het dorp.

Noordsingel 38, 5961 XX Horst
Royaal vrijstaand woonhuis met garage, i.pr.st.,
gunstige kindvriendelijke ligging, ca. 650m3 inhoud,
perceelgrootte ca. 350 m2. Vrije achterom.

Begane grond: Hal, keuken,
grote woonkamer, bijkeuken,
w.c. en kelder.

Verdieping: Badkamer, 4 slaapkamers, technische ruimte en
bergzolder middels vlizotrap.

Vraagprijs: € 283.000,-- k.k. (incl. vele extra’s)
Inlichtingen: 077 398 33 70 / 06 11 39 70 68

De Lisdonkdag, vernoemd naar de
hoofdsponsor van de voetbalvereniging, wordt gehouden op de dag van
de eerste thuiswedstrijd van het eerste
elftal. Alle kinderen tot en met zestien

jaar uit Melderslo mogen mee doen
aan de wedstrijden. Zij hoeven geen
lid te zijn van de club. De dag begint
om 12.00 uur met wedstrijden om de
penaltybokaal. Daarnaast zijn er nog

andere activiteiten zoals een tombola.
Om 14.30 uur speelt het eerste team de
wedstrijd tegen vvVOS. Aansluitend is
er een discotheek waarna iedereen het
glas kan heffen op het nieuwe seizoen.
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SVEB 1 stelt teleur

Juventus naar
Grubbenvorst

Door: Herman Hendrix
De lang naar uitgekeken derby tussen voetbalclub SVEB en DEV eindigde terecht in een gelijkspel. Dit na een wel
spannende maar voetbaltechnisch gezien teleurstellende pot voetbal.

De zestiende editie van het Top D Jeugdvoetbaltoernooi onder 13 jaar
vindt op zaterdag 8 en zondag 9 september plaats in Grubbenvorst.
Italiaanse kampioen Juventus neemt deel aan het toernooi.
De Nederlandse kampioen Ajax
en de Duitse kampioen Borussia
Dortmund nemen naast de Italiaanse
kampioen Juventus ook deel aan het
Top D Toernooi. Verder verschijnen
onder andere Bayer ’04 Leverkusen,
PSV, Voetbalacademie FC Twente, AZ
en VVV aan de start. Dit weekend
komt ook de gehandicaptensport aan
bod. Zondag wordt in de grote pauze
een wedstrijd gepeeld tussen twee

regionale G-teams, een daarvan is
RKSV Wittenhorst. Het Top D Toernooi
wordt zaterdag 8 september om
10.30 uur geopend, waarna vanaf
11.00 uur de spelers te bewonderen
zijn op de sportvelden van GFC’33
in Grubbenvorst. Zondag wordt om
09.30 uur gestart en om 15.15 uur is
de finale tussen beide poulewinnaars.
Bayer ’04 Leverkusen werd vorig jaar
kampioen.

Sparta ’18 mist
kansen
Door: Bobby Minten
Voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum heeft het openingsduel van het
seizoen tegen IVO uit Velden met 2-1 verloren. In een wedstrijd waarin
Sparta minimaal één punt verdiende ging IVO beter met de kansen om.
Maik Vermazeren op snelheid langs de verdediging (Foto: Thijs Janssen)
In een gelijk opgaande eerste
helft was Bobby Minten dicht bij de
0-1, maar de keeper tilde de bal
tegen de lat na een schot van afstand.
Even later scoorde IVO de 1-0. Sparta
speelde verzorgd voetbal en creëerde
nog enkele mogelijkheden voor rust,
maar vaak was de eindpass net niet
goed genoeg of lag de uitstekend
keepende doelman in de weg.
Sparta begon de tweede helft uitstekend en was gevaarlijk met enkele
schoten van Pim Nellen. Voetballend
was Sparta de betere ploeg, maar
toen ook Roy Vullings net over
kopte, moest er meer risico worden
genomen. De thuisclub kwam via een

prachtig uitgespeelde counter op 2-0.
Sparta liet het hoofd niet hangen en
ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Nadat Erik Minten in eerste instantie oog in oog met de doelman nog
niet scoorde was het vlak voor tijd
wel raak. De schitterende vrije trap in
de kruising, kwam echter te laat om
IVO nog echt nerveus te krijgen.
Sparta kan met gemengde gevoelens terugkijken op de entree in de
derde klasse. Aan de ene kant was er
de teleurstelling van een onverdiende
nederlaag, maar aan de andere kant
kan Sparta tevreden zijn met het vertoonde spel tegen een hoog aangeschreven opponent.

DÈ WOONWINKEL
VAN VENRAY

De Stoffelhoeve
2

Beide ploegen mochten hier uiteindelijk vrede mee hebben, zeker gezien
het vertoonde spel want bij vlagen
was het van een bedenkelijk niveau.
Doordat er aan beide kanten kansen
werden gemist, werd het toch nog
een boeiend wedstrijd tot het laatste
fluitsignaal van scheidsrechter Bus uit
Venray.
SVEB begon uitstekend, al in de
eerste minuut had het raak kunnen
zijn, maar Dean Crompvoets miste
op aangeven van Rick Tissen. Drie
minuten later was het echter wel raak.
Rick Tissen glipte op rechts voorbij zijn
tegenstander, Dean Crompvoets was nu
wel alert en tikte de voorzet binnen.

