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Dierendag: huisdieren creatief op de foto gezet
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Stap voor stap
samen in één school
De eerste stap in de samenwerking tussen SBO De Peelhorst en basisschool Meuleveld in
Horst is gezet. Afgelopen maandag werden tafels en stoelen verhuisd, zodat er vanaf
volgende week samen naar school wordt gegaan. Lachend rijdt een groepje jongens met een
volgeladen bolderkar van het heuveltje af. De stoeltjes en tafeltjes wankelen vervaarlijk,
maar het gaat goed.
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Binnen in de school zijn kinderen
samen met leerkrachten en ouders
twee lokalen aan het leeghalen en
schoonmaken. Volgende week starten
hier de onderbouwkinderen van SBO De
Peelhorst. De kinderen van groep 6, 7
en 8 van basisschool Meuleveld nemen
dan hun plekje in op de Peelhorstlocatie. Het is een eerste concrete stap
in de samenwerking tussen de
basisschool en de school voor speciaal
onderwijs.
“Ik ben vijf jaar geleden begonnen
als directeur van Meuleveld en toen
waren de ideeën voor een samenwerking er al”, vertelt Jo Pauwels.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de

kinderen van beide scholen samen in
één nieuw gebouw les gaan krijgen.
“Maar dat is iets wat we niet van de
één op de andere dag kunnen doen”,
geeft Annemie Vullings, directeur van
De Peelhorst, aan. “Dit gaan we stap
voor stap doen. Daarom hebben we
besloten nu te gaan verhuizen. Zodat
we straks, als het nieuwe gebouw er
staat, weten of wat we in theorie hebben bedacht ook in de praktijk werkt.”
Dat nieuwe schoolgebouw
komt bij voorkeur in de voormalige
Norbertuskerk. Dit pand staat sinds
vorig jaar leeg en zou de meeste ideale
oplossing zijn.
Lees verder op pagina 04
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’Ik daag graag kinderen uit’
Sevenummer Piet Oomen nam vorige week officieel afscheid als leraar
van basisschool De Kroevert in Kronenberg. Maar echt weggaan doet hij nog
niet.
Er zijn twee dingen die Piet Oomen
typeren: een bril en Mars. Deze twee
dingen zijn dan ook alom vertegenwoordigd deze vrijdagochtend op
basisschool de Kroevert. Leerkrachten
lopen met versierde brillen rond en als
cadeau krijgt Piet onder andere een
pakje Marsrepen. Tijdens het interview,
dat deels gefilmd wordt door zijn collega’s van de videoclub, wil Piet wel
even toelichten hoe het daar nu precies
mee zit. “Regelmatig werd ik gevraagd

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Museum de Locht
flyer paddenstoeldagen

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.

om een gedichtje te schrijven in een
poesiealbum. De juffen maken daar
hele mooie tekeningen bij. Ik kan dat
niet. Dus onderteken ik het met mijn
naam en maak vervolgens van de dubbele “o” een brilletje. Dat is uiteindelijk
een soort van handtekening geworden.
En wat de Marsen betreft: ik wed graag
met de leerlingen. Dan zeg ik: ‘ik wed
dat jij deze moeilijke som niet op kunt
lossen’. Zo hou je de les spannend.
Vinden kinderen leuk.”
Sevenummer Piet Oomen is niet
van het traditioneel lesgeven. “Ik vind
het leuk om de kinderen uit te dagen,
te prikkelen. Je geeft ze natuurlijk
taal- en rekenles, maar ik vind het
tevens belangrijk dat ze leren zich in
een groep te bewegen. Leren omgaan
met andere kinderen. Gymnastiek en
handenarbeid zijn twee vakken die ik
graag geef. Je leert een kind veel beter
kennen in een uurtje gym, dan tijdens
een taalles.”

Ik doe alles met
overgave
Toen Piet zelf nog op de basisschool zat, toentertijd lagere school,
had hij een heel ander beroep voor

ogen. “Mijn droom was piloot worden.
Maar ja, ik kreeg een bril dus dat ging
niet door. Dus leek missionaris me wel
iets. Ik dacht dat je dan op wilde dieren
mocht jagen en af en toe eens een mis
op moest dragen. Een van mijn zussen
ging echter naar een internaat en dat
vond zij helemaal niet leuk. Dus ook die

droom ging niet door. Mijn zus leerde
voor onderwijzeres en mijn vader vond
het wel handig om geld uit te sparen
op boeken, dus werd ik ook leraar.”
Hij liep eind jaren zestig stage op de
basisschool in Kronenberg , een nieuwe
en voor die tijd moderne school. “Het
beviel me hier wel en gelukkig kreeg

ik uiteindelijk een baan. Officieel ben
ik 39 jaar in dienst geweest. Ik maak
echter graag de veertig jaar vol en blijf
daarom dit schooljaar nog op vrijwillige
basis. Ik doe alles met overgave, dus
ook lesgeven. Als ik uiteindelijk timmerman was geworden dan was ik ook
daar helemaal voor gegaan.”

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

Politie Horst zoekt getuigen mishandeling
De politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling van
een 31-jarige man uit Venray. Deze mishandeling vond plaats in de nacht
van zaterdag 28 op zondag 29 januari van dit jaar.
Het slachtoffer is door de mishandeling ernstig gewond geraakt en
opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Hij ondervindt nog dagelijks last van
het letsel dat hij bij de mishandeling
heeft opgelopen. Politie en justitie zijn
destijds met een onderzoek gestart;
dit heeft nog niet geleid tot oplossing
van deze ernstige zaak. Het incident
vond plaats op een parkeerplaats aan
de Dr. van de Meerendonkstraat. Deze

parkeerplaats ligt in de buurt van een
café en een verzorgingstehuis. Het
slachtoffer en zijn vriendin hadden op
deze parkeerplaats hun auto geparkeerd. Op deze parkeerplaats vond de
mishandeling plaats.
Uit onderzoek is gebleken dat er
vermoedelijk drie mannen getuigen zijn
geweest van de brutale mishandeling.
Zij zijn het slachtoffer en zijn vriendin
na de mishandeling te hulp geschoten.

Ze hebben de gewonde man in zijn
auto gelegd.
De politie is op zoek naar deze
mannen, die mogelijk belangrijke
informatie kunnen verstrekken over
het incident. Was u getuige van deze
mishandeling in het laatste weekend
van januari? De politie in Horst komt
graag met u in contact. Voor de
herinnering kan het belangrijk zijn om

te vermelden dat op deze bewuste
avond de jaarlijkse prinsenproclamatie
plaatsvond in Horst.
Heeft u informatie over deze
ernstige mishandeling of bent u een
van drie bovenstaande personen,
dan kunt u contact opnemen met de
politie via het algemene telefoonnummer 0900 88 44, of anoniem via Meld
Misdaad Anoniem via 0800 7000.
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Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Rijden in een Porsche
en een Ferrari 348

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

€239,00

€119,00

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Ontspanningsmassage
of sportmassage

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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Vier generaties!
Myrthe Verstappen werd op 3 september 2012 geboren en is
het eerste achterkleinkind van een ”grötse” superoma Nel MintenPijnenburg uit Sevenum. Maar ook oma Wies Hagens-Minten en
mama Evelyn Verstappen- Hagens, beiden woonachtig in Horst, zijn
superblij en trots met de geboorte van Myrthe!

Champagne ontbijt
voor je lief en jezelf!

€50,00

€25,00
€42,00

€19,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Terug in de tijd tussen de
ridders en Romeinen
Van de vroege middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog. De geluiden van kanon- en geweerschoten galmen
over het evenemententerrein van Kasteelpark ter Horst in Horst. Zaterdag 29 en zondag 30 september gingen
bezoekers van het festival Levende Geschiedenis even terug in de tijd.

Helma Thiers (53) uit Den Bosch
staat met haar vereniging al ongeveer
twintig jaar op verschillende geschiedenis festivals. Het is haar lust en haar
leven. “We beelden hier het leven
tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
uit.” Ze heeft het altijd naar haar zin.
“We slapen hier in tentenkampen.
Lekker warm met dierenvachten
ingewikkeld. Het meest mooie moment
speelt zich af wanneer er nog geen
bezoekers zijn. Een voor een wordt
iedereen wakker. De nevel hangt nog
over het veld en hier en daar wordt
hout gehakt voor het kampvuur. Dat is
het echte groepsgevoel”, vertelt ze.

Het leukste zijn de
veldslagen
Over het veld lopen de vrienden
Camiel van Helmond (8) en Boy Cox
(9), beide uit Griendtsveen. Ze stoppen
bij het tentenkamp van de vroege
middeleeuwen en gaan op de foto met
ridders. “We komen hier om alles te

zien, maar het leukste zijn de veldslagen”, vertelt Boy. Hij laat duidelijk
merken dat hij de wapens en de
oorlogen van vroeger interessant vindt.
Omdat hij nog even moet wachten
voordat de veldslag begint, gaat hij
eerst de vragen van de speurtocht
beantwoorden.
Een stuk verderop lopen middeleeuwse muzikanten rond. De
geluiden van de doedelzak zijn van
verre te horen. Mariëlle de Vaan (13)
en Bionda Huberts (13), beide uit
Belgisch-Limburg lopen over het terrein
om de hond uit te laten. “We zijn hier
met onze familie naartoe gekomen”,
vertelt Mariëlle. Haar ouders gaan al
jaren naar geschiedenis festivals en
zij gaat altijd mee. Dit keer heeft ze
haar vriendin meegenomen. “Het is
heel bijzonder”, vertelt Bionda. “In het
normale leven zie je zoiets niet.”

Oude sfeer proeven
Ook Martin en Gijs uit Den Bosch
bezoeken vandaag het festival van de

Levende Geschiedenis. “We komen
hier om te zien hoe mensen in de
geschiedenis leefden”, vertelt Martin.
De interesse voor de geschiedenis heeft
hij ook aangewakkerd bij zijn zoon.
“We zijn eigenlijk allebei wel geïnteresseerd in ridders en smeden. Je kunt hier
de oude sfeer proeven en de ambachten aan het werk zien. Dat is gewoon
bijzonder.”

Ook dit jaar een
geslaagd festival
Het hele weekend zijn er verschillende demonstraties gegeven en waren
er veldslagen georganiseerd. Jong en
oud heeft zich kunnen verrijken aan de
vele kennis die te verkrijgen was bij
verenigingen van verschillende tijden.
Bezoekers en verenigingen kwamen
van Groningen tot aan Maastricht. Ook
dit jaar noemt de organisatie het een
geslaagd festival.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

DE TWOPETJES Terug in de tijd

Vanaf 6 oktober
geopend!

HERFST-

Wij zijn geopend op
vrijdag en zaterdag
van 10.00 - 17.00 uur

AANBIEDING
LANGE LAARZEN

Meubelen - Bruin- en witgoed
Kleding en schoenen - Speelgoed
Huishoudelijke artikelen
Boeken en LP’s - Elektronica
Glaswerk - Porselein
Venloseweg 11 - 5975 PS Sevenum
Tel. 06 31 32 22 29

20% KORTING
7 OKTOBER KOOPZONDAG
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Crist Coppens
Heerlijke slagersrookworst
2e gratis KEURSLAGERKOOPJE

nr. 49

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt en
100 gram Zeeuws spek samen € 2.75

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

426
Een nieu we pms
woonbeleving
voor u w huis ?
pms
1935
Ik help pms
u gra
424 a g met een interieu ra dvies.

Bel voor een afspraak Ilona Janssen 06 249 725 15

VENRAYSEWEG 87 5961 AE HORST WWW.STUDIO-ELF.NL INFO@STUDIO-ELF.NL

04

nieuws

04
10

Bibliotheken Horst aan de Maas

‘We kunnen een goed
alternatief bieden’
Het bibliotheekwerk blijft een hot item in Horst aan de Maas. Er moet worden bezuinigd en naar alle waarschijnlijkheid gaat dat ten koste van de bibliotheken in Sevenum en Grubbenvorst.

Inzegening St. Joriskapel
In Hegelsom werd zondagmorgen de herbouwde St. Joriskapel
in gebruik genomen. Deken De Graaf-Woutering zegende de kapel
op de St. Jorisweg in. De kapel werd op initiatief van Heemkundevereniging Hegelsom herbouwd nadat het in de jaren zestig van de
vorige eeuw was afgebroken. De heemkundestichting gaat samen
met vrijwilligers voor het onderhoud zorgen.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Samenwerking groene groepen

Landschap Horst aan
de Maas online
Stichting Horster Landschap is als organisatie opgegaan in een nieuwe
stichting: Landschap Horst aan de Maas.
De herindeling van gemeente
Horst aan de Maas vroeg om
uitbreiding van activiteiten en samenwerkingspartners. Begin dit jaar is
daarom Landschap Horst aan de Maas
opgericht met ook een nieuwe website:
www.landschaphorstaandemaas.nl
In Stichting Landschap Horst aan
de Maas werken Groengroep

Sevenum, Knopenlopen Sevenum,
Imkersvereniging Horst en omstreken
en IVN Maasdorpen samen.
Gezamenlijk zetten zij zich in voor de
instandhouding en verbetering van
de kwaliteit van het landschap. Ook
de beleving van het landschap staat
centraal. Om dit te bereiken zijn enkele
grote projecten ingezet.

Dat de gemeente moet bezuinigen
op het bibliotheekwerk staat buiten
kijf. Twee ton is het bedrag dat van
de begroting af moet. “Bezuinigen
en drie bibliotheken open houden is
niet mogelijk”, zegt wethouder Ger
van Rensch stellig. “Dan zouden we
de locaties in Horst, Sevenum en
Grubbenvorst zodanig moeten uitkleden dat er geen goede dienstverlening meer mogelijk is.” Zijn voorstel
is daarom: één centrale vestiging in
Horst en in alle andere kernen een
schoolbibliotheek. In Grubbenvorst en
Sevenum zou dit vervolgens aangevuld worden met een leespunt.

Elk kind wordt
automatisch lid van
schoolbieb
“Een plek waar mensen met een
kopje koffie een krantje of tijdschrift
kunnen lezen. Waar die leespunten
moeten komen, willen we samen met
de dorpsraden bekijken. Nee, dat is

geen doekje voor het bloeden. We
willen nadrukkelijk ook naar de sociale
functie van de bibliotheek kijken en
zo’n leespunt past daar precies bij.”
Op de kast in zijn kantoor staat
een rood koffertje gevuld met
handtekeningen. Reacties van de
inwoners van Sevenum die het
niet eens zijn met de plannen van
het College. “Logisch”, noemt de
wethouder de storm van protest die er
is ontstaan. “Je neemt een voorziening
weg. We zijn echter van mening
dat we een goed alternatief kunnen
bieden door in elk dorp, behalve
Horst-centrum, een schoolbieb te
creëren. Momenteel zijn die alleen in
kernen die meer dan zes kilometer
van een bibliotheek liggen. Bijkomend
voordeel is dat elk basisschoolkind
automatisch lid wordt van de
schoolbibliotheek. Daarnaast komt er
een afhaalpunt voor volwassenen.”
Het bezuinigen op het
bibliotheekwerk is moeilijke materie.
Personeel en huisvesting zijn de
grootste kostenposten. Zo blijkt het

onderkomen van de bibliotheek in
Horst erg duur te zijn. Verhuizen is
echter niet de oplossing volgens Van
Rensch.

Je kunt de
geschiedenis niet
veranderen
“We hebben een huurcontract
van veertig jaar. Ook al zouden we de
bibliotheek ergens anders huisvesten,
de huur moeten we gewoon betalen.
Ideaal zou zijn wanneer we medegebruikers waarmee we de huurkosten
kunnen delen, vinden. Kijk, je kunt
de geschiedenis niet veranderen.
De toenmalige gemeenteraad heeft
hiervoor gekozen. Maar ik had liever
gehad dat de raad toentertijd een
andere keuze had gemaakt.”
Op 30 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de bezuinigingen. Aan het einde van het jaar moet
vervolgens duidelijk zijn hoe deze
ingevuld gaan worden.

Vervolg voorpagina

Stap voor stap samen in één school
Pauwels: “Niet alleen voor ons,
maar ook voor de wijk. We hebben
begrepen dat Gemeente Horst aan de
Maas er eveneens welwillend tegenover staat. Er zijn ook al concepttekeningen gemaakt. Het is voornamelijk
nog een geldkwestie. Het wordt straks
niet alleen een school, maar ook een
wijkcentrum. Er is interesse van een
praktijk voor fysiotherapie en logopedist om zich er te vestigen. Het wordt
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een brede maatschappelijk voorziening
rondom het kind en de wijk. De nieuwe
school heeft straks plek voor 350 basisschoolkinderen en honderd kinderen
van het speciaal onderwijs. Er komt een
nieuwe naam, die maken we na de
herfstvakantie bekend.”

