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Verkeersveiligheidslabel voor basisschool de Kameleon
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Parkeer- en stopverbod
Het Limburgs VerkeersveiligheidsLabel (LVL) werd afgelopen maandagochtend uitgereikt aan
basisschool de Kameleon in Grubbenvorst. Speciaal voor deze gelegenheid sprak wethouder Paul
Driessen de kids toe op de speelplaats. De officiële handeling bestond uit het aan de muur
schroeven van het keurmerk door de wethouder.

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990

WWW.AUTOBEDRIJFHANSEN.NL

Open zondag
28 oktober
van 11.00 tot 16.00 u
alleen vestiging Venray

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray) - Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

“Jullie school krijgt een soort
diploma”, begon de wethouder zijn toespraak. “Een diploma, omdat jullie net
als jullie ouders verkeersdeelnemers
zijn. Veilig naar school kunnen gaan
is heel erg belangrijk. Niet alleen de
school maar ook de ouders mogen trots
zijn op dit verkeersveiligheidslabel”,
aldus de wethouder. Echt spannend
vonden de jeugdige leerlingen het niet.
Zij hadden meer oog voor Streetwise,
een verkeerseducatieprogramma waar
de kids zelf op een speelse manier verkeersvaardigheid wordt bijgebracht.

Schooldrukte
Verkeersveiligheid speelt bij de
school al enige tijd een belangrijke
rol omdat de Kameleon twee locaties
heeft. Het gebouw aan de Pastoor
Tijssenstraat wordt gesloopt om plaats
te maken voor één nieuwe school
waar alle kinderen van de Kameleon
naar toe kunnen. De leerlingen van
de locatie Pastoor Tijssenstraat zijn nu
ondergebracht op de locatie aan de

Schoolstraat. Om het gebied rondom de
locatie Schoolstraat zo veilig mogelijk
te maken, had het verkeersveiligheidsplan een hoge prioriteit. Daarbij is ook
gekeken naar de school-thuisroute,
samen met politie en een verkeerscoordinator van de gemeente.

Gevolgen
Het verkeersveiligheidslabel
heeft ook directe gevolgen voor de
schoolomgeving. Er komt een parkeeren stopverbod in de Schoolstraat.
Nieuwe opvallende verkeersborden,
en een taxistandplaats voor de busjes
van kinderdagopvang ’t Nest en twee
in- en uitgangen voor fietsen. Tevens

wordt er gecontroleerd door de politie.
Alle ouders worden extra geïnformeerd
via de wekelijkse Nieuwsflits (schoolinfo). Daarnaast richten de lessen zich
op het gebied van verkeersveiligheid, met name op de gevaarlijke
kruispunten in het dorp. Met behulp
van een verkeerscoördinator, juffrouw
Elly Langenkamp en een verkeersouder,
Gilbert Niessen, hoopt de school op een
verkeersveilige omgeving. Momenteel
maken 270 kinderen gebruik van het
schoolgebouw aan de Schoolstraat.
Om alle leerlingen onder te kunnen
brengen zijn er extra noodlokalen
(units) geplaatst op het schoolterrein
van de Grubbenvorster school.

Niet vergeten!
28 oktober 2012

Wintertijd
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Mag ik deze dans van u in Horst
De tweede editie van ‘Mag ik deze dans van u?’ vond plaats afgelopen
zondag in feesterij en danserij Froxx in Horst.
Tijdens het landelijke initiatief
‘Mag ik deze dans van u?’ is er vooral
aandacht voor het in beweging brengen van 55-plussers. Dit wordt gedaan
om ervoor te zorgen dat de senioren
soepeler worden en er minder valincidenten plaatsvinden. Onder andere
beweegmee.nu en Samen in beweging
staan paraat op de dansvloer om de
nodige ondersteuning te bieden. Nico
Haverman (30) uit Horst geeft verschillende duo’s instructies. “Het is vooral
leuk om te zien dat deze seniorengeneratie nog echt kan stijldansen”,

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlage:
Parkhotel Horst
flyer Hertog Jan wildmenu

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Lotte Spreeuwenberg

legt hij uit. “Ik hoop dat er steeds meer
kinderen hun ouders stimuleren om te
gaan dansen, want het is gewoon goed
dat ze in beweging blijven.”

Vooral erg gezellig
Ondertussen klinkt de muziek van
de live-band Boemerang door de zaal.
Hier en daar gaan mensen zitten om
even uit te rusten. Chris (74) en Anneke
(76) Verstegen uit Sevenum hebben
net gedanst en zitten nu even rustig bij
te kletsen aan de kant. “Het is vooral
erg gezellig”, vertelt Anneke. “Het vallen zal het wel niet tegenhouden, maar
je wordt er wel soepeler van”, vertelt
Chris.
Ria Hellegers (74) uit Grubbenvorst
zit ook bij de groep stijldansers.
“Vorig jaar heb ik al zo’n cursus voor
valpreventie gedaan. Het helpt me af
en toe wel sneller te reageren als ik
dreig te vallen. Laatst viel ik nog bijna
over een stoeptegel die uitstak”, vertelt
ze. “Toen heb ik ook weer even kunnen oefenen”, gaat ze verder. Mariet
Hermkens (65) en Lies Wijnhoven (68)
uit Kronenberg denken dat het dansen

wel nut heeft. “We hebben nu nog niet
veel gedanst, maar dat gaan we straks
wel doen, als er bekende dansstukken
voorbij komen”, leggen ze samen uit.
“Die kennen we tenminste”, lachen ze.
Dien van Dinter (50) van Samen in

Na Pimp Ow Ei staat er weer een aantal nieuwe activiteiten op het
programma van werkgroep Tuutetrek uit Hegelsom. Zo willen ze een eigen
Tuutekrant oprichten en mensen met een passie de kans geven deze aan de
buitenwereld te laten zien.
De Tuutekrant moet in december in
het leven geroepen worden. Werkgroep
Tuutetrek wil hiermee eigen verenigings- en dorpsnieuws verzamelen in
een krant. Verder kunnen mensen uit
Hegelsom tijdens Hegelsum binneste-

boete laten zien waar hun passie ligt.
Door middel van een tocht door het
dorp kan men genieten van waar mensen mee bezig zijn en wat hen boeit.
Hierbij staat ‘Wat binnen is, komt naar
buiten’ centraal.

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Octoberfest
Hamlapjes

100 gram € 1,15

Knakworst uit eigen keuken

100 gram € 0,95

100 gram € 1,10

Uitgebreid vleespakket
van de keurslager

€70,00

€35,00

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

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Werkgroep Tuutetrek is tijdens de
opening van zaal Debije in Hegelsom
ontstaan. Hier ontstond het idee om
activiteiten voor Hegelsommers te
organiseren. Toen boden spontaan veel
dorpsgenoten zich aan om een steentje
bij te dragen aan het ontstaan van een
dorpscafé en activiteiten ten behoeve
van de gemeenschap. Het doel van de
werkgroep is de betrokkenheid in het
kerkdorp vergroten voor jong en oud.

ONZE AANBIE

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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.

Hegga Metamorfosa is een andere
activiteit. De werkgroep wil een totaal
plan ontwikkelen voor de verfraaiing
van de openbare ruimtes in Hegelsom,
zoals meer kunst, gemeenschappelijke
tuinen en meer recreatiegelegenheden.
Verder zijn er nog de Tuute Thema’s.
Hiermee wil de groep een aantal
activiteiten per jaar organiseren met als
thema’s cultureel, recreatief, sportief of
informatief.

3

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

en dat zorgt gewoon voor gezelligheid”, gaat ze verder. “De mensen
hier bewegen allemaal en dat was het
doel.”
Meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuwe activiteiten Tuutetrek

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg

beweging uit Horst danst met de senioren mee. “Het is vooral belangrijk dat
ze bewegen en plezier hebben”, vertelt
ze. “Ze worden er soepel van en het is
natuurlijk ook een stukje beleving. De
dansmiddag zorgt voor sociaal contact

‘Voor particulier
en bedrijf’

“Vertrouwd bouwenaliteit”
aan kw
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Diverse soorten lei- en
dakbomen (3,5 m hoog)
Compleet vitaminepakket:
5 dagen groente, fruit
en verse zuivel

€119,00

€59,00
€30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Laat ze maar lachen
Als trouwe HALLO-lezer kent u ze inmiddels: de Two Petjes. Ze waren een jaar lang te bewonderen als cartoon en
geven nu het stokje over aan Hayke. Tijd voor een afscheidsinterview met de ‘echte’ Two Petjes: Arnold Janssen en
Edgar Spreeuwenberg.

Brioche
broodjes

Brood met smaak
HORST • GRUBBENVORST

De twee heren bestaan namelijk
niet alleen op papier. Met verschillende
optredens van deze regio tot in het
buitenland vermaken ze het publiek
met hun grappen en liedjes. De twee
zijn ieder een ander type, net als in de
cartoon.

Af en toe slim
genoeg
Arnold: “Edgar vinden ze het lolligst, dat is ook de bedoeling. Mensen
moeten compassie met hem krijgen,
dat is onderdeel van de act. Ik ben
de slimme, de leider en de aangever.
Edgar is de domme, maar af en toe
slim genoeg om mij een hak te zetten.
En dat werkt.” Edgar: “In het begin
hadden we te weinig ervaring om de
typetjes goed uit te beelden. Er was
toen nog te weinig verschil tussen de
slimme en de domme. Als ik nu video’s
terugzie van die tijd, denk ik: dat kan
beter! We hebben heel veel aandacht
besteedt aan de typetjes.”

Een voltreffer
Het duo ontstond eind jaren negentig in Melderslo. Beiden traden vaker
op bij de zittingsavond in Melderslo.
Arnold: “In ’98 hadden we ons eerste

optreden in Melderslo. ’s Zomers gaven
we een video af bij D’n Dreumel en
door een toeval konden we daar bij de
pronkzitting in ’99 al optreden. Dat was
een voltreffer.” Al snel werd het duo
gevraagd om op te treden tijdens de
voorrondes van de Limburgse buuttekampioenschappen. Optredens volgden
in de rest van Limburg en later Brabant,
Gelderland, Overijssel en zelfs in België.
Inmiddels heeft het duo in meer dan
200 verschillende plaatsen opgetreden. Edgar: “Het is altijd weer spannend waar we terechtkomen. Gelukkig
verstaan ze het Horster dialect bijna
overal, wah of ni da?”

Groeien doe je door
veel op te treden
Door hun succes zijn de Two Petjes
in 2003 onderscheiden met de titel
Doctorandus Humouris Cause aan de
Narrenuniversiteit de Nul (NUL) te
Maastricht. Arnold: “Groeien doe je
door veel op te treden en advies te
vragen. Rasartiest Wiel Mulders heeft
ons daarbij geholpen. Hij kon de hele
avond bezig zijn met een klein detail,
daar leer je ontzettend veel van.”
“We hebben nu zoveel materiaal
liggen dat we kunnen blijven wisselen

en inspelen op het publiek. Tijdens het
optreden wordt vanzelf duidelijk wat
de zaal graag hoort. Vroeger sloegen
we nog wel eens een kruisje voor
aanvang van een ‘moeilijke zaal’, maar
nu zien we dit meer als een uitdaging.
Tegenwoordig proberen we ook steeds
meer plaatselijke politiek of personen
erbij te betrekken. We improviseren
meer ter plekke. Dat maakt het spannend, en als het lukt is de lol des te
groter op de terugweg.”
“We hebben wel eens weekenden gehad dat we meer dan duizend
kilometer aflegden. Dat is qua tijd ook
stressen. Het ging één keer zo precies,
dat we binnenkwamen bij onze aankondiging. Dan is het pet op, bühne op
en in een moeite door optreden.” Of de
mannen nog zenuwen hebben? Edgar:
“Nee, wel gezonde spanning.” Arnold:
“Nou hier in de regio heb ik dat toch
nog wel een beetje.” “Er is niks leukers
dan andere mensen laten lachen. Daar
krijg je een kick van”, aldus Edgar. Voor
de toekomst voorzien de Two Petjes
nog leuke programma’s maken en
meer improviseren. Edgar: “Ik zou ook
nog wel eens bij zo’n echte Duitse
zitting op willen treden.” Arnold lacht:
“Dat Duitse stuk zeker?” Edgar: “En dan
kijken of we de uitgang nog halen.”

