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Raadsleden en publiek gingen dinsdagavond met
elkaar in discussie over de rol van de bibliotheek in Horst
aan de Maas, nu en in de toekomst. Medewerkers van de
bibliotheek in Sevenum maakten zich sterk voor het
behoud van de bibliotheek in hun dorp.

Als het aan wethouder Ger van
Rensch ligt wordt de bibliotheek in
Horst een centrale vestiging die naast
het uitlenen van boeken ook gebruikt
kan worden voor het geven van lezin-

gen en organiseren van wedstrijden.
Daarnaast komt er in elke kern een
schoolbibliotheek en worden deze in
Grubbenvorst en Sevenum uitgebreid
met een leespunt met onder meer

een leestafel en gratis wifi. Dat liet hij
afgelopen dinsdagavond weten tijdens
een raadsbijeenkomst met als thema
de ontwikkeling van de bibliotheek.
Lees verder op pagina 02

Afvalinzameling scoort 6,9
Inwoners van Horst aan de Maas geven gemiddeld een 6,9 aan het nieuwe afvalinzamelsysteem dat sinds
1 januari van dit jaar is ingevoerd. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het systeem.
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Voor het onderzoek werd aan
inwoners gevraagd naar hun bevindingen met deze nieuwe vorm van afval
inzamelen. Het blijkt dat er nu al 86%
minder restafval wordt aangeboden.
Het doel van Gemeente Horst aan de
Maas was dat in 2015 nog maximaal
15% van de totale hoeveelheid afval
zou bestaan uit restafval. Dat komt
neer op maximaal 85 kilo restafval per
inwoner per jaar. Die doelstelling is nu al
gehaald. In 2012 wordt naar verwachting nog gemiddeld 24 kilo restafval per
inwoner per jaar ingezameld. Hoewel
de ondervraagden het systeem met een
ruime voldoende beoordelen, zijn er ook
punten van kritiek. Zo zijn bewoners van
appartementen minder positief over de

nieuwe wijze van afvalinzameling. Zij
ervaren problemen met de opslag van
het afval. Een mogelijke oplossing is om
in de centrale ruimten van de apparte-

mentencomplexen containers van 240
liter te plaatsen, die door alle appartementbewoners gebruikt mogen worden.
Lees verder op pagina 07
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Geslaagd
De 26-jarige Tom Seijkens uit
Horst heeft aan de Universiteit
Maastricht zijn artsenbul behaald
en de Master of Science in
Cardiovascular Biology and Medicine.
Hij werkt nu als arts-onderzoeker in
het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met promotieonderzoek op
het gebied van hart- en vaatziekten.
Tom heeft op het Dendron College in
Horst gezeten.
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Wiek Lenssen zet spiegel voor
In samenwerking met L1 vindt op 1 oktober op de Floriade een debat plaats over de ontwikkelingen rond de
intensieve veehouderij in Noord-Limburg. Tijdens het debat gaan voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek.
Documentairemaker Wiek Lenssen uit Swolgen maakte een aantal korte films over de gevolgen van schaalvergroting in de veehouderij voor mens en natuur in Brazilië.

Indianen worden
verdreven

Bijlagen
U vind deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Parkhotel
flyer ’Levende geschiedenis’
Kukeleku
programmaflyer

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Lotte Spreeuwenberg
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

ontheemd zijn geraakt. “Wat ik daar
heb gezien en gehoord is te triest
voor woorden. Om mijn beelden extra
kracht bij te zetten, heb ik een Indiaan
uitgenodigd, die vertelt over de manier
waarop hele Indianenstammen worden
verdreven en vermoord door huurmoordenaars, die werken in opdracht van
de machtige sojaboeren. Deze boeren
verwerven op deze manier grond om
het uiterst lucratieve soja te verbouwen.
En die soja wordt weer voor een groot
deel naar Nederland geëxporteerd,
waar het als veevoer wordt gebruikt.”

Een maand lang verbleef Wiek
Lenssen met zijn vrouw Diana in Brazilië
om met zijn filmcamera vast te leggen
wat de intensieve veehouderij, zoals
die nu ondermeer in Noord-Limburg
volop in ontwikkeling is, voor gevolgen

heeft voor de inheemse bevolking van
dat land. “Wat je niet ziet wanneer je in
de supermarkt een stuk vlees koopt, is
de tragiek die achter de vleesproductie
schuilt. In Brazilië vindt momenteel
een ecologische ramp plaats en wordt

een soort guerrillastrijd gevoerd tegen
de Indianen, die van hun land verdreven worden.” Tijdens het debat op de
Floriade laat Lenssen beelden zien van
de ontbossing van gebieden in Brazilië,
maar ook van Indianen, die volkomen

Lenssen hoopt met zijn korte documentaires het publiek te kunnen laten
zien welke schaduwzijde de schaalvergroting in de veehouderij heeft.
“Vroeger haalden wij in Nederland ons
voedsel uit de eigen omgeving. Je wist
wat je at en je wist wat de gevolgen
voor de omgeving waren. Dat beeld
is naar de achtergrond verdwenen,
waardoor wij geen notie hebben van
de drama’s die zich verspreid over de
wereld afspelen om in onze behoeften te voorzien. Juist dat wilde ik met
de camera vastleggen. Ik ben heel
benieuwd hoe de deelnemers aan
het debat hierop reageren. En ik hoop
natuurlijk het publiek een spiegel voor
te zetten, zodat zij een completer beeld
krijgt van de ontwikkelingen rond de
intensieve veehouderij.”

Vervolg voorpagina

De bieb is geen Zwitsers zakmes
Vier sprekers geven deze avond
hun visie op de bibliotheek van nu en
de toekomst. Thijs Kuipers, directeur
van de bibliotheek in Eindhoven, gaf
een somber beeld. Zo is het aantal
uitleningen in elf jaar met 34%
gedaald. “En dat blijft dalen”, zei
hij. Dat komt onder meer door het
veranderde leesgedrag van onder
andere de jongere generatie. Hij
vergelijkt de bibliotheek verder met
een Zwitsers zakmes. “Er zijn aan
de bibliotheek steeds meer functies
toegewezen, die ze onmogelijk
allemaal kan vervullen. Er moeten
keuzes worden gemaakt. Ook wat
betreft de doelgroep.” Namens de
bibliotheek van Horst deed Matijn
Tolsma het woord. Volgens hem neemt
de Horster bieb een unieke positie in.
“De bibliotheek trekt jaarlijks 90.000
bezoekers. Onze speerpunten zijn
leesbevordering en het tegengaan

van laaggeletterdheid.”
Na de lezingen was het de beurt
aan de raadsleden en het publiek.
Zij mochten reageren op een aantal
stellingen. De publieke tribune was
voor een groot deel ingenomen door
sympathisanten van de bibliotheek in
Sevenum. Zij zijn bang dat de bezuinigingen betekenen dat de bibliotheek
in het dorp moet sluiten en hebben
het idee dat de Horster bibliotheek een
voorkeursbehandeling krijgt.
Jac Willekens van de Sevenumse
bibliotheek: “De bibliotheek in
Sevenum is ook belangrijk en door
stomme bezuinigingen zouden we
moeten sluiten. Wij vinden dat er
in elk geval een servicepunt moet
blijven. Er moet ergens bloed vloeien,
maar niet in Sevenum.” Richard van
der Weegen van de PvdA-PK vroeg
zich daarentegen af of mensen nog
wel behoefte hebben aan een fysieke

vestiging. “Er wordt steeds meer via
het internet naar informatie gezocht
en gedownload. Willen we nog wel

fysiek rondneuzen?” Een daadwerkelijk
advies aan de gemeenteraad kwam er
deze avond niet.

3

Ontspannende
voetreflexmassage
Zumba voor beginners,
ouderen en mensen
met beperkingen
Luxe
manicurebehandeling
inclusief Shellac

€45,00

€22,50
€5,00

€2,50
€50,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl

20
09

nieuws 03

Jan Aerts 42 jaar op dezelfde school

‘Ik vond het altijd leuk
om kinderen iets te leren’
Na 42 jaar neemt Jan Aerts afscheid van basisschool Meuleveld in Horst. Helemaal weggaan doet hij echter niet.
Dat Jan Aerts geliefd is bij de leerlingen blijkt wel als de foto wordt gemaakt. Hij hoeft zijn voormalige klas maar
binnen te stappen of de kinderen vliegen op hem af. Zelf glimlacht hij bescheiden als hij daarmee wordt geconfronteerd. Al gaat hij het contact met de kinderen wel missen, geeft hij toe.

Ham kaas
croissants

Brood met smaak
HORST • GRUBBENVORST

“En ook met de collega’s en de
ouders. Maar dat zegt denk ik iedereen
die stopt met werken.” Hoewel hij
officieel al sinds 1 augustus niet meer
werkzaam is op Meuleveld, is hij nog
wel elke dinsdag op de school te vinden. “Vanmorgen heb ik bijvoorbeeld
meegeholpen het gymlokaal op te
bouwen en ik help leerlingen met hun
leesles. Daar wil ik graag nog wel een
tijdje mee doorgaan als het kan. Er zijn
nog enkele andere oud-docenten die
regelmatig op school komen. Nee, ze
zijn nog lang niet van ons af!”

‘Er waren jaren met
700 leerlingen’
Jan Aerts kon 42 jaar geleden
uit drie vacatures kiezen en besloot
voor de toenmalige st. Jozefschool in
Horst te gaan. “Het jonge team en de
school spraken me meteen aan. De
Norbertuswijk was toen een echte
groeiwijk. Zelf woon ik in Venlo en ik
wilde liever niet werken in mijn woonplaats. Bovendien was mijn moeder
afkomstig uit Horst, dus ik kende de
plaats goed.” In die 42 jaar heeft Jan

nooit reden gehad om een andere
school te zoeken. “Het is me hier altijd
goed bevallen. Daarbij had ik hier een
vaste baan.” Hij heeft echter wel twee
jaar op een andere school gewerkt. “Er
is twee keer een periode geweest dat
we te weinig klassen hadden. Dus heb
ik een jaar mijn groep 8 lesgegeven
op de Doolgaard en een jaar in een
ruimte op de Peelhorst.” Basisschool
Meuleveld en sbo (speciaal basisonderwijs) de Peelhorst zijn intussen een
vergaande samenwerking aangegaan.
Het is de bedoeling dat zij over enkele
jaren samen in een nieuwe school
gehuisvest zijn. Om alvast aan elkaar
te wennen verhuist de bovenbouw
binnenkort naar de Peelhorst en komt
de onderbouw van deze school naar
Meuleveld.

‘Er zijn veel leuke
dingen gebeurd’
In die ruim veertig jaar voor de klas
is er veel veranderd. Zo heeft de digitalisering ook zijn intrede gedaan in het
schoollokaal. En dat was voor sommigen in het begin wennen. “Vooral voor

de wat oudere garde”, lacht Jan. “Soms
wisten de kinderen veel beter hoe het
digi-bord werkte dan wij.” Maar ook de
manier van lesgeven is veranderd. “We
werken nu meer kindgericht. Er wordt
ook steeds meer van kinderen verwacht. We leven in een prestatiemaatschappij, kinderen krijgen voortdurend
prikkels. Dat vraagt een andere manier
van lesgeven. Vervelender is dat er veel
meer administratie bij is gekomen. Je
moet overal formulieren voor invullen.
Dat ga ik in elk geval niet missen.”
Jan heeft voornamelijk lesgegeven aan
de bovenbouw, groep 8 was zijn favoriete klas. “In dat schooljaar bereid je
ze voor op de middelbare school, zijn er
allerlei activiteiten zoals de musical. Erg
leuk om te doen. Het zijn de krenten uit
de pap. Ik heb het altijd leuk gevonden
om kinderen iets te leren. Je ziet ze
vooruit gaan. Maar in die 42 jaar zijn
zoveel leuke dingen gebeurd. Dat is te
veel om op te noemen.”
Op 28 september wordt er afscheid
genomen van Jan Aerts. Overdag is
er een groot feest en ’s avonds krijgt
iedereen van 18.30 tot 19.30 uur de
kans om Jan een hand te geven.

DE TWOPETJES Floriade-debat

nr. 47

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

A.s. zondag
Koopzondag
van 12.00 tot 17.00
uur.
Heerlijk
modeshoppen op
zondag.
u bent van harte welkom!
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Kom in de Kas

Derde prijs voor
zonnebloem Lottum
De derde prijs in de Kom in de Kas Zonnebloemwedstrijd is gewonnen
door Imke Driessen uit Lottum. Met een lengte van maar liefst 413 centimeter behaalde haar zonnebloem de derde plaats.

Sportmarkt 2012
Op de eerste Sportmarkt Horst aan de Maas, die op zondag 16 september in de Mèrthal en sporthal de
Berkel in Horst werd gehouden, presenteerden zich diverse sportverenigingen om hun activiteiten te
promoten. In en rond de hallen kon het publiek kennismaken met onder andere parasailen, tafeltennis
en volleybal. Ruim veertig verschillende sportverenigingen presenteerden liefst 21 verschillende sporten.
Ondanks het zonnige weer leek het er op dat het publiek de weg naar het evenement niet helemaal kon
vinden. Wellicht dat de Rode Lopershow en OP2012, die op vrijwel hetzelfde tijdstip in het centrum van
Horst plaats vonden invloed hebben gehad op het tegenvallende bezoekersaantal. Desalniettemin wisten
de vertegenwoordigers van de sportverenigingen nieuwe contacten te leggen. De Sportmarkt krijgt in de
toekomst een vervolg. Wanneer dat gaat gebeuren, wordt nog bekendgemaakt.

Naar het voortgezet onderwijs

Een grote stap
voor u en uw kind

Dit kweekresultaat leverde Imke
een speelgoedwaardebon van 15 euro
op, die zij inmiddels van de Kom in de
Kas organisatie heeft ontvangen. In het
weekend van 31 maart en 1 april 2012
bezochten zo’n 200.000 mensen Kom in
de Kas, het grootse publieksevenement
van de Nederlandse glastuinbouw.
Ook voor de kinderen waren er

Uw kind heeft afscheid genomen van groep 8 en gaat naar het
voortgezet onderwijs. Dat is vaak een grote stap. De veilige, kleine
school om de hoek wordt ineens een school met duizenden leerlingen,
verder weg en elk lesuur een andere docent. Wie zijn de vriendjes en
vriendinnetjes? Is mijn kind wel goed voorbereid op alle verlokkingen
zoals seksualiteit, drugs en roken? Redt mijn kind zich wel op die grote
school?
Allemaal onzekerheden voor zowel
kinderen als ouders. Van de school
krijgt u vaak meer informatie over de
“technische” kant van het onderwijs.
En als ouder ben je vaak ook geneigd
om het gesprek voornamelijk aan te
gaan over de resultaten. Maar vragen
waar uw puberende kind zich vooral
mee bezig houdt, zijn anders van
aard: met wie fiets ik naar school, wat
doe ik als ze vragen of ik een sigaret
wil roken en welke rugzak moet ik
kopen? Met andere woorden: in wat
voor cultuur kom ik terecht en hoe
stel ik me daar in op?

je kind steeds meer los laten. Enkele
tips voor een goed gesprek zijn:
• Neem de problemen van je puber
serieus en wuif ze niet weg.
• Preek niet, maar leg uit waarom je
een keuze maakt, zodat je kind er
iets van kan leren. Op deze manier
benader jij je kind ook als gelijkwaardig.
• Laat je niet alleen leiden door
cijfers. Probeer je in te leven in de
leefwereld van je kind.

Eastpak Project
Jongerenwerkers van Synthese zagen
de worsteling van zowel ouders als
kinderen en hebben daarom een
Hoe ga ik het gesprek aan?
Als ouder wil je dat het goed gaat met project ontwikkeld met de naam
je kind. Waar je op de basisschool nog `Eastpak`. Thema’s die worden
behandeld zijn: genotsmiddelen,
goed kan sturen moet je in deze fase

multimedia, gezondheid en relaties.
Het Eastpak Project bereidt kinderen,
en hun ouders, voor op de snelle veranderingen die ze meemaken als ze
naar het voortgezet onderwijs gaan.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
heeft Synthese gevraagd om twee
Eastpak thema-avonden te verzorgen
voor ouders op:
• 1 oktober in de bibliotheek, Venray
• 2 oktober in de bibliotheek, Horst
Tijd: 19.30-21.00 uur.
Kijk voor meer informatie en aanmelden (tot 27 september) op www.
mijncjg.nl en op YouTube onder de
zoekterm “Eastpak Project Synthese”.
Deelname is gratis.
Daan Rooijakkers,
projectcoördinator Synthese

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

diverse activiteiten. Zij ontvingen een
zakje zonnebloemzaad waarmee
zij konden deelnemen aan de
zonnebloemwedstrijd. In totaal hebben
340 kinderen hebben meegedaan aan
deze wedstrijd. Bij drie deelnemers
is het gelukt om een zonnebloem
te kweken die hoger is dan
400 centimeter.
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Communicatie vanuit het hart
Op zoek naar het onderbewustzijn van mensen, dat is het werk van Marijke Bonajo uit Sevenum. Ze heeft een
bedrijf in coaching, counseling en therapie. Dit alles is gebaseerd op het bewust worden van je eigen ik. In de
zomervakantie heeft ze enkele workshops gegeven in meditatief schilderen en boetseren.

“Voor iedereen zal meditatief schilderen of boetseren wel onbekend klinken. Het is ook iets anders. Het verschil
met normaal schilderen en boetseren
is dat ik mensen bewust wil laten
worden van een hele hoop aspecten van
zichzelf. Ik neem mensen mee in een
verhaal en op die manier kunnen ze een
eigen beeld creëren. Dat beeld kunnen
ze dan vormgeven.
Ik werk in kleine groepjes, want dan
kan ik goed individueel werken. Ik laat
ze, voordat we beginnen, veel vertellen
over zichzelf. Ik luister dan goed naar de
woorden die ze gebruiken. Op het einde
gaan we de kunstwerken bekijken en
dan ga ik vragen stellen aan de hand
van de woorden die ik in de loop van

de dag gehoord heb. Dan komen de
mensen tot de verrassende ontdekking
dat, wat ze maken, heel veel zegt over
hun leven. Men verwacht dat niet. Het is
veel meer dan creatief bezig zijn, want
mensen komen via deze sessies tot hun
onderbewuste. Dat is soms confronterend en vaak niet leuk”, legt Bonajo uit.

Ik krijg energie
van mijn werk
Voordat ze dit werk ging doen,
heeft ze enkele andere banen gehad.
Zo was ze onder andere onderwijzeres
en werkte ze bij de Rijksdienst voor
het Wegverkeer. Maar toen ze ziek
werd, vond ze dat het tijd was voor

iets anders. “Vaak moeten er ernstige
dingen gebeuren voordat je echt iets
gaat veranderen. We leren blijkbaar pas
na heel veel pijn. Zo was het dus bij
mij ook. Ik ben toen onder andere de
opleiding neurolinguïstisch programmeren gaan volgen. Dit is een manier
van communiceren, maar ik vond alleen
deze opleiding niet genoeg. Ik ging toen
een andere studie volgen die gebaseerd
was op de opvattingen van psychiater
Jung, een leerling van Freud. Hij vindt
dat er bij de mens maar een klein stukje
bewustzijn zit en de rest is allemaal
onderbewustzijn. Ik wil dat onbewuste
bewustmaken, zodat mensen ontdekken wat de eigenlijke drijfveren zijn.
Dit doe ik door mensen niet in hokjes

te plaatsen, goed te luisteren, niets op
te leggen en mensen zelf bij hun eigen
oplossingen te laten komen. Ik vind mijn
werk zo interessant en het boeit me
ook. Ik krijg energie van mijn werk, ik
ben erg blij dat ik dit ben gaan doen”,
vertelt ze.
Wat velen niet zullen weten, is dat
een Jungiaans Analytisch therapeut,
zoals Bonajo, ook zelf regelmatig naar

Musicaldagen
Dendron
Op het Dendron College in Horst vonden van maandag 10
september tot en met donderdag 13 september de musicaldagen
plaats voor alle leerlingen van vmbo2 en hv2. Elke klas heeft twee
dagen heel enthousiast aan een song uit een musical gewerkt. De
leerlingen volgde blokken van dansles en zangles. Deze lessen
werden gegeven door docenten van het Kunstencentrum Jerusalem
uit Venray. Uiteindelijk werden alle musicalstukken tijdens de
tweede dag samengevoegd tot één show en uiteindelijk werd de
show opgevoerd voor ouders, personeel en andere genodigden.

It’s Clean
Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Heeft u elektro-materialen nodig? Laat het ons weten!
Wij leveren materialen tegen zéér concurrerende tarieven!!!

maakt schoon op uw wensen

Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

www.its-clean.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum

WOENSDAG
26 SEPTEMBER
Professionele mannequins showen u
de nieuwste collectie tussen 10.00
en 17.00 uur. Bovendien ontvangt
u bij besteding vanaf € 125,- een
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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.
maandag 24 september gesloten i.v.m. kermis.

Warsteiner
24X30CL

9 fles
€3 fl8ess,9
en voor
€ 25,Per

23 SEPTEMBER

NDAG
KOVAON P12.00ZO
- 17.00 UUR

€ 10,95

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

een therapeut gaat. “Je moet aan je
eigen complexen en frustraties gewerkt
hebben, want als je dat niet doet, dan
draag je dat over op je cliënt. Ik heb
goede therapeuten die altijd bij een
aantal aspecten van mijn onderbewustzijn komen. Het is niet makkelijk, maar
het geeft je wel helderheid in je leven.
Je moet wel aan jezelf blijven werken
en dat vind ik leuk.”