Samenwerking
Doel van de samenwerking is dat
kinderen van De Peelhorst voor som-

mige vakken profiteren van de onderwijsmogelijkheden van Meuleveld. Hoe
dat in de praktijk vorm gaat krijgen
moet zich nog uitwijzen. “We hebben er in elk geval veel vertrouwen
in”, zegt intern begeleider Marinka
Coenders. “De verwachting is dat in
2014 het nieuwe schoolgebouw er
is. We hebben dus anderhalf jaar de
tijd om de theorie in de praktijk te
brengen.”
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’Goed om te zien hoe gezondheidszorg
in andere landen is’
Anoek Aben uit Broekhuizenvorst vertrekt volgende week samen met Eline Allard naar Malawi. De twee
studeren geneeskunde aan de Radboud universiteit in Nijmegen. In Malawi gaan ze twee maanden een medisch
project ondersteunen.
ben verder geen idee wat we precies
kunnen verwachten, al zal het wel een
cultuurshock zijn.”
De twee gaan straks werken in een
streekziekenhuis in de buurt van het
dorpje Nkope, waar ze ook verblijven.
Ze gaan daar wondzorg uitvoeren en
’s middags langs bij mensen thuis,
het zogenoemde ‘homecare’. “Het is
natuurlijk ook afhankelijk wat er op
dat moment nodig is.” Anoek en Eline
zijn van mening dat het goed is om te
zien hoe de gezondheidszorg in andere

landen is geregeld. “We zullen er achter
gaan komen dat niet alles vanzelfsprekend is, dat we ons soms moeten redden met weinig middelen.” Maar hoe
bereid je je eigenlijk voor op zo’n reis? “
Nou ja, je begint met vaccineren!
We hebben ons uiteraard ook ingelezen
over het land. En daarnaast hebben
we heel veel medicijnen voor onszelf
gekocht. Sowieso moeten we malariapillen slikken. Zo zijn er nog meer
praktische dingen waar we aan hebben
moeten denken.” Wat ze in elk geval
ook meenemen zijn oude uniformeren. Geschonken door verpleeghuis
Elzenhorst in Horst.
De studentes willen graag meer

betekenen voor de plek en het liefst
iets duurzaams creëren. Daarom
wordt er volop geld ingezameld.
“We weten nog niet precies waar dit
naar toe gaat, omdat we nu nog niet
weten waar behoefte aan is. Van onze
studiegenote hoorden we dat daar
het verzorgen van wonden in de open
lucht onder een boom gebeurt. Als het
regent kunnen ze nergens terecht. Als
we voldoende geld ophalen willen we
een gebouwtje laten bouwen. Maar
misschien gaat het geld wel naar een
heel ander project.”
Wie meer wil weten over de reis
van Anoek en Eline kan terecht op
www.opnaarmalawi.waarbenjij.nu

Anoek en Eline gaan een medisch project in Malawi ondersteunen
Wat ze precies te wachten staat, dat
weten Anoek en Eline (beide 21 jaar)
nog niet, maar dat het een indrukwekkend verblijf in Malawi gaat worden,
dat is zeker. De twee studentes hebben
er in elk geval veel zin in. Het idee om
met z’n tweeën te gaan reizen was er al
langer. Nu ze in hun vierde jaar zitten en
wachten totdat ze co-schappen mogen
lopen, is er de tijd om het plan daadwerkelijk uit voeren. En hoe pak je dat
vervolgens aan? “Nou ja, je gaat sparen,
boekt een ticket en gaat gewoon”,
lachen Anoek en Eline. Natuurlijk is het
niet zo eenvoudig. De twee meiden

hebben zich uitgebreid laten informeren
over het land waar ze straks heen gaan.

Niet alles is
vanzelfsprekend
“We wilden heel graag vrijwilligerswerk gaan doen en niet alleen gaan
reizen. Afrika is een continent dat ons
beide aanspreekt. We zijn vervolgens
op internet gaan zoeken naar projecten
en kwamen uit bij Activity International.
Een studiegenootje heeft ook via deze
organisatie voor een project in Malawi
gewerkt. Dat sprak ons erg aan. We heb-

Kinderboekenweek openen met ﬂashmob
De leerlingen van basisschool De Doolgaard uit Horst openden op woensdag 3 oktober om 11.00 uur
op het Wilhelminaplein in Horst de Landelijke Kinderboekenweek met een flashmob. Ze zongen mee
met het themalied ‘Hallo Wereld’ en voerden daarbij een dansje op. De Kinderboekenweek is van 3 tot
en met 14 oktober.

ZONDAG
7 OKTOBER

12.00 TOT 17.00 UUR
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Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Wijn topper: Lastone

IGT Veneto

Sterwinnaar in de wijnalmanak 2013. Gemaakt van de
Italiaanse druivensoorten Corvina, Rondinella en Croatiana.
De wijn wordt 12 maanden gelagerd op eiken vaten.
Donkerrood van kleur, aroma’s van kersen,
Actieprijs oktober
Per
pruimen en een ondertoon van hout in
fles
de geur. De smaak is heerlijk vol. Mooie
Doosprijs
afdronk en soepele tannines. Dit moet
u geproefd hebben.

€ 6,95
€ 40,-

Warsteiner
24X30CL

€ 10,95

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

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling
en het medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, pap en opa

Jean Verrijth
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2012
om 18.00 uur in de parochiekerk van Sevenum.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
BUXUS v.a. € 0,50, TAXUS v.a. € 1,60,
(Lei)bomen scherp geprijsd,
Div. heesters ook op stam. Bodembedekkers v.a. € 0.85 Gespecialiseerd
in HORTENSIA’S. Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
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.
Yogacentrum L’Espoir. Voor yoga en
intensieve yoga. Bel: 077 398 51 36.
Trendy workshops bloemschikken.
Op zoek naar een gezellige, creatieve
en trendy workshop bloemschikken?
Geef je dan snel op want vol=vol!
Kijk op www.decorato.nl voor het
uitgebreide workshopprogramma
of bel naar 077 463 32 85.
Diervoeders, vogelzaden en
vogelbenodigdheden tegen
scherpe prijzen. Eigen bezorgservice.
Vogelhal ons Vogelke Gochsedijk 98a
Siebengewald. Tel: 06 51 76 21 36
www.vogelhalonsvogelke.nl
1 november allerheiligen.
Wilt u een mooi en betaalbaar grafstuk,
neem dan vóór 20 oktober a.s. contact
op met Miny Kanters (“Miniatuur”),
tel. 077 398 51 08.
Gevonden autosleutel op parkeerplaats bij Lidl. Tel. 077 398 87 21.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

U bent van harte welkom
op onze receptie van 18.30 tot
19.30 uur bij De Wingerd,
Maasbreeseweg 2,
5975 BN Sevenum.

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.
Op 15 september ws. in Sevenum
verloren tussen Bloemenboetiek
Simone en parkeerpl. Markt: een
cilindervormige sleutelhanger met
3 lieveheersbeestjes erop, van glas.
Gevonden? Bel. svp 06 27 02 79 35.
Opslagruimte te huur 105m² v.v.
sectionaaldeuren 4x3mtr. water, stroom
220/380V. Goed bereikbaar. Verhard
buitenterein. Heftruck aanwezig.
tel. 077 398 47 51 / 06 20 59 86 67

Welkom lief meisje!

Geboren op
28 september 2012

Malu
Dochter van
Marijn Litjens
en Krista Hesen

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

Bedrijfsruimte/loods te huur 185 m2.
Gedeeltijk verhard. Tel. 0478 69 81 85.

T.k. haagplanten o.a. laurierstruiken
1-2 m, en Ligustrum 80 cm.
Tel. 06 81 55 39 56.

Kabroekstraat 24
5966 NX America

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
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
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.
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)
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.

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.
Zelf bouwen? In het buitengebied?
Meteen starten dat kan, met 3.500 m2
aan ruimte. Voor 160.000 euro, met
de mogelijkheid voor meer of minder
grond. Interesse?
Voor de bouwtekening en de plaats
bel 06 53 91 96 44.
Gevonden trouwring met inscriptie
Liesje en datum op de kledingafdeling bij Inter Chalet. Af te halen aan de
kassa van Inter Chalet.
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.
Te koop gevraagd in Sevenum
vrijstaande of ruime 2 onder
1 kapwoning met royale tuin.
Bel: 06 25 40 51 37.

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

Gerrie
van den

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

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

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij ruimen nu grote aantallen exverhuur dvd’s op: 5 films voor € 12,50
of 10 films voor € 20,00. Op=op!
Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Tel. 077 398 78 55.
Viooltjes, winterhei, tuinplanten.
59 kleuren viooltjes, hei, vele soorten
beukenhagen nu 80-100 cm 0.89
euro, 7 grote vaste planten 10 euro
dak-lei leibomen 59 euro, hedra 0.80
Plantencentrum van den Beuken
St Jansstr. 43 Meterik 06 30 58 79 98.
Gevonden rose knuffel bij de kasteelruine in Horst op zondag 30 september.
Tel. 077 851 66 41

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

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

www.theoarts.com

Pedicure Angeli komt bij u thuis
de voeten verzorgen.
Tel. nr. 077 398 83 42.
Zolder opruimen? Ik kom graag uw 2e
hands kleine goederen gratis ophalen.
Tel: 06 42 42 05 18.
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.

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

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

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar
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ST ME FAU N
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Gevraagd: pachtgrond voor 2 jaar,
liefst 2 ha. Tel. 06 15 10 00 23

Autobedrijf

Dag en nacht bereikbaar

T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

Zoon van
Maurice en Isnelda Bos
Tienrayseweg 7D, 5961 NK Horst

Te koop bonte Bentheimer vlees.
Portie 20 of 40 kg www.bontebentheimer.nl Voor info fam Klomp
America 077 464 13 80.

en restauratie

www.briensveld.nl

Chevano
Christopher

Biljartruimte beschikbaar. Meerdere
tafels beschikbaar v.v. alle voorzieningen.
Tongerloseweg 2. Info tel.
077 398 47 51 / 06 20 59 86 67.

Grafmonumenten

Leunen

Geboren
21 september 2012

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

gaan trouwen
op vrijdag 12 oktober 2012.
De kerkelijke inzegening
vindt plaats om 14.30 uur in
het Parochiehuis te Sevenum.

Nelly, kinderen en kleinkinderen.

Te koop gr. Stacaravan, goed
geisoleerd, compleet ingericht bv
wasmachine diepvries enz, jaarplaats
camping te velden. Info 0478 51 15 00.

Sandra Peeters
& Rob Nölken

Gevonden een sleutel met een aparte
beschermhoes erop bij de Plus.
Tel. 077 398 80 67.

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

Kinderdagverblijf

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

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Gezamenlijk project

Rotondes Horst krijgen nieuw jasje
Een enkeling is het misschien al opgevallen. Vier Horster rotondes hebben een opknapbeurt gekregen. Het
is de bedoeling dat alle rotondes in Horst uiteindelijk in een nieuw jasje worden gestoken.

Floriade. Dit idee sloot aan bij ons
DOP (Dorpsontwikkelingsplan)
en omdat elke entree van Horst
samenvalt met een rotonde was
dit een geweldige kans om met
een brede werkgroep aan de slag
te gaan. De gemeente was al bezig
om de rotondes te laten adopteren
door hoveniers in Horst aan de
Maas. De gemeente wil namelijk het
onderhoud hiervan onderbrengen bij
hoveniersbedrijven en wanneer een
hovenier zijn inbreng heeft gehad
om een rotonde in te richten is hij
meer bereid zijn naam hieraan te
verbinden. In de werkgroepsessies
hebben alle rotondes een bepaald
thema gekregen en vervolgens
zijn de hoveniers met de vraag
een ontwerp te maken aan de slag
gegaan.”

Elke rotonde een
kunstwerk

De Zonnevogel wordt schoongemaakt
Het opknappen van de rotondes
is een gezamenlijk project van
de dorpsraad Horst, Centrum
Management, Citaverde en een
aantal hoveniers.

“In ons Dorpsontwikkelingsplan
(DOP) is opgenomen dat we de
entrees van Horst graag willen
verfraaien”, vertelt Tiny van Wegberg
namens de dorpsraad.

“Begin dit jaar benaderde het
Centrum Management ons met de
vraag of we niet gezamenlijk het
dorp én centrum van Horst konden
oppimpen, in het kader van de

Intussen zijn er vier rotondes
opnieuw ingericht. Die op de
Venloseweg was als eerste aan
de beurt. Op deze rotonde staat
sinds jaar en dag het kunstwerk
de Zonnevogel van Sra Schoffelen.
De weerselementen hadden het
kunstwerk echter geen goed gedaan.
“Het was helemaal zwart
geworden. Dus is het schoongemaakt
waardoor het ineens veel beter
opvalt. Er waren zelfs mensen die
zich afvroegen of dat kunstwerk
nieuw was! De rotondes op de

Noordsingel, Americaanseweg en
die bij het politiebureau zijn ook
aangepakt. We willen uiteindelijk
graag op elke rotonde een kunstwerk
of iets dergelijks plaatsen. Zo hebben
we voor de rotonde aan de
Americaanseweg de samenwerking
gezocht met Museum de Kantfabriek.
We willen namelijk graag een
verbinding met het museum maken.
Door kunstenaar Roel Sanders uit
Horst is een ontwerp gemaakt van
een kunstwerk dat het kantklossen
symboliseert. Het is even afwachten
of we het kunnen financieren, het
is namelijk erg kostbaar. We maken
voor deze projecten gebruik van de
prioriteitsgelden (de dorpsraden
krijgen van de gemeente middelen
die ze in mogen zetten voor de
gemeenschap, red.), maar dat is niet
voldoende.”

Hopen op
medewerking
provincie Limburg
In totaal telt Horst zeven
rotondes, waarvan er twee eigendom
van provincie Limburg zijn. “We
hopen dat ook zij mee willen doen
aan onze plannen. De eestvolgende
rotonde die op ons lijstje staat is
namelijk eigendom van de provincie.
Dat is de rotonde op de Venloseweg
richting de A73. Ook hier hebben we
een leuk plan voor, gelinkt aan de
Maas.”

Basisschool De Kroevert Kronenberg

Opa en oma portretteren
De leerlingen van groep 8 van basisschool De Kroevert aan de Meerweg 9 in Kronenberg hebben op maandag
1 oktober van 13.00 tot 15.00 uur hun opa’s en oma’s geportretteerd. De actie is een initiatief van onder andere het
Nationaal Ouderen Fonds en vond plaats in het kader van de Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

www.proteion.nl

en
ALLE KRUIMELVLAAIEN 8,50 euro (Abrikozen/kersen/appel
banketbakkersroom vulling)
RONDE BROODJES 8 PLUS 2 GRATIS
VOORGEBAKKEN NATUURDESEM BROOD
2 voor 3 EURO
Kloosterbrood provincial cervertogne en SPELBROOD

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

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

Voor uw complete tuin,
van aanleg tot onderhoud!
Tevens ook:

De twintig leerlingen hadden hun
opa’s en oma’s uitgenodigd om voor
hen model te staan.
“Bij sommige kinderen zijn opa
en oma al overleden, zij hebben aan
de hand van een foto een portret
gemaakt. Deze activiteit past precies
in het beeld dat wij voor ogen heb-

ben met onze Brede Maatschappelijke
voorziening (BMV), waar de school
gevestigd is: jong en oud, hand in
hand”, zegt leerkracht Ellen Goertz.
Opa Van den Beuken is zeer te
spreken over het tekenwerk van
zijn kleindochter Elze. “Ze heeft echt
talent. Dat heeft ze van mijn vrouw,

die zit ook altijd te pielen.”
De portretten worden ingestuurd naar de organisatie en een
jury, onder leiding van Maartje van
Weegen, beloont het mooiste portret
met een schoolreis voor de hele klas,
samen met de geportretteerde opa’s
en oma’s.

Ontwerp
Renovaties
Bestratingen
Grondwerk

Marisstraat 53

5985 PR Grashoek

Tel: 06 470 806 52
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Het houten huis op de terp
Verscholen achter een haag staat in Melderslo een huis dat vrijwel geheel is opgetrokken uit hout en in zeven
dagen gebouwd is. Hoe dit kan, vertellen de bewoners Frank en Maria Spreeuwenberg.

moest ik overigens wel wennen aan de
bijgeluiden. Vooral als het hard waait
kraakt het huis, maar inmiddels ben ik
daar aan gewend.”

Uniek huis
Het Oostenrijkse huis waar de
familie Spreeuwenberg in woont is
uniek voor Horst aan de Maas. “Iemand
heeft eens uitgezocht dat er ongeveer
800 van deze woningen in Nederland
zijn. Tijdens de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd
de bouw van dit soort huizen door de
overheid gestimuleerd. In Deurne staat
ook een aantal van deze huizen en ze
zijn in principe allemaal hetzelfde”,
aldus Frank. De vorige bewoner van het
huis had tien kinderen. “Vandaar dat

“Dit huis stamt uit 1948 en is als
bouwpakket vanuit Oostenrijk naar
Nederland gekomen”, vertelt Frank
Spreeuwenberg tijdens de rondleiding.
“Wij hebben het in 1993 gekocht. We
hebben enkele aanpassingen uitgevoerd in de loop van de jaren, maar het
huis is grotendeels origineel.” Maria
vertelt: “Als meisje fietste ik dagelijks

langs het huis en vond het toen al
mooi. Het had toen wel een andere
buitenkleur.” Onlangs hebben Frank en
Maria het huis geschilderd in een donkerblauwe kleur. Het houten gedeelte
op de eerste verdieping is in roomkleur
uitgevoerd. “Een dergelijk huis vraagt
wel het nodige onderhoud”, vervolgt
Frank. “Een keer in de vijf jaar moet

het opnieuw worden geschilderd. Ik
voer die klus wel in etappes uit, anders
ben je weken achter elkaar bezig.”
Het interieur van het huis ademt rust
uit. “Het is een heerlijk huis, dat ook
goed geïsoleerd is. We hebben wel
dubbel glas laten zetten om energie te
besparen. Maar de originele isolatie uit
1948 voldoet nog prima. In het begin

er een stuk aangebouwd is, dat grenst
aan de royale tuin. Het is heerlijk om in
een van die kamers te zitten met een
goed boek en te genieten van de rust.”
Het gehele huis is onderkelderd. “Het
fundament van het huis is gemetseld.
Bovendien staat het huis als het ware
op een terp. In de kelder maken wij
muziek en is een ruimte om te klussen.
Gek genoeg hebben we de zolder nooit
gebruikt.” Over de toekomst van het
huis zegt Frank: “We zijn momenteel
bezig met een afdak. En over tien jaar?
Dat weten we nog niet. Wat we wel
weten is dat onze kinderen graag het
huis van ons over zouden nemen. Maar
waar Maria en ik dan moeten blijven?
Tja, dat is de grote vraag”, besluit Frank
met een glimlach.
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Starters in de regio
Kleuskens Timmerwerken
Bedrijf

Kleuskens
Timmerwerken
Eigenaar Kenny Kleuskens
Adres
Crommentuynstraat 1
Plaats
Meterik
Telefoon 06 81 62 51 06
E-mail
Kennykleuskens@
hotmail.com
Sector
bouw timmerwerkzaamheden
Start:
1-6-2012

Diverse
timmerwerken
Activiteiten
Kleuskens Timmerwerken doet
diversen timmerwerken in en
rondom het huis of bedrijf,
zoals overkappingen, dakkapellen, deuren afhangen, aftimmeren, kozijnen vervangen,
aanbouw/verbouw, schuifkasten
maar ook onderhoud op bouw en
timmergebied. Ook bij inbraakschade staat Kleuskens
Timmerwerken voor zijn klanten
klaar.

Doelgroep
De doelgroep van Kleuskens
Timmerwerken is heel breed.
Voor alles en iedereen die
onderhoud of een verandering
aan het huis of bedrijf nodig
heeft, kan het bedrijf worden
ingeschakeld. Kleuskens
Timmerwerken is altijd te
bereiken.