DE TWOPETJES Laatste cartoen
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LAATSTE
KANS OP
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

BOXMEER HORST VENRAY

KORTING
TOT 30%
Vraag naar de voorwaarden geldig t/m 31 oktober 2012

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
he
per week in

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Sportief Bewegen voor jong en oud in Sevenum

Intensiever gebruik sportpark ’t Spansel Sparta’18
Het bestuur van de Sevenumse voetbalvereniging Sparta’18, stelt sportpark ’t Spansel aan de Luttelseweg open
voor andere doordeweekse sportieve doeleinden. Onder de noemer Sportief Bewegen start de voetbalvereniging
donderdag 1 november om 10.00 uur met een eerste beweegsessie, niet aan leeftijd gebonden maar voor jong en oud.

Boemelen in Horst
aan de Maas
In het laatste weekend van oktober is het weer zover: boemelen in
Horst aan de Maas.
Voor het 17e jaar op rij zorgt het
Horster Horeca Collectief ervoor dat
iedereen middels bussen en een
heuse koets een ontzettend gezellige avond én middag in Horst aan de
Maas kan meemaken.
Voor die enkeling die niet weet
wat het boemelen inhoudt: van tijd
tot tijd zullen er bussen af en aan
rijden tussen diverse deelnemende

horecagelegenheden. Op zaterdag
27 oktober zullen er bussen rijden
tussen 22.00 uur en 02.00 uur; op
zondag 28 oktober zal er een koets
rijden tussen 14.00 uur en 18.00
uur. Het boemelweekend is de
perfecte gelegenheid om verschillende horecagelegenheden te leren
kennen, zij zorgen allemaal voor een
gevarieerd aanbod.

Henk Janssen en Ger van de Munckhof nodigen uit voor Sportief Bewegen
Het initiatief van de Sevenumse
voetbalvereniging sluit aan bij
Sportimpuls, een nieuwe subsidieregeling, door het Nederlands kabinet in
februari vastgesteld. Het unieke van
Sportimpuls is dat het beschikbare
budget rechtstreeks naar de sportaanbieders gaat en niet naar de gemeente
of sportbond. “Maar daar moeten we
natuurlijk wel wat voor doen”, zegt
bestuursvoorzitter Ger van de Munckhof
van de Sevenumse voetbalclub. Om het
plan tot een succes te maken wil het
bestuur van Sparta’18 graag samenwerken met instanties en verenigingen
om tot een gecombineerd en gezamenlijk actieplan te komen. Zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en vrije
tijdsverenigingen, diëtisten, scholen,
dorpsraden, en relevante bedrijven.

Draagvlak creëren is daarbij het
belangrijkste uitgangspunt. “Ons plan
voor Sportief Bewegen sluit aan op
de wens van gemeente- en landelijke
overheid, om een gezonde levensstijl
te bevorderen door dichtbij sport- en
beweegactiviteiten aan te bieden”, vult
bestuurslid Henk Janssen de voorzitter
aan.

Gezonde levensstijl
bevorderen
Aan het plan wordt al invulling
gegeven door op de woensdagmiddag naschoolse activiteiten aan te
bieden. Dit loopt via de pad xpress
van Gemeente Horst aan de Maas (zie
hiervoor de website van de gemeente).
Middels blokken van telkens drie

weken wordt een sportprogramma aangeboden aan kinderen variërend in de
leeftijd van 4 tot 10 jaar. Cios-leerlingen
worden daarbij ingezet die dit als werkervaringsplek kunnen gebruiken in hun
verdere studieafronding.
Om het sportpark op de andere
doordeweekse dagdelen te benutten
wordt gestart met zogenaamde actieve
beweegsessies (workouts). Deze
bestaan uit wandelen, joggen, hardlopen, lichaamsoefeningen, coördinatieen krachtoefeningen of combinaties
van deze elementen. Een mix van wandel- en loopsporten, bootcamp, nordic
walking en atletiek in zestig minuten
met ruimte voor spelvormen en sociaal
contact. Via www.sparta18.nl kunnen
geïnteresseerden meer informatie
vinden over dit initiatief.

Zeer voordelig vloercomfort
voor de gehele woning!
Laminaat
met gratis
alu ondervloer

€ p2/m9,

95

2

Alle tegels
10% Korting!
Eiken duo kasteel

Onbehandeld, 17 cm Breed +/- 19 mm dik

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

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

Koopzondag
28 oktober
van 11.00 tot 16.00 u
alleen vestiging Venray
Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Actie geldt enkel indien aangekocht / geleverd / afgehaald voor 1 november 2012.

Start bouw gezondheidscentrum Meerlo
De verbouwing van het oude gemeentehuis van Meerlo naar een gezondheidscentrum kan beginnen. De aanbestedingsprocedure is onlangs afgerond.
De verwachting is dat in het derde
kwartaal van 2013 de deuren van het
gezondheidscentrum open kunnen
gaan. Op dit moment zijn er een vijftal
huurders, waaronder een apotheek,
fysiotherapie en de huisartsenpraktijk.
Er bestaan nog mogelijkheden om
ruimtes in het pand te betrekken.

Het College van B&W laat
weten blij te zijn met de nieuwe
bestemming voor het voormalige
gemeentehuis. Door de komst van
het gezondheidscentrum medio 2013
wordt de eerstelijns gezondheidszorg
in Meerlo en omliggende kernen
versterkt.
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Klokkenmaker America niet van slag
door wintertijd
Komend weekend schakelt Nederland over van zomer- naar wintertijd en mag de klok weer een uur teruggezet
worden. Dat doet ook 54-jarige Peter Tielen uit America. Hij is ’s wereld eerste maker van roestvast stalen staande
en hangende klokken.

niet. Een nieuwe klok wordt in mijn
hoofd geboren en gevisualiseerd,
daarna begint het echte werk pas.
Wanneer de klok dan af is, kan deze
honderden jaren mee want er kan
geen houtworm inkomen”, lacht Peter.
Om van zomertijd naar wintertijd over
te schakelen zet Peter zijn klokken
overdag een uur stil. Terugdraaien van
de wijzers is uit den boze, net als het
vooruitzetten ervan. “Ze slaan om het
hele, en halve uur en om het kwartier.
Wanneer een klok van slag raakt, kun

je vreselijk lang werk hebben om deze
weer goed te krijgen. Bloed, zweet,
en tranen en veel liefde voor mijn
hobby zijn mijn leermeesters in deze
geweest”, aldus Peter. De klokken van
Peter Tielen dragen een dorpsnaam.
Model America, het geboortedorp van
Peter. Model Griendtsveen, waar echtgenote Annie vandaan komt. Model
Kronenberg waar Peter het vak leerde
en model Hegelsom waar de roots van
zijn moeder liggen. Klokken met een
heel apart verhaal.

Gemeenteraad
bezuinigt 40.000 euro
De gemeenteraad van Horst aan de Maas bezuinigt 40.000 euro op
zijn budget. De grootste bezuiniging komt voor rekening van de rekenkamercommissie. Zij ziet haar budget verlaagd van 60.000 naar 35.000
euro.

Peter Tielen bij klokmodel Griendtsveen, de geboorteplaats van zijn echtgenote Annie
Peter had als kind al iets met klokken. “Van mijn opa meegekregen die,
als landbouwer, gefascineerd was van
klokken. Vroeger waren kerkklokken
van groot belang voor iedereen die op
het veld werkte. Een zakhorloge werd
alleen zondags gedragen”, begint hij
zijn verhaal.
Een speciale studie designklokkenmaker heeft hij niet gevolgd.
Peter is eigenaar-directeur van een
metaalbewerkingsbedrijf. Tijdens een
werkoverleg in de werkplaats gaf hij

DONDERDAG 25 OKTOBER
VRIJDAG 26 OKTOBER
ZATERDAG 27 OKTOBER

MAGAZIJN
VERKOOP
EDINGEN
SPECIALE AANBIEL
MET
K
IN DE WIN
50%*
T
TO
KORTINGEN

JACKS
v.a. 20,00
PANTALONS EN ROKKEN v.a. 10,00
v.a. 7,50
VESTEN EN TRUIEN
BLAZERS
v.a. 15,00
GILETS
v.a. 7,50
BLOUSES EN SHIRTS
v.a. 7,50
* tenzij anders aangegeven

las-instructies. De opmerking ‘die van
kantoor weten alles beter’, gaf de doorslag. “Ze hadden mij immers nog nooit
zien lassen. In mijn vrije tijd en in de
weekenden ben ik toen klokken gaan
maken”, zegt Tielen.

Ongevoelig voor
houtworm
De klokken zijn uniek. De uurwerken inclusief slinger en gewichten
koopt hij in Duitsland. Het inbouwen

Emotioneel Evenwicht Workshop
Door deze workshop kun je werkelijke doorbraken in je leven
bereiken. Je leert omgaan met je emoties zodat ze jou aansterken
i.p.v. jou verzwakken en uitputten. Wil jij:
• moeiteloos baas over je emoties zijn?
• niet meer vanuit het verleden leven, maar vanuit dat wat de toekomst
via jou wil manifesteren?
• de werkelijke oorzaken van je chronische klachten opsporen
en aanpakken?
• je vaste negatieve denkpatronen en belemmerende overtuigingen met
gemak omzetten in positiviteit en energie?
• vanuit de flow leven en niet meer vanuit weerstand en het moeten?

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

Dan is deze workshop echt iets voor jou. Gedurende 5 woensdagochtenden gaan we samen werken om deze resultaten te behalen.
Startdata: wo 31 oktober van 9:00 uur tot 11:30 uur.
Locatie: Meterik
Werk je liever aan deze thema’s of andere tijdens een privé consult,
dan kan dat natuurlijk ook.
Voor info en aanmelding bel: 06 - 533 64 1 64

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk
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Wijn topper: Lastone

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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.
08-10-12 13:08

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

van de uurwerken doet hij in zelf
ontworpen en gemaakte roestvast
stalen staande en hangende klokken.
Een precisiewerkje dat veel geduld en
vakmanschap vergt. “De roestvast stalen delen worden naadloos aan elkaar
gelast (TIG-lassen). De klokgrootte
en de afstelling van het uurwerk is
medebepalend voor de akoestiek.
Hoe wordt de klank en loopt de klok
gelijkmatig op tijd en slaat de slinger
correct uit? Voorbeelden om een
roestvast stalen klok te maken heb ik

Bij het vaststellen van de
Kadernota, die de basis vormt voor
de programmabegroting van de
gemeente voor 2013, gaf de gemeenteraad in juni aan dat er ook op het
budget van de raad bezuinigd moet
worden. In totaal 40.000 euro minder
dient er uitgegeven te worden, was
de opdracht van de gemeenteraad.
“Het presidium (het dagelijks bestuur
van de gemeenteraad, redactie) heeft
vervolgens zelf aangegeven waar
op bezuinigd kan worden”, vertelt
raadsgriffier Ruud Poels. “Zo wordt
het budget van de rekenkamercommissie verlaagd met 25.000 euro. De
fractievergoeding, die in vergelijking

€ 6,95
€ 40,-

10
merken
bokbier

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

met andere gemeenten al laag is,
wordt teruggebracht naar 4.000 euro.
Ook wordt de verslaggeving van de
gemeenteraadsvergaderingen aangepast. Er komt geen woordelijk verslag
meer, maar een besluitenlijst. De
raadsvergaderingen zijn namelijk ook
terug te horen en zien via de website
van de gemeente.” Daarnaast zijn er
nog enkele andere posten waarop
wordt bezuinigd, zoals het budget
voor opleidingen en externe advieskosten. De begroting wordt volgende
week dinsdag door de gemeenteraad
besproken. De vergadering begint
om 19.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis.
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Afgelopen weekend bereikte ons het buitengewoon droevige bericht
dat is overleden

Op 20 oktober 2012 zijn onze
ouders en grootouders

Mien Hermans

Mien was zeer begaan met mensen met een beperking. Zij was mede het
boegbeeld van disco ‘t Trefpunt en wij zijn haar veel dank verschuldigd.
We wensen Chantal, Silvie, hun echtgenoten Rudy en Marc en kleindochter
Loes veel sterkte om de leegte die ontstaat een plek te geven.
Vrijwilligers, bezoekers en bestuur van Disco ‘t Trefpunt, Horst.