In de 18e minuut pech voor de DEV
doelman, hij verstapte zich en moest
er met een brancard af. Opmerkelijk
genoeg viel SVEB vanaf dat moment
ver terug, DEV veroverde het middenveld en het initiatief en dat leverde
voor rust enkele hachelijke momenten
voor SVEB op. Met een kleine voorsprong voor SVEB gingen ze naar de
thee.
De tweede helft begon SVEB weer
uitstekend en speelde enkele kansen uit. Rick Tissen schoot in de 47e
minuut net naast op aangeven van Tim
Geurts en in de 56e minuut had DEV
het geluk dat Rick de lat trof. Dezelfde
Rick soleerde in de 60e minuut door

MEGA Rommelmarkt
Carbootsale Horst

40% 0%
Stationsweg
86, Oostrum
0%
3
10%
www.stoffelhoeve.nl

e
l
a

Dé route naar
verrassende woon-ideeën

s

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

de DEV defensie, ging recht op doel
af maar werd vanachter neergelegd
vlak voor zestienmetergebied. De vrije
trap die er op volgde leverde niets op.
DEV kwam in de 65e minuut langszij.
Een mooie voorzet vanaf links werd
uitstekend ingekopt. DEV kwam in de
81e minuut bijna op voorsprong maar
John Tissen redde SVEB ternauwernood.
Nog in dezelfde minuut kwam DEV met
tien man te staan, maar dat leverde
SVEB niet dat extra op waar ze nog op
gehoopt hadden. Tim Geurts was er
in de 92e minuut dichtbij, maar DEV’s
reservedoelman pareerde weer uitstekend en stompte de bal tot hoekschop.
Eindstand dus 1 – 1.

It’s Clean

zo 9 sept 8.30/15.30 u
kasteelpark ter Horst
350 stands Ruiterterrein

www.ikzoekeencontainer.nl

A73-afrit 10

www.carbootsalehorst.nl
23 sept binnenmarkt Reuver

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

tel. (077) 320 97 00

Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.biancasknipshop.nl

Najaars
opruiming!
Om plaats te maken voor de nieuwe collectie
gaan wij starten met de opruiming 2012!
Diverse modellen fietsen uit de collectie van
Batavus, Gazelle, Koga en Sparta. Voor jong en
oud, van sportief tot elektrische ondersteuning.
Kom kijken in onze winkel en maak een proefrit,
zodat u nu lekker in de herfstzon kunt gaan fietsen.

kort
Binnen een

wij
openen
n
inkel aa
w
e
nieuw
t 12
a
sterstra
de Kloo
t!

te hors

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

maakt schoon op uw wensen

www.its-clean.nl

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

www.proteion.nl

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl
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15 VRAGEN aan Anouschka Frings Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anouschka Frings
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Ik weet nog dat een vriendin en ik, op
een leeftijd van vier jaar, het geweldige
idee hadden om allemaal wc-papier
in de wasbak op school te gooien.
We hadden er ontzettend veel lol in.
De juffrouw was er alleen niet zo blij
mee, we moesten alles zelf weer
opruimen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Pff.. dat weet ik niet zo goed. Natuurlijk
vertel ik wel eens leugentjes, maar
echte grote leugens? Nee, dat niet.
Maar als bijvoorbeeld iemand een
nieuwe broek aan heeft en diegene
vraagt aan mij wat ik ervan vind, dan
ga ik natuurlijk niet zeggen dat ik ’m
afgrijselijk vind.

{

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou heel graag mezelf willen kunnen
teleporteren. Dat ik zo van huis op
school ben, of lekker in één keer op
een strand in Italië.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Het liefst zou ik twee ramen hebben.
Eentje die uitkijkt op een strand, waar
de zon lekker schijnt en met een felblauwe zee. De andere moet uitkijken
op een gezellig, oud stadsstraatje,
zoiets wat je vaak in Italië ziet, met
allemaal leuke winkeltjes zodat ik altijd
even kan gaan shoppen.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie en vrienden, omdat ze
me accepteren en respecteren zoals
ik ben en omdat ik ontzettend veel lol
met ze kan hebben.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Er zijn erg veel liedjes waarvan ik
vind dat ze een mooie tekst hebben.

de aftrap van het culturele seizoen in Horst aan de Maas

{

Eigenlijk kan ik niet zo goed kiezen.
Ik weet nog wel dat, toen ik klein
was, ik dat liedje Hakuna Matata uit
de Lion King een erg mooie tekst vond
hebben.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik ben heel benieuwd hoe mannen
over vrouwen praten als ze er niet bij
zijn. En staand plassen lijkt me ook
een hele gekke ervaring. Het lijkt me
sowieso wel leuk om een keer iemand
anders te zijn. Ik zou natuurlijk ook
een heleboel dingen kunnen doen die
normaal niet mogen, want na 24 uur
zie ik er weer totaal anders uit, dus ze
herkennen me toch niet.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl-plaatjes verzamelen. Iedereen
had toen allemaal van die blaadjes
en de bedoeling was dan ze te ruilen
met anderen. Ik had er zelf niet heel
erg veel (sommigen hadden mappen