Wij staan voor
kwaliteit en prijs
Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen
van Kleuskens Timmerwerken is
dat het staat voor kwaliteit en
prijs. Het bedrijf wil niet de
goedkoopste zijn maar het beste
leveren, zodat men er ook
jarenlang plezier van kan
hebben. Afspraak is afspraak, ze
zijn eerlijk en meedenkend bij
alle wensen van particulier en
bedrijf.
Een snelle service staat bij het
bedrijf ook centraal.

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

AB Werkt opent nieuw kantoor
Het nieuwe regiokantoor van AB Werkt in Horst werd vorige week officieel geopend door
Tweede Kamerlid Raymond Knops. Op de foto heft hij het glas samen met voorzitter RvC Eric Hubers,
vestigingsmanager Eric Muijsers en directeur Jack Janssen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s

DINGEN

Voor onze wijkteams in de regio’s Venray en
Horst aan de Maas zijn we op zoek naar:

ONZE AANBIE

Verpleegkundigen
en Verzorgenden

m/v

m/v

Vast contract, uren in overleg of: Nul uren contract voor avonden
en weekenden (bijv studenten HBO V, MDGO of IG 3 / 4)
Een afwisselende baan met volop kansen jezelf te ontwikkelen.
Interesse?
Ga voor meer informatie naar

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Voor een
‘werelds’ cadeau

Zwiebelspeck

Magere speklapjes gemarineerd met ui 100 gram

Gehakt half om half
Boerengehaktschnitzel

€ 0,95

500 gram € 3,25
4 stuks

€ 5,00

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

www.proteion.nl

JASSEN PARADE VOOR HAAR EN HEM

of bel (0475) 850 345
NB Geen juiste vooropleiding?
Proteion biedt ook mogelijkheden
tot omscholing!

EEK

VOOR DEZE W

Banden - Accu’s - Carwash

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Ook een eigen
bedrijf starten?
Bestel dan nu de gratis webclick voor ‘Starten
in mijn regio’. Met één druk op de knop
heeft u toegang tot handige informatie
voor startende ondernemers. Neem contact
op met team Bedrijven: (077) 397 93 33 of
bedrijven@maashorst.rabobank.nl.
Bestellen kan ook via onze website.

www.rabobank.nl/maashorst

Met één webclick, veel handige
informatie binnen handbereik.

Ze zijn er weer:
ens!
flanellen lakens en hoeslak
laarsjes
Volop merkschoenen en !
ijs
pr
voor een prima

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Wij feliciteren
Smood for You
met het winnen van de
Jo Janssen-prijs 2012

feliciteert SMOOD
met het winnen van
de Jo Janssen-prijs

wij zijn Vitelia Voeders

ato
Henri en Robert, namens Person
van harte gefeliciteerd met de
de Maas!
Jo Janssen-prijs 2012 Horst aan

Van harte geïnnoveerd!

Keizersveld 91, 5803 AP Venray T:

l

0478 - 630 930 www.personato.n

www.bergen.nl

Wij feliciteren

Smood for You met de
jo janSSen-prijS 2012

Wij feliciteren Smood for You
WWW.rijkzWaan.nl

Wij feliciteren Henri en Robert met het winnen

van de Jo Janssen-Prijs 2012

Henri Michiels en Robert Weyers
Smood for You te Venlo
met de Jo Janssen-prijs 2012
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Open dag 6 oktober van 11.00 - 16.00 uur

‘Zonder problemen
alles eten en echt weer lachen,
dat is onbetaalbaar’
Kunstgebit Zorgcentrum Horst aan de Venrayseweg 14 in Horst is een praktijk gespecialiseerd in
hulpmiddelen die een natuurlijk gebit vervangen. Een voorbeeld daarvan is het plaatsen van kunstgebitten
of implantaten. “In het laatste geval zetten we de gebitsprothese vast en daarbij geldt: voor iedereen en elk
geval bieden wij een passende oplossing”, zegt tandprotheticus en eigenaar Nejat Kamalizadeh. Speciaal om
te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaat, zet Kunstgebit Zorgcentrum Horst op zaterdag 6 oktober
van 11.00 tot 16.00 uur haar deuren open.

Winnaars Jo Janssen-prijs 2012

Veel mensen hebben klachten over hun kunstgebit,
bijvoorbeeld dat het gebit los zit. Een prima bewezen
methode is het zogenaamde kliksysteem, dat ervoor zorgt
dat dit probleem voorgoed verleden tijd is.
“Normaal en pijnloos eten is met een klikgebit
weer mogelijk. Ook onbezorgd uit eten gaan behoort

Ondernemers
Henri Michiels en
Robert Weyers

Normaal en pijnloos eten is met
een klikgebit weer mogelijk
Kunstgebit Zorgcentrum Horst is geopend van
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur. “Buiten deze tijden
zijn wij altijd te bereiken voor noodgevallen. Dus als u
problemen heeft met uw kunstgebit, wij helpen u graag”,
aldus Nejat.

Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas maakte donderdagmiddag
27 september bekend dat de Jo Janssen-prijs 2012 dit jaar gaat naar Henri
Michiels, mede-eigenaar en directeur van Dinnissen Proces Technology BV in
Sevenum en Robert Weyers, de drijvende kracht achter Weyers GmbH in
Venlo. Beide ondernemers zijn de initiatiefnemers van Smood for You, een
product van Smood BV, gevestigd aan de Venrayseweg 192 in Venlo.
Henri Michiels en Robert Weyers
nemen op 22 november, tijdens de
uitreiking van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas, de Jo Janssen-prijs
in ontvangst. De onderscheiding gaat
elk jaar naar ondernemers die op een
of andere wijze in het oog springen of
onderscheidend zijn. “De prijs is een
leuke stimulans en mooie waardering”,
zegt Henri Michiels. Smood BV verwerkt
Noord-Limburgse groenten en fruit met
innovatieve technieken tot nieuwe,
slimme en gezonde finger foodproducten, zonder toevoeging van suiker, zout
en vet. “Wij willen primaire producten,
zoals tomaten, blauwe bessen en de
champignons naar een hoger niveau
tillen”, aldus Michiels. Het idee is vorig
jaar september ontstaan. Het bedrijf
van Michiels, fabriceert onder andere
babyvoedingsproducten. “Deze voeding
is van topkwaliteit. En de kennis op het
gebied van hygiëne en gezonde ingrediënten zetten we ook in op de producten van Smood. Wij onderscheiden ons
met een gezond product, tegenover
chips, snacks en snoep met veel zout,
vet en suiker”, aldus Michiels.

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
Venrayseweg 14,
5961 AG Horst
Tel. 077 398 88 45
www.kunstgebitzorgcentrum.nl

We kregen veel tips en opmerkingen
over onze nieuwe producten. Zelfs
Koningin Beatrix en minister president
Mark Rutte hebben ons product meegenomen”, zegt Michiels.

Een echt alternatief
voor ongezond snoep
Met Smood Appel Peer Braam,
Smood Tomaat Basilicum en Smood
Aziatische kruiden creëerde het bedrijf
een nieuw soort finger food. “We zijn
in staat om iets te maken waar 30 tot
40 procent vers fruit in zit en hebben er patent op aangevraagd”, aldus
Michiels. In samenwerking met diverse
universiteiten in Nederland doet Smood
BV onderzoek. “In onze producten
zitten twee tot drie keer zoveel vezels.
Ook laten we de aanwezigheid van
vitaminen controleren. Deze kennis
gebruiken we om mensen te informeren, want wij willen een echt alternatief voor ongezond snoep bieden.”

Groente en fruit
omzetten naar een
6.000 e-mailadressen houdbaar product
verzameld
Het geheim van het succes is
Samen met Robert Weyers zette hij
een team van specialisten bij elkaar,
die samen met hen aan het nieuwe
concept werkten. Vorig jaar december
ging de kogel door de kerk en besloot
de projectgroep om tijdens de Floriade
het nieuwe concept uitvoerig te testen.
“Een paviljoen kwam vrij en van daaruit
hebben we het nieuwe product getest
bij de bezoekers. Inmiddels hebben
we 6.000 e-mailadressen verzameld.

weer tot de mogelijkheden”, aldus Nejat. “Op de
informatiedag laten we zien hoe een en ander werkt, hoe
het klikgebit wordt gemaakt en wat het kost. We laten
ook nieuwe kunstgebitten zien. Adviezen tijdens deze
dag zijn gratis en geheel vrijblijvend.” Een kunstgebit is
in de basiszorgverzekering opgenomen en dat betekent
dat bijna het gehele bedrag wordt vergoed. Een nieuw
kunstgebit wordt voor liefst 75 procent vergoed. De eigen
bijdrage op implantaten is 250 euro.

volgens Michiels simpel: “In NoordLimburg hebben we topproducten
van verse groente en fruit. De kennis
over processen draagt hieraan bij en
daarnaast zitten we hier op een prachtig logistiek punt tussen Maastricht,
Eindhoven en Wageningen. We zijn in
staat om groente en fruit om te zetten
naar een houdbaar product en waar
kun je dat beter doen, dan in deze
regio”, aldus Michiels.

12,5-jarig jubileum

‘Kennis en liefde voor
gitaar doorgeven’
Gitaarschool Rob Manders hield afgelopen zondag een voorspeelmiddag ter gelegenheid van het 12,5 jarig
bestaan. Beginnende, gevorderde en vergevorderde leerlingen lieten aan een goed gevulde zaal horen wat ze
allemaal hadden geleerd.
“Het is eigenlijk allemaal in de
keuken begonnen,” blikt Rob Manders
terug. “ Twee kinderen vroegen om
gitaarles en als gedreven onderwijzer
die heel graag gitaar speelt, kon ik
daar geen nee op zeggen. Broer en
zus kregen les in de keuken. Heel
gezellig maar al gauw bleek dat mijn
kennis op de gitaar wel groot genoeg
was, maar op muzikaal gebied ontbrak er nog het nodige. Noten lezen
bijvoorbeeld, een heet hangijzer,”
lacht Rob. Op advies van zijn echtgenote volgde Rob vervolgens les bij
Peter Thissen uit Sevenum.
“Peter had een zware muzikale
gitaarkluif aan die eigenwijze
onderwijzer. Ik moest alles vanaf
het begin leren, net als beginnende
gitaarleerlingen: noten, ritmes klappen, akkoorden, slag en meer. Uren
en uren werd er geoefend. Maar ook
veel studeren, onder meer muziekleer
en muziekpedagogiek. Zeker twee
tot drie uur per dag.” In 2000 ging
een grote wens van Rob Manders

in vervulling, hij opende een eigen
gitaarschool. “Omdat ikzelf ervaren
had dat je vastloopt als je de basis
verwaarloost, koos ik ervoor om de
klassieke opleiding met noten centraal
te stellen. Vooral jonge kinderen leren
dat spelenderwijs. Want ik wil één, nee
eigenlijk twee dingen bereiken met
de opzet van mijn gitaarschool. Dat er
goed geleerd wordt, zodat je uiteindelijk zelf verder kunt in de gitaarrichting
die je zelf wilt. En dat je zo veel plezier
in het gitaar spelen krijgt dat het ‘een
vriend voor het leven’ wordt.”
Met bescheiden trots kijkt Rob
terug naar de voorspeelmiddag van
zondag in De Leste Geulde “Ook leuk
dat Marloes Nogarede, oud-leerling
zo lief was om een optreden gitaar en
zang te geven. De zaal was erg onder
de indruk. Heel mooi dat na zo’n middag blijkt dat ik mijn kennis en liefde
voor de gitaar door mag geven aan wie
dat graag wil leren. Ik hoop dat nog
heel lang te mogen blijven doen.”
(Foto: Merijn Manders Fotografie)
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DIEREN
Prijswinnaars
fotowedstrijd
HALLO Horst aan de Maas vroeg lezers vorige week hun favoriete foto
van hun huisdier in te zenden. En dat heeft de redactie geweten! Lieve ,
ontroerende en grappige kiekjes van honden, katten en zelfs een papegaai
vonden we in onze e-mail! Betreffende huisdieren en hun baasjes hebben
elk vier entreekaarten voor Zoo Parc Overloon gewonnen. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd. Gefeliciteerd namens HALLO Horst aan
de Maas.

Prijswinnaar fotowedstrijd
De zusjes Evy en Kyra Litjens uit Melderslo gebruiken hun hond Saar graag als model. En die laat dat
gewillig over zich heen komen. Volgens de meiden is Saar de allerliefste hond omdat ze graag knuffelt
en speelt.

Oorsprong
Dierendag

4 okt

ober

diere
n
dag!

Voor het wassen, knippen,
plukken en ontwollen van alle
ras- en rasloze honden.

voor

Haaroverlast in huis?
Woef heeft de oplossing!

Dubb
Petp ele
en vo unte
een or je hu n
jou

isdie
lekke
re sn r
Ook
ack
o
5 okt p
ober
!

Sandra Sauvageot
Zandterweg 3, 5973 RB Lottum
mail@trimsalonwoef.info
077-4631396 / 06-30579527
www.trimsalonwoef.info

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Werelddierendag wordt gevierd
op 4 oktober. Maar waarom juist op
deze dag?
Vier oktober is de feestdag van
Franciscus van Assisi. Hij leefde van
1182 tot 1226 in Umbrië, Italië. Over
deze heilige bestaan diverse legendes.
Franciscus van Assisi bekommerde zich
om het lot van melaatsen, zwervers en
andere armen, maar ook van planten
en dieren. Volgens een legende hield
hij ooit een preek voor de dieren.
Tijdens een internationaal congres van
verenigingen voor de bescherming van
dieren in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag.
De eerste dierendag was op 4 oktober
1930.

Verdwenen
huisdier
Het is de schrik van elke
diereneigenaar: een weggelopen
huisdier. Er is een aantal dingen die
u kunt doen om de zoektocht naar
een verdwenen kat of hand te
bespoedigen.

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

www.platteland.nu

Een hond is gek op eten. Neem
de etensbak mee tijdens het zoeken,
de kans is groot dat hij er op afkomt.
Een ander huisdier kan mee helpen
zoeken, zij voelen en ruiken meer dan
mensen. Een adreskoker aan de halsband met daarin uw gegevens helpt
degene die de hond of kat vindt. Ook is
het raadzaam om uw huisdier te laten
chippen.
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Prijswinnaar fotowedstrijd

Prijswinnaar fotowedstrijd

Het favoriete speelgoed van katerje Twister is het poppenhobbelpaard van de kleindochter van Marian Wijnhoven uit
Broekhuizenvorst. Hij klimt er elke dag wel een keertje in om
lekker te hobbelen, waarna hij in slaap valt.

Pluto is de cavia van Sterre Vergeldt uit Tienray. Hij is een echt knuffeldier en kruipt graag in haar
nek. Als hij honger heeft dan laat hij dat duidelijk merken door hard te piepen. Hij vindt het ook leuk
om samen met Gooffie, het konijn van haar zusje Imke, te knuffelen.
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Knuffeldierenzegening
De kerk van Meerlo vormde afgelopen zondag het middelpunt
van een heuse knuffeldierenzegening. In het kader van
Werelddierendag mocht elk kind een knuffeldier meenemen dat
vervolgens werd gezegend.

én e goodieb
e
a
snacn gezond g
k
e
huisdvoor je
ier!

Dierenkliniek Blerick, Helling 1, Venlo-Blerick
Dierenkliniek de Oude Melkfabriek, Leunseweg 22A, Venray-Leunen
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GEPLUKT Wiek Kunen

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.

vindt aan het spel. “Mijn moeder kwam
uit Sevenum en An heeft hier ook nog
acht broers en zussen wonen en zelf
ben ik ruim dertig actief geweest als
scheidsrechter in deze regio. Kortom
stiekem ken ik wel een aantal mensen
hier in Sevenum. Als je overdag
de klokken extra hoort luiden, dan
bespreek je ’s avonds wie er deze keer
gestorven is.”

Koken met

Randy

’Lacht ze me
vierkant uit’
De biljartclub in Sevenum bestaat
uit 45 leden en volgens Wiek kunnen
veel mensen bij de club tijdens het
biljarten hun ei kwijt. “Op dinsdag zorg
ik dat het gebouw wordt geopend en
is er zelfs een dag in de week dat ik
hier poets. Als ik dat tegen mijn vrouw
vertel lacht ze me vierkant uit.”

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.

voor 4 personen

Benodigdheden:
• 2 stuks citroengras
• 2 uien
• 1 teentje knoflook
• 1 rode peper
• 2 stuks laos
• 1 stuk gember
• 5 deciliter oestersaus
• 1 deciliter sojasaus
• 1 deciliter ketjap manis
• scheut gembersiroop
• 2 deciliter water
• 300 gram gezouten pinda’s
• aardappelzetmeel

Bereiding:
• Maak alles mooi schoon, snijd de
producten naar eigen inzicht;
• bak alles aan en blus het af met
de oestersaus, sojasaus, ketjap
manis, scheut gembersiroop en
2 deciliter water;
• laat het geheel 3 uur trekken;
• zeef dan het geheel en laat het
inkoken tot de gewenste sterkte;
• bind het aan met aardappelzetmeel;
• voeg 300 gram gehakte pinda’s
toe aan de saus.

Eet u smakelijk!

Randy

De roots van Wiek liggen in
Castenray. Daar is hij geboren en
getogen en na 62 jaar is hij samen
met zijn vrouw An zeven jaar geleden
naar Sevenum verhuisd. “Eén dochter
woonde al in Sevenum, maar ondertussen wonen al onze dochters op een
steenworp bij ons vandaan. Alleen
onze Koen woont in Horst”, zegt Wiek.
Samen hebben ze vier kinderen: Corine,
Bianca, Sandra en Koen en inmiddels
ook drie kleinkinderen Fleur (11),
Jeroen (10) en Daantje (6).
Het verschil tussen Castenray en
Sevenum vindt Wiek nog wel even
wennen. “Wij komen van een klein
dorp met 790,5 inwoners en daar

kende iedereen elkaar. Wie trouwens
die halve is, daar ben ik nooit achter
gekomen”, zegt Wiek lachend.