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Frans Hoeijmakers
hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft gegeven.
Henny, Rob, Anouk, Kim, Jorrit, Onno en Bo

Pedicure Angeli.
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. 077 398 83 42.
Te koop bonte bentheimer vlees,
het buiten varken. Porties 20 of 40 kg.
Voor info en bestelling 06 17 21 89 33.
Fam. Klomp America.
Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Nog enkele volledig ingerichte
Scandinavische chalets en luxe
bungalows aan het water. Beschikbaar
per direct. Parc de Witte Vennen,
Venray-Oostrum. Tel. 0478 51 13 22 of
www.wittevennen.nl
Stiltewandeling. Op zondag 28 okt,
dag van de stilte, van 10 tot 12 uur.
Opgeven bij Ingrid, tel.nr. 06 23 03 54 11
of ingridslife@yahoo.com
Te huur opslag/bedrijfsruimtes.
200m2 per ruimte, vorst- en stofvrij,
alles verhard, rolpoort etc.
info: 06 53 76 96 98.
&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Yogacentrum L’Espoir
Voor yoga en intensieve yoga.
Bel 077 398 51 36
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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

Horst, oktober 2012
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
bel: 06 27 02 17 83.
Te Koop deel prachtige
woonboerderij met grote schuur.
In 2006 gerenoveerd. Unieke kans!
Vaste prijs € 225.000,Langevenseweg 2 Melderslo.
Voor info tel. 06 45 03 02 57.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Tai Chi, Chi Qong Ching-I Gedipl Leraar
Rep of China 06 19 58 59 04.

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)
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.
Super viooltjes in vele kleuren
€ 0,30. Tevens sierfruit, heide en
chrysanten. H. Cox Molengatweg 4
tel. 077 398 29 22.
www.makkelijkslank.nl Afslanken
met behulp van proteïneproducten.
Persoonlijke begeleiding of e-coaching.
Producten via webshop te bestellen.

Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij “Natuurwijzer” in Horst.
Aanbieding!!!
Lei plataan/linde nu voor € 52,50
dak plataan nu voor € 55,00
e.a.(lei-dak-zuil) bomen veel srt.
hortensia’s, buxus v.a. € 0,50, taxus
v.a. € 1,60, coniferen, laurier.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
T.k. haagplanten o.a. laurierstruiken
1-2 m, en Ligustrum 80 cm.
Tel. 06 81 55 39 56.

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.
Zaterdag 20 okt. tussen 16 en 17 uur
is langs het huis op Stuksbeemden
41 een heren Gazellefiets (oranje
gekleurd, type Murcia) gestolen.
Wie is er iets opgevallen?
Graag melden op 06 23 56 86 08 b.v.d.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Sterre
10 oktober 2012
Trotse ouders zijn
Bram Derks & Linda Thielen
Achter de Pastorie 18
5962 BB Melderslo

Gevraagd poetshulp in Grubbenvorst.
Tijden in overleg . Tel. 06 13 71 55 95.
Jas gevonden op Stationsstraat in
Hegelsom. Tel. 077 398 87 27.

HOVENIER

DIJA - TUINTECH
Tuinaanleg en onderhoud

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

Tel. 06-41173652
Ook voor het snoeien van uw
Leibomen en dakplatanen
info@DiJa-Tuintech.nl
www.DiJa-Tuintech.nl

Kerkstraat 20a , Horst

Te koop grote potchrysanten
in vele kleuren. Nu € 3,50
H. Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.

Ik zoek zo spoedig mogelijk een
studio/appartement te huur in Horst
of omgeving (± 15 km). Ik ben alleenstaand. Tel. 06 33 68 35 09.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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BIJ

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

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

AANKOOP

producten

VAN

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 31-12-2012 Zie voorwaarden in de winkel.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

www.briensveld.nl

Welkom lieve

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Shoppen op de Herstraat bij
’t Winkeltje. Nu ook 2e hands
spullen! “Vroege vogel actie”
tussen 09.00 - 12.00 uur:
20% korting op gehele assortiment.
Actie van 26-10 t/m 1-11 ‘t Winkeltje,
Herstraat 44 Horst. Tot ziens.

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

Dochter van
Marcel Gooren &
Mariska Franssen
Nieuwe Baan 35a
5865 AM Tienray

Ans, John, Thijs, Bas en Joop
Helle, Leon, Nina en Tess
John, Jolanda, Teun en Lars

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

Dankbetuiging

16 oktober 2012
Zusje van Nienke
en Fenne

50 jaar getrouwd!

Namens vrijwilligers en bestuur van De Stichting Breek-Uit
Sjef van der Heijden, voorzitter
Jan Brouwers, secretaris

Mien Hermans

Myrthe

Truus en Joos
Vullings-Custers

Wij hebben Mien vooral gekend als een zorgzame vrijwilligster
bij de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking
tijdens vakanties en dagtochten.
Met haar liefdevolle belangstelling voor deze mensen heeft zij velen
aangename momenten bezorgd. Wij zullen haar missen.

We zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden van onze vrijwilligster

Welkom lieve

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

www.theoarts.com

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Rituelen rondom afscheid
Rond allerzielen en allerheiligen bezoeken veel mensen het graf van overleden familieleden of vrienden. Het is
een oud ritueel dat mensen in ere houden. Wellicht denkt u nu: “ik doe niet aan rituelen”, maar klopt dit wel?
‘hoe het hoort’, hoe ze iemand groeten,
hoe ze afscheid moeten nemen. Dit
geeft een gevoel van veiligheid en
meer zekerheid in lastige situaties.
Vaak ook markeren rituelen een overgang, een belangrijk punt in het leven.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
versturen van geboortekaartjes, een
huwelijkssluiting of een begrafenis.”

Belangrijk punt

“Het leven staat bol van rituelen.
Mensen gebruiken rituelen vaak zonder
dat ze dat in de gaten hebben. Denk
bijvoorbeeld aan het verhaaltje voor
het slapen gaan, de manier waarop
mensen hun partner groeten die naar

zijn of haar werk gaat of het vaste
rondje met de hond.” Aan het woord is
psycholoog en ritueel begeleider, Lucie
Geurts uit Horst.
“Rituelen geven houvast en structuur. Door rituelen weten mensen

Juist rondom een sterfgeval zijn
rituelen van belang, zegt Lucie Geurts.
De dood is immers ongrijpbaar,
mysterieus. Rituelen maken dat het
afscheid en de dood beter te bevatten
zijn, bieden duidelijkheid. De rituelen
rondom een sterfgeval zijn echter niet
overal gelijk. In verschillende culturen zien we uiteenlopende rituelen.
Maar ook in Horst aan de Maas nemen
mensen allemaal op hun eigen manier
afscheid. “Veel mensen vinden troost
in een afscheid vanuit de kerk. De oude
vertrouwde rituelen die plaatsvinden
in de avondwake en de begrafenis mis,
ook wel requiemmis genoemd, zijn bij
velen goed bekend. De requiemmis is
met de tijd meegegaan en is niet meer
de traditionele requiemmis, waar overigens wel voor gekozen kan worden.”
Mensen die geen binding hebben
met de kerk, nemen afscheid van-

Niets doen
is geen optie

“Ook zij wensen immers een
respectvol en passend afscheid van
de overledene. Zij maken echter
geen gebruik van de structuur die
een kerkelijk afscheid biedt. Wel is er

Fietsoversteek
op spoorweg
Broekhuizerdijk
Er komt een aparte fietsoversteek over de spoorwegovergang aan de
Broekhuizerdijk in Melderslo. De oversteek wordt aangelegd in het kader
van het geplande fietspad tussen Melderslo en Broekhuizen.
Het fietspad doorkruist het
spoor Venlo-Nijmegen. Daarom is
het belangrijk dat er een veilige en
logische spoorwegovergang komt,
zegt Gemeente Horst aan de Maas.
Door Prorail is in opdracht van de
gemeente onderzocht wat de beste
oplossing is. Is er een aparte oversteek nodig of zijn er alternatieven?
De gemeente is van mening dat in
het kader van verkeersveiligheid een

aparte oversteek het beste is. Komt
die er niet dan moet het fietsverkeer,
komende uit Broekhuizen, twee
keer de weg oversteken. Eenmaal
voor en eenmaal achter de overweg.
Bovendien bevindt het fietsverkeer
zich dan tussen het andere (snel)verkeer en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Het voorstel is daarom
een aparte fietsoversteek te creëren.
Deze wordt aangelegd door Prorail.

OOK GROTE
KEUZE
IN DAMES- EN
HERENSCHOENEN
EN
ENKELLAARSJES

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per
jaar voor. Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan
de bel trekt. Kindermishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk
geweld is nog wel te herkennen, vooral als het vaak voorkomt.
Maar er zijn ook andere vormen van kindermishandeling. Denk aan
seksueel misbruik, aan het uitschelden en vernederen van een kind
of aan verwaarlozing. Ook wanneer een kind te weinig aandacht of
lichamelijke zorg krijgt, of getuige is van huiselijk geweld, noemen
we dat kindermishandeling.
Of door naar het kind te luisteren.
• Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel
hebt dat er ’iets’ aan de hand
is, klopt dat vaak ook. U bent
waarschijnlijk niet de enige die
iets ziet, maar misschien wel de
eerste die wat doet.
• Bel het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling voor advies
over wat u kunt doen via 0900123 123 0. Dit kan ook anoniem.
De medewerker aan de telefoon
bespreekt de situatie met u en

Een bloemengroet

een grote behoefte aan rituelen en
symbolen. Vaak kiezen mensen er voor
vertrouwde symbolen te gebruiken,
zoals het ontsteken van kaarsen.
Soms kiest men ook voor symbolen of
rituelen die ‘nieuw’ zijn: het plaatsen
van een speciaal voorwerp bij of op
de kist, een bloemengroet of een
powerpointpresentatie”, aldus Lucie
Geurts.

BETOVERENDE NAJAARSMODE!

Opvoeden en Opgroeien

Wat kunt u doen?
Als u iets merkt van kindermishandeling in uw omgeving,
doe dan iets.
• Praat met iemand uit uw eigen
omgeving over uw vermoeden.
Of praat met mensen bij het
consultatiebureau of het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
• Praat met het kind zelf of met
de ouders. Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is
van onmacht. U kunt al helpen
door er te zijn voor het gezin.

uit een niet kerkelijke ruimte. Zij
staan voor de uitdaging om zelf een
passende dienst samen te stellen.

R74.022.20
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bepaalt wat de volgende stappen zijn.
Als het nodig is kunt u een
melding maken van kindermishandeling.

Daphne Oudenhoven
Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling
Petra Gerrits
Consulente CJG en (school)maatschappelijk werkende Synthese

Kijk voor meer informatie op: www.vooreenveiligthuis.nl

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

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

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Kennisoverdracht Grubbenvorster biologisch tuinbouwbedrijf

‘Er wordt teveel los van de aarde geteeld’
Een opvolger voor hun biologisch tuinbouwbedrijf hadden André en Gerri Volllenberg uit Grubbenvorst niet. De
drie dochters van het echtpaar zochten hun boterhambeleg in een andere beroepstak. André wilde het bedrijf en
zijn kennis over het biologisch telen van groenten niet verloren laten gaan. In Fred Willemssen (35) uit Sevenum
werd een teler gevonden die het bedrijf wil voortzetten.

levenswijze”, legt Vollenberg uit.

Mijn levenswijze
Om zijn woorden kracht bij te zetten wijst hij naar een kast vol mappen met daarin teeltplannen van de
afgelopen jaren.
Fred Willemssen knikt: “Dat is de
reden waarom ik per 1 april jongstleden een samenwerkingsovereenkomst
ben aangegaan met André en Gerri.
Om biologische producten te telen,
moet de grond gezond zijn. Die krijg je
door de natuurlijke bodemactiviteit te
stimuleren met natuurlijke afvalstoffen”, aldus Willemssen.

Kun je het verschil proeven en
zijn biologische producten gezonder
en smaakvoller dan niet biologische?
Vollenberg: “Veel mensen herkennen
de smaak van vroeger. Het gaat ook
om de levenswijze, de filosofie en de
bewustwording van ons consumptiegedrag. Willen we in de supermarkten
alleen nog maar biologische producten
tegenkomen, moet de hele keten
biologisch zijn. Van grond tot mond.
Chemische toevoegingen, smaak- en
kleurstoffen pimpen een product
slechts op.