vol) omdat mijn ouders het een beetje
belachelijk vonden en me niet echt
sponsorden. Ik kan ze daar nu inderdaad wel gelijk in geven.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou in een heerlijk warm land geboren willen zijn. Welk land maakt mij
eigenlijk dan niet zo heel veel uit. Iets
van Spanje, Italië of Kroatië.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Deze vakantie bedacht ik me dat er een
laminaatvloer in mijn kamer moest. Ik
had dus alles uit mijn kamer gesleept
en het was me toch een werk om die
vloer erin te leggen en op maat te
zagen. Maar uiteindelijk is het wel erg
mooi geworden.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Dat moet ik op dat moment maar zien,
het ligt eraan waar ik dan zin in heb.
Chinees vind ik wel heel erg lekker!
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Dat zou ik zo niet zo snel weten, eerlijk
gezegd. Ik ben eigenlijk niet echt voor
iets bang.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Heerlijk rustig wakker worden in een
warm land met een strand voor de
deur, terwijl ik ontbijt op bed krijg.
Daarna ga ik shoppen met mijn vriendinnen en een middagje op het strand
liggen. ’s Avonds ga ik dan natuurlijk
een feestje bouwen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik wil absoluut geen tatoeage. Het is
totaal niks voor mij en als je huid later
rimpelig wordt dan is dat echt lelijk. Als
je ’m dan weg wil laten halen doet dat
ook nog eens vreselijk veel pijn.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou helemaal niets vragen aan een
helderziende. Ik wil mijn toekomst nog
niet weten. Als je dan iets negatiefs
hoort, word je er alleen maar ongelukkig van. Ik geloof er ook niet in, dus
voor mij heeft het weinig zin.

Wij zijn belangrijk.nu

Zo 16 Sept. 16:30 t/m 22:00

Wilhelminaplein
GRATIS TOEGANKELIJK

Een 17-daagse coachingsreis door het prachtige Nepal.

Early adopters
Herman in een Bakje Geitenkwark
Christopher Green
Marloes Nogarede
Open Podium Kunstbende
Egelsheim
Theater Kleinkunst

De reis van je leven.
De reis is gevuld met verwondering en verbazing, het is een reis vol
avontuur en wereldse schoonheid en een reis vol tegenstrijdigheden
en worstelingen, maar bovenal is dit een reis die gaat over jou!
Interesse in deelname maar behoefte aan meer informatie?

Bezoek onze informatiebijeenkomst
op maandag 24 september van 19.00 uur tot 20.30 uur
in ’t Gasthoes, Horst

www.wijzijnbelangrijk.nu

Column

Horsterdam
Horst en Amsterdam, een
wereld van verschil, daar is
geen twijfel over mogelijk:
druk, snel en brutaal tegenover
rustig, beschaafd en stressloos.
Dan heb ik het nog niet eens
over de twee totaal
verschillende dialecten gehad...
Want dat verschil is natuurlijk
nog het allergrootst. Toch
gebeurde er deze week een
magisch moment, het grote
contrast tussen stad en dorp
werd opeens flink met elkaar
vermengd.
Na een dag ABN praten op
stage in hartje Amsterdam is een
smsje van je huisgenootje krijgen
met daarin de boodschap: “Zal ik
de böl voor de Beef Shanghai
alvast broaje?” toch heerlijk? Nou
moet ik wel toegeven dat ik ’t
eerst zo’n drie keer moest lezen,
voordat ik begreep wat daar
eigenlijk stond. Wat zo’n
Amsterdamse studie en stage wel
niet met je doet... Maar goed, ik
kwam eruit en kreeg er meteen
een vertrouwd gevoel van. Dat
gevoel werd nog eens extra
versterkt toen ik thuis in mijn
hele studentenhuisje gewoon
plat Ha en Hoije kon roepen,
tegen iedereen. Want ook de
buren beheersen perfect het
Horster dialect, zonder enige
moeite spreken zij me gewoon
met het vertrouwde ’gej’ aan.
Bizar en tegelijkertijd bijzonder,
toch, zo midden in de stad? Even
wennen is het wel, als ik klein
Horst aan de Maas ’s ochtends
voor stage of ’s avonds voor
vriendinnen verlaat: ik moet
natuurlijk wel weer even
omschakelen, de grote stad
beheerst onze heerlijke taal
helaas niet. En een poging om
het ze te leren is trouwens, uit
eigen ervaring, ook tevergeefs.
Nee, ik houd ons Horster dialect
gewoon lekker binnen onze eigen
verdieping, binnen ons eigen
kleine Horst aan de Maas.
Want wat is er nou lekkerder
dan overdag in Amsterdam te zijn
en ’s avonds thuis te komen in
Horst, zonder eerst twee uur te
moeten reizen? Perfect toch, zo’n
slimme combinatie van Horst en
Amsterdam: Horsterdam?
Mies
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Expositie Nell Peters
Nell Peters uit Grubbenvorst exposeert tot en met 27 november met haar
schilderijen in verzorgingshuis St. Jozef in Meijel. De expositie is dagelijks
van 09.00 tot 17.00 uur te bezichtigen in de drie etages van de binnentuin.
Op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur.

cultuur 27

Carbootsale in Horst
Op het ruiterterrein in Horst vindt op 9 september een carbootsale plaats. De markt is van 08.30 tot
15.30 uur. Al sinds de eerste editie van Carbootsale Horst in 2010 heeft deze bijzondere, maandelijkse markt zich
een vaste plek veroverd in vele agenda’s.
De kans op leuke aankopen is
groot door de ruim 350 stands van
particulieren standhouders. In het

najaar vinden nog drie indoormarkten
plaats in de Horster Mèrthal.
Meer informatie over Carbootsale