Tel: 0478 691 271
SPOORSTRAAT 1, TiENRAy
www.modehuiscruysBerg.nl
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Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de warme steun en belangstelling na het overlijden van
onze lieve vrouw, mam en oma

Mien Clevers - van de Laar
De vele kaarten, bloemen en andere uitingen van betrokkenheid
waren ons tot grote steun.
Uit de drukte op de afscheidsdienst is gebleken hoeveel Mien voor
velen betekende. Jullie aanwezigheid heeft het tot een mooi en
speciaal afscheid gemaakt.
Hay,
kinderen en kleinkinderen.
Lottum,
september 2012.

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
Engels leren?
Lessen in kleine groepjes. Beginners,
gevorderden, conversatie en bijles.
Overdag of in avonduren.
Inlichtingen: 0478 58 53 40.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
TE KOOP AARDAPPELEN!
Kelkus, Bosstraat 63 Hegelsom.
Ik zoek zo spoedig mogelijk een
studio/appartement in Horst of
omgeving (± 15 km). Ik ben
alleenstaand. Tel. 06 33 68 35 09.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor het bezoek aan Wim, voor en na zijn afscheid.
Dankbaar zijn wij voor de troostende woorden,
de nabijheid en de warmte van velen,
de fijne en dierbare kaarten.
Wij vonden het fijn dat u samen met ons afscheid hebt
genomen van mijn echtgenoot, vader en opa

Wim Jans
Uw belangstelling was en is ons een grote steun.
José Jans & (klein-)kinderen

Horst, september 2012

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

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

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

Te Koop appelen zelf plukken
0,45 ct. per kilo.
Elstar en andere soorten.
Groot assortiment bloemen en planten.
P.v.Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo.
T. 06 53 13 01 32.

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

Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Klei je blij! Ontspannen bezig zijn
met een korte meditatie, dan kleien,
glazuren en bakken. 5 avonden om de
week op de donderdagavond, start
11 oktober. Alle lesmaterialen inclusief.
Meer info mariel.theeuwen@live.nl

PEDICURE ANGELI
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. nr. 077 398 83 42.
Rolsteiger nodig?
Verhuur en verkoop van professionele
rolsteigers. HDL Klimmaterialen
tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Caravanstalling Castenray. Afgesloten
en goed ventilerende stalling.
Stroomvoorzieningen aanwezig.
Tel: 06 14 27 35 19/06 10 64 02 23.
Alpha-cursus Kennismakingsavond
25 sept. 20.00 u.
Wiek & Nell Brugmans 077 366 21 98.
Te koop bolchrysanten,
mooie dikke kwaliteit in diverse
kleuren, niet de goedkoopste wel de
mooiste. In Lottum, Zandterweg 9A
en in America, Veenweg 5A;
hier ook potrozen.
Dagelijks open tot 1 november.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Gezond afvallen. Mooier Gewicht biedt
groepsbegeleiding aan bij afvallen.
De eerste groep zit vol, er start een 2e
groep op woensdag van 20.00-20.45 in
Sevenum. Vergoeding mogelijk.
Info www.mooiergewicht.nl /
06 10 13 71 67.
Gevonden bruin etui (met opdruk)
met enkele sleutels en label in de buurt
van de Hombergerweg/Vonkelseweg.
Tel. 06 48 78 24 74.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Grafmonumenten
en restauratie

cafÉ

TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

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

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Yogacentrum L’Espoir.
Voor yoga en intensieve yoga.
Bel: 077 398 51 36.
Viooltjes, hei, tuinplanten, bomen
Mooie grote viooltjes, hei, tuinplanten,
lei, sier, fruitbomen, vaste planten,
beukenhaag, diverse hagen, potgrond.
Gemiddeld 35% goedkoper dan elders.
Plantencentrum van den Beuken
St Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.
Ik zoek een studio/appartement in
Horst of omgeving (± 10 km), vanaf
november. Ik ben alleenstaand.
Tel. 06 16 76 98 55.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Man zoekt vrouw
Ik ben een man, spontaan, sportief en
met humor. Ik zoek een goed uitziende
vrouw die lief en eerlijk is, tussen de
50 en 57 jaar, niet rokend, voor een
lat-relatie. Tel. 077 477 18 67.
Bedrijfsruimte/loods te huur 185 m2.
Gedeeltijk verhard. Tel. 0478 69 81 85.
Bouwen in het groen.
Te koop: bouwkavel in het buitengebied van Broekhuizenvorst.
Oppervlakte ± 1600 m2.
Prijs op aanvraag: T. 06 53 17 18 52.
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
Gezocht huurwoning in Horst of
Meterik voor moeder en kind.
Tel. 06 22 82 95 69.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Verloren sleutelbos met fotohanger
tussen Horst en Broekhuizenvorst.
Graag een telefoontje naar
06 10 60 24 29.
Zondag 16-9 heb ik mijn fietssleutel
(incl. sleutelhanger schoentje) verloren
in omgeving Jan Linders Horst.
Tel. 06 57 67 75 08.
Te koop rode Toyota Aygo hatchback
1.0 5-deurs. Bouwjaar 2007, benzine,
998 cc en 68 pk. Bekleding dark grey,
km-stand 53.000 en ABS. U betaalt
geen motorrijtuigenbelasting en
onderhoudsboekjes zijn aanwezig.
Zeer leuke, nette auto.
Tel. 077 464 12 28/06 16 49 16 79.
Tk woonhuis. Open huis za 29 sept van
11:00 tot 15:00u. Goed onderhouden
tussenwoning met vrije achterom.
Pr. Bernhardstr. 5 Horst. Grote kamer,
keuken en tuin met mogelijkheid voor
een garage. Dit moet je zien!
Tel. 077 310 10 39.
&

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

www.theoarts.com

Antoine Dierx
& Marlie Hesen
Wij trouwen op 22 september
om 13.00 uur in het theehuisje
in het odapark te Venray.
Ons adres blijft:
Jan van Swolgenstraat 34
5866 AV Swolgen
Taoistisch gezondheid Praktijk.
Lessen in Tai Chi, Chi Qong & Ching I.
Gedipl. leraar ROC 06 19 58 59 04
Zie: YouTube: Shaolin Kempo History.
Voor behoud goede gezondheid.
Valise Atelier & Natuur
Extra schildercursus op woensdagavond
in okt/nov.Tevens mogelijkheid om
de waardebonnen in de Goodiesbags
van Horst aan de Maas te gebruiken.
Informatie hiervoor tel. 06 12 69 79 35
of info@valise.nl
Weggevlogen grote parkiet
op zaterdag 15-9 in de Mussenbuurt
in Horst. Groen met zwarte kop, gele
hals en rood-gele band boven snavel.
(twenty eight parkiet, AUS), man met
pootring. Tel. 06 30 43 19 16/
077 398 58 38.
Te koop vrijstaande, zeer goed
onderhouden, instapklare woning
met grote tuin (1.085m2), privacy, geen
achterburen. Garage, hobbyruimte.
Leefkeuken, 4 slaapkamers. Vraagprijs
euro 325.000 k.k. Inl. 06 46 14 23 76/
06 42 73 84 72.
Te koop snijbonen voor de diepvries.
Tel. 077 467 16 33.
Gezondheid en welzijn. Massageen aromatherapie. Mayke Proosten
077 398 61 14.
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.
Vermist Cuby, een jonge zwart-witte
kater (1 jaar), sinds 2 weken weg.
Kenmerk witte rechtervoorpoot met
zwarte vlek. Maas, Schoolstraat 80
Horst. Tel. 077 398 06 65.
Nu te huur bij STervideotheek!
Venloseweg 2, Horst: Men in Black 3/
Safe/Intouchables/Cleanskin/American
Pie Reunion/Machine gun Preacher/
Dark Tide/Quiz/We Bought a Zoo. Actie:
2 dagfilms + 2 weekfilms € 10,00.

M
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Dag en nacht bereikbaar

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

Een ontmoeting werd
vriendschap
Vriendschap werd liefde
Liefde werd trouw

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

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Geboren op
16 september 2012

Mees

Broertje van Saar
Zoon van
Wendy en Linda Faber
Westsingel 45
5961 DD Horst

Welkom lief meisje!
Geboren op
6 september 2012

Kris

Zusje van Stan en Tess
Dochter van
Joep en Janneke Vossen
Pr. Margrietstraat 20
5961 BL Horst



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Romijn
10 september 2012
Broertje van Hayley
Zoon van
Pieter en Nolie den Mulder
Langevenseweg 6
5962 NK Melderslo
Verse groente en fruit.
De Grunte Garage Helmissenstraat 34
Broekhuizen. Open ma en wo 13.3018.00 uur, vrijdag 10.00-18.00 uur en
zat. 10.00-14.00 uur.
Riant woonhuis Horst. Open huis zat.
29 sep. 11-15 uur. Heel mooi en ruim
wonen in de leukste buurt van Horst.
Bwj. 2002. Luxe afwerking en met sfeer
ingericht. Nu fors in prijs verlaagd.
Willem Alexanderstraat 16
tel. 06 21 23 88 89.
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.

nieuws 07

Waak voor
Inbraak
genomineerd
Het project Waak voor Inbraak
is genomineerd voor de Hein
Roethofprijs 2012. Deze prijs wordt
jaarlijks toegekend aan initiatieven, die bijdragen aan het
voorkomen van criminaliteit of het
bevorderen van sociale veiligheid.
Vijf initiatieven zijn genomineerd
door Centrum Criminialiteitspreventie en Veiligheid. Op 29
oktober 2012 maakt staatssecretaris Fred Teeven bekend wie de prijs
van 20.000 euro gewonnen heeft.
De forse toename van het aantal
woninginbraken in 2006 en 2007 in
het politiedistrict Venray, waarvan
Horst aan de Maas deel uitmaakt,
vormde de aanleiding voor het
project Waak voor Inbraak. Waak voor
Inbraak is een integrale benadering
voor het voorkomen en bestrijden
van woninginbraken. Doel van het
project was een afname met 30%
van het aantal woninginbraken in
2009. Belangrijke subdoelstelling was
het voorkomen van woninginbraken
door preventieve maatregelen. Dit
is onder andere bereikt door het
vergroten van de bewustwording
bij inwoners, daders en partners en
het actief betrekken van inwoners
in de strijd tegen woninginbraken.
De resultaten zijn indrukwekkend. In
2009 is het aantal woninginbraken
ten opzichte van 2006 met 40% verminderd. De brede samenwerking op
het gebied van veiligheid en de inzet
van tal van opvallende maatregelen
leidden ertoe dat er veel aandacht
was voor woninginbraken, zowel bij
deelnemende partners als inwoners.
Burgerparticipatie in de strijd tegen
woninginbraken kreeg vorm en er
waren verschillende innovatieve
acties. De aanpak wordt nu verspreid
naar gemeenten in Midden-Limburg
en het is de ambitie van de initiatiefnemers om Waak voor Inbraak vanaf
2013 over heel Limburg uit te rollen.

MA-Run door Horst aan de Maas
Voor de 26e keer reed de Maria Auxiliatrix Run, bekend geworden onder de naam MA-Run, zaterdag
15 september door Horst aan de Maas. De deelnemers mochten plaatsnemen in de zijspan of mochten
achterop een van de ruim tweehonderd motoren. Onder grote publieke belangstelling trok de karavaan
luid toeterend door de regio. Ruim honderd verkeersregelaars en begeleiders zorgden voor een veilige
doorgang door de verschillende dorpen. Ook de weergoden hielpen een handje door het zonnetje
regelmatig te laten schijnen.

Vervolg voorpagina

Afvalinzameling scoort 6,9
Uit het onderzoek blijkt dat hoe
ouder inwoners zijn des te beter zij hun
afval scheiden. 75-Plussers zijn over
het algemeen meer tevreden over de
afvalinzameling dan jongere inwoners.
Wel geven ouderen die slecht ter been
zijn aan moeite te hebben met het
tweemaal per week aan de straat zetten van het afval.
De geënquêteerden zijn over het

algemeen tevreden over de ophaalfrequentie en de inzamelmiddelen, die
door de gemeente beschikbaar zijn
gesteld. Een uitzondering vormt de
emmer voor het keukenafval. De
emmer is naar de mening van een aantal ondervraagden te licht. Bovendien
zijn opmerkingen gemaakt over de
kwaliteit van de deksels.
Een derde van de geënquêteerden

vraagt om stevigere emmers. Andere
inwoners van Horst aan de Maas
hebben zelf creatieve alternatieven
bedacht, zoals het vastzetten van de
emmers in speciale stoeptegels tot
het vastmaken van de emmers aan de
stoep met behulp van magneten.
De evaluatie wordt op 9 oktober
besproken in de gemeenteraadsvergadering.

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

Kinderdagverblijf

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

DAF toerrit in America
• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Vier generaties
Drika Leijsten-Philipsen uit Kronenberg werd 30 augustus de
trotste overgrootmoeder van Saar Daemen. Zij is de eerste dochter
van Nicole Raedts en eerste kleindochter van Ans Raedts-Leijsten
uit Sevenum.

De Pastoor Jeukenstraat in America was zaterdag 15 september
voor even DAF-straat. Niek Vervoort, voorzitter van DAF club
Nederland organiseerde afgelopen weekend een toerrit voor DAF
personenauto’s, waarbij het jubilerende model 66 centraal stond.
In een soort erehaag stonden 25 DAF’s van de Daffodil tot de 66
Coupé opgesteld voor het geboortehuis van de oprichter van de
DAF-fabrieken: Hub van Doorne. Na de samenkomst bij café Boëms
Jeu vertrok het gezelschap richting Simpelveld om de volgende dag
weer terug te keren in America.
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GEPLUKT Jan Koppes

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.

Als vrijwilliger is Jan actief betrokken bij Funpop, SOS Meerlo-Wanssum,
Boeken Steunen Mensen en nog een
heleboel meer.

Toon Kortooms

Koken met

Randy

Rijstepap
Benodigdheden:
• 400 gram paprijst
• 2,5 deciliter geslagen room
• 4 deciliter water
• 7,5 deciliter melk
• 1 kaneelstok
• 1 vanillestok
• 1 geperste sinaasappel
• 200 gram suiker
• Zout

Bereiding:
• Zet een pan op met een beetje
olie;
• verwarm de rijstkorrel tot hij
glazig is;
• blus het af met de melk, water,
slagroom en het sinaasappelsap;
• voeg daarna nog de kaneelstok
en de vanillestok toe;
• kook de rijst vervolgens verder
gaar;
• als de rijst bijna gaar is meng dan
de suiker en het zout erbij;
• laat het dan licht afkoelen en
spatel de geslagen room erdoor.

“Eigenlijk zou iedereen die het kan, vrijwilligerswerk moeten doen. Dan komen we met zijn allen een heel eind
verder.” Typisch een uitspraak van de veelzijdige Jan Koppes uit Meerlo. Deze week wordt hij geplukt.
In het Maasdorp Well werd Jan
Koppes 56 jaar geleden geboren. “Ik
groeide op in een gezin met vijf kinderen. Al voetballend en zwemmend
in de Maas heb ik als kind in Well een
heerlijke jeugd gehad. Ik behoorde overigens tot de eerste lichting leerlingen,
die naar de toen gloednieuwe mavo
ging. Daarvoor fietsten we elke dag naar
Bergen. Toen ik wat ouder werd trok ik
er met mijn vrienden regelmatig op uit.
Dan reden we met onze brommers naar
Meerlo om te dansen bij het Brugeind,
destijds een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Daar leerde ik Tiny kennen
en inmiddels zijn we al weer 34 jaar
gelukkig getrouwd.” Jan en Tiny vestigden zich in Meerlo. “Toen we getrouwd
waren, kochten wij dit huis. En tot op de
dag van vandaag wonen wij hier heerlijk. Het enige minpuntje is het steeds

Jan en Tiny kregen twee kinderen,
Marieke en Sjoerd. “En daar blijft het
bij”, zegt Jan lachend. “Sinds zestien
maanden hebben wij een kleinzoon:
Siem. Een heerlijk kind, waar ik beretrots op ben. Als iedereen zo vrolijk was
als hij, zou de wereld er stukken beter
uitzien.” De loopbaan van Jan startte in
de verkoop binnendienst bij een kunststoffabrikant. “Uiteindelijk vond ik een
baan bij de PTT. Ik werkte eerst op het
postkantoor in Boxmeer en daarna in
Venlo. Wat werk betreft de mooiste tijd
uit mijn leven. Tot in 2009 de postkantoren werden gesloten. Ik heb toen een
jaar thuis gezeten en dat was verschrik-

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Nu

,
7
€

Oplossing vorige week:
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Sudoku
8

Randy

Trots op
kleinzoon Siem

kelijk.” Een bijzondere eigenschap van
Jan is het onderhouden van jarenlange
vriendschappen. “Ja, ik heb veel vrienden. Zo hebben wij regelmatig een reünie. Met vrienden van vroeger, uit Well
en met voetbalvrienden uit mijn tijd bij
SV Meerlo of met de collega’s van het
voormalige postkantoor in Venlo.”

BONUS
PUZZEL
3

Eet u smakelijk!

drukker wordende verkeer in het dorp.”

Aanbieding geldig vr 21 en za 22 september 2012

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.

“Ik vind het heerlijk om mij met
andere mensen op diverse fronten in
te zetten voor een goed doel. Maar
naast het vrijwilligerswerk heb ik nog
twee grote hobby’s: tuinieren en Toon
Kortooms.” Aan zijn schitterende achtertuin, die aan een beek grenst is goed
te zien dat Jan daar regelmatig vertoeft.
“Wat Toon Kortooms betreft, daar spaar
ik alles van. Van gesigneerde boeken
tot tijdschriften waar zijn artikelen in
staan of waarin hij wordt vernoemd.
Inmiddels omvat mijn verzameling boeken van Kortooms zo’n 500 exemplaren,
waar heel zeldzame exemplaren tussen
zitten. Ik onderhoud ook contact met
Toon’s dochter Ingrid.” Als Jan naar de
huidige maatschappij kijkt maakt hij zich
toch enigszins zorgen over de jeugd.
“Vroeger waren wij altijd buiten aan het
spelen. Als je elkaar iets te vertellen
had, sprong je op de fiets en zocht je
elkaar op. Tegenwoordig lijken de jongeren alleen nog maar contact te hebben
via Facebook of sms.” Voor de vakantie
zoekt Jan het niet in verre landen. “Laat
ons maar heerlijk in Nderland vakantie
vieren. Lekker in een rustig hotelletje of
een leuk huisje. Daar komen wij onze
tijd wel mee door”, zegt hij tot besluit.
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Bavaria

2 kratten à 12 flesjes
van € 10,18
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Horster wichelroedeloper
helpt mensen in slaapkamer
Een wichelroedeloper is iemand die met zijn instrument aardstralen en wateraders kan ontdekken. Martien
Verstraaten (57) uit Horst beoefent deze bijzondere hobby, maar wat houdt het eigenlijk in?

WONEN
oefende ik alleen in eigen kring. Nu kom
ik overal. Iedereen kan namelijk last
hebben van aardstralen. Ze zijn overal en
je kunt er bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgen”, vertelt hij. “Zelfs honden en katten
reageren er op. Een kat zoekt de kruisingen van stralen op en een hond gaat niet
in zijn mand liggen als die toevallig op
een plek staat waar deze krachtige stralen elkaar kruisen. Daar komt namelijk
negatieve energie vrij, die voor klachten
kan zorgen. Vaak is het opgelost als je
een kamer iets anders inricht.”

Negatieve energie

Aardstralen en wateraders vormen
op de aarde een mystiek krachtenveld.
De krachten die vanuit de aarde komen,
hebben invloed op alles wat op aarde
leeft. Martien kan met zijn wichelroede
deze krachtige stralen opsporen. “Voor
mij begon het twintig jaar geleden.

10

Ik ging naar een paranormale beurs
in Venray. Daar leerde ik een oudere
man kennen, die met een wichelroede
werkte. M’n oudste dochter sliep slecht
en hij is komen kijken wat er aan de
hand was. Ze sliep op een kruising
van aardstralingen”, licht hij toe. “Dit

betekent dat de krachten bundelen en
zo sterk worden, dat je er last van krijgt.
Bij m’n dochter had dit slecht slapen tot
gevolg. We verschoven het bed en het
probleem was opgelost. Dit vond ik zo
mooi dat ik zelf01
ook ben gaan oefenen.”
“Nu weet ik09
er meer vanaf. Eerst

winkel&bedrijf
nieuws

“Ik kom vooral bij mensen in de
slaapkamers. Dat zijn de plekken waar
mensen geen rust kunnen krijgen door
de stralingen. Ze hebben vaak geen
flauw idee dat ze hun bed op een
kruising hebben staan. Ze bellen me
op met klachten en vragen of ik langs
wil komen”, vertelt hij verder. “Ik zeg
ze dan altijd dat ze me niet moeten
zeggen wat de klacht precies is. Dat
wil ik zelf uitzoeken en ik kom er altijd
achter”, lacht hij. “Vaak is het een
kwestie van het bed een paar centimeter verschuiven.”

“Het helpt ook wel eens bij baby’s
die altijd huilen. Ooit was ik bij een
jonge tweeling thuis. De ene jongen
huilde heel vaak en de andere niet. De
ouders hadden al van alles geprobeerd.
Ze hadden de jongens al van bed verwisseld, maar niets hielp. Ik ben gaan
kijken en kwam er snel genoeg achter
dat een van de bedden op een kruising
stond. Vervolgens zijn de bedden verder
uit elkaar gezet en was het probleem
opgelost. De jongen huilde niet meer
en de ouders konden weer rustig slapen. Dat is mooi om te horen.”