Een aantrekkelijk
voorstel
Tot zijn 27e werkte hij op het
boerenbedrijf van zijn vader. “Toen
mijn vader 65 werd en met pensioen
ging, stond ik voor de keuze het
bedrijf over te nemen of iets anders
te gaan doen. Ik koos ervoor om in
een aardappelfabriek in Oostrum
te gaan werken. Het werken wil
ik wel even benadrukken, want er
zijn nog altijd mensen die zeggen

BONUS
PUZZEL

Sudoku

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

3
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3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

De jeugd van Sevenum kent Wiek
Kunen ook. In het weekend brengt
hij ’s nachts als chauffeur jongeren
met de nachtbus naar diverse
uitgaansgelegenheden in Limburg en
dat ik alleen op de loonlijst heb
Brabant, zoals de kermis in Swolgen,
gestaan.” In de fabriek begon hij als
de Time Out in Gemert of naar
ladenlosser en werkte zich op tot chef
Stratumseind in Eindhoven. “Afgelopen
expeditie. “Die werkzaamheden en
zaterdagnacht heb ik op 14 kilometer
verantwoordelijkheid groeiden me
na in totaal 400 kilometer gereden. Het
een beetje boven de pet, want als je
levert me niet alleen een extra zakcent
niet meer goed kunt slapen en je werk op, maar veel belangrijker: ik kan
mee naar huis neemt, dan moet je iets heel goed met de jeugd opschieten.
gaan regelen.” Zijn baas deed hem een In al die jaren heb ik pas drie keer
aantrekkelijk voorstel, waarbij Wiek een iemand uit de bus gezet. Ze gaan bij
stapje terug kon doen met behoud van mij niet snel te ver, maar als ze over de
salaris. “Dat vond ik zonder meer erg
schreef gaan, dan ben ik daar zo klaar
aardig van hem”, zegt Wiek.
mee.” Onderweg vragen de jongeren
Vandaag de dag heeft Wiek veel
of de muziek in de bus harder mag.
tijd om zijn grootste hobby uit te
“Natuurlijk doe ik dat, maar onderweg
oefenen: biljart spelen. Het zijn vooral
zet ik stiekem het geluid beetje bij
de sociale contacten die hij erg plezierig beetje weer wat zachter”, aldus Wiek.

Een stevige verkoudheid heeft hem goed te pakken, maar dat weerhoudt hem niet om samen met zijn vrouw
plaats te nemen in de serre achter hun huis. Samen kijken ze naar de door haar met passie bijgehouden tuin en hij
beseft dat hij eigenlijk niet vaak thuis is. Deze week wordt Wiek Kunen (69) uit Sevenum geplukt.

Aanbieding geldig t/m zaterdag 06 oktober 2012

Pindasaus

Ik kan heel goed met
de jeugd opschieten

Coca Cola Multipack
Regular, Light of Zero
normaal € 6,72

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

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

Krimp en de noodzaak tot samenwerking
Volgens de voorspellingen zal het aantal inwoners in de gemeente de
komende jaren nog groeien. Daarna zullen we te maken krijgen met een
krimp van de bevolking. De bevolkingssamenstelling verandert ook door
een stijging van het aantal ouderen en een daling van het aantal jongeren.
Op meerdere basisscholen is dit al merkbaar. Ook veel verenigingen krijgen
te maken met minder (jeugd)leden. Daarnaast zijn vrijwilligers en
bestuursleden steeds lastiger te vinden. Als we niets doen, kan krimp
uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van voorzieningen en verenigingen
in de kleine kernen. Dat willen we natuurlijk niet!
Eén van de oplossingen om krimp
tegen te gaan is samenwerking. Er
zijn al veel goede initiatieven in de
gemeente die door samenwerken

toekomstbestendig zijn. Zo zijn de
voetbalclubs van Swolgen en Tienray
gefuseerd en werken scholen samen
met de bibliotheek en kinderopvang.

Ook ontstaan er steeds meer multifunctionele accommodaties waar school,
dagbesteding voor ouderen en sport
worden gecombineerd. Het kost vaak
veel energie om tot creatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden te
komen, maar het schept ook nieuwe
mogelijkheden. Het is de verantwoordelijkheid van iedere inwoner in onze
gemeente om, waar nodig, de
samenwerking te zoeken.
CDA Horst aan de Maas wil dat
de gemeente goede initiatieven voor
samenwerking van inwoners, bedrijven,

verenigingen en het maatschappelijk
middenveld blijft stimuleren en faciliteren. Dit is één van de manieren om
ervoor te zorgen dat ondanks krimp
en minder beschikbare financiële
middelen, de leefbaarheid niet wordt
aangetast. 16 toekomstbestendige
kernen, daar gaan we als CDA Horst
aan de Maas voor!
Indien u vragen of ideeën heeft
rondom dit thema, neem dan gerust
contact met ons op.
Bart Engels
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Te koop: perceel landbouwgrond
(1.05.56 ha)

Gelegen aan de Eikelerbosserweg/Nieuwe Baan te Swolgen.
Voor nadere informatie:
Spoorweg 4
5963 NJ Horst
Tel. 077-3982921

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

Tijd voor een
computerbril
ontspannen werken
aan uw computer

www.kruytzeroptiek.nl

Bespreking Poll week 38

Het is mijn eigen taak om inbrekers buiten de deur te houden
Degelijk hang- en sluitwerk. Geen ramen open laten wanneer je
niet thuis bent en niet op Facebook melden dat je met vakantie bent.
We kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat ons huis doelwit wordt
van inbrekers. Het is zelfs onze taak om daarvoor te zorgen. Dat is
althans de mening van 84 procent van de stemmers op de poll van twee
weken geleden. 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.
‘Inbrekers vangen hier bot’, is te lezen op borden verspreid door
de gemeente. Maar kun je inbrekers echt buiten de deur houden?
Een meerderheid vindt dus van wel. Zestien procent vindt dit echter een
taak van de politie. Zij is er tenslotte voor om boeven te vangen.

Vrijwilligerswerk in derde wereld landen
is druppel op gloeiende plaat
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Vrijwilligerswerk doen in derde wereldlanden is een echte trend aan
het worden. Jongeren die na hun studie een tijdje door Afrika gaan reizen
en en passant meehelpen in een weeshuis. Aan de ene kant proberen ze zo
werkervaring op te doen en aan de andere kant willen ze graag hun steentje
bijdragen aan een betere wereld. Zoals Anoek uit Broekhuizenvorst en haar
vriendin Eline die samen naar Malawi gaan om een medisch project te steunen.
Een mooie gedachte nietwaar? De lokale bevolking wordt gesteund, de economie

een handje geholpen en wellicht zijn er zelfs voldoende middelen om iets
blijvends achter te laten. Denk aan een waterput of een extra schoollokaal.
Of gaan we hiermee voorbij aan de eigen kracht van de mensen? Moeten we
ze wel alles uit handen nemen? Gaan ze dan niet te veel op ons leunen en blijft
het eigen initiatief zo achterwege ? Je kunt je ook afvragen of vrijwilligerswerk
niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat en geen structurele
oplossing biedt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > De Floriade heeft Horst aan de Maas op de kaart gezet
> eens 52% oneens 48%

Marieke
ment...
Altijd en overal bereikbaar
zijn. Part of the job als
journalist. Je zou toch maar
een uitslaande brand missen
omdat je je mobiele telefoon
op stil hebt staan. En met de
hulpmiddelen van
tegenwoordig is het bijna
onmogelijk om nieuws te
missen. De wethouder
twittert over een belangrijke
vergadering met een
ondernemer, de politie doet
getuigenoproepen via Hyves
en elke Jan, Piet en Klaas
heeft wel een weblog. Ik
bedoel maar, wie heeft er
bijvoorbeeld nou nog geen
Facebook-account?
Nou ja, ik dus. Nee echt
niet. Ik Heb geen Facebookaccount. In dit digitale tijdperk
vind je mij niet op Facebook
terug. Wel heb ik een
Twitteraccount, met jawel
dertig volgers! Waaronder een
beveiligingsbedrijf, een
makelaarskantoor en
112Limburg. Ooit aangemaakt
in opdracht van een cursus.
Eens in de zoveel tijd laat ik
een boodschap achter. Mijn
laatste tweet is van, even
kijken, 14 september. Maar ik
ben dan ook meer een volger.
Dat is waarschijnlijk ook de
reden dat ik geen Facebookaccount heb. Want wat moet ik
daar in hemelsnaam opzetten?
Wie interesseert het nou dat ik
op maandagavond een
vergadering heb van de
carnavalsvereniging, op vrijdag
naar de poweryoga ga en op
zondag een cake heb gebakken
die is mislukt? En wat dat
laatste betreft: wil ik wel dat
mensen dat weten? Dat is nu
eenmaal niet iets om trots op
te zijn.
Maar nu ben ik toch aan het
twijfelen geslagen. Laatst
hadden we een familiefeestje.
Leuk bijkletsen met neven en
nichten die ik al lang niet meer
had gezien. Zij hoefden niet
met elkaar te kletsen. Al het
nieuws hadden ze namelijk al
op Facebook gelezen. Wie er
een relatie heeft, wie een
nieuwe baan. Het was alsof ik
bij de kapper een zes maanden
oude Story las. En ja, een
journalist en oud nieuws dat
combineert niet met elkaar.
Dus misschien vind je me
binnenkort toch terug op
Facebook.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering 9 oktober

Evaluatie afvalinzameling
Op dinsdag 9 oktober 2012 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda
voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het
burgerpodium, neem dan vóór de vergadering
contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of email:
grifﬁer@horstaandemaas.nl.
Verslag raad 11 september 2012
Het voorstel aan de raad is om het verslag vast
te stellen.
Decentralisatie jeugdzorg
Het Rijk draagt vanaf 1 januari 2015 de jeugdzorg
(jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg, gesloten
jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming
en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte
jeugd) over aan de gemeenten. Op 26 juni 2012
stelde de raad het projectplan vast. Het voorstel
aan de raad is in te stemmen met de visie op de
decentralisatie van de jeugdzorg.
Streekomroep Reindonk
Op 10 december 2012 verloopt de toegewezen
uitzendtermijn voor de stichting Streekomroep
Reindonk. Het voorstel aan de raad is om
positief te adviseren aan het Commissariaat
van de Media over de aanwijzing van stichting
Streekomroep Reindonk als de lokale publieke
media-instelling.
Evaluatie afvalinzameling
Op 1 januari 2012 voerde HadM een nieuw
systeem van afvalinzameling in. Om het nieuwe

Wanneer?
Wie?
Thema?
Wat?
Waar?
Welkom?
Meer informatie?

In deze rubriek, die elke twee weken verschijnt, zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die volgens de gemeente bij de gedachte WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas.
WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas gaat over mensen. Mensen die elkaar op een of
andere manier helpen, er voor elkaar zijn en ervoor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen
in Horst aan de Maas. WIJ.. zo doen wij dat in Horst aan de Maas 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.

Samen kracht halen uit
vrijwilligerswerk
systeem te evalueren heeft de raad op 15 mei
2012 evaluatiecriteria vastgesteld. Het voorstel
aan de raad is om de evaluatie van het nieuwe
systeem van afvalinzameling vast te stellen.
Politiebeleidsplan
Door de nationalisering van de politie gaan de
politiekorpsen Limburg-Noord en Limburg-Zuid
op in één regionale politie-eenheid Limburg. In
elke regionale eenheid wordt eens in de vier
jaar een beleidsplan vastgesteld door alle
burgemeesters en de hoofdofﬁcier van justitie.
Het voorstel aan de raad is om in te stemmen
met het concept beleidsplan politie Limburg
2013-2014.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 9 oktober 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering
kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Wegwijsdag jongeren
gemeente HadM
•
•
•
•
•
•
•

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Truus Knoops, is al heel lang betrokken bij vrijwilligerswerk. Zo lang, dat ze zelf niet eens
meer weet vanaf wanneer precies. “Ik heb met de paplepel ingegoten gekregen dat je voor
elkaar moet zorgen. Dat je iets voor een ander kunt betekenen. En dat is ook mijn drive:
doe iets voor elkaar zover dat in je vermogen ligt.” Samen met Huub Driessen heeft ze er
onlangs ook een boek geschreven met als titel ‘Dorp en Beleid voor Iedereen’. Een boek
over samenhang in een dorp en wat je als inwoner daaraan kunt bijdragen.
“In deze tijd is zorgen voor elkaar wat minder
gewoon geworden. Iedereen moet werken,
heeft zijn vrije tijd en doet daarin zijn eigen
ding. Maar ik vind het heel erg belangrijk
dat je dat ook ziet in samenhang met de
omgeving waarin je woont. Hoe kunnen we
de leefbaarheid in het dorp hooghouden?
Daarin hebben we zelf ook een verantwoordelijkheid, ondanks mogelijke bezuinigingen
van de gemeente. Zelf kun je nog zoveel doen.
Al is het maar een half uurtje voor iemand
een stoep vegen bijvoorbeeld. Bewust aandacht schenken aan iemands situatie in deze
hectische tijd waar rust ver te zoeken is. Ook
dat draagt bij aan het zorgen voor elkaar en
dus de leefbaarheid.”
De bedoeling van het boek is dat mensen
samen iets oppakken voor het dorp. Dat kan
op sociaal vlak zijn, maar het is ook belangrijk
dat speciﬁeke kenmerken van het dorp of
de cultuur behouden blijven, vindt Truus. Als
soort vervolg op dit boek is ze samen met
Huub en andere locale ondernemers bezig
een ‘Klein Lourdes’ arrangement op te zetten
in de gemeente. Onderdeel daarvan is een
wandelpad zodat alle 14 staties ook per voet,
rolstoel of met de wandelwagen bereikbaar
zijn. Truus: “Daar werken we nu heel hard

aan, maar het heeft nog wat tijd nodig. Net
zoals dat ik graag elke inwoner van Tienray
persoonlijk ons boek zou willen geven.
Ook dat gaat binnenkort gebeuren in een
presentatie. Vrijwilligerswerk geeft mij heel
veel plezier: je kunt er heel veel kracht
uithalen. Want je brengt iets naar mensen
die er blij mee zijn. En wat is er nu prettiger
dan het ﬁjn hebben met elkaar?! Elkaar
wakker houden op een warme menselijke
manier geeft volop inspiratie. Elk mens heeft
een specialisme, een kracht die we vaak niet
kennen. Het is dan ook meer dan de moeite
waard om hier tijd in te steken.”

Truus Knoops (rechts) en Huub Driessen (links)
bij de onthulling van het welkomstbord Klein-Lourdes
te Tienray. Dit bord werd 12 augustus jl. onthuld.

Dinsdag 9 oktober 2012
Vmbo-leerlingen Dendron College
Jeugd & Alcohol
Jeugdraadsvergadering om 17.45 uur
Raadzaal gemeentehuis HadM
Ouders, opa’s, oma’s, leraren en andere geïnteresseerden
Via www.horstaandemaas.nl

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.

Nieuws
Zwem-4-daagse
Van 16 oktober tot 19 oktober staat de zwem4-daagse weer op het programma. Dus schrijf
je in en doe gratis mee met het waterspektakel
op vrijdagmiddag 19 oktober. Inschrijving
donderdag 11 en vrijdag 12 oktober van 10.00
tot 12.00 uur en op dinsdag 12 oktober voor
aanvang van de Zwem-4-daagse.
Word jij kampioen “Bommetje” maken?
Denk jij de hoogste spetters en dus het beste
bommetje te kunnen maken, doe dan mee
op 15 oktober vanaf 14.00 uur. Geef je nu op
via www.padexpress.nl, de kosten bedragen
€ 2,00 voor deelname.

”Uitgaan van een toekomst waarin niets onmogelijk is”

Congres Waste and the Future
een bron van ideeën
Recreatief zwemrooster (herfstvakantie)
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst
Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Toeslag voor inwoners met laag inkomen

Langdurigheidstoeslag geeft
mensen extra armslag
Algemeen
Als u gedurende een lange tijd een laag inkomen
ontvangt, komt u misschien in aanmerking voor
de langdurigheidstoeslag. Dit is een extra
uitkering die op grond van de Wet werk en
bijstand mogelijk is gemaakt. De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar
uitbetaald. Het is mogelijk om elk jaar de toeslag
te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden
blijft voldoen.
Voorwaarden
Hebt u drie jaar of langer een laag (gezins)
inkomen en bent u 21 jaar of ouder en jonger
dan 65 jaar? Dan komt u mogelijk ieder jaar in
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aanmerking voor een extra geldbedrag in de
vorm van een langdurigheidstoeslag. Verder
mag uw vermogen (o.a. spaargeld) van zeer
bescheiden omvang zijn.

Voor wie opgroeide in de jaren ’80 van de vorige eeuw, is de ﬁlm Back to the Future inmiddels
gemeengoed. Een vrolijke ﬁlmtrilogie, waarin niets onmogelijk leek. Veel ‘wilde’ ideeën uit Back
to the Future zijn werkelijkheid geworden. Het congres Waste and the Future van afgelopen
donderdag 27 september jl. borduurt voort op die ﬁlosoﬁe. De ﬁlosoﬁe dat alles mogelijk is,
dus ook in het geval van afvalinzameling en - verwerking. De gemeente Horst aan de Maas
organiseerde het congres dat werd bijgewoond door zowel overheid als bedrijfsleven. Het
congres dat plaatsvond in de Innovatoren op het Floriadeterrein bleek een bron van ideeën en
levendige discussie.
Samen tot nieuwe ideeën komen op het gebied
van afvalinzameling en –verwerking. Waarbij
afval gezien wordt als ‘nieuwe’ grondstof. Met
als grote uitdaging: algemene maatschappelijke
trends omzetten naar concrete ‘afval-ideeën’
voor 2020 en verder. Wat is er dan allemaal
mogelijk en nodig? Daar draaide het om tijdens
het congres Waste and the Future. Wethouder
Birgit op de Laak: “We wilden de deelnemers
aan het congres uitdagen om trends om te
zetten in concrete ideeën. Een soort eendaagse
denktank dus, een co-creatie van in dit geval
overheid en bedrijfsleven. Belangrijk, want

de gemeente kan alleen vernieuwend zijn en
blijven door zich te richten op de toekomst en
samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld het
bedrijfsleven. Zo ontstaan innovaties.”
Het congres leverde genoeg stof op voor
vervolggesprekken. “Een mooie basis is gelegd
en er zullen zeker nog gesprekken volgen, al is
het maar om elkaar scherp te houden. Eén van
de uitdagingen daarbij is om verder te kijken
dan het afvalsysteem alleen. Het onderwerp
raakt aan veel andere beleidsterreinen. Dat is
boeiend”, aldus Birgit op de Laak.