Horst is te vinden op de website
www.carbootsalehorst.nl

Gemeente Cup St. Lucia
Schutterij St. Lucia uit Horst organiseert op zondag 9 september om 15.00 uur een schietmiddag, de
Gemeente Cup. Hieraan mag iedereen uit de Gemeente Horst aan de Maas deelnemen. Schietkaarten zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat.
Samen met vrienden, collega’s
of familieleden kan men de strijd aangaan tegen andere teams uit Horst
aan de Maas. Een team bestaat uit

minimaal drie personen. Alle deelnemers worden begeleid door deskundige
instructeurs. Schietervaring is niet
noodzakelijk. Ook aan de oudere jeugd

is gedacht. Zij kan met de windbuks
haar eigen gevecht aangaan.
Voor meer informatie mail naar
secretaris.stlucia@hotmail.com

Speciale toertocht voor mensen
met beperking
De Maria Auxiliatrix Run (MA-Run) wordt zaterdag 15 september voor de 26e keer verreden. Een toertocht
van honderden motoren met zijspan voor mensen met een beperking.

Naast werk van Nell Peters is er
brons en keramiek van Marlies Baens
uit Stramproy te zien. Verder zijn er
schilderijen van Maureen Simmer uit

Meijel en Mariëlle van Eijk uit Someren.
Kantkloskunst is er van Lenie Hendriks
en Lo Willems uit Deurne. Meer informatie: info@sintjozefwonenenzorg.nl

De toertocht bestaat uit een
ochtend- en middaggedeelte waarbij
tweemaal veertig kilometer wordt
afgelegd. Voor de middag wordt
gereden ten zuiden van Venlo en na

de middag ten noorden van ‘de stad’.
De middagpauze wordt gehouden bij
Flora ZON in Grubbenvorst.
Na de pauze trekt de karavaan door
de regio Horst aan de Maas. De start

van de MA-Run is op het terrein van
Zorggroep Noord-Limburg (ZGNL) in
Venlo om 10.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.ma-run.nl

Duurzaam Horst
aan de Maas
Energiebesparing in uw woning

Wij helpen u aan een lagere energierekening!
Duurzaam Horst aan de Maas helpt u met het realiseren van energiebesparing in uw woning. Van isolatie, tot zonnepanelen en zonneboilers: wij
bieden u alle mogelijke maatregelen. Via een integrale aanpak met een plan
van aanpak, of via losse offertes. Kom naar een van de informatieavonden
bij u in de buurt voor meer informatie.
De informatieavonden en overige informatie kunt u vinden op het
platform www.wijsmetenergie.nl/horst. Hier kunt u ook uw eigen ervaringen
of tips omtrent energiebesparing delen.

Open van dinsdag t/m zaterdag voor lunch & diner
en zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur
Veerweg 11 Broekhuizen | + 31(0)77 463 21 14 | www.hetmaashotel.nl

www.kiesgroenlicht.nl/horst
Deze informatie en de vrijblijvende informatieavonden (gratis) wordt u aangeboden door KiesGroenLicht en de gemeente Horst aan de Maas. Gezamenlijk werken wij aan “Duurzaam Horst aan de Maas”
en hebben wij tot doel om 20% energie te besparen in de gemeente.
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Dialezing ’Van karrenspoor tot
verharde weg’
Nel Verstegen-Maessen houdt op 10 september een dialezing met als thema ‘Van karrenspoor tot verharde
weg’, in het nieuwe gemeenschapshuis de Torrekoel te Kronenberg, aanvang 19.30 uur. Deze lezing wordt verzorgd
door Heemkundevereniging Sevenum. Met behulp van een PowerPoint presentatie wordt de ontwikkeling van het
Sevenumse wegennet vanaf 1729 tot heden in beeld gebracht.
Tegenwoordig zijn een goed
wegennet en snelle verbindingen een
vanzelfsprekendheid. Het is haast niet
meer voor te stellen hoe het vroeger
was, toen de wegen slechts werden
gebruikt door voetgangers en paarden
met karren. De meeste wegen waren
voetpaden of karrensporen door zand
of heide. Zo’n weg ontstond vanzelf.
Hetzelfde gebeurde met karrensporen: vanuit de stal naar het land,
naar een andere woning of naar het
dorp. De vroegere huizen lagen vaak

met de stal (achterkant van het huis)
naar de weg gekeerd. Voetpaden en
karrensporen waren meestal twee
verschillende ’wegen’. De weg voerde
zelden rechtstreeks naar de plaats van
bestemming, maar liep meestal langs
andere woningen, die hier en daar in
het landschap gebouwd waren. Daarom
zijn de vroegere wegen ook altijd erg
lang en bochtig.
In de 19de en 20ste eeuw is
het Sevenumse wegennet enorm
uitgebreid. Op de oudste kaart (en

wegenlegger) van Sevenum uit 1729
worden slechts twaalf straatnamen
vermeld. Anno 2012 telt Sevenum circa
175 verharde wegen met een vaste
straatnaam.

Ontwikkeling
Sevenums wegennet
Aan de hand van tientallen oude
kaarten en foto’s schetst Nel Verstegen
een beeld van de ontwikkeling van het
Sevenumse wegennet.