Klachten ontdekken
“Iedereen kan werken met de
wichelroede, maar je moet er wel
een beetje feeling voor hebben om
het goed onder de knie te krijgen”,
aldus Martien. “Mijn klanten zijn vaak
mensen die bijvoorbeeld slecht slapen
en vermoeid wakker worden. Met een
paar veranderingen in de inrichting van
hun kamer kan ik de problemen verhelpen. Je moet er alleen wel in geloven”,
lacht hij. “Er zijn mensen die er niet in
geloven, maar als achteraf blijkt dat het
werkt, dan is iedereen blij”, vertelt hij.

Ad ve r torial

Ontzorgen van klant
staat centraal
Verbouwen of renoveren van een woning- of
bedrijfsinterieur is vaak tijdrovend en kostbaar. Een
interieurontwerper inschakelen is dan een interessante
optie. Het scheelt tijd en doorgaans komen ontwerpers
met bijzondere invalshoeken of verrassende ideeën.
Ilona Janssen uit Horst startte in 2007 met interieurontwerpbureau StudioELF. Haar belangrijkste
uitdaging? Met verrassende oplossingen klanten
ontzorgen bij een interieurrenovatie of verbouwing.

Het resultaat is een harmonieus geheel,
waarover mijn klanten doorgaans heel tevreden zijn.
Vaak fungeer ik tijdens een verbouwing als intermediair
tussen aannemer en klant om de klantwensen optimaal
te kunnen verwezenlijken. Ik geef niet op als iemand
zegt dat iets niet kan. De juiste communicatie tussen
klant, aannemer en StudioELF is essentieel voor de
perfecte uitvoering van de opdracht.”

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

Zinvolle investering
“Investeren in een interieurontwerper is zinvol.
Door een gerichte aanpak bewaak ik budget, planning
en kwaliteit. In veel gevallen betaalt de investering in
een interieurontwerp zichzelf terug. StudioELF heeft
geen last van de vastzittende woningmarkt. Veel
mensen verkopen de woning niet, maar laten deze
geheel of gedeeltelijk verbouwen. Mijn uitdaging is
hun vertrouwde omgeving mooier en meer eigentijds
te maken. Klanten verrassen met ideeën waar ze veel
plezier aan beleven is het leukste wat er is.”

Onafhankelijk en betrouwbaar
“Ik ben als interieurontwerper onafhankelijk en
dat schept vertrouwen bij klanten. Het wegnemen
van een stuk zorg en coördinatie bij de klant is
belangrijk. Particulieren hebben meestal weinig tijd
om aanwezig te zijn bij de uitvoering van een project.
En bij bedrijven of instellingen krijgt iemand naast de
dagelijkse werkzaamheden vaak het verbouwingsproject
toegewezen. Dan spring ik bij om het project optimaal
te begeleiden.”
“Bij elk project maak ik met de klant vooraf
een helder plan. Of het nu gaat om advies voor
nieuwe gordijnen, de totale vernieuwing van een
woning- of bedrijfsinterieur, of het inrichten van
een nieuwbouwproject. In het plan verwerk ik de
wensen van de klant, aangevuld met mijn creativiteit.
Vervolgens verzamel ik materialen, zoals kleurenstalen,
en maak de eerste schetsen.

e!!
vicce
servi
jaar kwaliteit en ser
20 jaa
im 25
Ruim
Ru

Zwembaden - Sauna’s - Spa’s
Infraroodcabines - Stoombaden
Chemicaliën - Onderhoud en renovatie
Venrayseweg 87 Horst • Tel. 06-24972515
www.studio-elf.nl

Groesweg 43, 5993 NN Maasbree | T: (077) 465 26 78
info@aquafun-zwembaden.nl | www.aquafun-zwembaden.nl
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Ad ve rtorial

AL
SINDS
1990

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

Stones4U legt de basis voor
de juiste sfeer in huis en tuin
De juiste keuze van natuurstenen tegels en accessoires bepaalt in grote mate de sfeer in een interieur of
tuin. Stones4U in Beringe maakt die keuze gemakkelijker. In de showroom van Stones4U kunnen klanten een
uitgebreid assortiment aan natuurstenen producten en vloer- en wandtegels in alle soorten, kleuren en maten
zien en voelen. “Zelfs in maten, die in heel Nederland niet te vinden zijn,”
vertelt eigenaar Hans Tuithof.

ONDERHOUD
ROLLUIKEN
Hoeveel onderhoud doet u aan uw auto of huis?

Laat je rolluiken schoonmaken
en een onderhoudsbeurt geven!
Kom langs of bel gerust voor een afspraak te maken.

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
info@woninginrichtingpeters.nl - www.woninginrichtingpeters.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen

De overzichtelijke showroom van Stones4u

diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

CV-ketel nodig?

De sfeervolle en overzichtelijke showroom van
Stones4U aan de Noordervaart 5 in Beringe straalt rust uit.
“In onze showroom proberen wij de klant een beeld te
geven wat allemaal mogelijk is met steen. De meeste
producten importeren wij rechtstreeks uit Italië, China
en Turkije. Dankzij deze vaste inkoopkanalen kunnen wij
klanten een constante hoge kwaliteit en, indien gewenst,
natuurstenen producten in uitzonderlijke maten en kleuren
leveren.” Hans is niet alleen verkoper van tegels. Met zijn
bouwkundige achtergrond kan hij klanten tot in detail
adviseren over de toepassing van tegels of bijvoorbeeld
stenen traptreden.

Exclusief voor Nederland

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

NU 6% BTW

OP T

ITAIR EN
EGELS, SAN

EN!

LOONKOST

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

5r
2a
ja

“Ieder huis en iedere tuin heeft zijn specifieke
eigenschappen. Ik heb inmiddels zo’n 250 tuinen
aangelegd en bij diverse restauratieprojecten geadviseerd.
Zodoende ben ik er achter gekomen dat er veel vraag
is naar bepaalde maten tegels of traptreden. Door te
overleggen met onze leveranciers kunnen wij deze
maten exclusief voor Nederland leveren.” Hans toont een
constructiesteen waarvan een zijde een andere kleur heeft
dan de overige zijden. “Kijk, dit is ook een voorbeeld van
afwerking, waarvan ik vind dat het anders kan. Ik laat deze
stenen zodanig behandelen dat alle zijden dezelfde kleur
hebben. Daarmee kun je bijvoorbeeld een muurtje van een
vijver of fontein veel fraaier afwerken.”

Over de trends op het gebied van tegels is Hans
duidelijk. “Keramiek heeft de toekomst. Waar betontegels
en tegels van natuursteen niet altijd even kleurvast
zijn, heb je hiervan geen last bij keramische tegels.
Bovendien bestaan de meeste keramische tegels uit één
geheel, dus zonder ingebrand oppervlak. Bij een lichte
beschadiging zie je dan amper een verschil. Wij hebben
in ons assortiment een uitgebreide keuze keramiek tegen
gunstige prijzen. Ook hier behaalt de klant prijsvoordeel
door onze rechtstreekse import.”

Trends
In de showroom van Stones4U zijn niet alleen tegels
te vinden. “Wij hebben naast het uitgebreide assortiment
tegels een breed scala aan producten, vervaardigd van
natuursteen of beton. Dat varieert van schitterende
beelden tot stenen tuinaccessoires. Daarnaast kunnen
wij hoogwaardige tuinmeubelen leveren.” Een bezoek
aan de showroom van Stones4U werkt inspirerend.
In verschillende sfeerhoeken komen de producten
van Stones4U goed tot hun recht. “De klanten weten
de uitgebreide keuze en de adviezen die zij krijgen
zeer te waarderen. Dat is ook terug te zien in de hoge
klantentevredenheid en klantentrouw.”

Noordervaart 5 Helden-Beringe • T 077 3072120
www.verkoelengroep.nl

thema 11

20
09

Sophie. “Het begon met het verzamelen
van oude kop en schotels. Daarna ben
ik steeds vaker op zoek gegaan naar
leuke meubeltjes. Zoals oude kastjes
en tafeltjes. Die koop ik in speciaalza-

ken of ik vind ze op rommelmarkten.
Kijk, dit kastje stond bij het grof vuil in
Amsterdam. Mijn zus heeft het voor mij
meegenomen.” Tegen de wand staat
een lichtblauw kastje dat is gedecoreerd

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!
Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

met bloemetjes. “Dat heb ik zelf geschilderd, waardoor ik de meubelen een
persoonlijk tintje geef. Over persoonlijk
gesproken: het meest bijzondere stukje
handwerk in mijn woonkamer is de houten salontafel. Die is nog ooit gemaakt
door mijn opa.” Voordat Sophie haar
flat kon inrichten moest er wel het een
en ander aan gebeuren. “Toen ik hier
kwam wonen was het een verschrikkelijke puinhoop. Op de muren zat juten
behang, waar ik dagen mee bezig ben
geweest om het eraf te krijgen. Toen ik
uiteindelijk alles had geschilderd en de
vloer gelegd was, kon ik pas met het
feest van inrichten beginnen.”
De accessoires in huize Ewalts
zijn niet alledaags. “Veel kleur in het
interieur vind ik belangrijk. Vandaar de
kleurrijke accessoires zoals mijn antieke
glazen stolp, waarin prachtig gekleurde
opgezette vlinders zitten. Vaak kom
ik door mijn werk in de thuiszorg bij
mensen thuis. Dan lijkt het net of ik een
foto uit een woonmagazine binnenstap.
Ieder heeft natuurlijk zijn of haar eigen
smaak, maar ik vind moderne interieurs
vaak koud en steriel.” Dat laatste geldt

niet voor het interieur van Sophie’s huis.
“Koud is het hier in de winter wel”, lacht
Sophie. “Dit huis stamt uit 1964 en krijgt
binnenkort centrale verwarming, maar
dat terzijde.”

Met de neus tegen
de winkelruit
Hoe reageert haar vriendenkring
op het bijzondere interieur? “Bijna
iedereen vindt het gezellig bij mij thuis.
Er staat altijd wel weer iets nieuws en ik
verplaats vaak mijn meubelen en spulletjes. Dat houdt het interieur ook een
beetje levendig. Maar wat ik er niet van
wil maken is een soort jaren zeventig
paleis.” Op de vraag wat haar favoriete
meubel of woonaccessoire is, antwoordt
Sophie stellig: “Deze twee designstoelen
uit de jaren zeventig. Ze zijn opnieuw
bekleed met okerkleurige stof. Ik heb
lang getwijfeld of ik ze zou kopen, want
ze waren best prijzig. Nadat ik meerdere
malen met mijn neus tegen de ruit
van de winkel heb gestaan, heb ik ze
uiteindelijk toch gekocht. En daar heb ik
absoluut geen spijt van gehad.”

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

Plan nu uw tuin najaarsbeurt

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

en bestrating

Wie bij Sophie Ewalts de woonkamer van haar flat in Horst binnenstapt,
waant zich veertig jaar terug in de tijd.
“Ik ben gek op oude spulletjes, vooral
uit de jaren zestig en zeventig”, vertelt

WONEN

voor tuin

Het interieur van een huis spreekt. Het zegt veel over de bewoners. Waar de een de laatste trends op de voet
volgt, geniet de ander al jarenlang van dezelfde meubelen en woonaccessoires. Maar sommige mensen maken wel
iets heel bijzonders van hun interieur. Zoals Sophie Ewalts uit Horst.

Uw ideale partner

Oude spullen in een
nieuw jasje

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

077-467 24 13

•

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

www.veldpaustuinen.nl
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Complete inrichting bij elkaar verzameld

’Zonde om alles nieuw te kopen’
Waarom nieuwe spullen kopen als tweedehands net zo goed is? Het kan een boel geld besparen en met een
beetje geduld creëer je ook nog eens je eigen stijl.

kamer past?’ Dat bleek gelukkig wel
zo te zijn, alleen is ons matras nog een
stukje te kort. Het is iedere keer superleuk als ik iets moois vind, dat maakt
me helemaal happy. Bovendien is het
zonde om alles nieuw te kopen.”

“Ik ben het meest blij met de grote
salontafel”, vertelt Mieke Craenmehr
enthousiast. “De kleur is helemaal
geweldig. Hij was goedkoop en past
perfect. Ook hier maakte mijn vader
zich zorgen of het wel zou passen, want
ik had natuurlijk niets opgemeten.
Ik had geluk, want het past precies.”

We moesten er twee
uur voor rijden om
Niet alleen kitch
Het enige waar het stel nog wel
hem op te halen
eens over twist is hun verschillende
De trots van Terry Baeten is
zijn antieke bureau met retro stoel.
“Naar het bureau heb ik heel lang
gezocht en uiteindelijk vond ik een
mooie die ook nog eens niet te duur
was. De bureaustoel heb ik voor vijftig
euro gekocht van een oud vrouwtje.
We moesten er twee uur voor rijden
om hem op te halen, maar dat was het
wel waard.”

Wie de woning van Terry Baeten
(22) en Mieke Craenmehr (24) in
Horst binnenstapt, ziet direct dat
dit geen standaard ingericht huis
is. Geen Zweeds bouwpakketdesign
of meubels van de woonboulevard,
maar een mix van klassiek design en
frivool antiek. En bovendien: bijna
niets is nieuw gekocht, maar zorgvuldig bij elkaar gesprokkeld.
“Bijna alle meubels hebben we
gekocht op Marktplaats”, vertelt
Terry Baeten. “Sterker nog, we
moeten zo nog naar Deurne om
een nieuwe salontafel op te halen,
ook gekocht via Marktplaats.”

Hoewel het stel nog maar een
maand samenwoont in hun huis in
Horst hebben ze op deze manier al
een complete inrichting bij elkaar
verzameld.

Als ik iets moois
vind, maakt het me
helemaal happy
Het zoeken van spullen is door
de twee zelfs tot een sport verheven.
Iedere dag kijkt Baeten wel op de
bekende verkoopsite of er nog interessante spullen te koop staan binnen

een straal van 25 kilometer. En ook
Mieke Craenmehr struint regelmatig
Marktplaats af op zoek naar nieuwe
aanwinsten. “We liggen soms samen
op bed ieder met onze eigen telefoon
op internet te zoeken naar spullen”,
vertelt Baeten. “Het is leuk om her en
der spullen te zoeken en te zorgen dat
alles in huis bij elkaar past.”
Dat laatste is voor Mieke Craenmehr nog wel eens een probleem,
maar dan op een andere manier.
“Ik ben best impulsief. Het bed dat we
nu hebben, is best groot. Papa reageerde boos toen ik het had gekocht:
’heb je wel gemeten of het in de

smaken. Craenmehr: “Ik koop het
liefst alleen maar kitsch, maar Terry
heeft een wat rustigere stijl.”
“Al die bloemetjes en dat roze
vind ik niks”, vertelt haar vriend die
een pragmatische oplossing voor
het probleem heeft. “Terry heeft me
gewoon een vrijbrief gegeven voor
het inrichten van de wc”, vertelt
Mieke lachend.

Jonge starters
op woningmarkt
maken keuze
Iedere starter die aan een huis denkt, moet een keuze maken. Kopen of
huren? Vaak is het een lastige keuze. De een kan geen lening krijgen en de
ander huurt liever, omdat hij of zij nergens aan vast wil zitten. Maar
waarvoor kiezen jonge starters in Horst aan de Maas?
Bram Janssen (26) huurt een
bovenwoning samen met zijn vriendin Suzanne van Ras (22). “We huren
aangezien Suzanne nog met haar
studie bezig is. Alleen ik heb een vast
contract. In Breda woonden we ook
al samen, maar ik was eerder klaar

met mijn studie. Nu we terug in Horst
zijn, vonden we het niet fijn om weer
apart en bij de ouders te gaan wonen,
daarom hebben we nu weer wat
samen gehuurd”, legt hij uit. Of huren
weggegooid geld is? “Ja en nee. Het is
moeilijk om een huis te kopen als de
een nog studeert en de ander nog niet
de perfecte baan heeft.”

Ik wil zelf de
keuze hebben

ACTIE

Laminaat serenade
(incl. leggen ondervloer)

Jan
Leenders
Woning & Projectstoffering

Het juiste adres voor:
• Vloeren

• Vakkundig advies

• Gordijnen

• Kwaliteit

• Zonwering

• Scherpe prijs

• Shutters

• Goede service

Filiaal Panningen:
Raadhuisstraat 120
5981 BJ Panningen
077 3073377
Filiaal Horst:
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
077 3980855

www.binnenjanleenders.nl

2012

Marc Thijssen (25) en Pauline
Jacobs (24) hebben samen een huis op
De Afhang in Horst gekocht. “Ik heb er
voor gekozen om een huis te kopen”,
vertelt Marc. “Ik wil zelf de keuze hebben om te verbouwen. Het is een soort
vrijheid die je hebt als je een eigen
huis koopt. Als ik ooit weg zou gaan,
wil ik niet weer alles in de oorspronkelijke staat terug moeten brengen”, legt
hij uit. “En natuurlijk bouw je financieel
ook wat op als je een huis koopt. Het is
echt van jezelf.”
Makelaar Richard Deenen ervaart
de laatste tijd dat jonge starters steeds
meer huizen kopen in plaats van huren.
“Ik heb de afgelopen drie weken tien
huizen verkocht aan jonge mensen. Dat
is natuurlijk omdat de prijzen nu gunstig zijn. Er is veel aanbod en jongeren
kopen liever als ze voldoende geld van
de bank kunnen krijgen.”
Voor de meeste jonge starters is
hun school of werksituatie doorslaggevend in de keuze. Scholieren hebben
vaak nog niet genoeg geld en jonge
starters zonder vast contract kunnen
niet aan een lening komen die groot
genoeg is voor een huis. Als je als starter een eigen huis wilt hebben, moet je
dus goed sparen en hopen op een vast
contract, dat zekerheid biedt.
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Een vloer voor iedereen
In veel woonhuizen bepaalt de vloer de sfeer van het huis. Er is dan ook veel keuze in verschillende vloersoorten. Ga je voor klassiek eiken, uniek natuursteen of juist voor een strakke gietvloer?

WONEN
Soort natuursteen
bepaalt onderhoud

“Het voordeel van een houten
vloer is dat je die voor het leven hebt”,
vertelt vloerenspecialist Cis van Och.
De natuurlijke uitstraling van het hout
is voor hem het belangrijkste verkoopargument. “Een houten vloer leeft en
blijft leven.”
Ondanks dat kleeft er aan een
houten vloer bij sommigen nog een
negatief imago: een houten vloer vergt

10

onderhoud, kan bij temperatuurwisselingen gaan werken en gaat niet
samen met vloerverwarming. Volgens
Van Och gelden die argumenten niet
meer. Vloerverwarming onder houten
vloeren is geen probleem en met de
zogenaamde duo-planken, een combinatie van berkenmultiplex en een eiken
toplaag, werkt de vloer volgens hem
nauwelijks meer. En over het onder-

houd: ”Op de meest belopen plaatsen
hoef je alleen één keer per jaar een
klein beetje onderhoudsolie aan te
brengen.” Voor wie dat beetje werk
niet ziet zitten, is er laminaat of het iets
duurdere pvc. De duurdere varianten
gaan volgens de vloerenverkoper uit
Oostrum tientallen jaren mee. “En zelfs
een timmerman moet goed kijken om
het verschil met
echt hout te zien.”
01
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“Die ’look’ is ook bij natuursteen
belangrijk”, vertelt natuursteenspecialist Rob Alards. “Iedere natuurstenen
vloer is uniek en niet na te maken.”
Volgens Alards zijn de tegels verkrijgbaar in allerlei verschillende kleuren
en bewerkingen. “Er zijn tegels die
compleet met de hand worden bewerkt
en een klassieke uitstraling hebben,
of bijvoorbeeld moderne hoogglans
granieten vloeren.”
Jaren geleden was natuursteen
nog vrij prijzig, maar dat is met name
door de concurrentie en het internet
verleden tijd. Volgens Alards is er
tegenwoordig voor ieder budget wel
een natuurstenen vloer. Natuursteen is
een verzamelbegrip voor verschillende
soorten gesteente. De soort bepaalt het
onderhoud dat nodig is om de vloer
mooi te houden. Alards: “Marmer is
bijvoorbeeld poreuzer dan veel andere
soorten, maar het heeft wel een unieke
uitstraling. Veel mensen maken daarom
vooral een keuze op basis van een

combinatie van onderhoud en uitstraling van de vloer.”

Je kunt het zo gek
niet bedenken
Voor wie niet voor een natuurlijke uitstraling gaat, maar liever een
strakke, naadloze vloer wil, zijn er
giet- en siergrindvloeren. Vloerspecialist
Roy Jansen uit Deurne legt vooral
gietvloeren in woonhuizen en af en
toe siergrind. “Het voordeel van een
gietvloer is dat het er strak uitziet, de
vloer is vloeistofdicht en makkelijk in
het onderhoud. En je kunt het zo gek
niet bedenken of het is mogelijk om
hem in die ene kleur te mengen”,
aldus Jansen. In bestaande huizen
worden giet- of siergrindvloeren vaak
over bestaande vloeren heen gelegd.
Vooral siergrind is volgens Jansen goed
geschikt om oneffenheden in vloeren
weg te werken. “Onze vloeren kun je
over alle ondergronden heen leggen.
Bij tapijt hoef je alleen de stof weg
te halen, de lijm kan gewoon blijven
zitten.”