Bewustwording
Pionierswerk vastleggen consumptiegedrag
Biologische tuinbouwproducten
en doorgeven
zijn ook nog eens duurder. Wij zijn

André Vollenberg en Fred Willemssen willen niet los van de aarde telen
Voor Maatschap Vollenberg ziet de
toekomst er zonnig uit. “Vanaf 1994
teel ik op biologische wijze groenten.
Niks geen chemische bestrijdingsmid-

delen, kunstmeststoffen of genetisch
gemanipuleerd plantgoed. Alles puur
natuurlijk en duurzaam, van zaaigoed
tot meststoffen. Mijn manier van

telen kun je niet vergelijken met de
groenteteelt in kassen of de reguliere
vollegrondsgroenteteelt. Biologisch
telen doe je vanuit je hart. Het is mijn

Inmiddels heeft hij 6,5 hectare
grond van de in totaal 17 hectare
gekocht van Maatschap Vollenberg.
De voortzetting van het bedrijf en de
werkgelegenheid voor de medewerkers is daarmee gegarandeerd. De
10 hectare grond die overblijft, wil
Vollenberg zelf nog gebruiken voor
zaadteelt en biologische producten.
Ook ‘De Vrije Akker’ heeft een gedeelte
van de grond in gebruik als biologische
zelfoogst-tuin. André wil het rustiger
aan doen en zijn pionierswerk en kennis op het gebied van biologisch telen
documenteren en delen.

geen prijsvechters maar producenten
van eerlijke en natuurlijke producten.
Ik zie het als mijn missie”,
zegt Vollenberg. Instemmend
geknik van Fred Willemsen:
“Smaak- en gezondheidsaspecten
van onze biologische groente is een
afspiegeling van hoe je zelf in elkaar
zit. Het is inderdaad een levenswijze
en daar wil ik voor gaan.” Het bedrijf
van Maatschap Vollenberg is het enige
groentebedrijf in de Benelux dat
jaarrond biologische witlof teelt in de
grond, gecertificeerd en wel met het
Eko-keurmerk.

SPAANSE
SINTER
KLAAS
BRUNCH
Op zaterdag 1 december 2012 komt Sinterklaas
met zijn pieten naar het Kloosterhotel St. Joseph.
Je bent vanaf 11.00 uur van harte welkom om samen
met alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s een
fantastische dag te beleven met Sint en zijn pieten.

Oktober AANBIEDING
zitgroep “Vienna”
2-zits in leder van € 935,- nu voor € 749,3-zits in leder van € 1145.- nu voor € 917.fauteuil in leder van € 728.- nu voor € 583.-

Het Sinterklaasprogramma:
11.00 tot 11.30 uur
12.00 tot 13.00 uur
13.30 tot 15.00 uur
13.30 tot 15.00 uur

Ontvangst met een glaasje bubbels
Sinterklaas deelt cadeautjes uit en danst
Genieten van een Spaanse Brunch
Diverse kinderactiviteiten

De voetjes van de vloer en een pakje voor alle kinderen.

Leefhoek 3-Hoek-2 zits
van 2817.- nu voor € 2255.-

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Kom jij ook naar Sinterklaas en zijn pieten
in het Kloosterhotel?
Neem dan contact op met het Kloosterhotel St. Joseph
en maak een reservering. VOL=VOL.
Prijs: € 22.50 p.p. voor het Spaanse brunchbuffet
inclusief kinderentertainment
€ 7.50 p.k. (kinderen van 6 tot 12 jaar)
Kloosterstraat 10 5865 AA Tienray

0478-691770 info@hoteltienray.nl

w w w . h o t e l t i e n r a y . n l
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Autoschade Herstel Noord-Limburg

Overname Autoschade Herstel Roermond
Autoschade Herstel Noord-Limburg te Horst heeft er sinds juli 2012 een
vestiging bij: Autoschade Herstel Roermond. Het bedrijf in Roermond is
aangesloten bij de landelijke schadeherstelketen Autoschade Herstel Groep
en is nu ook Achmea reparateur.
Het pand, met 1.500 vierkante
meter oppervlakte, is geheel voorzien
van de nieuwe huisstijl. Autoschade
Herstel Roermond maakt onderdeel
uit van de keten Autoschade Herstel
Groep Nederland en hanteert hiermee
standaard de centrale afspraken met
opdrachtgevers, waaronder zeven jaar
garantie op herstelwerkzaamheden.
Het bedrijf is gecertificeerd ‘Groen autoherstelbedrijf’. “Het groene beleid van
Autoschade Herstel Roermond speelt
hierop in door gebruik te maken van
gebruikte onderdelen”, aldus eigenaar
Peter Timmermans.
Autoschade Herstel Groep
Nederland is een landelijke keten van

Noord-Limburg in Horst vol staat,
kunnen auto’s van klanten worden
doorgezet naar de locatie Roermond

en vice versa. Onze klanten merken
hier natuurlijk niets van, behalve dat zij
voortaan nog sneller geholpen kunnen

worden. De service staat bij beide
vestigingen natuurlijk zoals altijd hoog
in het vaandel.”

ruim 56 schadeherstellers met focus
op vakmanschap en topkwaliteit.
“Met hart voor het vak zorgen deze
zelfstandige ondernemers ervoor dat
de auto weer als nieuw en vooral
veilig de weg op kan”, zegt Peter
Timmermans.
Peter Timmermans is verheugd
met de overname van de nieuwe
vestiging. “Wij zijn heel blij met deze
overname en willen hiermee de
positie als autoschadehersteller in de
regio versterken. Met de komst van
deze nieuwe vestiging wordt het ons
mogelijk gemaakt van elkaars pieken
en dalen gebruik te maken. Wanneer
de werkplaats van Autoschade Herstel

Opening afscheidshuis ’t Pastoersweike
Pastoor R. Verheggen zal op zondag 4 november om 13.00 uur
afscheidshuis ’t Pastoersweike in Swolgen officieel openen. Gedurende
deze dag is het huis geopend van 10.30 tot 17.00 uur. Het afscheidshuis is
een initiatief van Gerrie van den Hoef Uitvaartbegeleiding.
Van den Hoef: “Wij willen een
familiehuis waar nabestaanden
24 uur per dag in een persoonlijke
sfeer afscheid kunnen nemen van
hun dierbare. Geen openingstijden,
maar een sleutel waardoor ze dag

en nacht bij de overledene terecht
kunnen.” ’t Pastoersweike ligt aan
de rand van het bos bij Swolgen.
Het pand is eigendom van de kerk
en diende tot begin dit jaar als
gemeenschapshuis.

Starterscafé over
belastingplannen
Tijdens het StartersCafé Horst op 31 oktober brengen Tristan Smits en
Steffie Hoeijmakers starters op de hoogte van de diverse nieuwe
belastingplannen. De avond vindt plaats in Liesbeth’s Grand Café en
begint om 19.00 uur.
De bijeenkomst is bedoeld voor
iedereen in Gemeente Horst aan de
Maas die met plannen rondloopt om
een eigen bedrijf te beginnen en
ondernemers die de afgelopen drie
jaar een bedrijf zijn gestart. In een
informele en ontspannen sfeer
kunnen starters informatie vergaren.
Naast de sprekers zijn er voor de
starters ook adviseurs van Gemeente

Horst aan de Maas en Kamer van
Koophandel aanwezig. Ondernemers
van jonge bedrijven kunnen met
anderen ervaringen delen, hun kennis
verdiepen en hun netwerk verder
uitbreiden. De toegang is gratis.
De avond is bij Liesbeth’s Grand Café
te Horst en eindigt omstreeks
21.30 uur.
Aanmelden via StartersCafeHorst.nl

Fusie Rabobank
Maashorst en Venray
De voorgenomen fusie tussen Rabobank Maashorst en Rabobank
Venray is door de ledenraden van beide banken goedgekeurd. De twee
banken gaan met ingang van 1 januari 2013 samen verder onder de
naam Rabobank Horst Venray.
De leden van de ledenraad
stemden maandagavond 22 oktober
in met het fusievoorstel. Door de fusie
ontstaat een krachtige organisatie
waarin de klant centraal staat, aldus
de bank. Rabobank Horst Venray kan
door de fusie beter tegemoet komen
aan de toegenomen eisen op het

gebied van bediening van klanten
en specialismen beter waarborgen.
Voor de klanten verandert er eigenlijk
niets. Zij kunnen nog steeds terecht
bij hun vertrouwde bankkantoor en
accountmanager. De schaalvergroting
gaat niet ten koste van de lokale
betrokkenheid.
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“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”

Z
AANDE
AANST.00-17.00 UUR

mr. Christianne Gommans

VAN 12

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Philadelphia is per direct op zoek naar een Medewerker Huishouding m/v
Locatie Octopus, gelegen nabij het centrum van Sevenum, is een woonlocatie waar 8 ernstig meervoudige beperkte (jong)
volwassenen wonen en leven. Persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteuning voeren de boventoon en dit vindt over
het algemeen individueel plaats. Het woonpand is volledig ingericht op de doelgroep, waardoor gebruik wordt gemaakt
van een tilliftsysteem, hoog-laag bedden, douchebrancards, etc.
Als huishoudelijk medewerker verricht je conform de werkafspraken diverse schoonmaakwerkzaamheden. In hoofdlijnen
bestaan de werkzaamheden uit het schoonhouden van kamers van cliënten en gezamenlijke ruimtes. Verder verleen je
ondersteunende diensten zoals het voorbereiden en klaarzetten van warme maaltijden en verzorging van het wasgoed.
Wij zoeken een huishoudelijk medewerkers met affiniteit met de doelgroep, flexibele inzet die kennis heeft op het gebied
van schoonmaak- en hygiëne voorschriften.
Wij kunnen je een leuke en interessante baan aanbieden voor 12 - 16 uur per week binnen een enthousiast team.
De aanstelling is voor de duur van een jaar, ter beoordeling van de geschiktheid. Bij gebleken geschiktheid behoort een
aanstelling voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.
De functie is ingedeeld in FWG 15, CAO gehandicaptenzorg.
Je kunt per e-mail reageren op P&O_Zuidoost@philadelphia.nl t.a.v. Roy van de Camp. De reactietermijn is tot 8 november.
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Meriam van Bommel op tel. nr. 06-22224598.
Gesprekken vinden plaats in week 46 en 47.

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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ep Horst
feliciteert Tom Roefs van Munckhof Gro
van harte met zijn nominatie.

Weert
T 0495-457610

Horst
T 077-3984857

www.tinnemans.nl

Asten
T 0493-692699

Helmond
T 0492-526120

www.acs.nu

info@tinnemans.nl

tom,
gefeliciteerd
met je
nominatie!
d 1

Advertentie Munckhof felicitatie.ind

Tom, súper gefeliciteerd
met je nominatie!
www.vissersolie.nl

-398 50 72 - www.witveld.nl
Steenstraat 20 - Horst - Tel. 077

399 92 00
Stationsstraat 90 Horst (077)

Tom,

voor de
gefeliciteerd met de nominatie
Maas 2012
ondernemersprijs Horst aan de

Veel succes
in de race naar de
ondernemersprijs
Horst aan de
Maas 2012

Connecting customers
to customers

17-09-2012 10:01:26

Wij feliciteren
Tom Roefs
met deze
terechte
nominatie

Tom, gefeliciteerd met je nominatie!

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

0
Acaciastraat 17,Venray T 0478-52100
nl
www.rocom.

OM
HET NIEUWE WERKEN VRAAGT
EVING
EEN ANDERE KANTOOROMG
Martin Cuypers BV feliciteert
Tom Roefs met zijn nominatie!

www.martin-cuypers.nl

Tom Roefs
Munckhof Groep bv te Horst
met de nominatie voor de
Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2012

Tom, van harte gefeliciteerd met je nominatie
voor de Ondernemersprijs 2012!
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Van leerling
tot yogalerares
Ontspannen, dansen en jezelf in de meest gekke kronkels werken.
Fraukje Classen-Mulder (32) is yogalerares voor kinderen in Horst. Ze werkt
bij een basisschool en yoga is haar passie. Hoe combineer je dat?
Fraukje is op haar vijfentwintigste
begonnen met yoga. “Ik ging kijken
hoe zo’n yogales in zijn werk ging en
uiteindelijk deed ik er zelf aan mee. Ik
was nieuwsgierig en ging het steeds
leuker vinden. Ik merkte dat ik er een
krachtiger mens van werd en dat ik
opener werd. Het deed wat met m’n
lichaam en ook werd mijn hoofd er
rustiger van”, vertelt ze.