Voetklachten en Podotherapie
Pijn onder de hak:

Het hielbeen is een groot en stevig bot met twee
belangrijke functies; namelijk het dragen van het
lichaamsgewicht bij het staan en het afwikkelen
van de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het
een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en pezen in de voet. De meest voorkomende
hielklacht is aan de onderkant van de hiel, daar
zit een pees die ervoor zorgt dat uw voetboog
aan de binnenkant mooi in stand blijft. Wanneer
de voet doorzakt komt er teveel trekkracht op
deze pees te staan wat zorgt voor pijnklachten
bij de aanhechting onder uw hiel. Dit gaat vaak
gepaard met startpijn in de ochtend of na langer zitten. Vaak wordt er ook gesproken over
hielspoor. Hiervan is pas sprake wanneer er
een stukje extra botaangroei onder uw hiel is
gevormd. Deze is echter alleen zichtbaar op een
röntgenfoto.
De klachten en de behandeling van deze twee
aandoeningen zijn nagenoeg gelijk. Podotherapie
Hermanns heeft voor deze klachten een protocol opgezet waarmee nagenoeg iedereen van
deze klachten af kan komen.

Pijn in de voorvoet:

Wanneer u last heeft van een branderig of zeurderig gevoel kan dit te maken hebben met irritatie van de gewrichtskapsel onder de voorvoet.
Dit komt meestal voor door overbelasting of een
doorgezakte voorvoet. Stekende pijn of tintelingen
wijst op zenuwpijn. De zenuw komt klem te zitten
tussen de middenvoetsbeentjes wanneer uw voorvoet is doorgezakt of wanneer u veel op schoenen
met hoge hakken loopt. De belangrijkste therapie
hierbij is het ondersteunen van het dwars-gewelf
van uw voet door middel van een zool.

de locatie op

manns.nl

Herstraat 20,
5961 GJ Horst
Sondertseveld 6,
5975 TP Sevenum
Lottumseweg 43,
5971 BV Grubbenvorst

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

Podotherapie:

De taak van de podotherapeut is
door middel van uitgebreid onderzoek uitzoeken met welke klacht u
precies te maken heeft en wat de
oorzaak hiervan is.
Hierbij moet u dus denken aan een
afwijkende voetstand, beperkingen
in het bewegen, een verkeerd looppatroon, overbelasting of verkeerd
schoeisel. Door het corrigeren en
ondersteunen van uw voet met behulp van een inlegzool kan de klacht
weer worden verholpen.
Daarnaast moet u denken aan
eventuele taping, oefeningen of
schoenadvies.
Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het gebruik van de
nieuwste technieken. Ze maken o.a
gebruik van een 3D-voetscan, hierbij wordt de voet tot op de honderdste millimeter nauwkeurig opgemeten door de computer. Hiermee
kunnen bijvoorbeeld steunzolen,
sportzolen en zolen voor in veiligheidsschoenen worden gemaakt.
Het grootste deel van de therapieen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

www.podotherapiehermanns.nl

Kinderkledingbeurs
In gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen vindt op 23 september
de halfjaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats.
Deze keer kan alleen winterkleding
maat 92 t/m tiener maat XL ingeleverd
worden, verder speelgoed, babyspullen, fietsjes en meer. Inschrijflijsten à
0,50 euro kunnen vrijdag 14 septem-

ber van 20.00 tot 20.45 uur afgehaald
worden in het gemeenschapshuis. Voor
meer info: hebbuzgriendtsveen.webklik.nl of email: hebbuzgriendtsveen@
hotmail.com

Oogstdag bij
Museum De Locht
De zomer loopt op z’n eind en het wordt tijd om de gewassen te oogsten en te verwerken. Aansluitend bij deze agrarische traditie wordt op
zondag 9 september in Museum de Locht in Melderslo de jaarlijkse
oogstdag gehouden.
Tijdens de oogstdag wordt er
graan gedorst met ouderwetse
dorsvlegels en met een dorsmachine
uit het begin van de mechanisatie.
Verder worden er oogstpannenkoeken
gebakken en de smederij is volop in

bedrijf. Museum De Locht is dagelijks
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De
demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Groepen kunnen, op afspraak, ook op
andere tijden terecht. Voor meer informatie kijk op www.museumdelocht.nl

Bruce Springsteen in
OJC Canix
In OJC Canix treedt op 8 september de Bruce Springsteen-tribute band,
The Bruceband, op. Dit optreden begint om 22.00 uur, zaal open 20.00 uur.
De Boss van de lage landen
heet Robert Philippi. Robert heeft
wat van de voice, wat van de looks
en ook wat van de uitstraling van
Bruce en uiteraard de worn-out
telecaster en mondharmonica bij
de hand. De band speelt uitsluitend
songs uit het repertoire van Bruce

en beheerst inmiddels dik 6 uur
van het enorme repertoire. Bij
elk optreden komen in ieder
geval de bekende hits aan bod.
Verder speelt de band ook een
groot aantal minder bekende
nummers. Reserveren kan via
programmering@canix.nl

Bluesweekend in
D’n Toerstop
Café d’n Toerstop in Melderslo staat komend weekend in het teken
van de blues. Het weekend start vrijdag met de band Harry en de Rest.
De band Harry en de Rest speelt stevige, “vette” blues aangedikt met
meeslepend mondharmonica-werk. De band bestaat uit: Harry zang en
mondharmonica, Mart gitaar, Ricy bas en Jos drums. Aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 8 september wordt het
Bluesweekend vervolgd met de X-Ray
Blues Band. Deze band is een bluesrockband bestaande uit zeer ervaren
en gedreven muzikanten die sinds
2007, met volle overtuiging muziek
van Stevie Ray Vaughan en zijn band
Double Trouble vertolkt. Als enige

officiële Europese Stevie Ray Vaughan
tribute band, bewijzen deze vier bluesmannen dat muziek van Stevie ook
verrassende en subtiele kanten gekend
heeft. Frontman Alex Ilic wordt bijgestaan door bassist Jules van Bussel,
drummer Michel Luimers en toetsenist
Harm Warta. Aanvang 21.30 uur.