Advertorial

Een eigen kwaliteitsatelier en alles voor raamdecoratie

Salet Gordijnenatelier, al 50 jaar marktleider
De naam geeft slechts een kleine indruk van wat Salet Gordijnenatelier te bieden heeft. Want iedereen kan er terecht voor álles wat te
maken heeft met raamdecoratie. Jaloezieën, zonwering, insectenhorren en natuurlijk ook gordijnen. Of u nu uw slaapkamer, gehele huis of uw
bedrijfspand wilt inrichten. Salet Gordijnenatelier is de geschikte partner als het om raamdecoratie gaat.

Marco. Om een goed persoonlijk advies te
geven komt een medewerker altijd eerst de
locatie bezichtigen. “We vinden het belangrijk
de klant persoonlijk te spreken. We bekijken
tevens de mogelijkheden in de ruimten en het
interieur en bespreken het budget. Daarna volgt
een advies op maat over de meest geschikte
raamdecoratie”, vertelt Daan enthousiast.
Showroom voor particulieren
Op de locatie in Sevenum is naast het
atelier een uitgebreide showroom ingericht.
“Ons atelier is toegankelijk voor klanten, zij
kunnen een kijkje nemen hoe de gordijnen
worden gemaakt.” Ook de showroom is
een bezoek waard. Hier kunnen de klanten
verschillende producten zien en de diversiteit
aan stoffen voelen. “Het assortiment is zeer
breed, van vouwgordijnen tot jaloezieën
tot plissés maar ook voor insectenwering,
lichtwerende of geluiddempende gordijnen
kunnen mensen bij ons terecht. Tot slot wil ik
nog het volgende kwijt”, zegt Marco met een
glimlach, “veel mensen denken dat we ons
alleen richten op de zakelijke markt, maar
ook voor de particuliere markt zijn we zeer
interessant. De komende 50 jaar zijn we ook
graag particuliere klanten goed van dienst.”

Marco Niehsen (l) en Daan Salet (r) in de showroom van het bedrijf
Sinds 1962 is het bedrijf actief in de
regio. Met Sevenum als vestigingsplaats staat
inmiddels de derde generatie aan het roer,
namelijk Daan Salet en Marco Niehsen. Samen
met elf vakkundige medewerkers vormen zij
Salet Gordijnenatelier.
Eigen atelier voor specifieke wensen
Bij Salet Gordijnenatelier werken enkel
zelfopgeleide vakmensen. Elke medewerker

beschikt over veel kennis en ervaring op het
gebied van inrichting, producten en stofsoorten.
“Gordijnen zijn tegenwoordig op veel plaatsen te
verkrijgen. Wilt u een goed advies of heeft u een
specifieke wens, dan bent u bij ons op de goede
plek. Wij denken mee, kijken wat bij iemand past
en maken vervolgens het product geheel zelf in
ons eigen professioneel ingerichte atelier”, aldus
Daan. Gordijnen in een specifiek gewenste plooi,
een eigen print op een gordijn of afwijkende

maatvoering, het kan allemaal. ”Alles wat hier
het atelier verlaat, staat voor maatwerk en goede
kwaliteit, dat is het verschil!”
Advies op locatie
Persoonlijke begeleiding staat bij Salet
Gordijnenatelier voorop. “Degene die je aan de
telefoon krijgt, blijft het aanspreekpunt, van advies
tot het plaatsen van de gewenste raamdecoratie.
Dat vinden klanten prettig en wij ook”, vertelt

Mommesstraat 11, Sevenum
Industrieterrein Berghem-Zuid
I: www.salet-gordijnenatelier.nl
E: info@salet-gordijnenatelier.nl
T: 077 467 21 97
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Sjaak, een terechte nominatie.
Van harte gefeliciteerd!
Goed ondernemerschap
moet je belonen.
shorst.

Dat is het idee van Rabobank Maa
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Sjaak, van harte gefeliciteerd me
aan de Maas 2012!
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Cogas Zuid B.V. | Postbus 72 |

B-E De Lier feliciteert
SJAAK VAN DER HULST
met de nominatie voor
ondernemersprijs 2012

Schildersbedrijf Wim Peeters

Wij feliciteren rozenkwekerij van
met hun nominatie

www.cogaszuid.nl

delier.nl

Simonsstraat 33A, Sevenum, www.b-e
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GROEIKRACHT VOOR ONDERNEM
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j
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tie
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Gefeliciteerd met jullie nominatie!

T (077) 398 12 16
Afhangweg 9 5961 EA Horst •
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www.loonbedrijfjenniskens.

Handelstraat 3
5961 PV Horst

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

ulst
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e
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o
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en veel s

Peperstraat 47
5975 BT Sevenum
T 077 - 4671420
info@cd-engelen.nl
www.cd-engelen.nl
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Brinkman feliciteert
v.d. Hulst rozenkwekerijen

met haar nominatie voor de
aan de Maas
ondernemersprijs Gemeente Horst
KONINKLIJKE

Brinkman Agro BV - L.J. Costerstraat 48 - 5916 PS

Rozenkwekerij van der Hulst
gefeliciteerd met jullie nominatie!
burg.nl

Groesweg 7, Maasbree, www.elektrolim

Sjaak van der Hulst
Van der Hulst Rozenkwekerijen te Meterik
met de nominatie voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012

Venlo - Email: venlo@brinkman.nl
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Wij feliciteren de
familie Kersten
van Hoeve Rosa
met de nominatie!

Grondmonsters
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de familie Kersten
met de nominatie!
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Fons, gefeliciteerd met je nominatie!
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Een AB’er krijgt geen boe-geroep

We feliciteren Fons en Yvonne
met deze welverdiende nominatie!
Goed ondernemerschap
moet je belonen.
shorst.

www.ab-werkt.nl

Fons en Yvonne Kersten
Melkveebedrijf Hoeve Rosa te Sevenum
met de nominatie voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012

Dat is het idee van Rabobank Maa
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Tom, van harte gefeliciteerd met je nominatie
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Connecting customers
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Maas 2012
ondernemersprijs Horst aan de
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HET NIEUWE WERKEN VRAAGT
EVING
EEN ANDERE KANTOOROMG
Martin Cuypers BV feliciteert
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feliciteert
Munckhof group Horst
met de nominatie voor de
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www.martin-cuypers.nl
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Advertentie Munckhof felicitatie.ind

Tom, gefeliciteerd met je nominatie!

20 19 www.asnoordlimburg.nl
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398

Tom Roefs
Munckhof Groep bv te Horst
met de nominatie voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012
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Bespreking Poll week 36

Iedereen moet van natuurgebieden kunnen genieten
Dit was de stelling van week 36. Natuurgebieden als het Schuitwater,
de Peel en de Schadijkse bossen zijn visitekaartjes van deze regio. Fiets- en
wandelroutes nodigen bezoekers volop uit om van de natuur te genieten.
De stemmers op onze website waren het bijna unaniem met elkaar eens:
93% zei ja op deze stelling, slechts 7% zei nee. De conclusie zou dus kunnen
zijn dat de natuurgebieden van iedereen zijn en ook voor iedereen open
moeten staan. Achtergelaten rotzooi en een vernield bankje dienen we

dan maar voor lief te nemen. Een kleine minderheid is het hier niet mee
eens. Natuurgebieden zijn in de eerste plaats voor de dieren. De overlast
die mensen veroorzaken kan zelfs leiden tot het vertrek van bepaalde
diersoorten uit de natuurgebieden. De kans bestaat dat daardoor het
natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Zaak is daarom in elk geval om goed
om te springen met de natuur en een balans te vinden zodat zowel mens als
dier er zich thuis kan voelen.

Tijd kwijt
Het is mijn eigen taak om inbrekers buiten de deur
te houden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het project Waak voor inbraak van Gemeente Horst aan de Maas is genomineerd voor de Hein Roethofprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan
initiatieven, die bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit of het bevorderen
van sociale veiligheid. ‘Inbrekers vangen hier bot’, is te lezen op borden verspreid
door de gemeente. Maar kun je inbrekers echt buiten de deur houden? Een veel
gehoorde opmerking is: ze komen toch wel binnen als ze dat willen. De politie

vraagt burgers ook zelf een oogje in het zeil te houden. Zie je iets verdacht,
meld het dan! Maar ja, de politie is er toch voor om boeven te vangen! Aan de
andere kant kunnen ook wij ons steentje bijdragen. We kunnen niet van de politie
verlangen dat zij altijd en overal aanwezig is. Het is een kleine moeite om je huis
inbraakveilig te maken. Het is mijn eigen taak om inbrekers buiten de deur te
houden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Medewerkers verdienen ook een prijs > eens 76% oneens 24%

OPEN
DAG
OPEN DAG

Extra slaapkamer nodig?

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

29 september
15.00
- 19.00 uur
29 september
Dwarsweg
te Meterik
15.00 –819.00
uur
16 59
Dwarsweg 077
8 te851
Meterik
info@beautedeprestige.nl

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

RESULTAATGERICHT
Nauwkeurig
NATUURLIJK
Innovatief
Ambitieus
Eigenzinnig

Onze dakkapellen zijn inclusief
plaatsen en 15 jaar garantie

JACOBS

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL
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0478-531795

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

4 semibungalows

Verstraelenstraat
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3 patiobungalows

Ontwikkeling en realisatie:

Voormalige Harmonielocatie Sevenum

Informatie
avond!
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.30 uur
Kantoor H

(077) 321 91 00 | info@hp-vastgoed.com | www.hauzerenpartners.com

aegens in H
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De bladeren vallen. En dat
betekent dat de avonden weer
langer worden. Of juist korter?
Want buiten zitten met een
lekker biertje of een goed glas
wijn is er niet meer bij. Massaal
sluiten we de tuin- en balkondeuren en nestelen ons voor de
televisie of achter een tijdloos
goed boek. We zetten de
verwarming weer aan, gooien
een vers blok hout in de open
haard en zetten de klok weer
een uur terug. Dan is het leuk
om terug te blikken op wat we
afgelopen tijd allemaal hebben
meegemaakt in Horst aan de
Maas. De Floriade Innovatorent
met kop en schouders boven de
vele evenementen en gebeurtenissen uit. Maar neem ook eens
de tijd om terug te denken aan
de bloedhete Kennedymars, de
uitverkochte Horster Revue, de
bijzondere mini-kermis in
Broekhuizenvorst, het uitstekend bezochte Rozenfestival in
Lottum, het kersverse OP2012
of de soap rond het afvalsysteem. En zo zijn er nog talloze
voorbeelden te noemen van
gebeurtenissen om toe te
voegen aan de tijdlijn van de
geschiedenis van onze
gemeente. Ze brachten mensen
bij elkaar of dreven voor- en
tegenstanders uiteen. Maar het
geeft wel aan dat Horst aan de
Maas lééft. Het is niet alleen de
beste woongemeente van
Limburg van de laatste tijd,
maar ook de meest levendige.
Misschien vraagt u zich af
waarom D!rk nu al zo melancholisch over het afgelopen jaar
doet. Er staat de komende tijd
immers nog heel wat te
gebeuren. De Serumse Fiste,
Bokkenollen en niet te vergeten
de vele exposities en voorstellingen die de komende maanden nog te zien en horen zijn.
De werkelijke reden om nu al
vast terug te blikken is net zo
onbegrijpelijk als het feit dat er
nu al pepernoten in de schappen van de supermarkt liggen.
Want als je daar de klok op
gelijk moest zetten, raakten we
de tijd helemaal kwijt.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

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.
Ik ben 15 jaar vrijwilligster van de afdeling De Driehoek en 3 jaar voorzitter.

‘Ouderen doen bij ons de
dorpsnieuwtjes op’
Zus Arts werkt al 15 jaar als vrijwilliger voor
de Zonnebloem. Ze kookt er één keer per
jaar voor een groep ouderen. Zo hoorde ze
ook dat er in verschillende dorpen zogenoemde eetpunten zijn. Plekken waar
oudere alleenstaanden samen een warme
maaltijd eten. ‘Waarom zou dat in Swolgen
niet kunnen’, was een gedachte die bij haar
naar boven borrelde. Na een advertentie in
het dorpsblad ‘de Haverkist’ meldden zich
8 vrijwilligers en ging het balletje echt aan
het rollen. Circa zes weken later zaten 20
ouderen voor het eerst met elkaar aan tafel
in zaal Wilhelmina. “En het was superleuk! ”,
vertelt Zus. “Direct vanaf het begin.”
Gezelligheid
Inmiddels schuiven elke vierde dinsdag
van de maand tussen de 22 en 24 gasten
aan bij het Vrijwilliger Eetpunt Swolgen.
“We beginnen om half 1 maar de eersten
druppelen al om iets na 12 uur binnen. Ze
komen om te eten, maar vooral ook voor de
gezelligheid en het kletsen. Ouderen doen
hier hun dorpsnieuwtjes op” Daarmee raken
we meteen ook het mooie aan vrijwilligerswerk voor Zus. “Door dit te organiseren haal
je ouderen uit hun huis en uit hun isolement.
Veel oudere mensen zijn toch alleen. Soms
denkt men wel eens dat eenzaamheid alleen
in de stad voorkomt, maar ook in een dorp
heb je dat. En dan is het maar wat ﬁjn dat
deze mensen in ieder geval één keer in de
maand met anderen samen kunnen eten.”
Vrijwilliger Eetpunt Swolgen zet altijd verse
producten uit de regio op tafel. Tonnie van
Mierlo kookt de maaltijden en zorgt voor de
ingrediënten. “Het moet natuurlijk ook lekker

zijn”, lacht Zus. “We zijn altijd met drie vrijwilligers om de groep te begeleiden. Eén persoon
zit ook echt aan tafel en helpt de mensen met
bijvoorbeeld opscheppen of vlees snijden.
We hebben er ook iemand bij die blind is en
die helpen we ook met allerlei dingen. Maar
we laten de mensen het wel altijd eerst zelf
proberen.”

Openbare hoorzitting

Behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 25 september 2012 wordt een
vergadering gehouden van de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie brengt advies uit over
te nemen besluiten op bezwaarschriften. De
hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis
in Horst (ingang via hoofdingang).

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning
voor het plaatsen van twee schietbomen
met kogelvangers Kromboschweg 1
te Grubbenvorst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Evaluatie afvalinzameling
Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas heeft het
nieuwe afvalinzamelingssysteem geëvalueerd.
De resultaten en ervaringen met het nieuwe
systeem in het eerste half jaar zijn geïnventariseerd.

Ook zijn de resultaten van het bewonersonderzoek bekend. Meer over de uitkomsten van de
evaluatie en het bewonersonderzoek vindt u op
de site www.horstaandemaas.nl.

Drempel over
Voor speciale gelegenheden zijn er een soort
cadeaubonnen. Voor moeder- of vaderdag
bijvoorbeeld. “De meesten blijven eigenlijk
daarna ook. Het is soms net alsof ouderen
nog een drempel over moeten. Dat ze het
idee hebben dat het niet voor hen georganiseerd worden of dat ze tot last zijn. Maar dat
is helemaal niet zo. We organiseren het juist
voor hen en dat zij het gezellig hebben. En
als ik dan na aﬂoop weer naar huis loop en
het is gezellig geweest, dan geniet ik daar
ook weer van.”

Gescheiden afvalinzameling in Horst aan de Maas

Provinciegeld voor monumenten
Horst aan de Maas
De Provincie Limburg geeft een miljoen euro
extra voor de restauratie en herbestemming
van Limburgse monumenten. Vier monumenten

in Horst aan de Maas proﬁteren daar van:
Kasteel Huys ter Horst en de kerken van
Broekhuizenvorst, Meterik en Broekhuizen.

Bodemsanering Afhang

Vervuilde grond wordt
schoon gemaakt
Deze week is aannemersbedrijf Driessen
Grondwerken BV uit Horst in opdracht van de
gemeente Horst a/d Maas gestart met een
bodemsanering op diverse locaties nabij de
Schoolstraat en Almeweg. De bodemsanering is
noodzakelijk om de uitbreiding van het project
"Afhang fase 2" mogelijk te maken.
Uit nader onderzoek is gebleken dat 5 locaties
ernstig verontreinigd zijn. De verontreiniging

zit op alle locaties tot op 2 meter diepte. Het
grondwater is op alle locatie niet verontreinigd.
Na aﬂoop van de sanering wordt de ontgraving
weer aangevuld. De werkzaamheden duren
ongeveer 4 weken.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben
gedurende de uitvoering, dan kunt u contact
opnemen met toezichthouder dhr. B. van de
Lisdonk (Oranjewoud, 06-51575985)

Onlangs opende bloemenwinkel ‘Bij Suus’ aan de Kloosterstraat 17-A in Grubbenvorst haar deuren. Wethouder
Leon Litjens feliciteerde de eigenares namens de gemeente Horst aan de Maas.
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Floriade positief beoordeeld
Nog ruim drie weken en de Floriade sluit haar poorten. Een goede reden voor HALLO om de straat op te
gaan en de inwoners van Horst aan de Maas te vragen naar hun mening over de Wereld Tuin Expo. En die blijken
overwegend positief te zijn.

Reymond van Loo stopt met zijn
fiets uitgerekend voor een bloemenwinkel om zijn verhaal te doen.
“Begin september ben ik naar de
Floriade geweest. Ik vond het een
mooie en geweldig opgezette tentoonstelling. Wat minder vond ik de vele
promotiestands, daar ben ik maar aan
voorbij gelopen. Mijn partner en ik
vinden het heerlijk om op een terrasje
naar mensen te kijken, en daar leende
de Floriade zich uitstekend voor”,
aldus Reymond. René uit Grubbenvorst
was vooral onder de indruk van de
kabelbaan. Hij vertelt: “Als je over de
Floriade loopt, kun je niet echt zien
hoe mooi de patronen van de tentoonstelling zijn. Vanuit de kabelbaan zie je
pas hoe prachtig alles is aangelegd.

Ik was onder de
indruk van de kas
met orchideeën

Birgit op de laak @birgitopdelaak
Collega uit Zwolle had #horstaandemaas en #Floriade2012
ﬁjnste vakantiedag. Te weinig dynamiek of gezonde rust.
Volgens hem het laatste

Ik vind het een mooi initiatief in
eigen achtertuin. Overigens sprak ik
laatst iemand die een seizoenkaart
heeft en zij is liefst 44 keer naar de
Floriade geweest.” Annie Nooijen ging
‘slechts’ drie keer naar de Floriade.
“Een keer met het werk en twee
keer privé”, zegt zij. “Ik was onder de
indruk van de kas met orchideeën.
Wat ik jammer vind is dat je heel veel
moet lopen.” Berend Brouwer vindt
de Floriade een mooi affiche voor de

Nieuws

regio. “Ik ben op zondag gegaan en
dat heb ik geweten. Het was beredruk en er stonden lange wachtrijen
bij verschillende paviljoens. Als ik
weer ga, dan beslist een keertje door
de week”, aldus Berend. De familie
Vervoort uit Sevenum is twee keer
geweest.
“Een keer in het begin en toen viel
het een beetje tegen”, zegt meneer
Vervoort. “Maar de tweede keer was
boven verwachting mooi. De horoscoop vond ik prachtig.” Zijn vrouw
vult hem aan: “De Willowman en de
schitterende kassen, dat vond ik echt
fantastisch.”

De horoscoop
vond ik prachtig
Gemeente Horst aan de Maas deed
in samenwerking met ondernemers
ook een enquête onder de inwoners.
Tegen inlevering van een bon met
vragen, kregen mensen uit Horst
aan de Maas een gratis tas. Volgens
de initiatiefnemers was de respons
geweldig en waren de tassen in ‘no
time’ vergeven.

Bekendmakingen

Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons
kunt u terecht voor o.a. Aqua Zumba,
Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen,
M.B.V.O. en nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.
Aqua-Joggen 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.

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.
Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Kortingsbonnen

5 dagen lang Kermis in Horst!
Van 22 t/m 26 september is er kermis in Horst.
Wil je voordelig kermis vieren, knip dan je
voordeel uit de speciale kermispagina's in deze
uitgave van HALLO Horst aan de Maas of

kijk op de website www.kermiskorting.nl.
Daar staan maar liefst 20 kortingsbonnen
voor diverse attracties en eetkraampjes.
Veel plezier op de kermis!

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.
Griendtsveen
St. Barbarastraat
Apostelweg 16
Helenaveenseweg 23
Grubbenvorst
Pastoor Vullinghsplein 2
Hegelsom
Niesweg 3
Horst
Schengweg 5a-7
Van Douverenstraat 49
Centrum Horst
Kronenberg
Meerweg 11
Meerweg 1

Lottum
Baron van Aerdtlaan 4
Veilinghof 17
Meerlo
Hoofdstraat 74
Meterik
Roothweg 1
Sevenum
Snelkensstraat 10
Creemerhof
Markt 8
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Vestigen uitsluitend recht voor onderhoud
en beheer openbare groenvoorzieningen
Horst aan de Maas.

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag. U kunt dit doen via
tel. 077 - 477 97 77 of via www.horstaandemaas.nl.
Als u een ‘afspraak op maat’ heeft gemaakt,
wordt u met voorrang geholpen. Wilt u er s.v.p.
rekening mee houden dat u bij de afdeling
Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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RAADSFEITEN
EDITIE 20 SEPTEMBER 2012

Commissie Samenleving 25 september

Presentatie politiebeleid
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 25 september 2012 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas (HadM).