Meer zelfvertrouwen
“Op vrijdag kon ik helemaal tot rust
komen als ik naar yogales ging en dit
besloot ik uiteindelijk ook aan de kinderen uit te leggen. Ik zei dan tegen ze
dat mijn hoofd vrijdagavond helemaal
vol zat en leeggemaakt moest worden
door tijdens de yogales verschillende
houdingen en ademhalingsoefeningen
uit te voeren. Ze snapte het en wilde
het ook proberen. Na een tijdje kwamen ze zelfs naar me toe of ze nog een
oefening mochten doen in de klas. Dat
vond ik mooi om te zien. De kinderen
werden er zelfverzekerder van en een
meisje bloeide er zelfs helemaal van
op”, vertelt ze.

Een nieuwe uitdaging

Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Boegbeeld van een
Horster miljoenenbedrijf
Tom Roefs is een wat vreemde eend in de bijt tussen de genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de
Maas. Waar het veelal ondernemers zijn die klein zijn begonnen en hun bedrijf langzaam uitbouwden, ging het bij
Tom Roefs een tikje anders.
Munckhof was al volop in ontwikkeling toen Tom
Roefs in 1992 bij de vervoerder kwam om een afdeling
rond zakenreizen op te zetten. Het decennium dat volgde
was roerig voor Munckhof. Het bedrijf werd verkocht aan
vervoersbedrijf Hermes, om later weer zelfstandig verder te
gaan. Tom Roefs ging een tijd zelfstandig met zijn zakenreizen, aanvankelijk samen met Jan Nabben, maar kwam in
2004 met de zakenreizen terug bij Munckhof als directielid
en aandeelhouder. In 2010 nam Roefs het stokje over van
Jan Nabben als algemeen directeur.

Floriade was een prestigeproject
“Ondanks dat we technisch gezien geen familiebedrijf
meer zijn, heeft Munckhof nog wel alle trekken van een
familiebedrijf”, vertelt Tom Roefs over de cultuur van zijn
bedrijf. “We zijn een groot bedrijf met 800 werknemers en
draaien 100 miljoen euro omzet. Toch is de directie bereikbaar, zijn de lijnen kort en staat de deur in principe altijd
open.” Roefs moet erkennen dat het met een dergelijke
omvang onmogelijk is om ieder personeelslid persoonlijk te
kennen. “Maar ik ga wel regelmatig met mensen om tafel
zitten. Niet altijd omdat er problemen zijn. We willen juist
mensen stimuleren om met eigen ideeën te komen.”
Het binnenhalen van de Floriade als klant markeert
voor de Munckhof-directeur dat zijn bedrijf een nieuwe fase
is ingegaan. “Dat was voor ons een prestigeproject. Zo’n
beetje het hele bedrijf was erbij betrokken. De Floriade,
maar ook de NS en het Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
zijn partijen waar we voorheen niet eens mee in gesprek

waren. Nu worden we gevraagd om mee te denken over
mobiliteitsproblemen.”
Volgens Roefs moeten we Munckhof niet meer zien als
alleen vervoerder. Het ontwikkelen van complete vervoersconcepten wordt steeds belangrijker. Zo wordt meer dan de
helft van het werk niet meer door de mensen van Munckhof
gedaan, maar door onderaannemers.

Het is geen soloprestatie
Als voorbeeld van het ’conceptuele’ noemt Tom Roefs
een pilot die zijn bedrijf in Nijmegen draait. Daarin wordt
gekeken of de chauffeurs van Munckhof die ritjes voor
thuiswonende ouderen verzorgen ook kunnen zorgen
voor het meenemen van onder andere pillen, linnengoed
en maaltijden. “We denken dus niet meer vanuit onze
eigen hoek, maar kijken steeds vaker naar de integrale
benadering, naar netwerkoplossingen.” De nominatie voor
de Ondernemersprijs ziet Tom Roefs vooral als een waardering voor het werk van zijn 800 werknemers. “Ik ben
toevallig het boegbeeld, het is geen soloprestatie. Maar het
is leuk dat we ook lokaal in de picture staan.”
Met een dergelijke omvang is het de vraag of Munckhof
nog wel een Horster bedrijf is. Roefs: “Ons hoofdkantoor
staat in Horst en ondanks dat onze activiteiten verspreid
zijn over heel Nederland, wonen en werken veel van onze
mensen in Horst of in de rest van Noord-Limburg. Bovendien
hebben we veel banden met verenigingen hier. Voor ons is
er dus geen enkele aanleiding om uit Horst te vertrekken.
We voelen ons hier thuis.”

“Ik had ondertussen al een paar
oefeningen in de klas gedaan en zag
dat het een geweldig resultaat had.
Door de nieuwsgierigheid en interesse
van de kinderen ben ik vanuit het
speciaal onderwijs mijn yoga oefeningen aan kinderen gaan voorleggen. Ze
reageerden enthousiast, maar voordat
ik begon was het een echte uitdaging.

Ik ging oefeningen in de klas doen
en kon, omdat het kleinere groepen
waren, meer aandacht geven aan de
kinderen. Iedereen reageert tenslotte
anders op een oefening”, legt ze uit.
“Ik deed hetzelfde als wat ik altijd
deed, alleen dan persoonlijker op de
kinderen toegepast.”

Klein klasje
“Nu geef ik les in een yogacentrum in Horst en zie ik dat ik heel veel
met een klein groepje kinderen kan
bereiken. Als basisschoollerares van
groep 3/4 ben ik gewend om met
grote groepen te werken, maar hier in
mijn yogaklasje kan ik kinderen echt
allemaal individueel aandacht geven”,
legt ze uit. “Op school moet ik ze ook
leren lezen, rekenen en schrijven, maar
kinderyoga is vooral gericht op sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.
Ik kan ze op een speelse manier een
balans leren vinden tussen spanning en
ontspanning.”

Individuele aandacht
Op haar les komen verschillende
kinderen af. “Ik geef les aan kinderen
vanaf 4 jaar, maar heb ook kinderen
van 12 jaar in mijn yogagroepen.
Sommige kinderen komen met hun
ouders mee en andere zijn nieuwsgierig, omdat ze het op een poster
hebben gezien”, vertelt ze verder. “Het
belangrijkste is dat kinderen het zelf
willen. Als ze liever naar de dansgarde
of naar het voetballen gaan, moeten ze
dat doen, want dan werkt yoga niet.”
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Ad ve r torial

‘Mensen bewust maken
van een gezonde levensstijl’
Vier van de tien volwassen Nederlanders zijn te zwaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau
voor de Statistiek. Veelal is de oorzaak een verkeerd eetpatroon. Gewichtsconsulente Eveline de Koster van
Wellness centre ANCO kan helpen dit eetpatroon te doorbreken.

Starters in de regio
D.I.O. Vera
Bedrijf
D.I.O. Vera
Eigenaar Tim & Vera
Vercoulen-van Huët
Adres
Kloosterstraat 60
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 077 374 30 98
E-mail
dio-vera@ziggo.nl
Website www.diodrogist.nl
Sector
Drogisterij en
Parfumerie
Start:
04-10-2012
Activiteiten
Verkoop en advies van producten
in de drogisterij en parfumerie.
Doelgroep
Jong en oud kan terecht bij
D.I.O. Vera.

Hoog serviceniveau

Zij staan altijd met een goed
advies voor u klaar. Elke week
zijn er scherpe aanbiedingen van
A-merken.

Scherpe
aanbiedingen
D.I.O. Vera heeft ook een
breed assortiment onder het
eigen merk Idyl. Naast deze
producten kunt u ook terecht
voor onder andere make-up van
Maybelline, Rimmel, huidverzorging van Louis Widmer,
vitaminen, homeopathie,
fytotherapie, parfums, tassen of
een leuk cadeau. U kunt
uitgebreid kennismaken met de
nieuwe winkel en het
assortiment.

Onderscheidend vermogen
D.I.O. Vera kenmerkt zich door
een hoog serviceniveau en een
kwalitatief hoogwaardig
assortiment tegen een scherpe
prijs.
Maar wat is eigenlijk een gezond gewicht?
“Een gezond gewicht kun je berekenen aan de hand van
je BMI (Body Mass Index). Dit geeft aan of je gewicht in
verhouding staat met je lichaamslengte”, legt Eveline de
Koster uit. Heb je een te laag BMI, dan is er sprake van
ondergewicht, een te hoog BMI wijst op overgewicht.
Overigens staat niet altijd een verkeerd eetpatroon aan
de basis van te veel kilo’s. “Dit kan ook een medische
oorzaak hebben. Mochten we dit constateren dan geven
we mensen altijd het advies een arts te raadplegen.”
“Voordat iemand de eerste keer op consult komt,
wordt er eerst een V-check uitgevoerd. Je kunt dit een

soort apk-keuring voor het lichaam noemen. Met de gegevens die hieruit voortkomen, ga ik vervolgens aan de slag.
Ik vraag hem of haar bijvoorbeeld een eetdagboek bij te
houden. Hierin noteer je precies wat je de hele dag door
eet. Zo’n dagboek maakt mensen al vaak meteen meer
bewust van hun eetgewoontes. Weet je dat er nog steeds
veel mensen zijn die niet ontbijten? Omdat ze geen trek
hebben of geen tijd. Terwijl goed ontbijten zo belangrijk
is. Doe je dat niet dan krijg je van die snackmomenten.”
Aan de hand van het eetdagboek wordt een voedingsanalyse en energiebehoefte gemaakt. “Hieruit blijkt wat
het lichaam dagelijks nodig heeft. Vervolgens krijgt de
cliënt een voedingsschema en een boodschappenlijstje
mee. Daarop staat inderdaad welke ingrediënten ze nodig
hebben om een optimale maaltijd te bereiden.” Het programma duurt gemiddeld tien tot twintig weken. Er vindt
wekelijks een consult plaats en een werkboek geeft tips
en oefeningen voor thuis.

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

Beweging en ontspanning
zijn zo belangrijk
Een gezond gewicht bereik je niet alleen door je
voedingspatroon aan te passen. Beweging en zeker ook
ontspanning zijn net zo belangrijk. “Wanneer je nooit
ontspant, altijd maar doorholt, geef je je lichaam geen
rust. We hebben het altijd maar druk, gunnen ons niet de
tijd om te rusten, om een gezonde maaltijd te bereiden.
Mensen denken vaak dat dit veel tijd kost, maar dat valt
mee. Overigens mag je jezelf heus wel wat gunnen hoor.
En heb je de ene dag niet zo gelet op wat je eet, dan kun
je dat de dag erna compenseren, door bijvoorbeeld geen
koekje bij de koffie te nemen.”

Samen zorgen
voor een gezond gewicht
De gewichtsconsulente geeft tips over gezonde
voeding, maar schrijft geen dieet voor. “Door te diëten
creëer je al snel het bekende jojo-effect. Dat willen we
juist voorkomen. We zorgen er samen voor dat je op een
gezond gewicht komt en dat je het ook volhoudt. Daarom
is er de mogelijkheid een vervolgtraject te volgen.
Overigens is het niet nodig om lid te zijn van ANCO om
dit programma te volgen en is er de mogelijkheid dat de
kosten worden vergoed door de verzekering. Voorop staat
dat we mensen bewust willen maken van een gezonde
levensstijl.”

Venrayseweg 114, 5961 AJ Horst Tel 077 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Table of 20

’Netwerken, informeren
en inspireren’
Table of 20 is een nieuw zakelijk netwerk voor vrouwen woonachtig in Horst aan de Maas. Onlangs kwamen de
leden voor de eerste maal bij elkaar.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

laat
je zien

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

De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00
Babykleding - Meubelen Witgoed - Kleding - Schoenen Huishoudelijke artikelen - Boeken
en Lp’s - Electronica - Glaswerk Speelgoed - Porselein
Venloseweg 11 - 5975 PS - Sevenum
Tel. 077- 851 23 53

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Leukste kapsalon van het jaar in Limburg
Table of 20 is een initiatief van
Ingrid van Kempen, Ilona Janssen en
Yvonne Kersten. De groep bestaat
momenteel verder nog uit Nicole Litjens,
Petra Leijssen, Fieke Jansen, Margo van
Heyster en Lilian Keijsers. Het netwerk
heeft als doel elkaar te informeren en
inspireren. En dat is tijdens de eerste
bijeenkomst al gelukt, vertelt Petra
Leijssen. “Het is een heel divers gezelschap en dat maakt het erg leuk om
elkaars verhalen te horen. We hadden
gespreksstof genoeg. We zijn allemaal
ondernemer en dat maakt de gesprekken erg herkenbaar. Vrouwen ondernemen nu eenmaal anders dan mannen.