Herbstfest 2012
krijgt vorm
Het centrum van Horst staat in het tweede weekend van oktober (12,
13 en 14 oktober) in het teken van het Herbstfest. Op het Wilhelminaplein
wordt een grote tent geplaatst, waar het evenement plaats gaat vinden.
De ruwe planning van
deze dagen is als volgt: op de
vrijdagavond ishet evenement voor
iedereen toegankelijk, met een
minimale leeftijd van 16 jaar onder
de noemer: ‘das grosse Bierfest’. Op
zaterdagavond is de tent exclusief
gereserveerd voor bedrijven.
Op zondag is er het ‘Familienfest’.

Op deze zondag zijn overigens ook
alle winkels geopend en staan er
verschillende stands verspreid over
het centrum. De tent wordt sfeervol
aangekleed. Het evenement wordt
tot in het kleinste detail aangekleed,
zodat iedereen het gevoel heeft
deel te nemen aan het Beierse
Oktoberfest.
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Dawood in So you think you can dance
Dawood Rasouli (19) uit Sevenum heeft meegedaan met de TV-show ‘So you think you can dance’. Hij kwam
hierbij door de audities, maar heeft het helaas moeten ontgelden in de eerste ronde van bootcamp.

een keer ga meedoen, ga ik me wel
verdiepen in andere dansstijlen. Ik ben
er achter gekomen dat Modern en Latin
ook nog best leuk is.”

scholen les. Breakdance is vooral leuk
omdat je vrij bent in je bewegingen.
Je hoeft geen chorografie aan te leren.
Je kunt doen wat je wilt”, lacht hij.
“Eigenlijk ben je gewoon creatief bezig
met je eigen lichaam.” Dawood weet
nog niet of hij komend jaar nog meer
Hij maakte vijf jaar geleden voor
les kan gaan geven. “Ik vind het heel
het eerst kennis met breakdance. “Ik
leuk om er mee bezig te zijn, maar
keek naar filmpjes op YouTube en was
het is nog even afwachten met school.
gelijk verkocht. Samen met een paar
Als het lukt, wil ik wat opzetten in
vrienden oefende ik fanatiek. Na een
tijdje hebben we zelfs een eigen zaaltje Sevenum.” Voorlopig oefent hij zelf nog
door, want volgend jaar wil hij opnieuw
in Kronenberg gehuurd en een leraar
gezocht”, vertelt hij verder. “Zo konden kijken of hij verder kan komen. “Het
wachten tussen de optredens door kost
kinderen uit Horst aan de Maas ook in
ontzettend veel energie, maar het was
contact komen met breakdance.”
“Ik geef nu zelf bij een aantal dans- de moeite waard.”

Beter voorbereid

Liedjesmatinee
d’n Tuutekop
Carnavalsvereniging d’n Tuutkop uit Hegelsom houdt op 18 november
het Liedjesmatinee. Inschrijven kan vanaf nu.
“Ik zou samen met vrienden naar
de audities gaan. Toen het eenmaal
zover was, gingen ze niet meer mee en
toen ben ik alleen gegaan. Ik wilde
weten waar ik stond. Ik wist dat ik het
wel aardig kon. Het was afwachten hoe
ver ik kwam”, vertelt hij.
“Tijdens de auditie probeerden de
juryleden me gek te maken. Ze testen

je uit. Het is natuurlijk ook de vraag of
je kunt omgaan met camera’s, want die
zaten vanaf de tv-audities constant in
je nek. Ik kon er mee omgaan en kreeg
na de audities een staande ovatie van
de jury. Ze waren verbaasd over mijn
optreden. Ik kreeg gelijk het bootcampticket en stiekem had ik dat ook wel
verwacht”, lacht hij.

“Bij bootcamp kwam ik erachter dat iedereen zich veel beter had
voorbereid. Ik train ook wel een paar
keer per week, maar ik ben alleen met
breakdance bezig. Ik heb me niet in
andere dansstijlen verdiept. Daar was
ik denk ik wel de enige in”, vertelt hij.
“Ik kon naar de eerste dag vertrekken.
Ik mocht niet door, maar als ik nog

Het liedjesmatinee is voor zowel
volwassenen als voor de jeugd.
Liedjes kunnen nog tot 6 oktober
ingezonden worden. Heb jij een tekst,
maar geen zangers / zangeressen of
wil je juist zingen maar je hebt geen
liedje? Dan kun je je toch inschrijven.

Eigen schuld, dikke bult!
Veel mensen weten wel dat zogenaamde “zwakke”
verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers
bij een verkeersongeval met een gemotoriseerde
verkeersdeelnemer beschermd worden. Ze krijgen
meestal minimaal 50% van hun schade vergoed, ook
al hebben ze zelf een verkeersfout gemaakt. Het is dan
ook altijd zinvol om te laten onderzoeken of je recht
hebt op een schadevergoeding, zelfs al ga je er zonder
meer van uit dat het ongeval je eigen schuld is.