Zorg en Activering: beleid en invoering
Wethouder mevrouw Op de Laak schetst deze
avond een beeld over de manier waarop het
beleid bij Zorg en Activering wordt uitgevoerd.
Kermisaanbod HadM
De fractie van de PvdA-PK heeft op 28 mei

De raadsvergadering
van 11 september 2012
Op dinsdag 11 september 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.

Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
Politie beleidsplan Noord- en Midden
Limburg
De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering
van 9 oktober 2012 gevraagd om in te stemmen
met het beleidsplan. In deze commissievergadering kunnen de leden vragen stellen
en hun mening geven over het beleidsplan.
Portefeuillehouder de heer Van Rooij en de heer
De Vries (ambtenaar openbare orde en veiligheid) houden een presentatie over het beleidsplan. De heer Stultiëns, chef basiseenheid Horst
van de Politie Limburg Noord, is aanwezig om
vragen te beantwoorden.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

2012 een schriftelijke raadsvraag gesteld met
het verzoek de vraag en antwoord te behandelen
in de commissie.
Raadsvoorstel Visie decentralisatie
jeugdzorg
Op 9 oktober 2012 wordt in de raadsvergadering
het voorstel Visie op de decentralisatie van de
jeugdzorg behandeld. Het voorstel is om dit
raadsvoorstel van te voren in de commissie
Samenleving te bespreken.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 25 september
2012 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Spreekrecht raadsleden
De heer Boreas maakte melding van verschillende gevaarlijke verkeersituaties in de kern
van Tienray en verzocht het college van
burgemeester en wethouders (B&W) om in
overleg met de provincie actie te ondernemen.
B&W zei toe deze situaties te onderzoeken en
in overleg te gaan met de provincie.
Stimuleringsmiddelen woningmarkt
Op 24 mei 2011 besloot de raad om de
garantieregeling en de woonketting voor de
verkoop van
kavels en woningen van de uitbreidingslocatie
De Afhang II in te zetten. Het voorstel aan de
raad was nu om deze stimuleringsmiddelen
voor alle locaties in Horst aan de Maas (HadM)
in te zetten. Een meerderheid van de raad
besloot om de stimuleringsmiddelen garantieregeling en woonketting in te zetten voor alle
locaties in HadM. D66 was tegen en pleitte
voor uitstel van deze middelen, totdat duidelijk
is welke maatregelen de landelijke overheid
gaat nemen. Ook de SP stemde tegen, de
SP vindt dat het geen taak van de gemeente
is, om deze maatregelen te nemen. PvdA-PK
stemde voor het voorstel; raadslid Boreas van
deze fractie stemde tegen.
Coördinatieregeling Wro CVI Haven
Raaiend
De raad stemde op 14 juli 2009 in met het in
procedure brengen van het bestemmingsplan
(BP) voor de geplande centrale verwerkingsinstallatie (CVI) voor zand en grind in
Grubbenvorst. Naast het opstellen van een BP
is voor het initiatief ook een omgevingsvergunning, een ontgrondingsvergunning (provincie)
en een waterwetvergunning (Rijkswaterstaat)
nodig. Door de coördinatieregeling toe te
passen liggen de ontwerpbesluiten van alle
aanvragen in combinatie met het ontwerp-BP
tegelijkertijd ter inzage en worden besluiten
tegelijkertijd bekendgemaakt. Dit schept
duidelijkheid voor de inwoners en verkort
procedures. Alle partijen – behalve de SP –
waren hier voor. Met meerderheid van stemmen paste de raad de coördinatieregeling Wet
ruimtelijke ordening toe voor de geplande CVI.
Ook werd duidelijk dat na het vaststellen van
het BP gestart kan worden met de afgravingen.

Maak kennis met de gemeente(raad)!
Sinds kort is er een programma voor de basisscholen in Horst aan de Maas, waarbij de groepen 7 t/m 8
in de raadzaal wordt uitgelegd, wat de gemeente is, wat de gemeente doet en wie de baas in de
gemeente is. Op 18 september 2012 bracht groep 7 van Basisschool de Doolgaard een bezoek aan het
gemeentehuis. Op het einde gaan de leerlingen, net zoals in de raadsvergadering, met elkaar in debat.

Structuurvisie Grubbenvorst
Al in 2007 is besloten tot het opstellen van een
structuurvisie voor Grubbenvorst. Aanleiding
was de grootschalige ontwikkelingen die in en
om het dorp speelden. Zoals de ontwikkeling

van Klavertje 4, de aanleg van de
Greenportlane, het (LOG) Witveld, de CVI
Raaiend. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt
in de structuurvisie, waardoor er een integraal
ontwikkelingskader is voor Grubbenvorst in de
komende jaren.
Met meerderheid van stemmen – de SP
stemde tegen - stelde de raad de Structuurvisie
Grubbenvorst vast. Het door PvdA-PK ingediende amendement om een verkenning naar een
nieuwe ontsluitingsweg en naar een toekomstige treinhalte Grubbenvorst Greenport op te
nemen in de Structuurvisie Grubbenvorst, werd
alleen gesteund door D66. Het amendement
werd daarom niet aangenomen.
Structuurvisie Klavertje 4
De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Venlo en de provincie Limburg hebben
in gezamenlijk overleg besloten om één intergemeentelijke structuurvisie voor het Klavertje
4-gebied met een totale omvang van 5400 ha
vast te stellen. Hiermee ontstaat een basis
voor uitwerking van (delen van het) Klavertje
4-gebied in bijvoorbeeld bestemmingsplannen
of omgevingsvergunningen. De raad stelde met
meerderheid van stemmen – de SP stemde
tegen - de Structuurvisie Klavertje 4 vast. De
door de PvdA-PK-fractie ingediende motie
(verbeteren luchtkwaliteit en behoud van het
meetpunt HadM) werd niet aangenomen. Alleen
de fracties van D66 en SP steunden deze motie. Deze steun was echter onvoldoende om de
motie aan te nemen.
Openbare groenvoorzieningen HadM
Door het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) kunnen gemeenten een
opdracht voor diensten, zonder voorafgaande
(Europese) aanbesteding, exclusief gunnen aan
een sociaal werkvoorzieningschap. Hiervoor
is een wettelijke grondslag nodig: een door de
raad vastgestelde verordening. Unaniem stelde
de raad de verordening 'Vestigen uitsluitend
recht voor onderhoud en beheer openbare
groenvoorziening Horst aan de Maas' vast.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering bekijken. Dat kan al daags na de betreffende vergadering. Nadat het verslag van de
vergadering is vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt u de vergadering in het digitale
archief raadplegen als videobestand en ook als
schriftelijk verslag.

Commissie Ruimte 26 september

Welstandsbeleid harmoniseren
De Commissie Ruimte vergadert op
WOENSDAG 26 september 2012 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst
aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
Harmonisatie Welstandsbeleid
Op 24 april van dit jaar ontving de Commissie

Ruimte informatie over de concept-Welstandsnota en de in te stellen commissie Ruimte en
Kwaliteit. Het college van burgemeester en
wethouders is van plan om in november de
concept-Welstandsnota aan te bieden aan de
gemeenteraad. Deze concept-Welstandsnota
zal deze avond opiniërend worden besproken.
Aan de hand van een presentatie ontvangt de
commissie informatie over de samenhang van
het welstandsbeleid met de technische toets en

de nieuwe opzet van bestemmingsplannen.
Evaluatie harmonisatie afvalinzameling
Op 9 oktober wordt in de raadsvergadering
het voorstel Evaluatie harmonisatie afvalinzameling behandeld. Het voorstel is om dit
raadsvoorstel van te voren in de Commissie
Ruimte tebespreken.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden
zich een mening vormen en wilt u daar zelf
ook aan bijdragen? Kom dan luisteren op
WOENSDAG 26 september 2012 vanaf 20.00
uur. U bent van harte welkom!
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Horst aan de Maas Ondernemend

Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf & Cultuurtechniek
Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf & Cultuurtechniek is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas Ondernemend
Podium. Maar wat is Jenniskens precies? Aan het woord is John Jenniskens, directeur van Jenniskens
Tuinbouwloonbedrijf en Cultuurtechniek.

Kees Van Rooij @keeshcvanrooij
@ﬂoriade_2012 Nationale Dag Noord-Korea (DPR Korea).
Verrassend en vriendelijk.

MATH PEETERS
Garagedeuren - kunststof kozijnen - zonweringen

Showroom: Simonshoek

4 Meijel

“In 1966 begon mijn vader, Thei,
met het uitvoeren van gemechaniseerde werkzaamheden in tuinbouwkassen. Het tuinbouwloonwerk is nog
steeds een belangrijke tak van ons
bedrijf. Het ruimen van het gewas aan
het einde van de teelt is een belangrijk
onderdeel hiervan. Naast het werk in de
tuinbouw, is er in de loop van de jaren
veel ander werk bijgekomen, samengevat onder de noemer cultuurtechniek.”
Hij licht toe: “Enkele voorbeelden
van projecten waaraan wij werken zijn:
aanleg van containervelden, aanleg
en onderhoud van gazons, grond- en
graafwerk voor nieuwbouw kassen
en bedrijfshallen, tuinen en sport- en
recreatieterreinen en aanleg van eb- en
vloedsystemen. Wij werken vaak in
deze regio, maar het komt ook voor dat
we op Texel asperges aanleggen, of in
het buitenland het grond- en graafwerk
voor een containerveld of een kassencomplex uitvoeren.”
Kenmerkend voor Jenniskens is hun
betrokkenheid. “Betrokkenheid is voor
ons hét sleutelwoord. Door een combinatie van betrokkenheid, deskundigheid
en ervaring kunnen wij het eindresultaat leveren wat onze klant verlangt.
Onze medewerkers denken mee met
onze klanten en zoeken samen met de
klant naar oplossingen. Daarbij speelt
deskundigheid natuurlijk een grote
rol. De betrokkenheid gaat verder dan

SEVENUM
DE KROUWEL

onze klantenkring. Wij dragen ook ons
steentje bij aan het verenigingsleven en
aan evenementen in de regio. Verder
ben ik zelf actief in diverse organisaties, zoals het regiobestuur van Cumela
(branchevereniging), het bestuur van
een tuinbouwloonwerk-studieclub en
de Industriële Club Horst”, vertelt John
Jenniskens.
“Wij doen mee aan de Floriade
om onze betrokkenheid bij de regio
te benadrukken. Door de Floriade verwachten wij een positieve boost voor
de regio en vooral voor de agribusiness.
De contacten die hieruit voortvloeien,
kunnen tot mooie dingen leiden. Wat
en hoe, dat zal in de toekomst blijken.”
“Naast onze deelname aan het
Horst aan de Maas podium hebben wij
werkzaamheden verricht bij de aanleg
van het Floriade terrein. Verder zijn we
ook betrokken bij het aspergepaviljoen
van Aceera”, vertelt John Jenniskens.
Meer informatie over Horst
aan de Maas Ondernemend en
Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf &
Cultuurtechniek vindt u op
www.horstaandemaasondernemend.nl

FASE 1& 2 bijNA 70% VERKOCHT

FASE 3 iN VERKOOP

S
I
U
H
N
OPE ag 23 sept.

z on d
2
2
g
a
d
r
.00 uur
zate
7
1
t
o
t
0
van 11.0

www.mathpeeters.nl

ACTIE!

30% korting op
Garagedeur met loopdeur


Vrij wonen op riante bouwkavel
 Ruime, vrije kavels van 800m2 tot ruim 1100 m2
in een ruim opgezet plan met landelijk karakter.
 Welstandsvrij bouwen.
 Ruime bebouwingmogelijkheden.
 Goede ontsluiting naar de A67 en A73.
 Op aanvraag is er een bouwcoach beschikbaar om
u te begeleiden met de realisatie van uw droomhuis.
 Wij bieden tevens sleutelklare woningen aan.
 Prijzen bouwkavel vanaf € 180.000,- v.o.n.
 Neem contact op met de makelaar voor alle mogelijkheden.

HAUZER & PARTNERS, VENLO
tel. 077 321 91 90

INTERMAKELAARS, HORST
tel. 077 398 90 90
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Rozendelicatessen in Lottum

Meer rust tussen de rozen
In zijn ouderlijk huis hebben Leo Vergeldt en zijn vrouw Diet een
mini-imperium rond het thema rozen opgebouwd, dat gerust tot een van de
best bewaarde geheimen van Lottum gerekend mag worden. Landhuis de
Maashof ligt pal aan de Maas en huisvest niet alleen een camping, maar ook
een theeschenkerij en een winkeltje in rozendelicatessen. Een prachtige
omgeving om te leven en te werken. “Toch gaan we het een stuk rustiger
aan doen”, aldus Diet.

Starters in de regio
Dokterbed
Bedrijf
Eigenaar
Plaats
Telefoon
Email
Website
Sector
Start

Dokterbed
John Wegman
Sevenum
088 365 83 72
sevenum@dokterbed.nl
www.dokterbed.nl
Interieurreiniging
01-08-2012

Activiteiten
Dokterbed komt bij de
mensen thuis voor het reinigen
van matrassen. Een belangrijke
reden om een matras te reinigen, naast aspecten van hygiëne,
is om huisstofmijt te voorkomen.
Dit is de veroorzaker van
allergische en astmatische
klachten. De huisstofmijt is een
haast onzichtbaar kleine (circa
0,3 mm) mijt die in huisstof
leeft, met name in matrassen,
kussens, gestoffeerd meubilair
en tapijt.
Doelgroep
Dokterbed is ideaal geschikt
voor mensen die last hebben van
allergieën, maar ook voor

mensen die van hygiëne houden.
Niet alleen voor de zakelijke
markt, zoals in hotels en bed and
breakfasts, maar ook voor
particuliere gebruikers.

Reinigen
op locatie
Onderscheidend vermogen
Dokterbed is een jonge
organisatie die is gespecialiseerd
in het reinigen van matrassen op
locatie, zonder het gebruik van
chemicaliën of water. De medewerkers komen naar de klant
toe, waardoor zij de mogelijkheid hebben om te bepalen waar
de reiniging gaat plaatsvinden.
Dokterbed start altijd met een
testreiniging, zodat zij de
klanten kunnen aantonen of het
matras is verontreinigd. Als het
nodig is, reinigt Dokterbed op
verzoek het hele matras.
Dokterbed komt graag bij de
mensen thuis in de regio
Noord-Limburg voor een demonstratie.

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

In de sfeervolle ruimte vertellen
Leo en Diet het verhaal van Landhuis
de Maashof. “Mijn ouders waren
pioniers op het gebied van kamperen
bij de boer”, vertelt Leo. “Het begon
allemaal in 1956, toen een Duitse
toerist aan mijn vader vroeg of hij zijn
tent hier op mocht zetten. Twee jaar
later runden mijn ouders op deze plek
een officiële camping.” Leo trouwde
met Diet en ze woonden een aantal
jaren in het dorp. “Tot we in 1985 de
kans kregen om de camping en het
huis over te nemen. Ik was inmiddels
kok van beroep en zag het wel zitten
om hier een restaurant te beginnen”,
aldus Leo. Diet vult zijn verhaal
aan: “Wij hebben eerst de camping
vergroot, een toilet- en wasruimte
gebouwd en de mogelijkheid voor
seizoensplekken gecreëerd. Ik ben

vervolgens met eetbare bloemen gaan
experimenteren. Van rozen maakte
ik jam en thee en van korenbloemen
azijn, en dat verwerkte Leo in zijn
gerechten. Zo vulden wij mooi de
periode tussen de aspergemenu’s en
de wildmenu’s op. Toen steeds meer
mensen vroegen of ik de producten ook
wilde verkopen, was het idee voor een
winkeltje geboren.”

Eetbare bloemen
Naast het beheren van de
camping en haar winkel- en
restaurantactiviteiten vond Diet ook
de tijd om een boek over eetbare
rozen te schrijven. “We kregen veel
mediabelangstelling. Wijlen Cas Spijkers
heeft hier zelfs nog een aflevering
van Koken met Sterren opgenomen.”
Nadat Leo en Diet gestopt waren

met het restaurant, gingen zij door
met de theeschenkerij. “Daar voeren
we de komende tijd de grootste
verandering door”, zegt Leo. “We
gaan het rustiger aan doen, en dat
betekent dat de mensen straks alleen
op reservering gebruik kunnen maken
van onze theeschenkerij.” Wat blijft
zijn de camping en de maandelijkse
activiteiten rond de Magie van de roos.
“Maar ook die activiteiten gaan wij
op een lager pitje zetten. We kunnen
dan meer onze eigen richting bepalen
en tijd naar eigen wens invullen.”
Vanaf oktober gaan Diet en Leo het dus
rustiger aan doen. “De mensen hoeven
zich echter geen zorgen te maken. We
vallen echt niet in een gat en genieten
nog van ons werk, zolang als de
gezondheid het toelaat”, zegt Diet tot
besluit.

Autobedrijf

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

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

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Dienstencentrum Mikado geopend
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

Als vorsten werden de gasten zaterdag 15 september tijdens de opening van het nieuwe
Dienstencentrum Mikado in Horst ontvangen. Bijna letterlijk, want ze kregen een rode koningsmantel
omgehangen en liepen onder begeleiding van tromgeroffel via de rode loper het gebouw binnen. Na
een toespraak door wethouder Birgit op de Laak werd de officiële opening verricht door het onthullen
van drie vlaggen voor het pand. Na de alcoholvrije bubbels kon het publiek tijdens de open dag het
totaal vernieuwde interieur van het Mikadogebouw bewonderen. De renovatie van de buitenzijde staat
als volgende onderwerp op het verlanglijstje van Synthese. “Zodra wij voldoende financiële middelen
hebben, gaan wij daarmee aan de slag”, aldus Francis Nijsen, die het interieurproject begeleid heeft.
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Vijf keer goud voor
slagerij Joosten
Tijdens de internationale ambachtelijke vakwedstrijden op de Slavakto
in de Jaarbeurs in Utrecht zijn op woensdag 19 augustus vijf ambachtelijke
producten van slagerij Joosten uit Horst bekroond met goud met ster.
De pittige grilworst, de gerookte
hampunt, de pastrami, de boerenmetworst en de boerenkoolstamppot vielen
duidelijk in de smaak. “Hiermee is aangetoond dat deze producten tot de beste
van Nederland behoren”, aldus slager
Lambert Joosten. De Slavakto is het
grootste evenement in Nederland voor
de vlees- en vleeswarenbranche. De
beurs vond dit jaar plaats van maandag

17 tot en met woensdag 19 september.
De internationale Slavakto vakwedstrijden staan bekend als de meest
prestigieuze in slagersland. “Mijn
ambachtelijke producten zijn gekeurd
door speciaal geselecteerde keurmeesters. Bij deze keuring heeft de jury de
producten zeer kritisch beoordeeld op
onder andere smaak, kleur, uiterlijk en
mondgevoel”, aldus Lambert Joosten.

Prime Champ kondigt
reorganisatie aan
Prime Champ heeft woensdag 19 september een reorganisatie van het
bedrijf aangekondigd. Op korte termijn zal één van de productielocaties
worden gesloten.
De organisatie van Prime Champ is
de afgelopen jaren bezig geweest om
de bedrijfsprocessen te verbeteren en
stroomlijnen. Het plan om deze productielocatie te sluiten lag al sinds enige
tijd. Recente gebeurtenissen hebben
ervoor gezorgd dat het proces in een
stroomversnelling terecht is gekomen.
Volgens het bedrijf is de sluiting noodzakelijk om een rendabele exploitatie

10

te bereiken. Het grootste deel van de
werknemers met een contract voor
bepaalde tijd zal natuurlijk afvloeien en
zal in de tussentijd worden ondergebracht in de andere Prime Champ
vestigingen, aldus het bedrijf. Voor de
overige 103 werknemers, die geconfronteerd worden met een gedwongen
ontslag, wordt gekeken naar blijvende
herplaatsingmogelijkheden.

Rode Lopershow 2012
Onder een stralende zonnehemel werd op zondag 16 september de Rode Loper Show in het centrum
van Horst gehouden. Zowel de deelnemende mannequins als het publiek genoten van de bonte
optocht, waaraan diverse winkeliers uit het koopcentrum van Horst hun medewerking verleenden.
Tijdens de vierde editie van de Rode Lopershow werden traditiegetrouw de nieuwste modetrends voor
het najaar/winter 2012-2013 getoond. Dat leverde leuke beelden op, zoals een mannelijke deelnemer die
gekleed een warme winterjas en getooid met een gebreide muts een temperatuur van rond de 23 graden
trotseerde. De deelnemende winkeliers hadden alles uit de kast getrokken om de show tot een succes
te maken. 01
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Advertorial

Meer rendement door focus in marketing
en communicatie
Bij marketing en communicatie wordt vaak aan middelen gedacht zoals folders en websites.
De kern van marketing en communicatie ligt echter juist in de strategische keuzes voorafgaand
aan de ontwikkeling van middelen. Hoe wil je als bedrijf in de markt staan, welke doelgroepen
spreek je aan en welke middelen passen hier het beste bij? Kortom, eerst focussen voordat er in
middelen gedacht wordt. Peter Deriks, eigenaar van Viduro Marketing & Communicatie vertelt.