Aanvragen
Wilt u een aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag ontvangen dan kunt u dit
aanvragen via gemeente@horstaandemaas.nl.
U kunt het ook ophalen of telefonisch aanvragen
bij de receptie van het gemeentehuis telefoon
077 - 477 97 77. We zijn bereikbaar tussen
8 uur ‘s morgen en 5 uur ’s middags.
Doe dit voor 1 november 2012!

Informatieavond

Ontwerp integrale structuurvisie
Horst aan de Maas
Op maandag 29 oktober 2012 wordt er een
informatieavond over het ontwerp structuurvisie Horst aan de Maas gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis. Het ontwerp
integrale structuurvisie bevat de hoofdlijnen
van het ruimtelijke beleid dat de gemeente

de komende jaren wil voeren. Tevens gaat de
structuurvisie in op de wijze waarop dit beleid
wordt uitgevoerd.
Wilt u meer hierover weten dan bent u vanaf
20.00 uur van harte welkom.
Wethouder Birgit op de Laak aan het woord tijdens het congres Waste and the Future.

Een jeugdlintje krijg je niet zomaar

Gemeente gaat weer
bladruimen

Op de internationale dag voor de Rechten van het Kind, dinsdag 20 november aanstaande, wordt
in Horst aan de Maas het eerste Jeugdlintje uitgereikt. Een initiatief van de gemeente, om jongeren
die zich voor anderen inzetten in het zonnetje te zetten.
Waar het Hare Majesteit behaagt om één keer
per jaar volwassenen te eren met een lintje,
zo doet Horst aan de Maas dat voortaan ook
één keer per jaar met jongeren. Net als bij de

De dagen worden korter en de bomen en beplanting laten hun bladeren en vruchten, zoals
kastanjes en eikels, weer vallen. Net als in voorgaande jaren is de gemeente weer begonnen met
het opruimen hiervan. Dit gebeurt dagelijks, zowel met de hand als machinaal.
Bladeren en vruchten op wegen, goten, voet- en
ﬁetspaden worden om veiligheidsredenen
regelmatig geveegd. Hiervoor wordt de komende
weken extra materieel ingezet. Speciale aandacht
wordt hierbij besteed aan knelpunten, waardoor
overlast tot een minimum beperkt wordt. De
gemeente streeft er naar al het blad van de
gemeentelijke bomen voor kerstmis te hebben
opgeruimd. Ook de gazons worden bladvrij
gemaakt. In straten waar geen gemeentebomen
staan, wordt door de gemeente geen blad
geruimd.
De gemeente probeert het bladruimen zo
efﬁciënt mogelijk uit te voeren en heeft daarvoor
een programma opgesteld. Verzoeken voor
bladruimen zullen uitsluitend in dit programma
worden meegenomen en niet op afroep.
Particuliere tuinen
De gemeente doet een dringende oproep aan
particulieren om kritisch en milieubewust met
het blad in tuinen om te gaan. Veel blad hoeft
helemaal niet te worden afgevoerd, maar kan

gewoon in de tuin verteerd worden. Door het
blad weg te halen wordt de natuurlijke kringloop
verstoord omdat allerlei bodemleven en (zoog)
dieren (zoals vogels en egels) de bescherming
van het blad nodig hebben. Juist voor bomen en
heesters is blad een belangrijke voedselbodem
en kan het blad beter blijven liggen. Bovendien
beschermt de bladlaag de bodem tegen
uitdroging en is blad een ideale bescherming
voor bollen en vaste planten. Laat dus waar
mogelijk het blad in de tuin liggen of maak er
een composthoop mee om later te hergebruiken.
Dat is een milieuvriendelijke kringloop en
aanmerkelijk goedkoper.
Daarom willen wij u vragen zelf voor het blad
in uw tuin te zorgen. In boomrijke lanen is
het onontkoombaar dat er ook bladeren van
gemeentebomen in particuliere tuinen vallen
die u, ondanks onze oproep, toch kwijt wilt. De
bladeren van de gemeentelijke bomen kunt u in
de aanwezige bladkorven deponeren.

koninklijke onderscheidingen kun je kandidaten
voordragen. Het gaat om jongeren tot en met
17 jaar. Voordrachten kunnen (jaarlijks) tot
10 oktober worden gedaan.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Midden Peelweg 8

Kronenberg
Kronenbergweg 12

Grubbenvorst
Halve Dijk 1

Meerlo
Megelsum ongenummerd
Gun en omgeving en
Megelsumseveldweg
Keuter 1

Horst
Wervelstraat 21
Horst T 466
Molenveldweg 11
Kreuzelweg 9
Leopold Hafmansstraat 84
Stuksbeemden 42
Kranestraat 99

Meterik
Crommentuijnstraat 60
Oude Peeldijk 19

Sevenum
Medegebroekweg 11
Steeg 21
Swolgen
Broekhuizerweg
Horst aan de Maas
Besluit tot instellen werkgeverscommissie en Verordening
werkgeverscommissie grifﬁe
Horst aan de Maas
Wijziging CAR-UWO
Ontwerp integrale structuurvisie
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Floriade

04
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Rondleiders Floriade uit Horst aan de Maas
Het terrein van de Floriade is groot, bevat vijf verschillende themavelden
en om een goede eerste indruk te krijgen is een rondleiding over het terrein
geen overbodige luxe. Vrijwilligers Martha Peters en Miep Philipsen, beiden
afkomstig uit Horst, hebben de afgelopen maanden verschillende groepen
rondgeleid. Een ding weten ze zeker: Floriade in één dag, dat gaat niet lukken.
Miep en Martha informeerden
samen met 120 andere rondleiders de
bezoekers. “Wij hielden onze rondleiding in het Nederlands en maximaal
twee dagen per week. Dat vonden we
meer dan genoeg”, zegt Martha. Een
groep bestond uit maximaal twintig
personen en dat waren de ene keer
zakenlui of docenten van een middelbare school en een andere keer individueel aangemelde personen. “Je kreeg
van te voren te horen wie de mensen
in je groep waren”, zegt Martha.
Tijdens een rondleiding werd
de dames de meest uiteenlopende
vragen gesteld. “De naam van een
plantje, waar de buitenlandse medewerkers overnachten of wat er na het
evenement met het terrein gebeurt”,
zegt Martha. “Maar de meest prangende vraag was of de organisatie het
beoogde bezoekersaantal zou halen”,
zegt Miep. “Daar hebben wij natuurlijk
geen zicht op en we verwezen ze dan

Martha Peters en Miep Philipsen staan klaar voor de volgende rondleiding

FLORIADEAGENDA
Donderdag 4 oktober Seniorenorkest Horst aan de Maas uit Horst

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

netjes door naar het management”,
zegt Martha. Ook voor de kinderen was
er volgens Miep en Martha genoeg te
doen. “Kinderen vanaf 5 jaar leerden bij
de IVN-workshops om door de ogen van
dieren te kijken. Ik vond het aandoenlijk om te zien als ze het antwoord op
een vraag wisten van een opdracht
bij de FLoriade-kids en alleen nog een
handtekening nodig hadden van de
betreffende Japanse standhouder”, zegt
Martha.
Een rondleiding van twee uur was
geen enkel punt voor de dames. “En de
Floriade is voorbij gevlogen. We moeten nu gaan afkicken, maar we zouden
het zo weer doen,” zegt Martha. “Een
van de meest hilarische momenten
vond ik om onze burgemeester Kees
van Rooij de Chinese gasten vier minuten lang in hun taal te horen verwelkomen. Hij deed erg goed zijn best en
kreeg naderhand een oorverdovend
applaus”, zegt Miep.

!

birgit op de laak @birgitopdelaak
#horstaandemaas groente en fruit
voor medewerkers vanwege
#Floriade2012. Straks weer want
Regio van de Smaak?!

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BEURS’ DAY

GELDIG IN WEEK 40 EN 41

OP=OP

SUPER HERFSTAANBIEDING!

HERENTRUI BAILEYS
NU VOOR E 5995
Met GRATIS bijpassend
overhemd t.w.v. E 3995

1A3A5R

Jappy Beurs
H

Day!

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3968464
Voor koopzondagen zie onze website. Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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De nieuwste snufjes en ouderwets zweven
“Deze klep gaat verkeerd om, hoe kan dat?” vraagt een jonge modelbouwer aan een senior-lid van modelvliegtuigclub Apollo ’68 uit Horst. Hij zit al ruim een half uur geconcentreerd met zijn vliegtuig en zijn zender te pielen.
Het senior-lid pakt de zender eens op en gaat met de jongen aan de slag. Jong en oud verbroederd door hun
gezamenlijke hobby: het modelvliegen.

“Bij Apollo gaat het niet alleen om
het vliegen, het is ook een heel sociale
club”, legt voorzitter Geert Willemse
uit. “Veel senioren gebruiken de club
ook als ontmoetingsplaats.” MVC Apollo
’68 in Horst bestaat 54 jaar en zit al
1972 op hun locatie aan Op de Kamp
tussen Melderslo, Horst en Tienray.
De club heeft op dit moment

76 leden. “We staan er goed voor”,
vindt Willemse. “Het jongste lid is
12 en de oudste 77.” Dit aantal is
de afgelopen jaren redelijk stabiel
gebleven en zelfs iets toegenomen.
“De leden komen van Maastricht
tot Noord-Holland.” Geert denkt
dat dit is omdat de club een mooie
accommodatie heeft, met clubgebouw,

weten wij wat er speelt en zijn zij op
de hoogte van wat het bestuur doet. Er
kunnen dan snel beslissingen worden
genomen”, vindt Geert. “Je hebt
mensen nodig die de club dragen en er
iets voor willen doen. En daar zitten we
nu gelukkig goed mee.”
Waar vroeger alle modelvliegtuigjes van lichtgewicht balsahout en
spanfolie werden gemaakt, zijn tegenwoordig hypermoderne toestellen van
allerlei technisch vernuft voorzien. “De
combinatie van vliegtuigen, internet en
computers is iets van de laatste jaren”,
vertelt voorzitter Geert Willemse.
“Zo zijn er nu vliegtuigen die op gps
vliegen. Die kun je instellen, de zender
op de grond naast je neerleggen en
dan land het vliegtuig gewoon voor je
voeten.”
Ook zijn er vliegtuigen met
camera’s op, waarmee je door middel
van een bril met schermpjes vanuit het
oogpunt van de ‘piloot’ kunt vliegen.
“Het is een hele technische hobby
geworden, het is vaak meer dan alleen
balsahout en een folielaagje. Dat

gebeurt ook nog steeds hoor, maar er
komen steeds meer mogelijkheden.”
Jaarlijks hoogtepunt voor de modelvliegclub zijn de clubwedstrijden. “Dat
gaat niet om prestaties, die wedstrijden
moet je met een korrel zout nemen”,
lacht Geert. “Iedereen die een toestel
in de lucht kan houden, doet gewoon
gezellig mee.”
Daarnaast organiseert de club
vaak kampeerweekenden en zijn er
vliegshows, zoals volgend jaar met
Pinksteren. Op de shows kwamen de
afgelopen jaren gemiddeld zo’n 1.500
man publiek op af. Hoewel normaal
veel met stille electrovliegtuigen en
brandstofvliegtuigen gevlogen wordt,
vliegen op evenementendagen ook
speciale turbinevliegtuigen. Een van de
leden van de club vliegt met een van
de snelste modelvliegtuigen in Europa.
Deze vliegt zo’n 580 kilometer per uur.
“Google maar eens op very very very
fast rc-plane”, lacht Geert.
Voor meer informatie over de club
en hun activiteiten, kijk op
www.mvc-apollo68.nl

bouwlokaal en geasfalteerde start- en
landingsbaan. En dat vergt heel wat
van alle leden die de club vrijwillig
draaiende houden. “We hebben
ontelbare commissies, voor van alles
en nog wat. Zo betrek je de leden ook
bij de club en houd je iedereen actief.
En we houden een keer per maand
ledenvergadering met alle leden. Zo

Uw dak herfst- en winterklaar?
Het is weer tijd
voor dakonderhoud

ONGEDIERTEBESTRIJDING

Voorkom
• verstopte afvoer
• daklekkage
• gevaarlijke situaties

ook voor
papier- en
zilvervisjes

Bespaar uzelf
• herstelkosten
• (water-)overlast
• gevolgschade

0478 - 53 17 95

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

www.jacobsdak.nl

Banket van de week

HOVENIER

DIJA - TUINTECH

Appel
kruimelvlaai

Tuinaanleg en onderhoud

Is uw tuin
al winterklaar?
Bel DiJa-Tuintech.nl

7.60

Tel. 06-41173652
Ook voor het snoeien van uw
Leibomen en dakplatanen

Bij inlevering
van deze bon

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

✁

Geldig t/m 31 okt. 2012

info@DiJa-Tuintech.nl
www.DiJa-Tuintech.nl

Brood- en Banketbakkerij

€5,- korting!
op een knip- &
kleurbehandeling

Vlasvenstraat 4C Melderslo • Tel: 06-17992681 • www.studio4hair.nl
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Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl
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interieur

Horsterweg 70

| Sevenum | 077 467 06 78 | www.horstaandemaasbouw.nl
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IVN De Maasdorpen

Paddenstoelenwandeling
IVN De Maasdorpen houdt op zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een Paddenstoelenwandeling in
Kasteelpark ter Horst. De wandeling vertrekt vanaf ’t Zoemhukske.
Oktober is de maand bij uitstek
voor de paddenstoelen. Na wat nat
weer en vóór de eerste nachtvorst zie
je de meeste paddenstoelen. Waar

De Maasdorpen vertelt erover, eerst in
een korte inleiding in ’t Zoemhukske
en dan tijdens een wandeling in
Kasteelspark ter Horst.

komen ze zo ineens vandaan, waar
leven ze van, welke functie hebben
ze in de natuur en welke soorten
kom je tegen? Bart Reintjes van IVN

Jubilarissen kerkkoor America
Het kerkkoor van America zet zondag 7 oktober twee mensen in het zonnetje. Hay Holtackers is namelijk veertig
jaar lid en organiste Jo Venner-Spreeuwenberg viert het 25-jarig jubileum.
een onderscheiding van de Gregorius
Vereniging uitgereikt, waarna
gelegenheid is om hen te feliciteren.
Het kerkkoor verzorgt op
zondag de mis in America. Verder

verzorgt het koor ook de rouw- en
trouwdiensten en jubileumdiensten.
De verpleeghuizen in de omgeving
worden natuurlijk ook niet vergeten
door het kerkkoor.

Bibliotheek Sevenum

Vogelfotowedstrijd

De Sirenen spelen
In de bibliotheek van Sevenum spelen op 24 oktober de Sirenen twee stukken. Aanvang 20.00 uur.
De Sirenen, een pas kort
opgerichte toneelgroep, bestaat
uit twee vrouwen. Ann Philipsen
begon ruim tien jaar geleden aan
de regiecursus van het LFA en
ontwikkelde zich tot een enthousiast

allround toneelliefhebber. Ze schrijft,
regisseert én speelt. Gerda Schattorjé
begon zo’n dertig jaar geleden bij
de Blerickse toneelvereniging OKG,
waar ze aan een reeks succesvolle
producties heeft meegewerkt.

Zij staan sinds kort op de bühne
met geheel in eigen beheer
gemaakt theater. Reserveringen via
Familie Driessen: 077 477 21 63 of
Ann Philipsen: 077 307 38 37
(na 18.00 uur).

Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseerde in het voorjaar een
fotowedstrijd voor de jeugd. Onlangs werden de winnaars bekend
gemaakt. De jury bestond uit Patrick Palmen en Henk Alard.
Gewonnen hebben: in de categorie van 4 tot en met 10 jaar Evi
Nellissen (foto 11) en in de categorie van 11 tot en met 16 jaar Debby
Custers (foto 6). De foto die gewonnen hebben zijn te vinden op de
website www.vogelwerkgroephokske.nl

Vrijdag 5 oktober

Zaterdag 6 oktober

ZONDAG 7 oktober

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

DROOMOCCASIONShOw
L. van den hombergh

Maaspoort Venlo

AutoArena

AutoArena

Ford Ka 1.2 Titanium, 2010,
Crystal White, 40.000 km, airco,
elektrische ramen & spiegels, Ford
Audio, LM-velgen, mistlampen voor
Nieuwprijs € 13.800,-

Peugeot 5008 Premiere 1.6 THP
156 pk 7-pers., 2010, 60.542 km,
Blue Philae Metallic, climate control,
navigatie, boordcomputer
Nieuwprijs € 34.450,-

Volkswagen Golf 1.2 TSi
105pk Bluemotion Tour, 5 drs,
10.383 km, 2011, Deepblackpareleffect, airco, cruise control
Nieuwprijs € 23.750,-

Audi A4 2.0 130pk Pro Line
Business, 4 drs, 2007, Quartzgrijs
metallic, 66.739 km, ABS, CDwisselaar, navigatie, airco, alarm
Nieuwprijs € 36.150,-

NU € 8.650,-

NU € 22.900,-

NU € 15.950,-

NU € 13.950,-
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L. van den hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl

Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 20
www.maaspoort.peugeot.nl

AutoArena | Volkswagen
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

AutoArena | SEAT - Škoda
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

* Uit onze voorraad leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden.

In de hoogmis, om 11.00 uur,
wordt hieraan bijzondere aandacht
besteed, door onder andere een
uitvoering van het Gemengd Koor.
Na de mis krijgen de jubilarissen
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K.B.O. Volksdansgroep Sevenum

Viering 35-jarig bestaan
De mensen van K.B.O. Volksdansgroep Sevenum komen elke donderdagochtend om 09.00 uur in De Wingerd bij
elkaar om te dansen. Dit doen zij al vanaf 1977 onder de deskundige leiding van Wiek van Rens.

verenigingen 21
Vlooienmarkt
America
Jong Nederland America houdt op zondag 14 oktober de jaarlijkse
vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden van 13.30
tot 16.00 uur bij blokhut Ôs Thoês
gelegen aan de Kerkbosweg 34 te
America. Een breed assortiment

tweedehands spullen is te koop,
zoals onder andere boeken, speelgoed, meubels, elektra, porselein en
kleding.