Het is fijn om op deze manier met elkaar
van gedachten te wisselen.” Dezelfde
mening heeft ook Nicole Litjens. “Bij
de Table of 20 zitten allemaal dames
die dagelijks bezig zijn met het runnen
van een bedrijf en alles wat daarbij
komt kijken. De leden zijn afkomstig
uit diverse sectoren en dat maakt het
interessant en leerzaam. De eerste
bijeenkomst was vooral kennis maken
met elkaar, waarbij direct een gezellige
en open sfeer aanwezig was. Ik heb me
hierbij aangesloten omdat ik denk dat
deze club een mooie aanvulling kan zijn
op mijn huidige netwerk.” Table of 20
is met nadruk geen serviceclub vertelt

Ingrid van Kempen. “Sleutelwoorden zijn
netwerken, informeren en inspireren. Er
bestond nog geen zakelijk netwerk voor
vrouwen in Horst aan de Maas. Voor ons
reden om er zelf een op te richten. We
willen graag doorgroeien naar twintig
leden, vandaar de naam. Onze maandelijkse bijeenkomsten staan telkens
in het teken van een bepaald thema,
waarbij we dan af en toe een spreker
zullen uitnodigen. We gaan ook een keer
een fundraising-evenement organiseren,
maar dat is niet onze hoofdactiviteit.”
Vrouwen kunnen overigens niet zo lid
worden, maar worden voorgedragen
door bestaande leden.

Leukste Kapsalon Limburg
Kapsalon Anja en Loek uit Horst is verkozen tot leukste kapsalon van Limburg. De verkiezing startte afgelopen
mei. In twee rondes werd er gestreden voor de leukste van de gemeente en de leukste van de provincie.

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst
077-398 33 64, info@anjaloek

www.anjaloek.nl

Iedereen bedankt voor de support en het stemmen!

Altijd verrassend!!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

ONZE WERKPLAATS
IS VERHUISD!
et nieuwe
h
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e
b
o
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k
vanaf 23 o de werkplaats:
adres van
T

Klanten konden stemmen op
de kapsalon die volgens hen deze
titel verdient. Voor iedere stem bij
Verkiezing Leukste Kapsalon betaalt de
organisatie samen met haar partners

0,05 euro aan Pink Ribbon, CliniClowns
of War Child. Stemmers bepalen naar
welk goed doel de 5 cent voor hun
stem gaat. Kapsalon Anja en Loek
heeft besloten dat van elke stem op

hun kapsalon 50 eurocent naar Pink
Ribbon gaat. Op 5 november vindt
in Utrecht de uitreiking plaats. Uit de
provinciewinnaars kiest de vakjury ook
de landelijke winnaar.
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H
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3
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W
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S
VENRAY
www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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GEPLUKT

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

Ruud Meijers
Koken met

Randy

Echt groene vingers heeft hij niet, maar als het weer een beetje meezit
dan trekt hij zijn kloffie aan en duikt onmiddellijk de tuin in. Tenminste als
zijn overige vrijwillige werkzaamheden het toelaten. Met veel plezier woont
hij al ruim 33 jaar in Grubbenvorst en toen hij met de VUT ging, vond hij dat
hij iets terug moest doen voor zijn dorp. Deze week wordt Ruud Meijers (65)
geplukt.

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.

Paprika
saus

in de stad. Een Maastrichtenaar blijft
een Maastrichtenaar”, zegt Ruud.

Een verkoopvestiging
in Krefeld
In Amsterdam ging Ruud aan de slag
op de afdeling Verkoop Binnendienst.
Hij organiseerde de verkoop. “Zelf ben
ik niet een echte verkoper. Ik had een
team van medewerkers en faciliteerde
voor hen de verkoop. En als er problemen waren dan bemiddelde ik. Dat is
mijn kracht. Ik kan goed met mensen
communiceren. Ik ben een allemansvriend en probeer conflicten te vermijden.” Net nadat hun dochter Kim (33)
werd geboren togen Ruud, Mieke en
hun zoon Roel (35) samen met zijn
vieren terug naar Limburg en kwamen
in Grubbenvorst terecht. Ruud vond een
baan bij een meubelfabriek in Venlo en
heeft daar 31 jaar met heel veel plezier
gewerkt en de laatste 17 jaar had hij
een verkoopvestiging in Krefeld.
Drie jaar geleden ging Ruud het
rustiger aan doen en inmiddels is hij
met pensioen. Dat was het moment
om iets terug te doen voor zijn dorp.
“Grubbenvorst is een warm en actief
dorp en er is veel te doen. De mensen
zijn aardig en de kleinschaligheid van
zo’n dorp vind ik leuk.” Hij kwam in
aanraking met de dorpsraad. “Ik vond
het belangrijk om de dorpsraad een
gezicht te geven en Grubbenvorst
binnen en buiten de gemeente op de
kaart te zetten.” Sinds drie jaar is Ruud
voorzitter van de dorpsraad. “Zelf ben
ik nooit partijgebonden geweest. Elke

politieke partij heeft voor mij iets goed
of iets slechts. Ook de dorpsraad is niet
partijgebonden”, aldus Ruud. “We hebben genoeg onderwerpen waar we met
onze acht leden van de dorpsraad de
vinger aan de pols houden. Meedenken
bij belangrijke projecten zoals NGB,
Centrumplan, CVI en Floriade en de
randvoorwaarden voor Grubbenvorst
invullen.”

En na afloop ben
je nog steeds even
goede vrienden
Aan de vrijwillige werkzaamheden
van de dorpsraad heeft Ruud inmiddels
een dagtaak. Maar mocht er nog een
uurtje vrij zijn, dan gaat Ruud naar de
sportschool om te fitnessen of klimt
hij op de sportieve fiets. Samen met
drie vrienden verkennen ze de streek,
zo’n zestig kilometer per keer. Een
andere hobby vanuit het verleden is de
judosport. “Ik ging bij mijn neef Pierre
Zenden in Maastricht judoën, die destijds een sportschool was begonnen. In
Grubbenvorst ben ik benaderd om mee
te doen aan een seniorencompetitie.
Daar moest ik uiteindelijk mee stoppen
vanwege een ontsteking aan mijn
schouders. Dat vond ik erg jammer,
want judo is een faire aanvalssport. Je
probeert elkaar in de greep te krijgen
en een punt te scoren, zonder te schoppen, slaan of elkaar echt pijn te doen.
En na afloop ben je nog steeds even
goede vrienden en drink je samen een
pilsje”, zegt Ruud.

Crist Coppens

Benodigdheden:
· 1 rode ui
· 3 paprika’s
· 5 knoflookteentjes

500 gram runderpoulet
€ 5.50

· 2 blaadjes laurier
· 2 takjes tijm
· 100 gram olijfolie
· 100 gram witte wijn
· 250 gram water
· 1 bouillonblokje

Bereiding:
• Maak de ui, knoflook en paprika
schoon;
• zweet ze aan in een beetje olie;
• doe de laurier en tijm erbij en
blus alles af met de vloeistoffen
en het bouillonblokje;
• laat alles 2 uur rustig koken;
• af en toe een beetje water
toevoegen dat verdampt;
• haal de blaadjes laurier en
tijmtakjes eruit;
• pureer de rest met de staafmixer;
• zeef daarna alles en is de saus
klaar om te serveren.

Ruud Meijers is geboren en
getogen in Maastricht, net zoals zijn
vrouw Mieke. Samen trokken ze begin
jaren zeventig naar het westen van het
land. “We wilden meer van de wereld

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Nu

Sudoku

€9,70

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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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

4 verse kipschnitzels € 5.50

BONUS
PUZZEL
4

Eet u smakelijk!

zien en zijn weggegaan toen de stad
begon te groeien met de komst van
de universiteit. We gaan nog steeds
graag terug. Een bezoek aan goede
vrienden of shoppen en lekker eten
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Aanbieding geldig t/m zaterdag 27 oktober 2012

· 50 gram natuurazijn
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Grolsch krat

24x0.33cl van € 12,70
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Begroting 2013

Raadsvergadering
Op dinsdag 30 oktober 2012 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas.
De vergadering begint om 19.00 uur.
Op de agenda staan de volgende punten:
Programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014 t/m 2016
In de Programmabegroting 2013 staan de beleidvoornemens (en de noodzakelijke bezuinigingen) van het gemeentebestuur voor 2013
en de komende jaren.
Ook worden wijzigingen in de begroting van
2012 voorgesteld.

Om de ontstane onduidelijkheid omtrent de aansluitmogelijkheden van glasvezel in het
buitengebied weg te nemen onderstaand bericht van Reggeﬁber:

Glasvezel in het buitengebied Horst aan de Maas
Welkom
Wilt u weten wat de mening van de fracties in
onze gemeenteraad is over deze begroting?
Kom dan luisteren op dinsdag 30 oktober 2012
vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom!
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
En de gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.

Gebruik van de tuinkorf
Drie keer per week worden in de kernen de korven geleegd. In het buitengebied gebeurt dit
twee keer per week.

Grote hoeveelheden tuinafval
en grof tuinafval
(zoals boomstronken en
lange takken)
mogen niet in
de korf
Dan nog kan het een enkele keer gebeuren dat
u een volle tuinkorf aantreft. Om dit te voorkomen, gelden de volgende regels voor het
gebruik van de tuinkorven:
• In de korven mag alléén ﬁjn tuinafval. Dat is
tuinafval dat niet langer is dan 50 centimeter,
zoals bladeren, snoeiafval, planten, grasmaaisel en heggensnoeisel. Langer tuinafval
zorgt ervoor dat de korven niet goed kunnen
worden geleegd.
• Grote hoeveelheden tuinafval en grof tuinafval (zoals boomstronken en lange takken)
mogen niet in de korf. U kunt deze elke zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur gratis inleveren
bij de gemeentewerf aan de Americaanseweg
43 in Horst.
• Grote partijen tuinafval en grof tuinafval kunnen ook op afroep bij u aan huis opgehaald
worden, tegen betaling van de transportkosten. U kunt hiervoor een afspraak maken
via het callcenter van de gemeente, telefoon
077 - 477 97 77.

• Houd de omgeving van de tuinkorf schoon:
het is niet toegestaan tuinafval naast de
korven te deponeren.
• Gebruik de korf ‘sociaal’: uw buren willen hun
tuinafval ook graag kwijt!
Soms wordt ook hout en sloopafval in of naast
de tuinkorven gelegd. Dat is niet toegestaan.
Bouw- en sloopafval kunt u aan huis laten ophalen, als u het verpakt in een speciale ‘BSA’-zak.
Hiervoor zijn twee formaten zakken te koop:
bigbags met een inhoud van 1 m3 en kleinere
zakken met een inhoud van 0,25 m3. Voor het
laten ophalen van het bouw- en sloopafval kunt
u een afspraak maken via het callcenter van de
gemeente, telefoon 077 - 477 97 77.

23 oktober 2012, Horst – De aanleg van het glasvezelnetwerk van Reggeﬁber in Horst aan
de Maas is in volle gang. De interesse voor het glasvezelnetwerk is groot. Gebleken is dat
ook de bewoners in het buitengebied geïnteresseerd zijn in een glasvezelaansluiting van
Reggeﬁber.
De aanleg van glasvezel vindt gewoonlijk
plaats in woonkernen, waar de kosten van
de aanleg zodanig zijn dat een rendabele
exploitatie mogelijk is. In Horst aan de Maas
is gebleken dat er ook in het buitengebied
veel interesse is in glasvezel. Daarom heeft
Reggeﬁber in overleg met de gemeente 31
clusters benoemd.
Momenteel wordt bekeken of er in deze clusters voldoende belangstelling voor glasvezel
bestaat. Inwoners in het buitengebied die
willen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk, dienen zich in te schrijven voor een
glasvezelabonnement in de glasvezelwinkel.
In de glasvezelwinkel is ook informatie te

Wij verzoeken aanbieders om hun materialen pas op de ophaaldag aan de straat te
leggen en alleen mee te geven aan de ﬁrma
Henraath. Mocht u constateren dat toch door
anderen ingezameld wordt dan vragen wij u
het kentekennummer van de auto en/of aanhanger te noteren en de kleur en het merk
van de auto door te geven aan de gemeente
via 077 – 477 97 77.

verkrijgen welke ﬁnanciële bijdrage van de
bewoners gevraagd zal worden voor de
aanleg.
Uiterlijk 31 december wordt op basis van de
inschrijvingen opnieuw gekeken of aanleg
rendabel is. Daarbij wordt ook bekeken wat
de best passende organisatiestructuur (cooperatie oid) zal zijn om de aanleg van het
glasvezelnetwerk te ﬁnancieren.
De glasvezelwinkel is gevestigd aan de
Kerkstraat 5 in Horst. Meer informatie en
de openingstijden van de glasvezelwinkel
zijn te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/
horst-aan-de-maas.