Inge de Leeuw, Munckhof Groep:

‘Tegendraads maar constructief’
Dat deze formule werkt, blijkt uit ervaringen van opdrachtgevers van Viduro. Met Munckhof
Groep werd een herpositioneringstraject doorlopen voor de zakenreiskantoren van het bedrijf.
“Wij hebben Viduro in de arm genomen
om ons te adviseren en ondersteunen bij een
herpositioneringsvraagstuk voor Munckhof
Business Travel. Viduro heeft ons zeer goed
begeleid; ze hebben onder andere een
kernwaardensessie georganiseerd en desk
en field research verricht onder medewerkers,
klanten en collegabedrijven. Vervolgens is
er een positionpaper geschreven dat het

Het Viduroteam v.l.n.r.: Eefke Hendriks, Isabel Titulaer, Peter Deriks
Kiezen voor succes
“We merken bij veel opdrachtgevers
dat ze op zoek zijn naar een bepaald middel
om zich te presenteren. Ze hebben bijvoorbeeld
een folder voor ogen waarin uitgebreid wordt
toegelicht wat het bedrijf allemaal kan en
doet. Uit gesprekken blijkt vervolgens dat er
nog niet is nagedacht over de doelstellingen,
doelgroepen en het onderscheidend vermogen
van de organisatie. Indien genoemde zaken
niet helder zijn en hierin geen keuzes worden
gemaakt, is een communicatiemiddel nooit
effectief.” Viduro helpt bij het maken van deze

keuzes. “Wij
onderscheiden
ons door kritische
vragen te stellen
over de organisatie
en de strategie en
dit te vertalen naar een
gedegen positionering
in de markt. Vervolgens
kunnen alsnog de
communicatiemiddelen gerealiseerd worden”,
aldus Peter Deriks.

Van focus tot resultaat
Viduro heeft een eigen ‘werkwijze’
ontwikkeld voor het verkrijgen van resultaat. “Bijgaande cirkel geeft aan hoe
we werken. We beginnen bij de
kern van de organisatie en bepalen de focus: de doelstellingen
die we nastreven. Afhankelijk
van deze doelen, kiezen we
een passende marketing- en
communicatiebenadering.
Hiervoor hebben we uitgebreide kennis en kunde in huis,
variërend van productmarketing
tot crisiscommunicatie. Dit mondt
uit in een concreet advies of product
voor de klant: een positionpaper,
communicatiestrategie, marktonderzoek
of het vervaardigen van communicatiemiddelen”, licht Deriks toe. Het resultaat?
Effectieve middelen die bijdragen aan het
behalen van organisatiedoelstellingen.

uitgangspunt vormt voor onze verdere
communicatie. Viduro is een prettige
sparringpartner doordat ze niet alleen een
spiegel voor houden maar ook tegendraadse,
doch gefundeerde adviezen durven te geven.
Het was erg prettig en constructief om met
hen samen te werken!” aldus Inge de Leeuw,
marketing- en communicatieadviseur bij
Munckhof Groep.

Viduro
Viduro is een marketing- en communicatiebureau voor uiteenlopende strategische
oplossingen, uit Horst aan de Maas. Het
bedrijf is in 2009 opgericht door Peter Deriks.
De organisatie is sinds haar oprichting blijven
groeien en bestaat inmiddels uit vier personen.
Kies voor focus, kies voor Viduro.

[W] www.viduro.nl
[T] 0478 / 57 11 00
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Vlooienmarkt
Zij Actief afdeling Broekhuizenvorst houdt op zondag 23 september de jaarlijkse vlooienmarkt. De

verkoop start om 11.00 uur en loopt
tot 14.00 uur. Locatie is café ’t Dorp te
Broekhuizenvorst.

Kinderkledingbeurs
Kinderkledingbeurs Grubbenvorst houdt op zaterdag 29 september
van 10.00 tot 11.30 uur een kinderkledingbeurs in Café Zaal De Vonkel.

Samenwerkingsovereenkomst
Daelzicht en Sporting ST
Op het terrein van sportpark MFA Kerkebos in Swolgen werd zaterdag 15 september een overeenkomst
getekend door het bestuur van Sporting ST en leiding van Stichting Daelzicht. Hiermee krijgen jongeren die
veelal tijdelijk in ’t Raayke in Tienray verblijven de kans om samen met leden van de jeugdafdeling van Sporting
ST te sporten. Bij de ondertekening waren onder anderen bestuur, jeugdleiding, spelers en sponsoren aanwezig.

Judopakken naar Gambia
Budoclub Horst ontving laatst nieuwe judopakken van de stichting Ronde Tafel Venray. Dat was een grote
aanwinst en verbetering voor het assortiment judopakken.
Vraag was echter: wat te doen met
de oude pakken? Een goede bestemming werd al snel gevonden. De vrijwilligers Ans en Hein zetten zich volop
in voor projecten in Gambia. Een project
is het realiseren van een sportzaal met
judomatten om de mensen de kans te

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

geven om een sport te beoefenen. In
dit geval karate. Als je dan de matten
hebt dan zou het wel heel fijn zijn als
je ook de bijbehorende kleding kan
organiseren.
Met de judopakken van de Horster
vereniging werd het plaatje compleet

en staan de sporters met trots en in vol
ornaat op de mat. Daarnaast creëert
het nieuwe mogelijkheden voor andere
budosporten.
Zo krijgen de judopakken een
tweede leven en kunnen ze er in
Gambia nog lang plezier aan beleven.

Op vrijdag 28 september kan
van 19.30 tot 20.30 uur goede,
nog bruikbare en uiteraard schone
kinderkleding ter verkoop worden
aangeboden in Café Zaal De Vonkel.
Nummers reserveren kan via telefoon

077 366 22 52. Meer informatie op
www.kledingbeursgrubbenvorst.
web-log.nl Indien er winst gemaakt
wordt, wat niet het streven is, wordt
deze beschikbaar gesteld aan een
goed doel.

Première Nativitasvol succesvol
Ruim 200 personen hebben afgelopen zondag genoten van zes
stichtingen die alle hun betrokkenheid met de derde wereld en Limburg
aan het witte doek hebben toevertrouwd. Alle op hun eigen manier, met
bevlogenheid en passie.
Marijn Poels uit Swolgen had
over elke stichting, in opdracht van
Stichting L1imburg Helpt, een documentaire gemaakt die in de Foroxity
arena in Sittard in première ging.
Ook zo’n 35 inwoners van Horst en
Sevenum waren naar Sittard gekomen, omdat één van de documentaires ging over de activiteiten van
Stichting Nativitas uit Horst in Flores
(Indonesië). Nativitas zet zich in voor
kinderen en gehandicapten van de
Belgische ontwikkelingshelpster Marie
Jeanne Colson, alias mama België.
De bezoekers waren onder de

indruk van de foto’s van Jan Janssen
en Mike Downs die in de foyer stonden opgesteld. Onder de aanwezigen
waren ook Piet van den Munckhof
en Cécile Peeters, ambtenaren van
Gemeente Horst aan de Maas. Piet
en Cécile waren zo onder de indruk
van de film dat zij spontaan besloten
het volgend jaar weer de Venloop te
rennen en sponsorgeld te verzamelen
voor de kinderen van mama België.
Vanaf 29 september zullen de
films door L1 TV uitgezonden worden
op zaterdag en zondag en regelmatig
worden herhaald.

AUTOBEDRIJF

ONGEDIERTEBESTRIJDING
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

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

ook voor
houtwormen boktorbehandeling
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Energie
Energie besparen
besparen in
in
uw
uw eigen
eigen woning
woning
Duurzaam
Duurzaam Horst
Horst aan
aan de
de Maas
Maas
De gemeente en KiesGroenLicht
De gemeente en KiesGroenLicht
maatregelen. Kom naar de gratis
maatregelen. Kom naar de gratis
contact op met KiesGroenLicht.
contact op met KiesGroenLicht.

helpen u met energiebesparende
helpen u met energiebesparende
informatiebijeenkomsten of neem
informatiebijeenkomsten of neem

www.kiesgroenlicht.nl/horst
www.kiesgroenlicht.nl/horst
info@kiesgroenlicht.nl
info@kiesgroenlicht.nl

Afscheid
Piet Jenniskens
Na elf jaar bestuurslid, vicevoorzitter en secretaris te zijn geweest van
majorettevereniging Madrukro uit Kronenberg stopt Piet Jenniskens er mee.
Zijn dochter was al jaren geen lid
meer van Madrukro, maar Piet bleef
zich inzetten voor de club. Naast dat
hij de vereniging altijd goed vertegenwoordigde, had Piet als secretaris een
belangrijke rol binnen Madrukro en
regelde hij heel veel. Vervoerschema’s
bij concoursen, het ophalen van oud
papier, de wekelijkse stukjes in het
Klökske, sponsoring, de Paasactie,

een kleine greep uit de dingen die
Piet jarenlang heeft gedaan. Gelukkig
blijft hij Madrukro nog een tijdje helpen
met het oud papier ophalen. Om Piet te
bedanken, heeft een kleine afvaardiging van de B-groep hem onlangs
een huldiging gegeven voor zijn laatste
bestuursvergadering en hem een
bloemetje en medaille overhandigd
namens alle leden en het bestuur.
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Kermis in Horst

Even zwiéeren, even zwáaaien
even tempo dráaaien
Kermis in Horst

Een gokje wagen bij de Kamelenrace, eendjes vissen of toch maar in de rups? We halen
een lekkere oliebol bij de gebakskraam en voor de kinderen een suikerspin. Op weg naar
huis een visje en vooruit, nog een laatste rondje in de draaimolen. Het centrum van Horst
bruist van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 september. Het is weer kermis! Ook dit
jaar is er voor een brede mix aan leuke attracties gezorgd voor jong en oud. Daarnaast zijn
er wedstrijden en is er weer een loterij. In deze HALLO vindt u kortingsbonnen van diverse
attracties. Knip ze uit, neem ze mee en profiteer van leuke acties. Wij wensen u veel plezier
op de Horster kermis!
in samenwerking met

Kermis is een volksfeest

‘Samen zorg je voor de juiste sfeer’

Horst-centrum staat de
komende week in het teken
van de septemberkermis.
Kermismeester Wim Versleijen
zorgt deze dagen dat alles in
goede banen loopt.

Ongeveer vijftien jaar is
Wim Versleijen kermismeester in
Horst aan de Maas. Daarnaast is hij
evenementencoördinator en was hij vijf
jaar marktmeester. Tijdens de kermis
is hij 24 uur per dag aanspreekbaar
voor de exploitanten. “De helft van de
kermisexploitanten komt hier al jaren,
die ken ik dus goed. Tijdens de kermisdagen loop ik wel veertig keer per
dag over de kermis. Ik krijg alles mee,
maar de kermis echt beleven is toch
anders. Beroepsmatig vind ik ze interessant. Ik bezoek graag een kermis,
bijvoorbeeld die van Venray. Dan kijk
ik hoe de opstelling is, wat de prijzen
zijn en of de exploitanten hun zaak
ook verkopen. We proberen in Horst
een kwalitatief goede kermis neer te
zetten. We spreken met de exploitanten ritprijzen af zodat de attracties zo
goedkoop mogelijk zijn. De kermis is

een volksfeest en we willen het graag
betaalbaar houden. Alleen attracties
zijn echter niet voldoende voor een
geslaagde kermis. Het is een samenspel tussen gemeente, horeca en
exploitanten. Samen zorg je voor de
juiste sfeer.”

‘Veel animo voor
kermis Horst’
Al ruim 500 jaar heeft Horst in mei
en september een kermisfeest. Ooit
begonnen als jaarmarkten, ingesteld
door hertog Karel van Gelre als tegemoetkoming aan de arme bevolking
van Horst. In de gemeente Horst aan
de Maas is Horst de enige met twee
kermissen. Regelmatig komt dan ook
de vraag: is dat nog wel nodig? Is het
niet veel beter om één grote Horster
kermis te houden? Als het aan kermis-

meester Wim Versleijen ligt blijven de
twee kermissen echter gehandhaafd.
“In Horst aan de Maas zijn de kermissen in de kleine kernen, Hegelsom,
Melderslo en America, gekoppeld aan
die van Horst. Voor de kermis in Horst
is altijd veel animo van exploitanten.
Als gemeente stellen wij de voorwaarde dat ze dan met hun zaak ook
op een kleine kermis moeten staan.
Overigens wil één grote kermis niet
automatisch zeggen dat de exploitanten meer inkomsten krijgen of dat de
kermis dan gezelliger wordt.
Denk bijvoorbeeld aan de ruimte die
we tot onze beschikking hebben.
Je kunt een attractie nu eenmaal
niet zomaar op elke plek neerzetten.
Bovendien, het kan zijn dat sommige
exploitanten dan niet meer willen
komen, met als gevolg dat je helemaal
geen attracties hebt voor de kermissen

in de dorpen. Kermis is maatwerk
en elk jaar anders. Voor elke kermis
probeer ik leuke attracties te contracteren om voor afwisseling te zorgen.”

‘Ik probeer voor
afwisseling te zorgen’
”Publiekstrekkers zoals de
Turbo Polype die er dit jaar ook weer
bij is en kinderattracties. Daarnaast
zorgen we voor nevenactiviteiten,
denk aan tekenwedstrijden en
loterijen. In een dorp als Melderslo
is de dorpsraad heel actief betrokken bij de kermis en je ziet dat die
daardoor weer beter wordt bezocht.
Momenteel telt de gemeente twaalf
kermissen van groot tot klein met
allemaal hun eigen karakter en
eigenaardigheden. Dat maakt het
werk ook zo interessant.”
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Kermis in Horst
✃
Knip uit uw voordeel*
*Actie geldt bij inlevering van onderstaande originele bonnen

Autoscooter

Ballenfontein

Booster

6 muntjes voor € 5,-

8 ballen vangen

4 ritten voor €10,-

15 muntjes voor € 10,33 muntjes voor € 20,-

i.p.v. 6 (per kind)
+ uitzoeken uit hele kraam

Eendjes vissen

Hollandse gebakskraam

Kamelenrace

W. Brinksma

Bij besteding van € 5,-

Geen 7 maar
9 eendjes vissen
(per kind) + uitzoeken uit hele tent

Miami Beach

Bij besteding van € 5,-

1 rit extra

Bij besteding van € 10,-

2 ritten extra

Rupsbaan
Bij besteding van € 5,-

1 rit extra

Bussen gooien
Dames en kinderen
altijd prijs

Kom voor meerdere aanbiedingen
kijken bij ons bussenprijzenpaleis

Lucky Cranes

1 spel extra

5 x spelen voor €2,-

Vinck’s notenkraam

Pusher

Rolbalspel

Bij aankoop van €10,- aan noten

Geen 35 munten maar 45 voor €5,Geen 90 munten maar 110 voor €10,Geen 210 munten maar 240 voor €20,-

Geen 15 maar 20 ballen voor €5,Geen 35 maar 42 ballen voor €10,-

5 oliebollen +
5 krentenbollen voor €7,-

een grote zak
popcorn gratis

Schiettent

Skeebal

Bij besteding van € 5,voor het sterrenbord

Bij aankoop van een
speelmunt van € 5,-

3 schoten extra

10 punten extra

Draaimolen

Draaimolen
Bij
van €€5,5,Bijbesteding
aankoop van

11ritrit
extra
extra
extra
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Superrrrrrrrrrrgezellig!

LIESBETH’S
GRAND CAFE

Snoepkraam

Een verwarmd terras en de keuken
geopend van 11.00 uur - 19.30 uur.

Zachte kaneel- of kersenstokken
(€3,50 p/st.) nu 2 voor €5,Zakje Nougat (€3,50 p/st.) nu 2 voor €5,Superspekken (€2,50 p/st.) nu 3 voor €5,-

PER KRAT 13.19

9.

49

Heineken of Brand Pils
Krat 24 flesjes
Met GRATIS
à 30 cl
Kermismunt
Elders

Touwtje trekken
Geen 6 maar 8 touwtjes trekken
(per kind)
+ uitzoeken uit hele kraam

Vishandel Eduard Camps

4 Maatjes Haring
voor €6,-

13.19

P RO G RAM M A
Woensdag:
Zaterdag
t/m dinsdag:
Diverse
optredens
van
Vinylshow
“draaitafels enDe Rambo’s
grammofoonplaten”

o.a.

Theo en Joop
Wij
sen
DJ
wenDinges
en
e
ied re e
Jacob
n
en vele
een fijanderen
Merlostraat 1
s!
i

kerm
5961 AA Horst
077-398 16 59
info@grandcafehorst.nl
www.grandcafehorst.nl

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Kermisprogramma
Zaterdag 22 september

De Teddy Boys

aanvang 21.30 uur; open 19.00 uur
Zondag 23 september

Theo + Joop

aanvang 20.00 uur; open 11.00 uur
Maandag 24 september

De Crazy Chesterband

Geweldige coverband 60/70er-jaren
aanvang 20.00 uur; open 16.30 uur
Dinsdag 25 en woensdag 26 september

Wild Thing (wipp)

Eigen muziek

Bij besteding van €5,2 ritten extra

Prettige kermisdagen gewenst

open om 19.00 uur

Herstraat 37 - Horst Tel. 077 - 398 33 05
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rksv Melderslo - MVC’19

Geen punten
voor Melderslo
Door: Henk Claassens
Het talrijke publiek was op deze mooie zondag naar sportpark de Merel
gekomen om rksv Melderslo de eerste punten te zien halen.
Tegenstander MVC’19 uit Maasbree
begon fel aan de wedstrijd en scoorde
al na acht minuten uit een corner
0-1. Daardoor rende Melderslo al snel
achter de feiten aan. Het werd nog
zwaarder voor Melderslo. Door een
snelle aanval van Maasbree werd
een speler neergehaald, penalty. Die
werd feilloos benut door de gasten,
0-2. Melderslo probeerde het wel,
maar kwam niet in de buurt van
de doelman. Een mooie actie van
Dennis Gubbels strandde op de goed
staande verdediging. Door een mooi

afstandsschot van Jeroen Kallen werd
de achterstand teruggebracht naar
1-2. Deze stand stond na drie kwartier
voetballen nog steeds op het scorebord. Na de pauze geloofde Melderslo
er nog in, maar ongeveer een kwartier
in de tweede helft gooide Maasbree
de wedstrijd in het slot, 1-3. Na een
paar kleine kansjes voor de thuisclub
was het toch Maasbree dat de 1-4
scoorde en daarmee was de wedstrijd
helemaal gestreden. Al met al wacht
Melderslo nog altijd op de eerste
punten.

Winst voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben
Een boeiende wedstrijd tussen RKsv Wittenhorst en Sparta’25 leverde vijf doelpunten op. De thuisclub trok aan het
langste eind en won met 3-2.
De thuisclub kwam het beste uit de
startblokken. Er werd veelvuldig richting
het vijandelijke doel gespeeld. Deze
speelwijze leverde in de 14e minuut
tenslotte de 1-0 voorsprong op. Een
prachtige voorzet belandde op het hoofd
van de inkomende Rob Zanders die
tegendraads in kon koppen en zodoende
doelman Niek Antonides het nakijken
gaf. Beide ploegen speelden nadien
wat voorzichtig en konden vooralsnog
geen kansen creëren. Het eerste gevaar
van Sparta’25-zijde was pas in de 35e
minuut. Een schot van Robertino van
Lieshout werd naast geschoten. Dichter
bij een treffer was Frank Kohlen. Hij
mocht een vrije trap op de rand van
de 16 nemen. De bal leek richting de

kruising te gaan, maar doelman Sjors
Witt promoveerde deze bal tot corner.
De wedstrijd leek op deze minieme
voorsprong voor Wittenhorst de thee te
halen. Echter spits Roy Tulmans dacht
hier anders over. Uit een schier kansloze
positie speelde hij de bal richting het
doel. Tot ieders verrassing vloog de bal
binnenkant kruising in het doel, 2-0. Met
deze meevaller mocht Wittenhorst de
rust in gaan.
Direct na de pauze kwam de thuisclub met een vlijmscherpe en snelle
counter op de proppen. Via Roy Tulmans
en Gijs Hagens belandde de bal uit een
voorzet bij de inlopende Bart Verheijen.
Hij verschalkte de doelman (3-0) en
zodoende leek Wittenhorst op een mooi

eindspel te komen. Deze ’bevrijdende’
treffer leek wel averechts te werken.
Ineens was het Sparta’25 dat de toon
zette. Uit een snelle break stond het
ineens 3-1 door een treffer van Robert
Engels. De rust verdween snel uit de
Horster ploeg. Slechts éénmaal kon de
oranjebrigade voor gevaar zorgen. Een
voorzet van Roy Tulmans was net iets te
hoog om in te koppen. Een kwartier voor
tijd zorgde Sparta’25 met de tweede
tegentreffer dat de wedstrijd kon kantelen. Invaller Thijs van den Heuvel rondde
een combinatie fraai af, 3-2. Alles en
iedereen dat Wittenhorst was moest een
kwartier toezien dat Wittenhorst vocht
voor de drie punten. Het laatste fluitsignaal kwam Wittenhorst goed van pas.

SV-Budel - Sparta’18

Gelijkspel voor
Sparta‘18
Door: Bobby Minten
Omdat er in Budel nog gewerkt wordt aan het sportpark speelde
voetbalclub Sparta’18 zijn tweede uitwedstrijd tegen SV Budel op Sportpark
het Spansel in Sevenum.
Budel begon sterk en drukte
Sparta in de beginfase terug. De eerste
kans was dan ook voor Budel via een
penalty, waar eerst nog een overtreding van Budel aan vooraf ging. Dit zou
niet de enige dubieuze beslissing van
de scheidsrechter zijn in de wedstrijd.
Keeper Rob Raedts voorkwam een
achterstand door een prima redding.
Dit was voor Sparta het begin van goed
vervolg in de eerste helft. Roy Vullings
zette na een kwartier de 0-1 op het
bord door een voorzet van Erik Minten
bij de tweede paal binnen te knikken.
Sparta bleef na de goal kansen creëren

en vooral Roy Vullings was enkele keren
dicht bij de 0-2. Ook in het begin van
de tweede helft waren de beste kansen
voor Sparta. Invaller Rob Peeters leek
zelfs te scoren, maar met een schitterende redding voorkwam de doelman
van Budel een grotere achterstand. Toen
Budel er een spits bij zette, werd Sparta
teruggedrongen, maar pas na een individuele fout van Bobby Minten werd het
1-1. Beide ploegen waren hierna nog
een keer dicht bij de winnende treffer,
toch bleef het 1-1.Een gelijkspel, waar
vooral Budel blij mee mocht zijn was
het eindresultaat.