De letselschadespecialisten van Van der Putt
Advocaten vlnr. mr. Paul ten Brummelhuis, mr. Arthur
van Dok, mevr. mr. Geertje Verkuijlen (i.o.), mr. Henri
Pelckmans en mr. drs. Harry Stad (medisch adviseur)
Anders ligt dat bij een ongeval tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Dan moet er goed gekeken worden wie er fout zat. Dit
kan betekenen dat je geheel of gedeeltelijk met je eigen schade blijft zitten. Ook hier moet je echter niet te snel genoegen nemen
met het standpunt van de verzekeraar van de tegenpartij dat het ongeval je eigen schuld is. Die verzekeraar heeft er immers belang
bij om dat standpunt te verdedigen, want dan hoeft er geen schadevergoeding betaald te worden. Het kan nooit kwaad om een en
ander eens goed uit te zoeken, zeker als er sprake is van (ernstig) letsel. Zo zou je eens bij je eigen verzekeraar kunnen informeren of
die aansprakelijk is gesteld door de tegenpartij en of je eigen verzekeraar van mening is dat jij degene bent die verantwoordelijk is
voor het ontstaan van het ongeval.
Als ook je eigen verzekeraar aangeeft dat je toch echt aansprakelijk bent voor de schade van de ander betekent dit dat je je schade
waarschijnlijk niet kunt verhalen op de verzekeraar van de andere partij. Eigen schuld, dikke bult dus.
Of toch niet? Veel mensen sluiten bewust of zelfs onbewust een speciale verzekering af voor dit soort situaties. Voor de autoschade
kan een zogenaamde “all-risk” polis helpen, maar die dekt niet de schade die het gevolg is van het opgelopen letsel. Een SVIverzekering, de Schadeverzekering Voor Inzittenden, dekt wel de letselschade van een verkeersdeelnemer die door eigen schuld letsel
heeft opgelopen, zelfs de schade van de bestuurder die de fout heeft gemaakt.
Waar je recht op hebt als je een beroep moet doen op je eigen SVI-verzekering, wordt bepaald door de polisvoorwaarden. Dit kan
betekenen dat je niet al je schade vergoed krijgt. Polisvoorwaarden laten zich ook niet altijd makkelijk lezen en verzekeraars zullen
de polisvoorwaarden natuurlijk in hun eigen voordeel uitleggen. Het is dan ook erg belangrijk om ook als je je letselschade afwikkelt
met je eigen verzekeraar hulp hierbij te zoeken. Vaak heb je recht op een hogere en betere vergoeding dan waar je in eerste instantie
van uit gaat.
Het mooie is dat vrijwel alle SVI-verzekeringen de kosten voor rechtsbijstand dekken. Dat betekent dus dat de hulp die je krijgt van je
letselschadeadvocaat voor rekening komen van je eigen verzekeraar.
Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kom dan langs op ons inloopspreekuur op maandag van 12.00 tot 14.00 en op woensdag
van 17.00 tot 18.00. Een afspraak maken voor een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek is natuurlijk ook mogelijk.

De organisatie zoekt dan een passende zanger of schrijver. Aanlevering
van liedjes, dat wil zeggen de tekst
en de muziek en het inschrijfformulier
dat op www.tuutekop.nl te vinden is,
kan via mail bij Miranda Kellenaers,
pkellenaers@hetnet.nl

Bij Van der Putt Advocaten in
Venray werken gespecialiseerde
letselschadeadvocaten.
Vaak krijgen we de vraag of
een bepaalde vergoeding
die door bijvoorbeeld een
rechtsbijstandsverzekering uit het
vuur is gesleept, redelijk is. Die
vraag is lastig te beantwoorden,
maar door middel van een
zogenaamde Quick Scan kunnen
we snel zien of overal rekening
mee is gehouden. Helaas leert de
praktijk dat dit vaak niet het geval
is. Bij de letselschadeadvocaten
van Van der Putt Advocaten kunt u
terecht voor zo’n Quick Scan van
uw zaak. Tijdens dit kosteloos en
vrijblijvend adviesgesprek neemt
u met een van onze specialisten
uw zaak door om te bezien of aan
alles gedacht is, en, belangrijker
nog, of het misschien beter kan.
Kom dan ook naar ons gratis
inloopspreekuur op maandag van
12.00 tot 14.00 of op woensdag
van 17.00 tot 18.00, of bel voor een
vrijblijvende afspraak!

Van der Putt Advocaten
is gevestigd aan
de Patersstraat 15-17
te Venray. Telefonisch overleg
is ook altijd mogelijk. Bel
daarvoor met nummer
04 78-55 66 77.

Van der Putt Advocaten
is overigens ook op internet
bereikbaar. Surf eens naar
www.putt.nl voor meer
informatie of neem
per mail contact met ons op
via ons e-mailadres info@putt.nl.
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Horst

Melderslo

zo 9 september 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

vrij 7 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Carbootsale

Bluesweekend

Bluesweekend

Optreden Heideroosjes
La Noche Española

vr 7 september 19.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: Bondszaal

Za 8 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

za 8 september
22.00-03.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Openstelling museum
wo 12 september 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Dorpsraadvergadering
wo 12 september 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Zo 9 september, 12.00 uur
Locatie: sportpark

Kronenberg
Dialezing

Oogstdag

Ma 10 september 19.30 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging
Sevenum
Locatie: gemeenschapshuis
Torrekoel

zo 9 september
Locatie: Museum De Locht

Informatiebijeenkomst
Dorpsdagvoorziening

Geniet en geef
do 13 september 20.00 uur
Locatie: Station America

Broekhuizenvorst
Openbare dorpsraadvergadering

di 11 september 11.00 uur
Organisatie: Werkgroep
Dorpsdagvoorziening
Locatie: de Torrekoel

Walk 4 the Roses
zo 9 september
Organisatie: Stichting Walk 4
the Roses
Locatie: MFC De Zwingel

Tienray

Sterkste man/ vrouw van
Tienray
za 8 september
Locatie: OJC Gaellus

wo 12 september 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Grubbenvorst

Lottum

za 8 en zo 9 september
Locatie: sportpark D’n Haspel

za 8 september 22.00 uur
Locatie: OJC Canix

Top-D toernooi

De vierde editie van het hardstyle evenement Dreamcatchers is verzet
van 6 oktober naar 24 november. Organisatie van het evenement is in
handen van PartyLover Events en De Lange.