Nieuws
Discozwemmen
vrijdag 26 oktober van 19.00-21.00 uur
Gezond en verantwoord sporten
Bij ons kunt u terecht voor o.a.
Aqua Robics, Aqua Joggen, Aqua varia,
trimzwemmen, M.B.V.O.
Dit alles onder begeleiding van gediplomeerde
zwemonderwijzers.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.

Bekendmakingen

Heeft u een (zeer) grote hoeveelheid bouw- en
sloopafval of heeft u afval met grote afmetingen
dat niet in een big bag past, dan dient u hiervoor
een afvoercontainer te huren bij een gespecialiseerd bedrijf.

Illegale inzameling metaal
De ﬁrma Henraath is door de gemeente
aangewezen als gemeentelijke ophaaldienst
voor de inzameling van metaal en elektrische
apparatuur.
De wagen van de ﬁrma Henraath is duidelijk
herkenbaar aan het logo.
Helaas moeten wij constateren dat illegale,
niet door de gemeente aangewezen inzamelaars actief zijn.

Reggeﬁber neemt voor
1 januari beslissing
m.b.t. buitengebied

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
Peelheideweg 12
Horst
Lindweg 10
Pastoorsveld 59
Bemmelstraat ong. fase 2 (kavel 54)
Veemarkt 1a
Dijkerheideweg 3 en 9
Rietbos, 62
Horst sectie N nummer 822
Leopold Haffmansstraat 72
De Afhang 111 t/m 116 / Janssenweg 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Lottum
Broekhuizerweg 6
Houthuizerweg 20
Hoogheide 6
Meterik
Crommentuijnstraat 60
Rector de Fauwestraat 7
Sevenum
Steeg 21
Steeg 27
Greenportlane
Op den Bergen 10
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Bespreking Poll week 41

Je kunt jeugd niet vroeg genoeg bij de politiek betrekken
Jaarlijks vindt in het gemeentehuis de Wegwijsdag plaats. Middelbare
scholieren ervaren dan zelf hoe het er in de politiek aan toe gaat. Door hen
er actief bij te betrekken begrijpen ze beter waarom bepaalde keuzes worden
gemaakt. Zo zijn ze enthousiast om zich in te zetten voor de maatschappij en
merken dat ze een stem hebben om onderwerpen op de politieke agenda

te zetten. Je kunt jeugd dus niet vroeg genoeg bij de politiek betrekken.
Een stelling waar 62% het mee eens is. De vraag is of jeugd zo’n Wegwijsdag
wel serieus neemt en niet alleen zien als een extra dagje vrij van school.
Dat denkt in elk geval 38% van de stemmers. Politiek en jeugd is geen goede
combinatie.

De bezuinigingen raken de gemeenteraad niet
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeenteraad van Horst aan de Maas gaat 40.000 euro bezuinigen.
Onder meer de fractievergoeding wordt verminderd, het budget voor de
Rekenkamercommissie gaat omlaag en ook aan de opleidingskosten kan minder
worden uitgegeven. Dat is althans de mening van de raad. Goed idee, want
waarom zouden wij alleen de broekriem aan moeten trekken? Als de gemeente
moet bezuinigen, dan kan dat ook op andere manieren dan de belasting te
verhogen of de subsidie te verlagen.
De gemeenteraad is er echter voor om de belangen van de gemeenschap

Anoniemand

te dienen en het College van B&W te controleren. Ga je in hun budget snijden,
dan kunnen zij die controlerende taak niet meer goed of voldoende uitvoeren.
Nieuwe raadsleden kunnen niet meer worden opgeleid doordat bijvoorbeeld
hun fractievergoeding niet toereikend is. Van de andere kant zorgt een fractie er
zelf wel voor dat ze goede en bekwame raadsleden levert en dat ze efficiënter
stukken naar de Rekenkamercommissie stuurt. Daardoor zal de kwaliteit van de
gemeenteraad niet omlaag gaan. De bezuinigingen raken de gemeenteraad niet.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > Beeldbepalende gebouwen moeten koste wat kost behouden worden
> eens 57% oneens 43%

Lorbaan 23a – 5966 PG America Tel.077-4641999
Info@timmermansagriservice.nl www.timmermansagriservice.nl

GRONDMONSTERS
VOOR AALTJES EN BEMESTING

Koplamp-reparatie:

BRENG UW PH OP PEIL MET

mat geslagen glas weer als nieuw!

CALCIUMGRANULAAT

Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

GRONDONTSMETTEN MET GPS,
AALTJES BESTRIJDING

(fosfaatvrij)

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Grenzeloos lekker!

STUNTPRIJS:
ZACHT BELEGEN per kilo 6,95
DE LEKKERSTE JONG BELEGEN KAAS

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas,
broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren
door ons zonder de rits
te vervangen!

Toos en Rob Wagenaar

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!

Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

www.vanderwijstkleinvak.nl

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
OVERTREKKEN | LAKENS |

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Ze zijn er weer
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0 (€ 1,50 p/st)
7 stuks € 10,0
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DE NIEUWE COLLECTIE

Zie ook:

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!
Geldig op dinsdag 30 oktober 2012

Mijn allereerste column
schreef ik twee weken
geleden. Het leverde me
positieve en negatieve reacties
op. Niet alleen thuis of op mijn
werk, maar ook op onze
website nam een bezoeker de
moeite een reactie achter te
laten, maar hierover later
meer.
Het lijkt me handig om
mijzelf een keer voor te stellen,
aangezien ik vermoed dat nog
niet bij iedereen een lampje
gaat branden als ze mijn naam
en foto zien. Herman van Aalst is
de naam en ik ben
hoofdredacteur van dit
nieuwsblad. Samen met een
sterk team breng ik elke
donderdag een nieuwe editie
van ons nieuwsblad uit. De ene
week wat mooier en
interessanter dan de andere.
Uiteraard boks ik dit niet alleen
voor elkaar. Integendeel,
wekelijks werken diverse
redacteuren, commercieel
adviseurs, vormgevers,
opmakers en bezorgers hard en
nauw samen om een nieuwe
editie in elkaar te zetten. Helaas
biedt deze column te weinig
ruimte om hen een keer in het
zonnetje te zetten.
Terug naar de reactie op onze
website op mijn eerste column.
Het is niet zozeer dat diegene
valt over het aantal keren dat ik
het woord mooi gebruik of dat ik
reclame zou maken voor een
andere gemeente dan Horst. Het
gaat mij erom dat diegene dat
onder een fictieve naam doet.
Lekker makkelijk, heerlijk
anoniem je mening verkondigen.
Natuurlijk zijn er in Horst aan de
Maas andere ontwikkelingen en
uitdagingen waar we ons druk
over moeten maken. En gelukkig
doen we dat ook. Kijk maar naar
de verhitte discussies over het
afvalbeleid op onze website.
Goed dat hierover vraagtekens
zijn, terecht dat mensen kritisch
blijven kijken en ik nodig
iedereen uit om zijn of haar
mening via onze media te
blijven verkondigen. Wees de
volgende keer dan wel een
echte man of vrouw en zet
boven je mening je echte naam.
Of wil je, zoals een bekend
cabaretier het ooit prachtig
verwoordde lekker anoniemand
zijn.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Begroting 2013
Tijdens de komende raadsvergadering van 30 oktober staat onder
andere de begroting voor 2013 op de agenda. De voorlaatste begroting
van deze coalitie. Wat is de inzet van D66?
D66 is in grote lijnen tevreden
met deze begroting. De gemeente
heeft, ondanks de economische
crisis nog steeds een solide
financiële basis. Er is geen noodzaak
extra te bezuinigen en ook de

lasten voor de burgers en bedrijven
blijven op een redelijk niveau.
Wij hebben nog wel een paar vragen,
bijvoorbeeld over de voorgenomen
sluiting van de bibliotheek in
Sevenum. Het college lijkt van

plan de bibliotheek te sluiten per
1 januari 2013, maar in de begroting
zien we dit voornemen niet terug.
Wij zijn benieuwd hoe dat zit.
D66 heeft steeds gezegd
tegen de bezuinigingen op het
bibliotheekwerk te zijn en wij zullen
ons blijven inzetten om de sluiting
van die bibliotheek tegen te houden.
Een andere vraag betreft de planning

van de aanleg van het gehele
fietspad tussen Broekhuizen en Horst.
In de begroting is daarvoor een
bedrag gereserveerd, maar wij weten
niet of dat voldoende is en hebben
ook nog geen inzicht in de planning.
Ook daarover zullen wij vragen
stellen. Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat.

Wij zitten aanstaande zaterdag
27 oktober van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek van Horst weer
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman
fractievoorzitter
D66 Horst a/d Maas

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

Ingezonden brief

Stil centrum
Afgelopen weekend 13/14 oktober, kon ik als bijna centrum bewoner
de slaap niet vatten, het was zo stil in het dorp. Ik kon er echt niet van
slapen. Op maandagavond na de sporttraining hadden we het erover en
we waren het er snel over eens. Het kan toch niet waar zijn dat er een
weekend in Horst niets te doen is, geen braderie of herftsfeest of oktoberfest of wat dan ook.
We Hebben toen ook meteen
besloten om volgend jaar voor dit

stille weekend iets te organiseren. We
hebben een plaatselijke ondernemer

die niet begaan is met de mensen uit
Horst bereid gevonden het feest te
sponsoren. Over een naam hebben
we ook al nagedacht, wat te denken
van Bijna Boemel Weekend of Half
Herfstfeest, maar we kunnen ook nog
een prijsvraag uitschrijven om tot een
orginele naam te komen. We hebben ook al een evenementenbureau

benaderd en die zagen er zeker brood
in. Wat betreft vergunningen zal het
geen probleem zijn, het is innovatief
en in dit weekend staat nog niks dus
dat is al bijna rond. Ik zal dit idee ook
doorspelen aan de feestcommissie
van de gemeenteraad, we willen niet
alleen pronken met deze veren. Als we
er zo voor zorgen dat we alle week-

enden voortaan een evenement of
feest hebben in het dorp, dan kan ik
goed slapen en weten we zeker dat
onze oorspronkelijke feesten Kermis
en Carnaval in de toekomst helemaal
niet meer bezocht worden.
Jan Jacobs
bijna centrumbewoner

er wordt weer gebouwd in blitterswijck!
27 woningen waarvan nog enkele te koop!
Halfvrijstaande woningen: Vanaf € 160.000* v.o.n.
*casco, excl. garage en opties
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Vormt uw huidige woning een belemmering?
Informeer naar onze verkoopgarantie!
Kijk op www.eckmanshof.nl of bel (0478) 51 66 05

It’s Clean

Op zoek naar vast werk
in een moderne omgeving?
Verstappen Verpakkingen is wegens uitbreiding van de huidige activiteiten
op zoek naar:

Teamleider vormafdeling
+

meewerkend voorman (Fulltime MBO niveau)
Voor meer informatie kijk dan op www.verstappenverpakkingen.nl

maakt schoon op uw wensen

zoekt flexibel
gemotiveerd
personeel

voor klanten in
Kronenberg en Beringe
Stuur je cv naar
its-clean@live.nl of
bel 0642825513
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl
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Nacht van de Nacht

Wandeling
in het donker
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Jong Nederland America
snoeit De Schaak
Na drie jaar Het Kerkbos gesnoeid te hebben is Jong Nederland America dit jaar door de boswachters van
Staatsbosbeheer gevraagd om in De Schadijkse Bossen aan de slag te gaan.

De Groengroep organiseert in het kader van de Nacht van de Nacht op
zaterdag 27 oktober vanaf 19.00 uur een wandeling in het donker. Wat is
de Nacht van de Nacht?
Met de campagne willen Natuur
en Milieu en de provinciale milieufederaties aandacht vragen voor het
gebrek aan echte donkere nachten
in Nederland. De locatie is dit jaar op
27 oktober in de Peel en als startplek
is gekozen voor het Jong Nederland
gebouw nabij de Smelentos in
Evertsoord. Er worden 2 groepen
geformeerd. Een groep die liever

wat korter loopt, kan dan met eigen
vervoer naar de ingang van de Peel
(hoek Kerkkuilenweg/Kanaalweg).
De mensen die graag wat verder
wandelen, vertrekken rechtstreeks
vanaf het gebouw Jong Nederland.
Onderweg zijn er verrassende
optredens van de theatergroep
‘Met Uitzondering van Truus’ en een
klankexperiment van Marjan Wolfs.