Winnaar motorcross stuurhangen
Stijn Slots (8) uit Horst is afgelopen zondag een van de winnaars geworden tijdens de stuurhangwedstrijd op het motorcross eiland van MCC de Streekrijders. Stijn bleef maar liefs 3.02 minuten aan het stuur
hangen. Tweede werd Jeroen Cuppen met een tijd van 2.29 minuten, gevolgd door Babette Dinnissen
derde met een tijd van 2.05 minuten. Als winnaar heeft Stijn Slots een motorcross opstapdag gewonnen
en is hij binnenkort te gast bij MCC de Streekrijders om zijn eerste Motorcross-ervaringen op te doen.

AANGEBODEN PER HEDEN:

Nieuwe, ruime,
gemeubileerde

wij durven..!

woonunits

Vers
van het
gs
Limbur
land

bouwbedrijf
utiliteitsbouw

tot maximaal 6 personen

verbouwingen

op vaste locatie in Noord-Limburg;
57 m2, ruime woonkamer/keuken;
3 ruime slaapkamers;

renovatie
vastgoedbeheer

douche en toilet separaat;
speciaal voor werknemers;
conform SKIA en ABU normering;
minimale huurperiode 3 maanden.

interieur

u ook...!

Voor meer info:
email: woonruimtenoordlimburg@hotmail.com
Tel.: 077 - 463 13 07

oplevering
van ontwerp t/m

Culinair genieten van
streekproducten!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

Horsterweg 70 | Sevenum | 077 467 06 78

| www.horstaandemaasbouw.nl

www.platteland.nu
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Gelijkspel voor SVEB
Door: Herman Hendrix
Op de valreep een verdienstelijk gelijkspel voor SVEB, maar na de twee nul achterstand gaf menig SVEB
supporter er geen cent meer voor. HBSV vergat echter in de tweede helft tot tweemaal toe de trekker definitief over
te halen.

Autocross kampioen
De laatste wedstrijd van het VEKA/EUROL Nederlands Kampioenschap
autocross werd afgelopen weekend verreden. Ed van Asten, van het
Maashorst-team sleepte het kampioenschap binnen.
en na vijf wedstrijden stond het team
op een verassende eerste plaats in
het klassement. Met maar liefst zes
titelkandidaten in hun klasse vertrok
het Maashorst-team afgelopen vrijdag
naar Friesland waar de laatste NK
wedstrijd werd verreden. Ed van Asten
zorgde elke manche voor een overwinning. Na drie manche overwinningen
had hij pole position in de finale. Ook
in de finale was Ed van Asten oppermachtig en werd kampioen. Niet
alleen het VEKA/EUROL Nederlands
Kampioenschap werd behaald maar
ook behaalde het team een prijs voor
de meeste overwinningen dit seizoen.

Het NK kampioenschap is autocross op topniveau in Nederland en
wordt verreden over zes wedstrijden
door heel Nederland. Het kampioenschap bestaat per wedstrijd uit
drie kwalificatiemanches waarbij
de coureurs zich moeten plaatsen
voor de finalemanche. Aan het NK
Kampioenschap werd deelgenomen
door equipe inschrijving van het
Maashorst-team met als coureurs
Ed van Asten uit America en Sander
Cuenen uit Horst. Het team rijdt in
de klasse Sprint 1600 cc. Het seizoen
werd niet geheel schadevrij geopend
maar er werd hard teruggevochten

Handboogsporters ’t Trefpunt

Scoren op
NK veldschieten
Drie leden van ’t Trefpunt uit Tienray behaalden afgelopen week een
plek op het podium tijdens het NK Veldschieten in St. Oedenrode.

Erik van Rijswick verdedigt uitstekend (Foto: Thijs Janssen)
HBSV verdiende op dat moment
ook de overwinning want een uur lang
waren zij de betere ploeg, speelde veel
scherper en feller. SVEB herstelde zich
uitstekend, de felheid was er ineens en
op grond daarvan kwam het gelijkspel
nog onverwachts.
SVEB begon als zo vaak uitstekend,
want al in de derde minuut had de 0-1
op het bord kunnen staan. Rick Tissen
mikte na een fraaie solo echter net
langs de verkeerde kant van de rechter
paal. HBSV had het heft in handen
en kwam in de 29e minuut verdiend

op voorsprong. Amper vijf minuten
later lag de tweede treffer achter John
Tissen. Ruststand 2-0.
HBSV vertrok de tweede helft zoals in
de eerste en in de 58e minuut keerde
de paal een prima ingeschoten bal uit
een hoekschop. HBSV had daarna de
definitieve beslissing voor het grijpen,
ware het niet dat de rechter spits van
HBSV eigenzinnig was en in het zijnet
schoot. Bij de tweede mogelijkheid
werd knullig over geschoten. Vanaf dat
moment gebeurde er iets binnen SVEB.
Plotseling was er de gewenste felheid

Spooktocht
Veulen
op 27 oktober a.s.

en HBSV moest achteruit. SVEB kwam
in de 83e minuut met de aansluittreffer
door Tim Geurts. Amper twee minuten
later lag de gelijkmaker in het netje.
Een kepersfout ging eraan vooraf, Joris
de Mulder was er als de kippen bij
om af te straffen en de 2-2 was een
feit. In de 86e minuut werd de bal tot
tweemaal toe van de doellijn getrapt
en in de blessuretijd had de bal op de
stip gemoeten na een handsbal binnen
de zestien. Scheidsrechter Heyen uit
Roggel zag dit over het hoofd en het
was einde partij.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

Banden - Accu’s - Carwash

www.ikzoekeencontainer.nl
GRATIS H

SPECTIE
OUTWORMIN

06-22605746

●

Piet Dinghs in de klasse Heren Masters
recurve. Jos Wismans behaalde in
de klasse Heren Barebow een derde
plaats. Op zondag werd er vervolgens
in Koningslust gestreden om de
rayontitels Limburg/Noord-Brabant.
’t Trefpunt behaalde ook hier drie
gouden medailles: Anne Lucassen in
de klasse Dames Junioren Barebow,
Twan Cleven in de klasse Heren
Barebow (kale boog en Piet Dinghs in
de klasse Heren Masters recurve. Jos
Wismans werd tweede in de klasse
Heren Barebow.

Voor een
‘werelds’ cadeau

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Zorg dat je meedoet,
er zijn nog plaatsen!
Meer info via http://go.to/spooktocht
of bel 06 42 71 92 70.

De doelen/banen worden in het
vrije veld uitgezet en in St. Oedenroede
maakt men al jaren gebruik van de
laanbomenkwekerij van de plaatselijke
kwekers en de landschappen rond de
rivier de Dommel. Dit levert een uitdagend parcours op van 2 x 24 doelen,
die op zaterdag en zondag worden
doorlopen en waar op ieder doel drie
pijlen worden geschoten.
Na twee dagen intensief schieten konden twee leden het hoogste
podium beklimmen: Twan Cleven in de
klasse Heren Barebow (kale boog) en

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

Blitterswijck

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.

tel. (077) 320 97 00

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

De Vonkel
eestzaal

café-f

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

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

De wijnwebwinkel
van Wijnhuis Blerick
Gratis en snel thuisbezorgd in Horst aan de Maas
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Het doel is de Paralympische Spelen 2016 in Brazilië

‘Er zijn geen speciale regels, als je maar
een been mist’
Hij is een jonge sportieve vent, in de bloei van zijn leven en heeft een leuke vriendin. Roel de Bruyn (25) uit
America werd drie jaar geleden het slachtoffer van zinloos geweld in Zuid-Limburg. In zijn eentje moest hij het
kansloos opnemen tegen zeven jongens. Negen operaties en diverse complicaties verder besluit Roel in overleg met
de behandelend artsen dat het beter is om zijn linkerbeen tot net boven zijn knie te laten amputeren. “Dat was een
van de moeilijkste beslissingen in mijn leven. Maar nu drie jaar later biedt het nieuwe kansen, ook sportieve”,
aldus Roel.

helemaal klaar mee met dit hele proces. Ik wilde doorgaan”, zegt Roel.

gedachte dat een ander twee stinkvoeten heeft en ik maar één”, zegt Roel.
Langzaamaan sluipt het er wel eens in
dat Roel vergeet dat hij een been mist.
“Laatst stond ik op de weegschaal en
toen ik mijzelf gewogen had, wilde
ik een stap naar achteren maken om
af te stappen. Toen viel ik bijna op de
grond.” Ook de fantoompijnen spelen
Roel wel eens parten. “Je hebt geen
linkervoet meer, maar je hersenen sturen nog steeds signalen ernaar toe en
dan denk je dat je pijn hebt in die voet.
Daar heb ik wel last van, maar ook daar
leer je mee leven”, aldus Roel.
Roel speelt voor het Nederlands
voetbalteam voor geamputeerden en
samen zijn ze op zoek naar nieuwe
spelers en sponsoren. “Eén van de
belangrijkste voorwaarden is dat de
spelers een deel van hun arm of been
missen. Bij een armamputatie geldt dat
minimaal een hand ontbreekt en bij
een been is de minimale vereiste een
voet tot en met de enkel te missen”,
aldus Roel. “Het maakt niet uit of je je
been bent verloren door een auto- of
scooterongeluk, een infectie of door
kanker. Wat dat betreft zijn er geen
speciale regels, als je maar een been
mist”, aldus Roel.

Met mijn beste beentje
uit bed gestapt
Het is voor Roel nooit een optie
geweest om bij de pakken neer te gaan
zitten. “Dat kan wel, maar daar heb
je niets aan. Je zult toch door moeten.” Het gehandicapt raken betekent
ook dat je een trauma oploopt, zeker
op de manier hoe het bij Roel is
gebeurd. “Ik heb het daar ook vaak
moeilijk mee. Gelukkig heeft mijn lieve
vriendin Kim Jacobs mij daar doorheen
getrokken. Als ik een baaldag heb,
dan weet zij mij weer op te beuren.”
Vroeger keek hij nauwelijks naar de
Paralympische Spelen, maar dit jaar
in Londen heeft hij wel veel gevolgd.
Op het forum van de stichting Korter
maar Krachtig leert Roel lotgenoten
kennen. “De steun die je elkaar kunt
geven is fantastisch.” Ook op het voetbalveld treft hij jongens die nu in hetzelfde schuitje zitten en dezelfde dosis
humor hebben: “Het is niet de eerste
keer dat iemand aan me vraagt of ik
ook met mijn beste beentje uit bed ben
gestapt of dat ik mijzelf troost met de

Roel, derde van links, in duel met een teamgenoot tijdens een trainingspartijtje
Eén keer in de twee weken traint
Roel samen met 22 andere jongeren,
die een been of een arm missen. Allen
maken ze deel uit van het Nederlands
Amputatieteam en het doel is deelname aan de Paralympische Spelen
2016 in Rio de Janeiro in Brazilië. “Onze
eerste training was in Doorn, in de
buurt van Amsterdam en de volgende
keer spelen we in Epe en daarna in
Groesbeek. De stichting Korter maar
Krachtig vergoedt een deel van de
reiskosten, waardoor het voor ons aantrekkelijk is om deel te nemen.”

Met een prothese
spelen is niet mogelijk
Het team speelt tegen andere
landen, omdat het zeer moeilijk is om
in Nederland meerdere teams bij elkaar

te krijgen. “We zijn al blij als we dit
team compleet kunnen maken. Op dit
moment zoeken we nog acht spelers.
Dan zijn we minimaal met dertig man
en kunnen we elkaar afwisselen. Het is
namelijk heel erg zwaar om deze sport
te beoefenen. Je doet je prothese uit en
je speelt op krukken. Dat vergt enorm
veel kracht”, aldus Roel. Spelen met
een prothese is niet mogelijk. “Zelf heb
ik een computergestuurd been, dat is
erg duur. Het is niet gemaakt om mee
te sporten.” De voetballers spelen in
een wedstrijd twee keer dertig minuten
en hanteren de zaalvoetbalregels. Zo
kunnen ze bijvoorbeeld nooit buitenspel staan.
Roel is altijd een sportieve jongen
geweest. Hij volgde samen met
zijn tweelingbroer Rick en vader de
prestaties van zijn favoriete club

Roda JC in Kerkrade op de voet en
leidde eigenlijk een zorgeloos bestaan,
totdat hij in het ziekenhuis belandde.
“Mijn been was dusdanig beschadigd,
ik had zoveel complicaties en na een
verblijf van 3,5 maanden in het ziekenhuis met veel pijn en infecties, heb ik in
overleg met de artsen besloten om het
been eraf te laten halen. Dan was in
ieder geval de grootste pijn weg”, zegt
Roel. Het moment dat zijn been eraf
werd gehaald, wilde Roel zelf meemaken. “Laat het me maar zien en toen ze
het doek weghaalden en mij mijn been
lieten zien, stortte mijn wereld in.”
Ruim een jaar later rondde hij het revalidatieproces af en heeft hij geleerd om
weer te leren lopen, keerde hij terug in
de maatschappij en richtte hij zich weer
op zijn studie Verpleegkunde. “Mijn
toekomst kreeg weer vorm. Ik was er

Kringkampioenschappen Lottum
Pony- en Ruiterclub Lottum organiseerde zondag 16 september 2012
de jaarlijks terugkerende kringkampioenschappen voor pony’s en
paarden uit kring Noord.
de Lottumse amazone Sanne Collin
een mooie kür op muziek gereden.
Sanne maakte bovendien haar debuut
in de klasse ZZ-licht en behaalde in
deze klasse de kampioenstitel. Voor
Pony- en Ruiterclub Lottum behaalde
Sil van de Pasch de kampioenstitel in
de klasse DB dressuur en het viertal
Lottum 1 won de titel bij de rubriek
afdelingsdressuur pony’s.

Er werd gestreden om het kampioenschap in de disciplines individuele
dressuur, springen, bixie dressuur en
springen en afdelingsdressuur voor
zowel de pony’s als de paarden.
Op deze zonnige dag hebben de
vele toeschouwers kunnen genieten
van de ruim 400 combinaties die aan
deze kampioenschappen hebben
deelgenomen. ’s Middags werd door

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
Welcom bij Kivits • De Bleek 58-60 • 5801 MD Venray • Tel. 0478 - 58 11 60 •

@welcombijkivits •

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
Welcom bij Kivits

VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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15 VRAGEN aan Vera van Kempen 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

Vera van Kempen
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen ik vier jaar werd, werd dit in de
peuterspeelzaal natuurlijk ook gevierd.
Ik weet nog dat ik dat helemaal niets
vond, om in de belangstelling te staan.
Iedereen keek naar mij, dat vond ik
helemaal niet leuk.
Wat is het grootste leugen dat je ooit
verteld hebt?
Ik vertel nooit echt grote leugens,
alleen wat kleine leugentjes, over iets
wat ik niet gedaan had, maar dat toch

wel zo was bijvoorbeeld. Ik heb ooit
een keer iets gepakt op mijn zusjes
kamer en was het vergeten terug te
leggen. Toen zei ik dat ik ’t niet gedaan
had, maar dat was wel zo.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel willen dat ik kon vliegen.
Dan kan ik later vertrekken naar school
en dan zou ik vaker en sneller op
vakantie kunnen gaan.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een stuk strand en een leuke winkelstraat waar ik dan regelmatig kan gaan
shoppen met vriendinnen.
Waarop ben je het meest trots?

HORST
BEMMELSTRAAT
DE LAATSTE BOUWKAVEL
Aan de Zuid-Westelijke rand van Horst aan de Maas nabij de
Bemmelstraat bevindt zich deze fraaie villawijk. Door de grote
variatie van kavels en speelsheid van de mooie natuur is een
afwisselende woonomgeving gerealiseerd.
Van de 59 kavels is nog slechts 1 kavel te koop! Het
betreft een luxe kavel (grootte ca. 1150 m2, prijs € 285.000
v.o.n.). Breng een bezoek een deze fraaie villawijk en overtuig
uzelf, er zijn namelijk al prachtige woningen gerealiseerd! Wacht
niet te lang en bouw ook u droomhuis in Horst aan de Maas.
INTERMAKELAARS, HORST tel. 077 398 90 90

Op mijn familie en vriendinnen, omdat
ze er altijd voor me zijn en ik kan erg
met ze lachen.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik heb niet echt een liedje met een
mooie tekst. Ik vind eigenlijk bijna alle
liedjes wel leuk!
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou gewoon allemaal mannen-dingen
gaan doen, staand plassen, naar een
voetbalwedstrijd gaan en dat soort dingen allemaal. Lol maken met vrienden
en bier drinken, dat lijken me wel de
leukste mannen-dingen om dan te doen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Diddl plaatjes verzamelen. Ik had er
best wel veel en ik ruilde ze soms ook
met vriendinnen. Nu heb ik ze niet
meer, ik heb ze weggegeven aan mijn
nichtje.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In ieder geval in een warm land, want
ik heb het regelmatig koud. Spanje,
Frankrijk of Italië bijvoorbeeld.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik fietste samen met mijn beste vriendin naar volleybal toen we een oudere
vrouw zagen vallen. We zijn haar toen
gaan helpen, het bleek dat ze een te
zware boodschappentas had.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik bel dan naar Kwalitaria in Horst en
bestel daar dan een frietje met mayo.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor spinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Ochtends eerst lang uitslapen,
daarna shoppen met vriendinnen en
dan ’s avonds een feestje geven, met
goede muziek en waar flink gedanst
wordt.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik wil geen tatoeage, ik vind dat niet
mooi. Een tatoeage vind ik ook helemaal niet bij me passen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik ben wel benieuwd naar wat voor
werk ik later doe en hoeveel kinderen
ik dan heb. Wat voor soort werk ik zou
willen doen, daar ben ik nu nog niet
uit.

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

L

kies voor kwaliteit!

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

Column

Slaapmodus
Slapen, wat kan dat soms
toch heerlijk zijn. Even de
echte wereld verruilen voor de
droomwereld waarin je uitrust
en avonturen tegelijkertijd
beleeft. Een ideale combinatie
vind ik zoiets. Nou mag slapen
ook wel fijn zijn, ik bedoel
ongeveer de helft van je leven
bevind je je in dromenland, de
andere helft ben je bewust
met je gedachten bij onze
ronde wereldbol.
Volgens mij kun je urenlang
praten, discussiëren en
researchen over en naar het
slaapproces, maar het meest
vreemde rondom slaap maakte
ik afgelopen week mee. Tijdens
mijn fietstocht naar huis ving ik
een stukje opvoeding rondom
de slaaprust op. Iets waar ik erg
van opkeek, vooral als ik denk
aan mijn eigen kinderherinneringen. Slapen, hoe
heerlijk ik dat nu vind (ai, ik
word oud...), hoe vreselijk ik dat
vroeger als kind altijd vond. Van
op tijd naar bed gaan was ik
niet gediend. Ik rekte het altijd
zo lang mogelijk, want oh jee,
eenmaal in bed moest ik
natuurlijk stilliggen en dat was
niets voor mij. Ik werd al-tijd
naar bed gestuurd, ging van
m’n leven niet vrijwillig, no
way. In tegenstelling tot ’t
kindje uit de situatie van
afgelopen week. ’t Kind viel
midden in het drukke centrum
van Amsterdam in het
kinderstoeltje op de fiets in
slaap. Al een wonder op zich,
vind ik. Wat nog opvallender
was, was moeder, die als een
viswijf hysterisch gilde dat hij
wakker moest en zou blijven en
dat ze er helemaal genoeg van
had. Ik heb mama ook wel eens
horen roepen dat ze er genoeg
van had, maar dat ging er
meestal om dat ik niet naar bed
wilde, in plaats van andersom...
“Mijn kinderen hoeven later
nooit vroeg naar bed”, ik hoor
het me nog roepen in mijn
jongere jaren. Nooit vroeg naar
bed nee, maar verbieden om
lekker te gaan slapen gaat zelfs
mij toch net weer iets te ver.
Mies
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‘Ruig om je naam op een poster te zien’
Als The Popcornking In 2004 bracht hij zijn eerste single uit. In 2010
veranderde hij zijn artiestennaam en tegenwoordig draait hij in feesttenten, op festivals en pas nog in een limousine: dj Tim Little uit Swolgen
heeft een bijzondere hobby.