Dorpsraad Kronenberg
vergadert met B&W
Het jaarlijkse overleg van de dorpsraad Kronenberg samen met het
College van B&W vindt plaats op woensdag 10 oktober. Deze bijeenkomst
wordt gehouden in de Torrekoel en begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan onder
andere woningbouw in Kronenberg,
ontwikkelingen Park de Peelbergen
(Hippisch Centrum en Toverland),
voortgang blauwdruk kern, projecten
pilot wijkgericht werken (dorps-

Lekker een uurtje bewegen op
muziek, maar ook een gezellig praatje
met elkaar hoort daarbij. Tijdens deze
lessen worden er verschillende dansen

aangeleerd, zoals internationale
volksdansen, country- en linedansen
en gezelschapsdansen. De groep
bestaat momenteel uit 31 personen,

waarvan er enkelen reeds meer dan 25
jaar meedansen. De dansgroep heeft
dit 35-jarig jubileum gevierd in het
K.B.O. Home.

EHBO Lottum viert 60-jarig
bestaan
EHBO Lottum werd op 10 oktober 1952 opgericht en bestaat dus zestig jaar. Op zaterdag 22 september jongstleden heeft EHBO Lottum dit 60-jarig bestaansfeest gevierd in zijn leslokaal in de Smetenhof in Lottum.
Bewust hebben ze hier een feest
voor alle leden van gemaakt en geen
officieel groot feest.

In de toekomst hoopt de club nog
vaak een nieuwe cursus op te kunnen
starten om zo veel nieuwe leden uit

de omringende maasdorpen bij de
vereniging te krijgen.

dagvoorziening, greenteam en
plaatselijke KBO). Nadere info:
www.dorpsraadkronenberg.nl Na de
pauze is er volop gelegenheid in
gesprek te gaan met de aanwezige
leden van het College van B&W.

Open les rolstoeldansen
Rolstoeldansgroep Roll for Fun uit Meerlo-Blitterswijck, onderdeel van
Stichting BES, houdt op donderdag 18 oktober een open les. Deze vindt
plaats in Gemeenschapshuis Plein 4 in Blitterswijck van 19.30 tot 21.30 uur.
Iedere week komt deze enthousiaste groep dansers bijeen om gezellig
te dansen en de fijne kneepjes van
het rolstoeldansen onder de wielen/
voeten te krijgen. Dit voor zowel
rolstoelgebruikers als staande/lopende
partners. Naast de wekelijkse lessen
verzorgt de groep ook met enige
regelmaat diverse demonstraties en

workshops en wordt er één keer in de
drie jaar een Show-dance wedstrijd
in Meerlo georganiseerd. Tijdens deze
open les kunnen geïnteresseerden zien
en eventueel ervaren hoe het er tijdens de lessen aan toe gaat. Ook voor
het stellen van vragen is er ruimte en
staat er in de pauze een drankje klaar.
Meer info op www.rollforfun.nl.ae

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

een nieuwe uitdaging?

bezoek onze banenmarkt
zaterdag 6 oktober

Je bent van harte
welkom
tussen 10.00 en 13
.00 uur

Wij zijn o.a. op zoek naar:

Customer Support Engineer

Inbedrijfsteller (Commissioning Engineer)

Service Engineer Buitendienst

Productieleider Verspaning

Verkoper (Area Sales Manager)

Conventioneel Rond- en Vlakslijper

Applicatie Engineer

CNC Frezer

Mechanisch Monteur in- en extern

Medewerker Gereedschapsmagazijn

Mathematical Engineer junior

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

MWellness
Naturelle body & beauty

Hotstonemassage
60min.

van € 45,- voor

€ 29,95
Melderslo tel:0613826789 www.mwellness.nl
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kijk voor een uitgebreid
vacature-overzicht op
www.unisign.nl

your partner in productivity

www.unisign.nl
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DECULTUURRECENSENT
De cultuurrecensenten:
Voorstelling:
Theater is:

Mirthe Cox (15), Manon Spreeuwenberg (15) en Kristel van den Munckhof (15)
Remko Vrijdag & Martine Sandifort – Hulphond (try out) (30 sept)
Mensen vermaken op een leuke en grappige manier.

kunnen doen en dan lang op vakantie
gaan.
Is dit jullie eerst voorstelling samen?
Nee, we zaten op de
Kleinkunstacademie bij elkaar in de
klas en moesten dan wel eens een
voorstelling uitvoeren, zoals met de
klas een afstudeervoorstelling doen.
Vandaag was de eerste keer dat we
samen als duo optraden.
Hoe zijn jullie op deze voorstelling
gekomen?
We hebben vanaf januari in een zaaltje
met z’n tweeën ideeën opgedaan door
te improviseren. We hadden zoveel
ideeën dat we er moesten schrappen.
Dit duurde echter wel lang.
Welke onderwerpen spelen jullie het
liefst?
Het liefst tragie-komisch, dus iets
wat wel erg is maar op een grappige
manier verteld wordt. Ook moet het

een beetje vreemd zijn, wat wrijving
in zitten.
Hebben jullie nog een ander beroep
naast cabaretier?
Martine: Ja, ik ben onder andere de
vervangende stem van de AH reclames.
Remko: Ja, ik speelde bijvoorbeeld
de stem van de bij in de
tankstationreclame van Shell. Ik was de
FreeBee.
Samen spelen we in Klokhuis als vaste
acteurs, in De Wereld Draait Door (je
mist meer dan je ziet), Comedy live en
Vrijdag op maandag.
De voorstelling volgens Kristel, Manon
en Mirthe in drie woorden:
Grappig, leuk en apart.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Pieter Derks - Van Nature
(try out), zondag 21 oktober.

Kroegentocht ouders
Welke uitgaansgelegenheden zijn populair bij de jongeren in Horst? En
hoe gaan zij om met alcoholgebruik bij de jeugd? Ouders die daar benieuwd
naar zijn kunnen op donderdag 11 oktober mee op kroegentocht.

Dachten jullie toen jullie klein
waren, dat jullie cabaretier zouden
worden?
Martine: Ja, ik deed mee aan
schoolcabaret, zat in een musical en
heb in een bandje gezongen. Op de
middelbare school wees mijn mentor
mij erop dat er ook theaterscholen

waren en daar ben ik toen audities voor
gaan doen.
Waarom hebben jullie juist voor de
Kleinkunstacademie gekozen?
Omdat ze er ook wat met zang doen,
de lichtere kant van het theater. Met
cabaret, muziek- theater en musicals.
Hebben jullie ook nog een bepaalde

Beauté de Prestige

droom die jullie willen naleven?
Martine: Ik vind wat we nu doen al erg
leuk, maar een echte live band op de
achtergrond zou het nog fantastischer
maken.
Remko: Dat deze voorstelling van ons
een heel groot succes gaat worden
en dat we het hierna wat rustiger aan

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

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL

een van de samenwerkingspartners
van de gemeente zijn ervaringen.
Zo vertelt de politie meer over veilig
uitgaan en bespreekt het Vincent van
Gogh instituut (voorheen GGZ) de
schadelijke gevolgen van alcohol- en
drugsgebruik.
Daarnaast laten de sozen zien
welke maatregelen zij treffen om het
uitgaansleven zo veilig en gezond
mogelijk te maken.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

Wilt u ook:

De kroegentocht is bedoeld voor
ouders van (toekomstig) uitgaande
jeugd en wordt georganiseerd door
het jongeren- en alcoholproject
Lekker Friz! Op deze manier wil het
project ouders kennis laten maken
met de verschillende aspecten van
veilig en gezond uitgaan.
De tocht voert ouders langs
verschillende uitgaansgelegenheden
in Horst. In iedere gelegenheid deelt

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

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

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl
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15 VRAGEN aan Bernard Jenniskens 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

Bernard Jenniskens
14 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen ik een keer thuis met mijn oma
aan tafel zat vroeg ze me wat ik later
wilde worden. Ik zei: timmerman en
dan ga ik een kast voor jou maken. Dat
vond ze heel lief, ze herinnerde me er
laatst zelfs nog aan, terwijl het al erg
lang geleden is.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik vertel eigenlijk geen grote leugens,
wel kleintjes, zoals een zak chips
opeten en zeggen dat ik ’t niet gedaan
heb. Maar echt grote leugens, nee, die

vertel ik eigenlijk niet.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou willen kunnen vliegen. Dat lijkt
me echt leuk, boven huizen vliegen
en dan ineens een duikvlucht maken.
Ik zou dan naar een ver land vliegen,
waar het lekker warm is. Naar Australië
of zo.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Dure auto’s, op een groot landgoed
ergens in midden Frankrijk. Ik hou niet
echt in het bijzonder van auto’s, maar
ik vind het gewoon vet om in zo’n
dikke auto te rijden.
Waarop ben je het meest trots?
Dat ik hier in Meterik ben gaan wonen
en dat ik gelukkig ben.

7 oktober koopzondaG
10.00 tot 16.00 uur

met kookdemonstratie
van aeG
showroommodellen
te koop

MENNEN KEUKENS
kEukEnS • bIJkEukEnS
bAdmEubELS • TAfELS
(SLAApkAmEr) kASTEn
kAnToorInrIcHTIng
voor uw gehele interieur
uit eigen fabriek

maatwerk
Úw specialist in

Hoofdstraat 23 • 5757 AJ LIESSEL • T 0493 342583 • www.mennenkeukens.nl

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Heilige Antonius van Rowwen Hèze. In
dat liedje zeggen ze dat je beter iets
kunt verliezen, dan dat je het nooit
hebt gehad. Ik ken dat liedje al bijna
mijn hele leven en ik vind het ook echt
een mooi lied.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Ik zou de hele dag naar een schoonheidsspecialist gaan en ook mijn
haar laten wassen en zo. Dan kan ik
’s avonds lekker slapen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon kaarten, op de basisschool
deed je niets anders in de pauze. Voor
de rest heb ik eigenlijk geen trends
gevolgd op de basisschool.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou in de jungle van Zuid-Amerika
willen leven. De hele dag rustig aan
doen, geen school, beetje stokjes
draaien om vuur te maken, beetje
jagen en het is lekker warm de hele
tijd.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Vorige week viel een vriend van me
van de fiets, ik ben toen direct terug
gegaan om hem te helpen. Gelukkig
ging het wel goed met hem, alleen
deed het vallen wel pijn zei hij.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Hart van Horst, daar hebben ze
lekkere pizza’s. Ik bestel altijd gewoon
pizza margarita, die is het goedkoopst
en daar heb ik meestal zin in.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Hoogtevrees. Het is niet leuk dat je
niets durft als het ook maar iets met
hoogte te maken heeft. Als je bijvoorbeeld het uitzicht over Parijs wil zien,
dan ga je de Eiffeltoren in, maar ik durf
niet hoger dan de eerste verdieping.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Dat als je ’s ochtends wakker wordt je
niets hoeft te doen en nog wel even
lekker kunt blijven liggen. In de middag
zou ik dan gaan zwemmen bij een
vriend en ’s avonds ergens bij iemand
gaan zitten met z’n allen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Nee, ik denk niet dat ik een tatoeage
ga nemen. Als ik er dan toch een neem
dat zou ik iets van een teken kiezen
voor op mijn schouder. Een mythisch
symbool of zo.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Word ik later succesvol? Waar ga ik
wonen? En word ik gelukkig later?

Column

Kris-kras
door m’n tas
Woorden als ’puinzooi’,
’chaos’ en ’warboel’ klinken me
erg bekend in de oren. Hoe
vaak ik die woorden wel niet
gehoord heb om mijn kamer,
maar vooral de inhoud van m’n
tas te omschrijven. Ja, God, ik
weet dat zelf ook wel: ik maak
een chaos van mijn spullen en
mijn spullen maken een chaos
van mij, zo is dat nou eenmaal
zo en dat krijg ik er maar niet
uit...
Zo mijn best doe ik steeds
weer om ieder vakje in mijn tas
tot een bepaalde functie te
benoemen zodat ik in ieder geval
mijn sleutels, ov-chipkaart en
telefoon binnen handbereik heb.
Hoe het iedere keer toch weer
mis kan gaan weet ik niet, het
lukt me simpelweg niet. Ik gooi
gewoon alles erin, omdat dat op
dat moment toevallig even wat
makkelijker en, erg belangrijk,
sneller is. Terwijl een tijdje later
mijn tas Hell-Zone is: kris-kras
erdoorheen en ik kan maar niets
zien of vinden. Van de week kon
ik weet ik hoeveel tramhaltes
terug lopen, omdat ik bij de
goede halte mijn ov-chipkaart om
uit te checken maar niet
gevonden kreeg. Als een kip
zonder kop liep ik de tram door,
heel even lag ik zelfs op de
grond, om het voertuig van
boven tot onder te inspecteren.
Wat mensen op dat moment van
me dachten wil ik niet weten.
Natuurlijk het pasje toch gewoon
onder in m’n tas teruggevonden,
as always, niets verrassends
eigenlijk, maarja, ik was wel
weer een aantal tramhaltes
verder en kon dus dat eind weer
terug lopen.
Nou spotte ik vandaag in de
trein een jongen met een
hangslot om z’n nek. Nieuwe
trend? Ik moet eerlijk toegeven
dat ik er niet zo van houd, maar
het schoot me wel meteen te
binnen dat zo’n ’ketting’
verdomd handig is om mijn
sleutels, ov-chipkaart en telefoon
aan te klippen: geen gezoek,
perfect binnen handbereik en ook
nog veilig ook: ideaal toch?
Mies
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SVEB nog ongeslagen
Door: Herman Hendrix
SVEB grossiert dit seizoen waarschijnlijk in gelijke spelen, want ook zondag uit in Leunen werd er gelijk
gespeeld. SVEB is nog ongeslagen net als VOS de trotse koploper, maar het verschil is acht punten.

Tessa Pekx naar
EK majorette

Sjors Schatorjé mist een dot van een kans (Foto: Thijs Janssen)

Met de punten schiet het dus niet
erg op en ook zondag zat er niet echt
meer in, SVEB kreeg wel de beste
kansen, maar eenmaal vrij voor doel
wil het niet vlotten met de afwerking.
Het begin van SVEB was redelijk
tot goed en met enkele gevaarlijke
aanvallen werd Leunen onder druk
gezet. Dit was echter van korte duur
want in de 8e minuut kwam Leunen
na geklungel achterin onverwachts op
voorsprong. In de 29e minuut dacht
SVEB de gelijkmaker te noteren maar
Tim Geurts faalde vrij voor de Leunse
sluitpost. In de 32e minuut moest hij
echter toch capituleren. Een mooie
aanval over rechts met Sjors Schatorjé

werd door Tim Geurts nu wel perfect
beoordeeld en de 1-1 was een feit.
Ruststand dus 1-1.

Spectaculair slot
Het slot van de tweede helft werd
nog spectaculair. In de 54e minuut
kwam SVEB op voorsprong,
Dean Crompvoets was de maker ervan
en rondde met een schitterende
rush over links bekwaam en hard af.
Daarna had voor SVEB de beslissing
kunnen en eigenlijk moeten vallen.
Een prachtige aanval dwars door de
verdediging van Leunen met Tim
Geurts en Joris de Mulder werd door
Joris echter gemist en wat voor SVEB

nog vervelender was, in plaats van 1-3
lag dertig seconden later uit de directe
tegen aanval de 2-2 gelijkmaker in de
touwen.
Het slot was nog spectaculair, want
Leunen kreeg een prima mogelijkheid
drie min voor tijd. John Tissen moest
ver uit komen maar was net iets te
laat, een voorzet op een vrij staande
Leunse spits volgde maar Dave Seuren
was net op tijd om hem het scoren te
beletten en twee minuten voor tijd
werd door de SVEB spitsen een voorzet
van Dean Crompvoets vanaf rechts
op drie meter van doel maar op het
nippertje gemist. Het einde kwam met
een toch wel terechte puntendeling.

Na maanden van keihard trainen is het zo ver. Madrukro-lid Tessa Pekx
(10 jaar) uit Kronenberg neemt van 5 tot en met 7 oktober deel aan de
Europese Kampioenschappen Majorette in het Franse Sélestat.
Vanwege een uitstekend resultaat
(een derde plaats) behaald tijdens
het NK in Den Haag op 24 maart
van dit jaar heeft zij zich geplaatst
voor dit EK en komt zij uit met haar
soloshow op muziek uit de film
De Kleine Zeemeermin op het onderdeel solo accessorie juvenile. Naast een
baton gebruikt zij in deze show onder
andere ook een hoepel en een bal.
Tessa maakt deel uit van een complete
Nederlandse equipe bestaande uit 124
majorettes afkomstig uit het gehele

land. Op vrijdagmiddag vindt voor
Nederland ’s middags de muziektest
plaats. ’s Avonds om 18.30 uur is de
officiële opening alwaar alle landen
zich presenteren. Zaterdag en zondag
zijn de twee wedstrijddagen.
Tessa is op zaterdagmorgen aan de
beurt. Aan het eind van de zondagwedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats
en de sluitingsceremonie. Om haar te
kunnen volgen op het EK heeft zij een
site aangemaakt:
tessapekx.waarbenjij.nu
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Slecht spel levert Sparta
drie punten op

Opgelucht ademhalen

Melderslo wint
van TSC ‘04

Door: Bobby Minten
De slechtste wedstrijd tot nu toe van het seizoen heeft Sparta’18 uit Sevenum zondag wel drie punten opgeleverd. Uit bij Belfeldia werd het 1-3.

Door: Frank van Gerven
Vaste keeper Ruud Hoeijmakers van rksv Melderslo stond deze wedstrijd
tegen TSC ’04 geblesseerd langs de lijn. Dit betekende dat keeper Bas van
Westerveld tussen de palen stond. Hij had natuurlijk maar één doel:
Melderslo naar de winst begeleiden.
De wedstrijd was nog maar net
begonnen en Melderslo creëerde al
twee kansjes. Deze werden helaas niet
omgezet in doelpunten. Een kopbal
van TSC ’04 ging rakelings over en een
schot van Stijn Vullings werd geblokt,
waarna Arno Poels de kans kreeg om
Melderslo op voorsprong te zetten.
Aan inzet was absoluut geen gebrek.
Smetje op de eerste helft: de twee gele
kaarten voor Melderslo.