The Bruce Band

De voornaamste reden voor
het verzetten van het evenement,
is dat er op deze datum een groot
hardstyle event wordt georganiseerd
in Oostenrijk en Duitsland. Rick Jacobs,
eigenaar van PartyLover Events:
“Ik was niet zo bang voor concurrentie vanuit Oostenrijk. Het vervelende
was dat de artiesten die ik voor ogen

had om de line-up te vormen voor
Dreamcatchers, allemaal verhinderd
waren, omdat ze waren geboekt in
Oostenrijk.”
De programmering wordt op
zeer korte termijn bekend gemaakt.
Houd hiervoor de social media van De
Lange Horst en PartyLover Events in
de gaten.

Afsluiting project
Zomerlezen
Het project Zomerlezen is vorige week afgesloten. Bij deze afsluiting
kregen de kinderen allerlei speelgoed. Aan dit project hebben afgelopen
zomervakantie de basisscholen Meuleveld uit Horst, De Klimboom uit
Swolgen, De Samensprong uit Grubbenvorst en De Toverbal uit Venray
meegedaan. Dit project is samen met BiblioNu uitgevoerd.

Dorpsraadvergadering

do 6 september 20.30 uur
Locatie: café/zaal ’t Dörp

Nieuwe datum
Dreamcatchers 4

Lisdonkdag

Open zondag
zo 9 september 13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

PartyLover Events en De Lange

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

BiblioNu en de vier basisscholen
hebben samen dit project opgezet,
omdat uit onderzoek blijkt dat de
technische leesvaardigheid van
leerlingen in de zomervakantie
terugloopt. Dit komt doordat er niet

meer dagelijks geoefend wordt. Het
gevolg is dat leerlingen bij de start
van het nieuwe schooljaar niet meer
het niveau hebben dat ze voor de
zomervakantie hadden. Dit wordt de
zomerdip genoemd.

Cis&Co bestaat 10 jaar
u proﬁteert!
10% KORTING op Laminaat

uw voordeel
al snel

10% KORTING op PVC

al snel

10% KORTING op Vloeren

al snel

10% KORTING op Natuursteen

al snel

Actie loopt zolang de voorraad strekt

Open zondag 9 september
van 11.00 tot 16.00 u alleen vestiging Venray

Ruim 300
soorten
laminaat tegen
scherpe prijzen.

Houten vloeren - PVC Vloeren
Tegels - Natuursteen voor binnen & buiten

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Actie geldt enkel indien aangekocht / geleverd / afgehaald in de maand september 2012.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
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

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
07 t/m 13 september
Tandarts The
Gasthuistraat 12, Horst
T 077 398 28 71

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

in Cultureel Centrum “De Wingerd” te Sevenum
Maasbreeseweg 2

Ca. 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse
technieken en -producten van het komende creatieve seizoen. Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!! De Hobbymanifestatie is
van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruik maken
van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij!
Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een gratis “goodybag” met
daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).

Melderslo

Rehoboth

T

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

Meerlo

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

organiseert Nellie Snellen weer een

Kronenberg

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

Zondag 09 september a.s.

Hegelsom

maandag
woensdag

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

Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
Webshop: www.nelliesnellen.nl

Grubbenvorst

zondag

SEP
Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof

19.15

Griendtsveen
zondag

16

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Broekhuizenvorst
zaterdag

ZO

THE
BELLS
OF
YOUTH

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

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het NoordLimburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust en vrijheid die
men daar als gast kan ervaren.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Receptioniste

M/V

Het betreft hier een parttime functie.
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteit -bewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich door
de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ bied naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan prettige gasten, nog een
aantal extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaarden pakket, daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te ontplooien tot
teamleider bij afwezigheid van de directie bij gebleken geschiktheid.

Heb jij:
• Minimaal MBO-niveau door kennis en/of ervaring;
• Ruime ervaring met computers;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Ruime taal ervaring met Nederlands, Duits, Engels in woord en geschrift;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Bereidheid tot werken op zaterdag en zondag volgens rooster.

Ben jij:

Dan bieden wij jou:

• Een prettige, informele werksfeer;
• stress bestendig;
• Marktconforme salariëring;
• Accuraat in doen en laten;
• Loyaal, vriendelijk en behulpzaam. • Goede doorgroeimogelijkheden.
Ben je geïnteresseerd in de boven omschreven functie? Stuur dan een sollicitatie brief met Curriculum Vitae voor 15-09-2012 aan info@karrewiel.eu.
Voor meer informatie kun je ook even kijken op www.karrewiel.eu
“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ, Meerlo. O478-698062
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Het is kermis
bij Albert Heijn.
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De actie loopt van woensdag 5 t/m woensdag 26 september 2012.
Albert Heijn, Steenstraat 11, Horst.