Crist Coppens
2x 500 gram half om half
gehakt
samen € 5.95
KERMISAANBIEDING

500 gram babi pangang en bak rijst
samen € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Banket van de week

Kermisvlaai
Per stuk Ø 27 cm
Elders

11.99

PER STUK 11.99

10.00

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Acu-Balance

Met GRATIS Kermismunt

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Menstruatiecyclus, IVF/IUI,
Zwangerschap, Overgang,
Sportblessures, Ischias
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Tim Groetelaers (30) is een echte
Swolgenaar. De roots van zijn muzikale
carrière liggen dan ook in dat dorp.
Hier leerde hij leden van feestband De
Sjonnies kennen. Het management
van de band nodigde hem uit om
mee te touren als feest-dj. Dit was het
begin voor een hobby die hem door
het hele land en zelfs naar Spaanse
badplaatsen bracht.
“Het draaien met De Sjonnies vond
ik erg leuk en daar kon ik meteen veel
ervaring opdoen”, zegt de dj die zich
op een van zijn websites ‘de kleinste dj
van Europa’ noemt. Tim heeft achondroplasie, ofwel dwerggroei en is 1,25
meter. “Mensen vinden dat iets aparts,
en dat geeft mij gelegenheid om lekker met muziek te knallen”, lacht Tim.
“Ik vond het draaien erg leuk
en werd steeds vaker en op steeds
grotere plaatsen gevraagd”, zegt de dj.
“Het is mijn hobby, ik vind het keiruig
om te doen. Ik heb ook eigen muziek
gemaakt en blijf daar natuurlijk mee
bezig.” Ondertussen kent Tim de weg
in het artiestenwereldje wel en dat
kan zijn voordelen hebben. “Toen mijn
single net uit was, moest ik draaien
met Mental Theo. En die draaide later
mijn single weer op SlamFM. Ik was
aan het werk en hoorde mijn eigen
muziek op de radio. Dat is het mooiste
wat er is.”
Tim is een echte feest-dj en is ook
bezig met een nieuwe feestplaat. Via

zijn boekingskantoor treedt hij ondertussen op heel diverse feesten op.
Zo draaide hij afgelopen jaar nog bij A
day at the Park in Amsterdam, vanuit
de Radio538 mini-limo. Ook stond
hij op festivals als WiSH Outdoor en
Paaspop. In de zomer draaide hij afgelopen jaren op populaire zonbestemmingen als Mallorca en Salou. “Dat
was echt vet. Voor twee uur draaien
werd ik gewoon ingevlogen. Dat is ‘t
leven”, glundert Tim. “Het is echt ruig
om je naam ergens op een poster te
zien staan, of je foto groot tegen een
discotheek geprojecteerd.”
Lang leve de lol, is volgens
Tim zijn insteek. “Ik heb eigenlijk

alles al meegemaakt. Heb met de
Sjonnies in een vol Ahoy gestaan en
de Vierdaagsefeesten in Nijmegen
afgesloten, met 20.000 man op de
Waalkade. Dat pakt niemand me
meer af.” Wil hij van zijn hobby een
fulltime-carrière maken? “Een keer in
de week is leuk, maar ik zou het zeker
als beroep willen doen. Het zou mooi
zijn als ik er van kan leven”, lacht hij.
En wat de toekomst hem brengt?
“Je moet altijd blijven dromen. Het lijkt
me bijvoorbeeld super om een half
uurtje bij Guus Meeuwis in het PSVstadion te mogen knallen.
Dat zou supervet zijn”, lacht hij.
(Foto’s: Yvo Willems)
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Zilveren jubileum

Toneelgroep 60 plus
viert een feestje
Toneelgroep 60 plus uit Horst viert op 7 oktober het zilveren jubileum. In het Gasthoes vindt dan een speciale
middag plaats met toneel en zang.

Eerste editie
OP2012 succesvol
Volle terrassen, prima weersomstandigheden en een gevarieerd
programma droegen een flinke steen bij tot een succesvol OP2012.

Elke vrijdagmiddag, behalve in de
zomermaanden, repeteert de toneelclub van 13.30 tot 15.30 uur in de refter
van ’t Gasthoes. Zo ook deze vrijdagmiddag. Boor zukt vrouw staat op het
programma, één van de twee stukken
die op 7 oktober op de planken worden
gebracht. In de pauze, deze keer met
vlaai omdat een van de leden bijna
jarig is, wordt verteld over het ontstaan
van de vereniging.

welkom. De toneelvereniging werd op
5 september 1981 officieel opgericht.
Aanleiding was het 25 jaar bestaan
van de KBO. “Ter gelegenheid van dat
jubileum schreven Teng Hoeijmakers en
Mart Wismans een toneelstukje”, vertelt regisseuse en medeoprichtster Jos
Helmerich. “Dit werd opgevoerd door
een groepje ouderen en was een groot
succes. Synthese stelde vervolgens voor
om een toneelvereniging voor ouderen
te beginnen.”

worden gespeeld zijn allemaal in het
dialect en zelf geschreven. “Dat is herkenbaar en spreekt de mensen aan”,
weet Jos Helmerich. “We spelen graag
stukken met humor, al hebben we ook
wel eens een drama opgevoerd. In
de loop der jaren hebben we zo’n 25
toneelstukken gespeeld. Voornamelijk
de kerstperiode is voor ons een drukke
tijd.”

Veel plezier met z’n
allen

Je hoeft geen 60-plus
Geen onderdeel
te zijn
van KBO
Eerst maar even een misverstand
uit de wereld helpen: je hoeft geen
60-plus te zijn om lid te worden van
Toneelgroep 60 plus. Het belangrijkste
is dat je overdag tijd hebt voor repetities en voorstellingen. En omdat dit
toch voornamelijk de senioren zijn, varieert de leeftijd van de huidige leden
van 60-plus tot 80-plus. Het merendeel
is vrouw, dus mannen zijn van harte

“Het is een gezellige club en we
hebben veel plezier met z’n allen.
Normaal gesproken zijn onze voorstellingen besloten, maar 7 oktober mag
iedereen komen. We vieren een feestje
en dat laten we dan horen en zien”,
besluit Jos Keijsers.
Kaartjes voor de voorstelling kunnen alleen op 27 september worden
gekocht in de refter van ’t Gasthoes van
13.30 tot 14.30 uur.

Dat brengt ons meteen bij het
tweede misverstand: Toneelgroep 60
plus maakt geen onderdeel uit van KBO
Horst. “We treden wel regelmatig op
voor de KBO in Horst en ook de anderen in de regio”, geeft Jos Keijsers aan.
“Maar we zijn een zelfstandige club.
Zonder bestuur, contributie of subsidie.”
De stukken die door de toneelgroep

Gerard wordt 60 jaar, en dat gaan we vieren,
met 7 aanbiedingen van € 0,60!
Hagelwitte
Bloemkool

€ 0,60

Champignons

€ 0,60

Komkommer

€ 0,60

Malse verse
IJsbergsla

Volle
Bospeen
€ 0,60

€ 0,60

Nieuwe oogst
Uien

€ 0,60

In Museum De Locht vindt op zondag 23 september de jaarlijkse
fruitdag plaats met onder andere een presentatie van zo’n vijftig
appel- en perenrassen.
Leden van het Dionysosgilde
verwerken appels tot appelsap.
Kinderen mogen appeltjes rijgen en
op die manier kennismaken met een
ouderwetse manier om een deel van
de appeloogst te kunnen bewaren

O S T OMAATJ

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

tot in de winter. Tot november is er
een tentoonstelling ingericht over de
maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg
vanaf 1800 tot 1950. Meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

tel 0478 - 52 10 70

Cijfer
Meester

Van donderdag 20 t/m zaterdag 22 september
Tel. 077 - 398 67 68 www.trostomaatje-horst.nl

Fruitdag

Venray

€ 0,60

TR

komt, is nog niet duidelijk. “Binnenkort
gaan we met alle betrokken partijen
evalueren en bekijken wat we volgend
jaar gaan organiseren”, aldus Houben.
Tijdens het festival kon het publiek
genieten van optredens van onder meer
zangkoor Egelsheim, The Early Adopters
en Theater Kleinkunst. Ook jong talent
kwam ruimschoots aan bod. In en voor
de diverse caravans namen enkele
dansers, zangers, zangeressen en bands
de sprong in het diepe. Een van de
hoogtepunten van het festival was een
optrden van de Horster zangeres Marloes
Nogarede.

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!

Ananas
‘T

“Keigoed”, dat was de reactie van
Fred Houben op de vraag hoe hij vond
dat OP2012 was verlopen. “We hadden
het weer mee en iedereen was enthousiast. Het is mooi om te zien hoe tijdens
het festival uitpakt, wat je vanachter het
bureau hebt bedacht. Wat ik persoonlijk het mooiste vond was dat pubers
naast opa’s en oma’s en ook vaders en
moeders met kleine kinderen genoten
van het programma. Ook de combinatie
van amateurs en professionele artiesten
werkte uitstekend. Wat dat betreft zijn
we helemaal in onze opzet geslaagd.”
Of er een volgende editie van OP2012

E

Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

www.julicher-meijer.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Partner in Uw ondernemerschap!
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Meet your locals in Walhalla

AGENDA

Drie lokale bands waren afgelopen zaterdag te bewonderen in
OJC Walhalla in Sevenum. De over het algemeen jonge bands speelden
allemaal eigen nummers, met hier en daar een cover van hun voorbeelden
tussendoor. Op het programma stonden The Anaesthetics, Afterparties en
Park Bench People.
“Ongeveer 120 bezoekers zijn er
op afgekomen”, aldus medeorganisator
Mike Peeters. “OJC Walhalla kreeg van
The Anaesthetics de vraag of ze eens
in Sevenum konden spelen, en daar
hebben we toen maar meteen een
heel concept omheen gebouwd. The
Anaesthetics is een jonge lokale band
met eigen muziek en zo zijn er natuurlijk meer in Horst aan de Maas.” Mike
is zelf drummer van Park Bench People
dus de keuze voor deze band was snel
gemaakt. Ook Horster band Afterparties
is hard op weg om een vaste schare
fans om zich heen te verzamelen en
werd gevraagd om mee te werken aan
deze avond.

America
Ruilbeurs

zo 23 september
10.00 -12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Na afloop werd er druk nagepraat over
samenstelling van nummers, instrumenten en bandleden, maar werd er
natuurlijk ook gewoon gezellig gedronken onder muziek van de Schweindog
DJ Set.

Openstelling museum
wo 26 september
13.30 -16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Duidelijk onderscheid
Mike Peeters: “De bands werden
gezocht in ongeveer hetzelfde genre,
maar zijn na deze avond toch duidelijk
van elkaar te onderscheiden. Het was
volgens mij wel een geslaagd concept,
er zullen denk ik nog wel meer versies
volgen.”

Broekhuizenvorst
Vlooienmarkt

zo 23 september
Organisatie: Zij Actief
Locatie: café ‘t Dörp
Afterparties met frontman Niek Nellen

Griendtsveen
Matinee Siemelemies

Prachtig stemgeluid
The Anaesthetics gaven deze avond
hun vierde optreden ooit. Ze speelden
een aantal nummers van hun eigen
alternatieve rock met onder andere
invloeden van The Cure. “Ondanks dat
de zanger nooit eerder in een band
heeft gezongen, heeft hij een prachtig
stemgeluid”, aldus een nieuwe fan
in het publiek. Afterparties beschrijft
zichzelf als ‘bandje voor je kansloze,
late nafeestje en voor serieuze optredens’. Met ex-leden van The Schmucks
en de Hermse House Band spelen ze
hun eigen muziek die beïnvloed is door
geluiden van The Strokes en Lou Reed.
Park Bench People is volgens
henzelf een “jong new wave/indiepop
kwintet met een geheel eigen sound”.
Hun titelloze debuutalbum kwam in
september 2010 uit. Voorbeelden vinden ze in onder anderen Joy Division en
The Whitest Boy Alive.
Het vaste publiek van elke band
was bij aanvang van de avond al
nieuwsgierig naar de andere bands.

ma 24 september
Locatie: Herberg de
Morgenstond

GOOI
NU
HOGE
OGEN
GOOI
NU
HOGE
OGEN

Grubbenvorst

TiJDENS
ONZE
OOGZORG
ADViES
WEKEN
TiJDENS
ONZE
OOGZORG
ADViES
WEKEN
GOOI NU
NU HOGE
HOGE OGEN
OGEN
GOOI

Liedjesaovend

za 22 september 19.49 uur
Organisatie: De Plaggehouwers
Locatie: ‘t Haeren

5%
5%

TiJDENSONZE
ONZEOOGZORG
OOGZORGADViES
ADViESWEKEN
WEKEN
TiJDENS

Hegelsom

kOrtING
kOrtING
pEr OOG
pEr OOG

5%
5%

Dorpsraadvergadering
wo 26 september 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

kOrtING
kOrtING
pEr OOG
pEr OOG

Horst

Dorpsraadvergadering
do 20 september 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Quiltcafé
vrij 21 september 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Najaarskermis

Museum
de Kantfabriek

za 22 t/m wo 26 september
Locatie: centrum

Cursus
weven

Melderslo
Fruitdag

zo 23 september
Locatie: Museum de Locht

Vestiging Venray
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Venray Venray
Vestiging
Venray
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(0478)
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Vestiging Boxmeer
Vestiging
Boxmeer
Vestiging
Boxmeer
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Steenstraat
120
Steenstraat
Steenstraat
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Steenstraat
120120
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(0485)
57
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12
tel.
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1818
1212
tel.(0485)
(0485)
tel. (0485)
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Judo vriendjesdagen

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

KOmTTOcH
TOcHOOK
OOKEEN
EENGOKJE
GOKJEWAGEN?
WAGEN?
UUKOmT

Sevenum
*VRAAG
NAAR
DE VOORWAARDEN!
*VRAAG
NAAR
DE VOORWAARDEN!

Onderdelen als materiaalkennis
en bindingsleer komen ook aan de
orde. Als afsluiting van de cursus
maakt men een werkstuk. Er wordt
ook verwacht dat men thuis weeft.
Diegenen die niet in het bezit zijn
van een weefgetouw worden door
de docent geholpen te zoeken naar
een geschikt getouw. Op woensdag
26 september gaan kinderen onder
deskundige leiding een sleutelhanger maken. Ze gebruiken daarbij
kantjes, garen, kraaltjes, knoopjes
en dergelijke. Voor meer informatie
over deze en andere cursussen
en workshops zie
www.museumdekantfabriek.nl

U KOmT
TOcH
GOKJE
WAGEN?
U KOmT
TOcH
OOKOOK
EENEEN
GOKJE
WAGEN?
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

Museum de Kantfabriek in
Horst start op 20 september een
cursus weven. In tien lessen leert
men een weefgetouw opzetten en
een paar patroontjes weven, zoals
keepers, spitskepers en schijnpatroontjes.

Vestiging Horst
Vestiging
Horst
Vestiging
Horst
Vestiging
Horst
St.
Lambertusplein
2
Lambertusplein
2 2
St.
Lambertusplein
St.St.Lambertusplein
tel.
(077)
820
(077)
820
02
6202
tel.
(077)
820
02
62 62
tel.tel.(077)
820
02
62

info@campsoptiek.nl
www.campsoptiek.nl
info@campsoptiek.nl
- www.campsoptiek.nl
info@campsoptiek.nl
-- www.campsoptiek.nl
info@campsoptiek.nl
- www.campsoptiek.nl

ma 24 september
17.30 – 19.30 uur
Organisatie: judoclub Jigoro Kano
Locatie: sportzaal De Stapakker

Judo vriendjesdagen
do 27 september
17.30-19.30 uur
Organisatie: judoclub Jigoro Kano
Locatie: sportzaal De Stapakker

Tienray

Dorpsraadvergadering
di 25 september 20.00 uur
Locatie: Zonnehof

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

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

ONZE AANBIE

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

zondag
donderdag

€ 2,50
Kant en klaar Duvelkesvleis
100 gram € 1,35
Vrijdag + zaterdag OP = OP Varkenshaas 500 gram € 8,50
100 gram Boerenmetworst en 100 gram grilworst samen

Kom onze bekroonde producten proeven

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

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

100 gram € 1,15

Meerlo

vrijdag

T

Gehaktbrood à la Suisse
Gouden vleeswaren duet

Lottum

Spoedgevallendienst
21 t/m 27 september
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

112

EKEND

E
VOOR DIT W

Kronenberg

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

DINGEN

09.30

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
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

www.bakke
Veemarkt 5, 5961 ri
ER jge
Horstrards .nl

Grubbenvorst

zaterdag
woensdag

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

TIJDENS de KERMISDAGEN zijn WIJ maandag, dinsdag en woensdag
gesloten. WEL kunnen er WOENSDAG tussen 10.00 en 12.00 uur
bestellingen worden opgehaald.
IEDEREEN PRETTIGE KERMISDAGEN GEWENST.

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

Heilige mis

Melderslo

Verloskundige zorg

KERMIS AANBIEDING
Pakje ROZIJNEN en CANDYBROOD 2,40 euro p/stuk
BIENESTICH 11,95 euro (ook met abrikozen mogelijk)
4 HARTIGE BROODJES + 1 GRATIS
APPEL LINZER DEKSEL VLAAI 8,95 euro Kaneel- of citroensmaak

09.45

zondag

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

(alleen na telefonische afspraak)
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

19.15

Griendtsveen

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

zaterdag
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

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

Heilige mis

service 35

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

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

www.mylifeslim.com

36
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Nieuws van

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

Prijswinnaars
Zomerspaarweken 2012
Van 2 juli t/m 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 in te leveren
bij IJssalon Clevers in Grubbenvorst, Passi in Horst of Lo-Solé in Sevenum.
In 2012 konden de jeugdige spaarders meedoen aan een knutselwedstrijd
met als thema ‘Ontwerp je eigen Zomertuintje’.
Bekendmaking prijswinnaars
Op woensdagmiddag 12 september jl.
werden de prijzen uitgereikt met
medewerking van kabouter Wijsneus
van de Peelkabouters. De onderstaande
deelnemers namen twee kaartjes voor
de Efteling en een leuk Eftelingcadeautje
in ontvangst tijdens de feestelijke
prijsuitreiking in het kantoor van
Rabobank Maashorst. Dit jaar waren alle
inzendingen ook op internet geplaatst
waar bezoekers konden stemmen op
het mooiste ontwerp. Er waren vijf extra
prijzen voor de inzendingen die de
meeste stemmen kregen op internet.

(Sevenum) en Jeffrey Sengers
(Grubbenvorst).

Categorie 4 t/m 5 jaar:
Sil de Winter (Swolgen), Sofie Lucassen
(Horst), Vera Wijnen (Tienray), Madelief
Litjens (Grubbenvorst) en Saartje Litjens
(Grubbenvorst)

Foto’s prijsuitreiking
Helaas kon niet iedereen een prijs
winnen. We nemen aan dat het ijsje
lekker gesmaakt heeft en hopen de
volgende Zomerspaarweken weer op
veel belangstelling te mogen rekenen.
De foto’s van de prijsuitreiking zijn te
bekijken op onze website
www.rabobank.nl/maashorst
(onder Nieuwsberichten).

Categorie 6 t/m 8 jaar:
Femke Speijcken (Lottum), Noa vd
Beuken (Horst), Daphne Schreurs
(Kronenberg), Tom Willemssen

Categorie 9 t/m 12 jaar:
Amber en Lieke Pustjens (Lottum),
Renske Lemmen (Sevenum), Janne van
Gerven (Swolgen), Inge Bovee
(Kronenberg) en Femke Lemmen
(Sevenum).
Meeste stemmen op internet:
Stan Derix (America), Aemey Nabben
(Horst), Jonna Derix (America),
Joyce Nabben (Horst) en Jelle Seuren
(Melderslo).

Rabo Floriade
Herfstaanbieding
voor alle klanten
Het is nu of pas echt weer over tien jaar.
Daarom heeft Rabobank samen met de
Floriade besloten om nog een finale
Floriade herfstaanbieding te doen voor
alle klanten van de Rabobank.
De aanbieding bestaat uit korting
op combi-tickets (entree plus
kabelbaan) en geldt van 21
september tot en met 7 oktober.
Om gebruik te maken van de korting
moeten klanten via internet een
coupon printen en die meenemen naar
de kassa van de Floriade. Op vertoon
van deze coupon in combinatie met
het vertoon van hun Rabo pas wordt
een prijs van
€ 22,- (reguliere prijs € 30,-) voor
volwassenen en € 11,- (reguliere prijs
€ 15,-) voor kinderen berekend.
Er mogen per voucher 4 combi-tickets
worden afgenomen. Er is geen restitutie
mogelijk op eerder gekochte tickets en

de voucher is niet geldig
in combinatie met andere acties/
aanbiedingen. Het park is nog geopend
tot en met 7 oktober 2012.
Leden blijven extra voordeel
behouden omdat zij via internet
kunnen reserveren en dus niet in
de rij bij de kassa hoeven te staan.
Daarnaast zijn zij niet gebonden
aan de actieperiode van 21
september tot en met 7 oktober.
Kijk voor meer informatie op onze
website www.rabobank.nl/maashorst

Uitnodiging ledenbijeenkomst
dinsdag 2 oktober 2012
Wilt u meer informatie over de fusie? Of wilt u uw mening kenbaar maken?
Kom dan op dinsdagavond 2 oktober om 19:00 uur naar de ledenbijeenkomst in het kantoor van Rabobank Maashorst, Spoorweg 2
in Hegelsom (dus een gewijzigde locatie t.o.v. het vermelde in Dichterbij
Maashorst op blz. 9).
Tijdens deze bijeenkomst komen zowel
directie, Raad van Commissarissen als
leden van de ledenraad aan het woord
over de voorgenomen fusie tussen de
Rabobanken Maashorst en Venray.
Uiteraard kunt u als lid van Rabobank
Maashorst ook uw vragen stellen. De
ledenbijeenkomst begint om 19:30 uur

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

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

en duurt tot ongeveer 21:30 uur.
In verband met de organisatie vragen
wij u om u vooraf aan te melden via
cooperatie@maashorst.rabobank.nl
Aanmelden kan nog tot en met
woensdag 26 september. Bij uw
aanmelding kunt u eventueel ook
alvast een vraag doorgeven.

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.