Op scherp gezet

Sparta kwam gedurende de eerste
helft niet tot het niveau van de voorbije
weken, maar kwam na 10 minuten
wel op 0-1. Erik Minten gaf een voorzet
op Pim Nellen die beheerst binnenschoot. Lang kon Sparta niet genieten
van de voorsprong, want na matig
uitverdedigen scoorde Belfeldia de
gelijkmaker. Belfeldia bleef de bovenliggende partij zonder echt veel kansen

te creëren, want wederom was het
Sparta dat scoorde. Roy Vullings werd
diep gestuurd door Danny Vullings en
scoorde uit zijn eigen rebound de 1-2.
Vijf minuten na rust werd het 1-3.
Een corner werd door Pim Nellen richting doel gekopt, waarbij de lat werd
geraakt en Jan Mertens voor de zekerheid zijn voet er nog tegen zette. Je zou
denken dat deze voorsprong bevrijdend

zou werken, maar echt veel beter ging
Sparta niet spelen. Belfeldia probeerde
nog van alles om de aansluitingstreffer te forceren, maar Rob Raedts en
Yannick Vullings (na een blessure van
eerstgenoemde) hielden hun doel verder schoon. Toen Belfeldia na een twee
gele kaart voor de centrale verdediger
met drie man verder moest was het
duel gespeeld. (Foto: Sjaak Verstegen)

In de rust werden de spelers door
trainer Gé Ummenthun en begeleiding
op scherp gezet. Daardoor kwam er na
nog geen 10 minuten spelen gevaar.
Rik Spreeuwenberg gaf een lange bal
op Caspar de Swart. Caspar omspeelde
zijn tegenstander waarna hij werd
gevloerd. Door goed voordeel gegeven van de scheidsrechter kon Röbke
Driessen er met de bal vandoor en
sneed door de defensie van TSC ’04. Hij
schoot de bal uiteindelijk beheerst in
de verre hoek. Vanuit de lucht schoot
Mark van den Munckhof vervolgens de
bal knap voor. Paul van Helden schoot
daarop rakelings over. Door goed
verdedigend werk van de mannen van

Melderslo, had keeper Bas tot nu toe
een rustig middagje. Halverwege de
tweede helft kreeg Melderslo een corner. De afzwaaiende corner belandde
voor de voeten van Röbke. De voorzet
werd door een goede aanname ontvangen door Jeroen Kallen. Deze rondde
koelbloedig af. Met nog 15 minuten
op de klok werd het voor TSC ’04 tijd
voor actie. Dit resulteerde in een goal
via een afstandsschot. Keeper Bas was
kansloos. TSC ’04 nam na deze aansluitingstreffer nog meer risico. Hierdoor
kreeg Melderslo nog meer ruimte.
Hieruit kwamen drie geweldige kansen
om de wedstrijd op slot te gooien. Deze
werden echter niet verzilverd.

Keeper Bas
in de hoofdrool
In de laatste minuut zag de
scheidsrechter een overtreding in het
strafschopgebied van Melderslo. Hij
besloot de bal op de stip te leggen.
Keeper Bas creëerde een hoofdrol in de
spannende slotfase van deze wedstrijd
door de penalty te stoppen. Na het
laatste fluitsignaal kon Melderslo opgelucht ademhalen.

lopen op rozen
Past Schoenen, dat zit goed!

Hoofdstraat 14, Horst

Calluna

‘Garden Girls’
Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

Tulpenbollen 25 st. per zak

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

Keuze uit 12 soorten

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Buxusbol

Ø 45 cm, supermooi

Siergrassen reuze keuze!
Carex, Pennisetum, Pampas, etc.

1,79
5,99
12 st.

23,95

1,39
3,99
4,99
16,99
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 9 oktober 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Zondags Dé plantenspecialist van Limburg!
d
geop9-1en
7 Uur
van
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Wittenhorst wint
Toeschouwers getrakteerd zonder poeha
op doelpuntenfestijn
Hockeyinterland Zuid-Afrika

Jongens A1 van de Hockeyclub Horst moest afgelopen vrijdag 28 september aantreden tegen een scholenteam
uit Zuid-Afrika. De coach van Horst, Luuk Hendrix zei vooraf dat zijn ploeg het moeilijk zou krijgen.

Door: Piet Nabben
Wittenhorst kreeg vorige week in het treffen met Dijkse Boys eigenlijk te
weinig met het ene puntje. Gek genoeg kan er na de wedstrijd met HVV
Helmond met recht gesproken worden dat de zege in de slotfase ietsjes
teveel van het goede was. Het kan verkeren….

Het begin van deze wedstrijd
verliep voor de thuisclub niet zoals men
gehoopt had. Reeds in de derde minuut
kreeg Tim Smits een mogelijkheid om
te vuren, maar doelman Sjors Witt
verwerkte de bal tot corner. Toch kregen
de Horstenaren binnen enkele minuten
de gelegenheid om de doelman van
Helmond te testen. De corners leverden
niks op. Er werd te makkelijk voorin
balverlies geleden. De ruststand leek
op een bloedeloze 0-0 aan te breken,
maar in blessuretijd mocht namens HVV
Tim Smits een vrije trap nemen. Hij
plaatste de bal met veel effect achter
de kansloze doelman in het doel, 0-1.
Hiermee mocht de thuisclub de tweede
helft beginnen. Geen gemakkelijk
karwei. Wittenhorst moest alle zeilen
bijzetten om onder de druk vandaan te
komen. Met enkele wissels probeerde
trainer Jan Lauers de bakens te verzetten. Het werkte positief uit en HVV werd
ineens bestookt. De goed ingevallen
Het hockeyspel was leuk om te
zien; er werd hard gevochten in duels,
technische hoogstandjes vlogen voorbij,
en de ene na de andere wereldpass
werd gegeven. Het toegestroomde
publiek van Horst werd getrakteerd op
een doelpuntenfestijn, helaas niet in
het voordeel van Horst. De wedstrijd
ging uiteindelijk kansloos verloren met
2-11.
Het was overigens niet de eerste
keer dat er een international team
speelt tegen een Horsterse ploeg.
Meisjes A heeft een tijdje terug ook

al een Zuid-Afrikaans team op bezoek
gehad, en ook de Jongens A hebben in
mei nog gespeeld tegen een Afrikaanse
ploeg. De Afrikaanse ploegen zijn niet
van dezelfde school, maar verblijven
wel altijd in Boxmeer.
”De mensen van Hockeyclub
Boxmeer regelen dit altijd, dat is
leuk voor de jongens uit Zuid-Afrika
die Nederland leren kennen maar
ook het hockey in Nederland”, aldus
junioren consulent Tosca Smedts. Het
Afrikaanse team reist enkele weken
door Nederland waar ze toeristische

plekken bezoeken. Ook zijn er sportieve
ontmoetingen met teams uit de regio,
waar de Hockeyclub van Horst graag
aan meedoet. De seniorenteams
van HCH zijn ook wel wat gewend.
De vrouwen van Dames 1 hebben
afgelopen jaren gespeeld tegen teams
uit de USA, Ierland en Duitsland evenals
Heren 1 die zelfs al een bezoekje
hebben gemaakt aan Ierland voor
een trainingsweekend. Volgens Tosca
Smedts maakt dit hockey interessant
voor een breder publiek dan alleen
leden.

Lars Blenckers had de pech dat zijn schot
in de kiem werd gesmoord. Dit was
het sein om er nog eens fel tegenaan
te gaan. Wat eigenlijk niemand voor
mogelijk had gehouden gebeurde toch.
In het drukke strafschopgebied kreeg
een speler van HVV via een kluts de bal
tegen zijn hand en dit betekende dat de
bal op de stip werd gelegd. Thom Derks
mocht dit presentje met dankbaarheid
aannemen en schoot de 1-1 binnen.
HVV kon met dit gegeven niet overweg
en binnen enkele minuten lieten de
Helmondenaren de wedstrijd uit hun
handen glippen. Een snelle aanval,
waarom niet vanaf het begin, leverde
Wittenhorst warempel de uiteindelijke
winst op. Bram Rubie kreeg de bal
keurig aangespeeld en tegen zijn inzet
was doelman Mark Boogers kansloos,
2-1. Jammer voor Wittenhorst dat Rob
Zanders met een blessure van het veld
moest. De eindstand was er toch eentje
van die hoort bij het rijtje ’zonder franje’.

Bommetje maken
Bommetjesmakers opgelet. Op maandag 15 oktober houden zwembad
de Berkel en Sport aan de Maas het kampioenschap bommetje maken.
Wie denkt dat hij de hoogste
spetters en daarmee het beste
bommetje kan maken, kan zich
aanmelden via www.padexpress.nl.
De wedstrijd begint om 14.30 uur en
vanaf 14.00 uur mag er ‘ingespron-

Renteel
variab

2,5%

gen’ worden. Er wordt gesprongen
in drie leeftijdscategorieën: tot 10
jaar, van 10 tot 15 jaar en vanaf 15
jaar. Iedereen die minimaal in het
bezit is van zwemdiploma A kan
deelnemen.

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

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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Aardewerk is paardenwerk
Ine (56) en Ed (59) Knops uit Sevenum hebben van een hobby hun werk gemaakt. Ze hebben namelijk een
passie voor Raku-techniek. Deze passie is uitgegroeid tot hun dagelijkse werk en ze schreven hierover twee boeken
in vier talen.

cultuur 27

Partners van Erato

Jan Haegens van
Haegens Groep Horst
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van
tien stelt HALLO ze aan u voor.

René Hamers, voorzitter van Stichting Erato en Jan Haegens

Raku-techniek is rond de zestiende
eeuw ontstaan in Japan. De werkstukken worden gemaakt van klei en
glazuur. Ze worden met een tang in
een oven geplaatst. Deze wordt tot
ongeveer 1.000 graden verhit. Nadat
het werkstuk roodgloeiend is, wordt
het in een ton met bijvoorbeeld zaagsel
gedaan.

Het zijn primitieve
technieken
Kenmerkend voor Raku zijn de
craquelé, haarscheurtjes, in het glazuur.
Die ontstaan door de snelle afkoeling.
Doordat de rook van het verbrande
zaagsel in de ontstane barstjes trekt,
worden deze extra geaccentueerd.
“Je kunt er allerlei varianten op bedenken. We spelen met het materiaal om
zo nieuwe technieken te ontdekken.
Het zijn primitieve technieken, zoals
de mensen vroeger deden en velen
nu nog in ontwikkelingslanden doen”,
vertelt Ed.
De passie voor Raku is ontstaan

toen Ine en Ed naar een huis gingen
kijken. Hier stond toevallig een draaischijf. “We hadden allebei al iets met
klei. Toen we het draaischijfje zagen,
dachten we, “Hé dat lijkt ons nog wel
eens wat.”

Dat houdt het spannend, maar het gaat
ook vaker fout. Daarom doen we geen
opdrachten. Als je aan Raku doet, weet
je dat het vaak fout kan gaan. Je moet
experimenteren”, vertelt Ine.

In 1979 zijn we dan ook aan de
Vrije Academie Keramiek begonnen en
van het een komt het ander. Ook onze
vakanties gingen we er op afstemmen
en we gingen cursussen volgen. Vanaf
1983 zijn we voor onszelf begonnen. Ik
deed het eerst alleen, maar toen Ed in
1993 stopte met zijn werk op school,
gingen we ons hier fulltime mee
bezighouden. Het werd toen ons echte
werk”, legt Ine uit.
Ine en Ed doen nooit iets in
opdracht, want dan is het risico te
groot. “Je weet van tevoren niet precies
hoe het wordt. Dat is ook meteen het
leuke eraan. Je hebt een beetje van
jezelf en een beetje van de vuurgod.

hun grote passie over te brengen op
mensen. Ook vinden ze het belangrijk
dat de techniek aan de mensen
uitgelegd wordt, want zij maken er
geen geheim van. Dat doen veel
mensen die aan Raku-techniek doen
wel. “We willen mensen enthousiast
maken en onze passie overbrengen.
Dit proberen we bijvoorbeeld ook
tijdens de pinksterdagen. Dan hebben
we een grote markt en daar komen
ruim 2.000 bezoekers uit tien landen
naartoe. Het is een broedplaats voor
nieuwe ideeën, inspiratie en contacten.
Bij de kraampjes zien bezoekers hoe
het allemaal gemaakt wordt, niets is
geheim.”

Je weet dat het vaak
We hadden allebei al
fout kan gaan
iets met klei
De droom van Ine en Ed is om

Zelf energie
energie opwekken
opwekken
Zelf
met zonnepanelen?
zonnepanelen?
met
Duurzaam Horst
Horst aan
aan de
de Maas
Maas
Duurzaam
De gemeente en KiesGroenLicht helpen u met energiebesparende

De gemeente en KiesGroenLicht helpen u met energiebesparende
maatregelen. Kom
Kom naar
naar de
de gratis
gratis informatiebijeenkomsten
informatiebijeenkomsten of
maatregelen.
of neem
neem
contact
op
met
KiesGroenLicht.
contact op met KiesGroenLicht.

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

Jan Haegens van Haegens Groep
Horst: “Wij ondersteunen de activiteiten
van Erato met veel plezier. Als bouwer
zorgen wij ervoor dat ook ouderen,
zorgbehoevenden en mensen met een

beperking kunnen vertoeven in een aangename en veilige omgeving. Stichting
Erato voegt met muziek en zang op een
en laagdrempelige wijze een stukje
levensgeluk toe aan de huisvesting.”

Proms-concert
Grubbenvorst
In de parochiekerk van Grubbenvorst vindt op zondag 14 oktober om
12.15 uur het 34e Proms-concert plaats. De kerk is vanaf 11.45 uur geopend.
Elk jaar worden er bijzondere
gasten uitgenodigd om te concerteren. Dit jaar is dat een fanfare die
de laatste twaalf jaar liefst vier keer
wereldkampioen werd omdat ze met
de hoogste eer ging strijken in de
concertafdeling bij het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade. Deze fanfare, de
Koninklijke Fanfare Eensgezindheid uit
Maasbracht/Beek, zal een bijzonder
programma uitvoeren. Zoals gebruikelijk wordt het een licht-klassiek
programma dat aan een groot publiek

veel muzikaal genot zal verschaffen
met toegankelijke composities. Heel
apart is de solist, namelijk een bekende
violist van het LSO, Wilfred Sassen. Een
fanfare met een violist als solist is zeer
uitzonderlijk. De tweede zondag van
oktober is de jaarlijkse Proms-dag in
Grubbenvorst, al 34 jaar. Steeds verrassend, altijd apart, met een laagdrempelig programma voor een breed
publiek, maar muzikaal en kwalitatief
heel bijzonder. Dit concert doet de
Proms-traditie alle eer aan.
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Paddenstoelenkunst
in Museum De Locht
De herfst is het seizoen van de paddenstoelen en dus besteedt het
Nationaal Champignonmuseum De Locht ieder jaar in oktober veel aandacht
aan de paddenstoelen en aan de champignons in het bijzonder. Dit jaar
worden de activiteiten over drie weekenden verspreid. Regionale kunstenaars bijten de spits af in het weekend van 6 en 7 oktober in De Locht.
Op beide dagen stellen meer dan 20
keramisten uit de regio zich voor aan de
bezoekers met hun werken uit klei. Met
hun creativiteit gebruiken zij die materie
om hun gevoelens tot uitdrukking te
brengen. Een aantal van hen heeft zich
daarbij laten inspireren door de paddenstoelen. Dat heeft geresulteerd in een
grote variatie van kunstwerken, soms
realistisch en soms met een knipoog,
maar altijd inspirerend voor hen en
voor de bezoekers. Kinderen, die niet
bang zijn om vuile handen te krijgen,
mogen hun eigen werkstuk maken.
Kunstschilder Jan Coenen exposeert

surrealistische werken, beïnvloed door
paddenstoelen en de leden van de schildersgroep “Contrast” laten zien hoe verschillend men kan kijken naar de wereld
van de paddenstoelen. Net als bij de
keramisten levert dat een grote variatie
aan kunstwerken op. Ook Hans Visscher
en Leen Keijsers met hun gepolijste
stenen en de houtsnijkunstenaar Michel
Keijsers hebben zich door de paddenstoelen laten inspireren en hopen dat
hun werken dat ook bij de bezoekers
zullen doen. Het geheel wordt traditiegetrouw omlijst met de vrolijke klanken
van het huisensemble Vur de wind.

Belgische blues

HONL Floriade Concert

De gerenommeerde Belgische bluesband Fried Bourbon treedt op zondag
7 oktober op in Cambrinus in Horst. De band staat bekend om zijn originele
benadering, die authenticiteit uitstraalt.

De hemel opende zich nét voordat het Harmonie-Orkest Noord-Limburg vorige week woensdag
wilde beginnen aan haar tweede concert op de Floriade 2012. Een enorme stortbui hield huis boven de
Floriade Plaza Stage, maar deze ontzettende kletsbui had geen enkele invloed op het volhoudend
karakter van de toen eenzame toeschouwer, die hoe dan ook wilde blijven genieten van het komend
concert (zie inzet). Toen de wolkbreuk ten einde kwam, konden de muzikanten met hun dirigent
plaatsnemen en beginnen aan een formidabel concert. Langzaam maar zeker kwamen ook andere
toeschouwers voorbij en bleven stilstaan bij Wunderbar, wunderbar of Love changes everything, maar
ook bij Hine e Hine en You raised me up.

Tijdens het optreden worden suggestieve teksten van zanger Steven
Troch afgewisseld met het krakend hout
en ijzer van de blues harp. De gitaar
van Tim Ielegems verzorgt de begelei-

ding en het solowerk. Drummer Stefan
Decoene en bassist Chris Forget zorgen
voor een ritmesectie. Het concert begint
om 16.00 uur. Voor meer informatie kijk
op www.cambrinusconcerten.nl
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Inzegening in Martelarenkapel

Kunstwerk
bisschop Schraven
In de Parochiekerk van Broekhuizenvorst wordt op zondag 14 oktober
het kunstwerk in de Martelarenkapel ingezegend. De week voorafgaand
wordt stil gestaan bij de moord op de Lottumse bisschop Frans Schraven
75 jaar geleden.
Op dinsdag 9 oktober is eveneens in de kerk van Broekhuizenvorst
een gedenkviering voor slachtoffers
van seksueel geweld. Deze vindt
plaats vanaf 20.00 uur en wordt
verzorgd door het Nijmeegse Schola
Cantorum Karolus Magnus, onder
leiding van Stan Hollaardt. De Japanse
priester Fukamizu afgezant van de
Bisschoppen van Japan, biedt tijdens
de Eucharistieviering van zondag een
Japans excuus aan voor de moord
op de Nederlandse bisschop Frans
Schraven (Lottum), pater Gerrit
Wouters (Breda), broeder Antoon
Geerts (Oudenbosch) en zes andere
Europese metgezellen. Zij werden op 9
oktober 1937 in China door het opruk-

kende leger om het leven gebracht.
Het excuus wordt namens de kerk
van China aanvaard door de Chinese
aartsbisschop Savio Hon Tai Fai en vertegenwoordigers uit Polen, Slowakije,
Oostenrijk en Frankrijk, waaruit de
andere slachtoffers afkomstig zijn. De
aartsbisschop zegent bij deze gelegenheid ook het indrukwekkende
kunstwerk in dat afgelopen zomer
door meer dan honderd vrijwilligers
in zes weken tijd onder leiding van
kunstenaar Jan Haen werd vervaardigd. ’s Middags vindt er een mgr.
Schravenlezing plaats door professor
doctor E. Borgman.
Voor meer informatie:
www.mgrschraven.nl

Houthuizermolen Lottum

Limburgse
Molendag

It’s Clean

Zanggroep de Balkers start op zondagmiddag 7 oktober het nieuwe seizoen Tapzingen in de Sevewaeg in Sevenum. Vanaf 14.30 uur mag iedereen de liedjes uit binnen - en buitenland meezingen. Het
programma bevat nieuwe liedjes en tevens wordt er een blokje Zeemansliederen ten gehore gebracht.

Signeersessie met
Marco Roelofs
Ruim 23 jaar lang was Marco Roelofs zanger, gitarist en tekstschrijver van punkband Heideroosjes. Met dat
gezelschap speelde hij bijna 1.500 maal, van Japan tot de Verenigde Staten en verkocht hij honderdduizenden platen.

De Houthuizermolen in Lottum viert op 7 oktober ook de Limburgse
Molendag met als thema Oude tijden herleven. De molen is open van 11.00
tot 17.00 uur.
Rond de molen zijn talrijke oude
tractoren, in werking zijnde motoren die molentjes aandrijven, oldtimers, vooroorlogse motorfietsen
en oude landbouwwerktuigen te
zien. De molenaars laten de molen

Tapzingen in Sevenum

draaien en er zijn rondleidingen in
de molen. Bakker Jos Smits bakt
speciaal voor deze Molendag molenbrood, bereid met tarwe gemalen in
de Houthuizermolen. Ook worden er
wafels gebakken op het terras.

Heideroosjes besloot dit jaar dat
alle jongensdromen vervuld waren
en Roelofs sloot die carrière af met
een openhartig boek ‘Kaal’. Zaterdag
13 oktober signeert hij van 16.00 tot
17.00 uur bij boekwinkel Bruna in Horst.
Kaal is een autobiografisch verhaal over
zijn leven als punkrockzanger. Met niet
alleen aandacht voor de hoogtepunten
maar ook zijn persoonlijke dieptepunten. Met name het einde van zijn band
Heideroosjes ging niet zonder slag of

stoot. Roelofs neemt de lezer mee in
zijn persoonlijke strijd. “Ik had me jarenlang alleen maar gefocust op hetgeen
waar het voor mij om draaide namelijk
de muziek. Dáár ging het om. Dat was
het belangrijkste in mijn leven.” Toen
zijn levenswerk Heideroosjes dreigde
in te storten (omdat andere bandleden
wel bouwden aan eigen levens naast
de band) toen viel Roelofs in een zwart
gat. En vergreep hij zich opeens aan
alle dingen waar hij jarenlang fel tegen

was geweest: drank, drugs en onenight-stands. “Het was een donkere
periode maar het heeft me een rijker
mens gemaakt”, aldus de zanger.
Marco Roelofs tourt momenteel door
Nederland en België met een solo-theatershow die dezelfde titel draagt als het
boek. “De theatervariant van Kaal is een
mengeling van akoestische liedjes en
verhalen, geïnspireerd op het boek. Er
zit ook veel humor in. Dat is het sterkste
wapen tegen welke sores dan ook.”

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen
Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

maakt schoon op uw wensen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

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

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

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

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

A la Carte restaurant
vrijdag • zaterdag • zondag

NU 6% BTW

OP

NITAIR EN
TEGELS, SA

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.

klimwand • lasergun • boerengolf • klootschieten • en nog veel meer
• klimwand • lasergun • boerengolf • klootschieten • en nog veel
5r
2a
gun •kiesboerengolf
• klootschieten
•
en
nog
veel
meer
voor couNselliNg!
a
j
n
kanovare
Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

nu ook

www.brugeind.nl
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Lezing over Ter Peel
In het parochiehuis in Sevenum vindt op 16 oktober een lezing plaats over
de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord. De lezing start om 20.00 uur.
Ter Peel is de grootste vrouwengevangenis in ons land. Trudy
Hoeijmakers-Wijnen geeft deze avond

bezoekers een kijkje achter de schermen van de penitentiaire inrichting
Ter Peel.

Openstelling
Zoemhukske
Het Zoemhukske in Horst is op zondag 7 oktober voor de laatste keer dit
seizoen geopend, van 14.00 tot 16.00 uur.

AGENDA
America

Openstelling museum
wo 10 oktober
13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen

Paddenstoelenwandeling
Za 6 oktober, 10.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

Singer songwriteravond
za 6 oktober
Locatie: Blok10

kunnen er ook heerlijk geurende kaarsen van gemaakt worden. Bezoekers
kunnen bekijken hoe dat in zijn werk
gaat of zelf een kaarsje rollen van
een wasplaatje. Er is meer informatie
verkrijgbaar over bijen. Bovendien is de
tuin ook een bezoekje waard.

za 6 oktober, 21.00-04.00 uur
Locatie: Blok10

Belgische blues

za 6 oktober

zo 7 oktober, 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Herbstfest in Horst
Het Wilhelminaplein in Horst staat het tweede weekend van oktober in
het teken van het Herbstfest. Drie dagen zijn er optredens van diverse bands.
Op vrijdag 12 oktober treden
vanaf 21.00 uur op de zeven-koppige
Duitstalige feestband Hunsrückner
Nachtswärmer gevolgd door Da Ma
Zoeë, een begrip op het gebied van
Duits- en Nederlandstalige feestmuziek.
Op 13 oktober staat het Herbstfest in
het teken van de ‘bedrijvenavond’: een
avondje waarbij bedrijven zich mogen
aanmelden om deel te nemen aan het
evenement. De mannen van Legata’s

Lederhosen Power in combinatie met
Thorsten von Lippe Biesterfeld én de
deejays Gurde en Tack-It zijn deze avond
aanwezig. Zondag 14 oktober is het
koopzondag in Horst. De orkesten van
het Norbertusplein en Wilhelminaplein
zullen deze middag (en klein gedeelte
van de avond) hun kunsten vertonen.
Dit feest duurt van 12.00 tot 19.00 uur.
Meer informatie over het programma
www.delangehorst.nl

Hegelsom
After Egg Party

Limburgse molendag
Expositie Ans Haanen
za 6 en zo 7 oktober
Locatie: Stationsweg 10

Meterik

Flowerpower-avond
Openstelling Zoemhukske
zo 7 oktober, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

zo 7 oktober 20.00 uur
Org: zangvereniging Meriko
Locatie: MFC Meulewiek

Zandhazentocht

zo 7 oktober 15.00 uur
Locatie: zaal Debije

zo 7 oktober 08.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: Café de Beurs

Horst

Kronenberg

vrij 5 oktober
14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 7 oktober
Org: fanfare Monte Corona
Locatie: De Torrekoel

Kantkloscafé

Lottum

zo 7 oktober, 11.00-17.00 uur

Bokkenollen

zo 7 oktober
Locatie: centrum

wo 10 oktober 19.30 uur
Locatie: de Torrekoel

Dreamcatchers

Limonollen
Thema van deze keer is een van de
producten van de bij: was. Wat wordt
er met deze was gedaan? Behalve dat
bijen de was gebruiken om raten te
bouwen, gebruiken imkers de was om
kunstraten van te maken, waar de bijen
hun raten op kunnen bouwen. Maar er

Dorpsraadvergadering met
College van B&W

Najaarsconcert

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

Eerste Bank Vertelt
De Vereniging Innovatief Platteland plaatst aanstaande zaterdag aan het
bedelaarspad tussen Sevenum en Kronenberg de eerste sponsorbank van
het nieuwe project Bank Vertelt.
De bank wordt geplaatst ter herinnering aan Jan Heurkens uit Sevenum,
de initiator en drijvende kracht achter
de inmiddels opgeheven Stichting
Dynamisch Platteland en tot 2008 actief
in de regio Horst. De markante bank is
speciaal ontworpen door de Limburgse
ontwerper Frank Zanders en heeft
twee functies. Enerzijds vormen de
banken een blijvende herinnering aan
een dierbaar persoon, een bijzonder
moment, gebeurtenis of ontwikkeling

in het landschap. Anderzijds draagt de
bank bij aan de vitalisering van het
buitengebied en creëert het een rust
en ontmoetingspunt voor passanten
en recreanten. De banken worden
geplaatst vooral op vooral privé terreinen in het buitengebied van Noord
Limburg. Denk aan de rand van het erf
bij boerderijen, langs weidegrond of
akkers. Of gewoon op speciale mooie
plekken waar men kan genieten van
het agrarisch cultuurlandschap.

Vijftiende
WK Bokkenollen

Kermis in Swolgen
Swolgen mag dan misschien niet zo’n groot dorp zijn, de kermis is er altijd erg gezellig. Naast de
traditionele draaimolen en andere attracties voor de kinderen was er ook volop muziek tijdens de
kermisdagen. Zoals op zaterdagavond. Enkele honderden mensen kwamen naar de tent om te feesten.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Maandactie oktober

Het anders zo rustige Peeldorp Griendtsveen staat op 6 en 7 oktober
weer op zijn kop voor het WK Bokkenollen. Leden van acht verenigingen uit
Griendtsveen zijn inmiddels alweer voor de vijftiende keer volop bezig met
de voorbereidingen op dit jaarlijkse feest.
Zaterdag 7 oktober staat in het
teken van het Bokkenollen. Meer dan
honderd teams van twee volwassenen
en een coach moeten met een blad
bokbier in de hand een parcours afleggen via hindernissen naast, op en in
de Helenavaart, een van de kanalen in
Griendtsveen. Het team met de snelste
tijd en het meeste bokbier nog in het
glas mag zich een jaar lang wereldkampioen Bokkenollen noemen. Naast
het bewonderen van de sportieve
prestaties van de deelnemers kunnen
bezoekers genieten van de muziek van

diverse dweilorkesten uit de regio en
uiteraard een glas onmisbaar bokbier. ’s
Avonds in de tent worden de prijswinnaars bekendgemaakt en is er muziek
van feestband Santa Rosa. Op zondag
is het de beurt aan de kinderen met
het WK Limonollen. Ook zij moeten,
dit keer met een blad limonade, een
zwaar parcours afleggen langs en over
het kanaal. Naast muziek van dweilorkesten zijn er die middag springkussens, kunnen kinderen ballengooien en
wordt er geschminkt. Meer informatie
is beschikbaar op www.bokkenollen.nl

Informatieavond realisatie
heidelandschap in Berkterhei
Development Company Greenport Venlo (DCGV) organiseert,
in samenwerking met de klankbordgroepen Bewoners en Groen,
Milieu & Water, een informatiebijeenkomst over de realisatie
van het heidelandschap in Berkterhei.
Wij willen u van harte uitnodigen om u persoonlijk te informeren
over de uitvoering hiervan en wat dat voor uw omgeving betekent.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 oktober 2012 bij
Camping Californië, Horsterweg 23 in Grubbenvorst.

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

De ontvangst is vanaf 18.30 uur. Om 19.00 uur wordt een inhoudelijke
toelichting gegeven op de plannen. Na het plenaire programma kunt
u indien gewenst individueel vragen stellen over de plannen aan
medewerkers van DCGV. De bijeenkomst duurt tot 20.30 uur.
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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

zondag

Heilige mis

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

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Verkoop van alle merken

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

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

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

www.mylifeslim.com

Wat je leert met plezier,
vergeet je nooit!
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

Vernieuwend
& Onderscheidend
vloerbedekking,
laminaatvloeren,
raamdecoratie,
buitenzonwering,
gordijnen

Collecties om naar uit te kijken!

Sevenum

Spoedgevallendienst
05 t/m 11 oktober
TandUnique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

112

gratis wegen

Meerlo

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

Bij een onderhoudsbeurt

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

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

Horst (Lambertus)

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

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

Hegelsom

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Grubbenvorst

(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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 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
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Medische zorg

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

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

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

www.mathpeeters.nl
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas
Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen de
serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want dit betekent scherpe prijzen en
aantrekkelijke tarieven. Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties.
U kunt ze vergelijken op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas. Maar u kunt ook even
langskomen in onze glasvezelwinkel, waar wij u graag helpen
bij het maken van de juiste keuze.

Voor uw
vragen

kom
naar de
inloopdag.

EINDELIJK.
ALLE VRIJHEID
OM TE KIEZEN.
Van echt glasvezel
hebt u pas écht plezier.
Er bestaat niet zoiets als ‘bijna glasvezel’. Er zijn
echter kabelmaatschappijen die het over ‘fiber’
hebben. Ze leggen glasvezel aan tot aan de
wijkcentrale. Vanaf de wijkcentrale tot uw woning
is de kabel gewoon weer van coaxkabel of koperdraad. Deze deelt u bovendien met uw buren en
kan uw verbinding vertragen zodra u er tegelijkertijd
gebruik van maakt. Reggefiber legt alleen écht
glasvezel aan, helemaal tot in uw woning. Alleen op
die manier kunt u volop profiteren van de snelheid,
de stabiliteit en betrouwbaarheid van écht glasvezel.
En dat is een wereld van verschil.

Wel een aansluiting, nog geen signaal.
Uw woning is met een glasvezelaansluiting helemaal
klaar voor nu en straks. U bent nu voorbereid op
een toekomst van tv in 3D en tal van interactieve
diensten die een andere manier van werken,
leren, communiceren en ontspannen inluiden.
Toch hoeft u daar niet op te wachten. Want zodra
u uw glasvezelaansluiting activeert, ontdekt u de
bijzondere voordelen. De glasvezelaansluiting hangt
nu of binnenkort al in uw woning en het is een kleine
moeite om ervan te gaan genieten!

Kies uw serviceprovider.
Om van glasvezel te kunnen profiteren, moet u
overstappen op een serviceprovider die tv,
internet en telefonie via het glasvezelnetwerk
aanbiedt. Glasvezel is een ‘open’ netwerk.

Alle serviceproviders mogen hierop hun diensten
aanbieden. Elk van deze serviceproviders heeft
interessante pakketten, voorwaarden en acties.
Op www.eindelijkglasvezel.nl stellen de serviceproviders zich uitgebreid aan u voor. Doe de
postcodecheck en vergelijk het aanbod van
de serviceproviders. Dan weet u direct welke
serviceprovider het beste bij u past. Of kom
langs voor een persoonlijk, onafhankelijk advies
in onze glasvezelwinkel.

Dit moet u weten.

Wie wordt úw
serviceprovider?
KPN maakt communicatie tussen mensen
al meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan
overtuigd dat glasvezel de superieure
technologie zal zijn voor de toekomst.
Glasvezel van KPN biedt ongekende
mogelijkheden voor internetten, tv-kijken
en bellen. Met de Glasvezel Alles-in-éénPakketten van KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/horst-aan-de-maas

Internet, TV, radio en telefonie zijn er om het
leven aangenaam te maken. En wij zijn er om
te zorgen dat het ook echt zo werkt. Gratis
Overstapservice en duidelijke handleidingen.
Analoog, digitaal en interactief, met ons
pakket Klaar voor de Toekomst heeft u alles
wat u nodig heeft voor nu en straks. Lijbrandt,
glasvezel, klaar.
www.lijbrandt.nl/horst-aan-de-maas

OnsBrabantNet gaat verder dan alleen het
leveren van de beste glasvezeldiensten.
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend
advies aan huis, wanneer het u uitkomt.
Dat is het grote voordeel van OnsBrabantNet.
Wij staan dicht bij u.
www.onsbrabantnet.nl/horst-aan-de-maas

Informatie inloopdagen.
Op 4 oktober a.s. vindt er een inloopdag plaats
voor inwoners van Grubbenvorst en Lottum. De
inloopdag vindt plaats in Zaal de Vonkel, Venloseweg
11 in Grubbenvorst.
Op 11 oktober a.s. vindt er een inloopdag plaats voor
inwoners van Griendtsveen en America.
Deze inloopdag vindt plaats in Gemeenschapshuis
Aan de Brug, Pastoor Jeukenstraat 15 in America.
De bewoners van de desbetreffende
wijken kunnen hier vragen stellen over de
bouwwerkzaamheden aan de aannemer, maar
ook zijn de serviceproviders aanwezig om vragen
op het gebied van glasvezelabonnementen te
beantwoorden. Vanaf 16.00 uur bent u van harte
welkom. De inloopdagen duren tot 20.00 uur.

Let op uw brievenbus!
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging.
Wilt u nu al meer weten? Kom dan langs in
onze glasvezelwinkel.

Welkom met uw vragen.

Glasvezelwinkel.

Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom bent
u van harte welkom in onze glasvezelwinkel.
We nemen alle tijd voor uw vragen en kunnen
u uitgebreid en onafhankelijk informeren over
de abonnementen van de serviceproviders in
uw gemeente. Direct meer weten? Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Kerkstraat 5
5961 GC Horst aan de Maas

Openingstijden.
woensdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Scarlet is dé uitvinder van het alles-in-1-pakket
met de landelijke introductie van
ons combinatiepakket met internet,
telefonie, mobiel en televisie in 2004.
En nu in 2012 dus alle pakketten ook in
combinatie met glasvezel!
www.scarlet.nl

Met glasvezel van Vodafone kun je doen
wat je wilt, op het gebied van internet,
bellen, televisie. Nu en in de toekomst. Alle
voordelen van glasvezel, gecombineerd met
de kwaliteit en het gemak waar Vodafone
bekend om staat. En dat voor een zeer
scherpe prijs.
www.vodafone.nl/glasvezel

XS4ALL werd in 1993 opgericht en is
sindsdien uitgegroeid tot dé kwaliteitsprovider
van Nederland. Op glasvezel biedt XS4ALL
Internet, Bellen en Televisie, maar ook
zakelijke diensten. De hoge snelheid van
glasvezel is één, maar bij XS4ALL is het
kwaliteitsnetwerk en de service die daarbij
hoort even belangrijk.
www.xs4all.nl/glasvezel