Gevleugelde Vrienden Wanssum

Veertig jaar
vogelmarkt
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
dit jaar voor het veertigste jaar op rij maandelijks een vogelmarkt. De
volgende markt, op 28 oktober in ’t Brugeind in Meerlo, heeft daarom
een feestelijk tintje.
In oktober 1972 werd door
3 leden van de vereniging de
vogelmarkt opgericht, met als
doelstelling onderling vogels te
ruilen of te verkopen. Omdat er in
die tijd nog niet veel vogelmarkten
werden gehouden kwamen er
ook al snel vogelliefhebbers van
buiten af om vogels te kopen of te
verkopen. Enkele jaren later werd
de vogelmarkt uitgebreid met
kleindieren. De vereniging heeft ook

enkele moeilijke jaren gekend met de
vogelmarkt, de bezoekersaantallen
liepen terug en ook het aanbod van
vogels werd kleiner. Enkele personen
van de vereniging hebben toen een
marktcommissie gevormd en de
schouders er weer onder gezet en
de markt begon langzaam weer tot
bloei te komen. Op de vogelmarkt
van 28 oktober wordt dit jubileum
feestelijk gevierd. Voor iedere
bezoeker is er een kleine attentie.

Ervaar zelf wat 25 jaar ervaring voor u kan betekenen.
Neem contact op voor een persoonlijk en duidelijk advies!

www.spreeuwenbergadministratie.nl
Meldersloseweg 139, 5962 AA Melderslo T 077 - 398 71 22

Op het heideveld nabij de Slikweg
zijn de laatste jaren heel wat berkenen dennenbomen aan het groeien
waardoor het heidegebied daar dreigt
te verdwijnen.

Ook de Amerikaanse Vogelkers
rukt hier op en dit mag natuurlijk niet
gebeuren.
Daarom zijn er op zaterdag 20
oktober 23 jeugdleden en 10 vrijwil-

ligers van JNA aan de slag gegaan met
hand- en beugelzagen en snoeischaren. De opdracht was duidelijk voor
de Jong Nederlanders, alle boompjes
moesten om.

Vollemaanwandeling in het
Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert maandag 29 oktober een vollemaanwandeling door het Schuitwater voor
belangstellenden en leden. De wandeling start om 20.00 uur bij theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen.
Als de mens ’s nachts het bos
in gaat, schakelt hij automatisch
over op andere zintuigen: hij gaat
meer luisteren, ruiken en voelen

met zijn voeten. Het lijkt overal stil,
nachtdieren zoals de muis, das en uil,
laten zich niet vaak horen, maar zijn
wel actief. ’s Nachts scharrelen ze hun

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

Voor een
‘werelds’ cadeau

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

kostje bij elkaar. Wij zien ze misschien
wel niet, maar zij zien, horen en
ruiken ons wel degelijk.

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

+ 1e 6 maande
Spotify Prem n gratis
(t.w.v. €10,-) ium

Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

INCLUSIEF

Desire C

URBEATS
HEADSET

• Android 4.0
• 3,5 inch touchscreen
• In het rood, zwart en wit

T.W.V. €99,95
EN EEN
2 GB MICRO
SD-KAART!*

in combinatie met:
2-jarig Hi messaging Medium
+ 150 min/sms + ToestelLease *
nu de 1e 12 maanden
van € 32,50 voor
Geen bijbetaling

€ 16,25

*Kijk voor de Hi ToestelLease voorwaarden op hi.nl. Zet-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Actie geldig t/m 31-10-2012.

KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
@welcombijkivits •

OP

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.

25
jaar

p/mnd

Welcom bij Kivits • De Bleek 58-60 • 5801 MD Venray • Tel. 0478 - 58 11 60 •

NU 6% BTW

NITAIR EN
TEGELS, SA

Welcom bij Kivits
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Stichting Vrienden van
Christopher bezoekt Ghana

Wout Poels
Fanclubdag
De tweede Wout Poels Fanclubdag vindt plaats op zaterdag
27 oktober op het dorpsplein en in Café De Zwart in Blitterswijck.
Het programma start om
10.30 uur met de Henk Poels
Memorial toertocht. Deze tocht is
vernoemd naar de begin dit jaar
overleden vader en grootste fan
van Wout, Henk Poels. De moeder
van Wout, Wilhelmien Poels geeft
het startsein, waarna Wout en de
vele tientallen amateurs wielrenners een toertocht van ongeveer 50

verenigingen 19

De Sevenumse Stichting Vrienden van Christopher vetrekt deze week naar Ghana. De stichting steunt daar een
vrouwen boom-plant-project in Kandiga. Afgelopen juli overleed de Ghanese projectleider, hij wordt komend
weekend begraven. De stichting bekijkt nu of het project een doorstart kan maken.

kilometer maken. Iedereen met een
renfiets mag hier gratis aan deelnemen. Het officiële programma van
de Wout Poels Fanclubdag is van
13.00 tot 16.00 uur met onder andere
een demo Mountain Bike, springkussen, Fietssimulator Alpe d’Huez
van Tweewieler Dekkers Wanssum,
muziek en de verkiezing fan van het
jaar 2012.

Ruiterclub
Wittenhorst huldigt
kampioenen
Het zomerseizoen was voor Ruiterclub Wittenhorst een groot succes.
Ze mochten vele kampioenen in hun armen sluiten. Daarom vindt er op
26 oktober een receptie plaats.
Op 6 mei was er een eventingwedstrijd in Castenray. Het lukte
Linda Smulders en O’Neill S om hier
in de klasse Zwaar Regiokampioen
van Limburg te worden. Op 1 juli
tijdens de Regiokampioenschappen
voor verenigingen werd Ruiterclub
Wittenhorst verenigingskampioen.
Tijdens de Hippiade, oftewel de
Nederlandse Kampioenschappen
op zaterdag 22 september te
Ermelo werd Ruiterclub Wittenhorst
Nederlands Reservekampioen bij de
strijd om de verenigingskampioenschappen.
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Het adrae rkbeheer!
wagenp

Op zondag 12 augustus werden in Baexem de Limburgse
Kampioenschappen outdoor verreden. In de rubriek viertallen klasse
Licht werd Ruiterclub Wittenhorst
Limburgs Kampioen. Verder behaalde
Edwin Verdellen op deze dag de
kampioenstitel binnen in het springen
Licht. Hij deed dit met Cavallo V.
Ter gelegenheid van deze successen biedt Ruiterclub Wittenhorst hun
kampioenen een receptie aan.
De receptie is op vrijdag
26 oktober van 20.00 tot 21.00 uur in
Manege Wieneshof te Hegelsom.

Sinds 2005 ondersteunt Stichting
Vrienden van Christopher een groep
vrouwelijke boomplanters in Kandiga.
De aanplant van bomen is noodzakelijk om de uitdijende Sahara
tegen te houden. Zij vormt een
bedreiging voor de bewoners en
maakt landbouw onmogelijk. Een
groep arme ongeschoolde vrouwen
uit een gemeenschap bij Kandiga had
gehoord dat door de aanplant van
bomen leefomstandigheden zouden

kunnen verbeteren. Zij startte met het
planten van bomen. Een van de weinig
geschoolde ontwikkelingswerkers
uit het gehucht, Patrick Agesoba,
nam het initiatief om de vrouwen
te helpen. Hij bracht Vrienden van
Christopher in contact met de vrouwen.
Met video-rapportages en rapportjes
informeerde Patrick de stichting
over de ontwikkelingen en kwam er
een financiële ondersteuning vanuit
Nederland op gang.

De bestuurders Jan Wijnen en
Peter Nellen uit Sevenum gaan
bekijken of er voldoende draagvlak
en kwaliteit aanwezig is om te blijven
ondersteunen. Als de doorstart van het
project niet reëel blijkt te zijn, dan kan
het betekenen dat de stichting stopt
met het ondersteunen van dit project.
Stichting Vrienden van
Christopher ondersteunt naast
boomplantactiviteiten ook andere
plattelandsprojecten in Noord Ghana.

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

Zondag 28 oktober

Dolle Dagen
start donderdag 25 oktober
Nu heel veel schoenen met
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Pieter Tiddens
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10% 20%
30% 40%
korting

Zondag 28 oktober open van 12 tot 17 uur
gratis parkeren
Óók voor grote en kleine maten voor dames en heren

VAN DE VEN SCHOENMODE

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077

www.vandevenschoenmode.com

Al meer dan 35 jaar een begrip voor Venray en verre omgeving

(ook op merkschoenen,
voor losse steunzolen)
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DECULTUURRECENSENT
De cultuurrecensenten
Voorstelling
Theater is

en dan is het eigenlijk al te laat om aan
te sluiten. Ik mis hierdoor ook heel veel
feestjes.
De hoogtepunten in je carrière heb je
die al gehad of moeten die nog
komen?
(Lachend) Ik ben eigenlijk alweer een
beetje op de terugweg, nee grapje.
Ik heb laatst wel al een keer in Carré
mogen spelen, dat was wel echt heel
erg leuk. Maar dat was tijdens een
cabaretmarathon, met heel veel andere

Hans van de Pasch (15) en Mieke van de Riet (15)
Pieter Derks – Van Nature (try-out)
Mensen meenemen in je verhaal.

cabaretiers. Ook wil ik nog een keer
een oudejaarsconference doen, dat lijkt
me wel heel erg gaaf. Dus een oudejaarsconference in Carré!
De voorstelling volgens Mieke en
Hans in drie woorden:
Humoristisch en herkenbaar
De volgende voorstelling van
Kukeleku is:
Pieter Tiddens – FamiliePretCabaret (6+)
zondagmiddag 28 oktober.

Kassatoppertje

Hamburgersnack
met frisdrank 33cl
2.10

1.00

brood- en banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Nijmegen.
Heb je vrouw/vriendin, kinderen,
huisdieren?
Ja, ik heb een vriendin en ik ga in mei
trouwen. Daarbij heb ik ook nog een
kat.
Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde vroeger ook al cabaretier of
acteur worden, ik was op de basisschool al bezig met toneelstukjes te
maken en liedjes te schrijven/zingen.
Ik ben ook naar een middelbare school
geweest met heel veel toneelklassen en kerstvieringen en waar je kon

optreden.
Als je wist hoe het vak in elkaar zat
was je het dan gaan doen als beroep
en wil je hier altijd nog mee
doorgaan?
Ja, dan was ik nog cabaretier geworden. Nu ik bij De Wereld Draait Door
(DWDD) ben, komen er ook meer
mensen kijken en heb ik ook meer boekingen. Dat is natuurlijk leuker, want
soms heb ik ook avonden gehad dat
ik voor een zaal met vijftien mensen
stond te spelen. Toen dacht ik, moet ik
hier altijd mee doorgaan? Maar dat is
ook goed gekomen, ik wil dit ook nog

ANGELS JEANS

heel lang blijven doen.
Wat vind je het leukst aan cabaret en
wat niet?
Nou, het leukste aan cabaret vind ik
toch wel dat als ik iets lees of ik iets
zie en dat ik me daar boos over kan
maken, dat ik dan die boosheid kan
uiten en dat ik er dan nog drie grappen
overheen kan maken en dat we het
dan met zijn allen verwerkt hebben.
Dat ik er dan ook nog om kan lachen,
vind ik wel heel erg leuk. Minder leuk
is als ik ’s avonds alleen thuis kom van
een optreden, dan liggen mijn vrienden
al in bed. Of zijn ze al allemaal dronken

Nu in nieuwe k leuren verk rijgbaar:
robijn rood, oker en donkergroen!
En voor Angels Jeans geldt natuurlijk ook:

bij aankoop van 2 broeken naar keuze

€ 10,- KORTING
Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

vanBree Store

Hoofdstraat 12 Horst

vanBree
Store
Dé specialist
in broeken!

(aan het parkeerterrein, vlakbij de Action)

Dé specialist in broeken!

Informeer in onze winkels naar de voorwaarden!

De enige echte
professionele drumschool
in de regio!
• opleiding volgens het gentle teaching principe;
• veelzijdige muziekstijlen;
• voorbereiding jazz/latindrumsconservatorium-rockacademie;
• drum rudiments/trommel techniek/theorie;
• twinpedaaltechnieken/clave voetpedaal;
• improvisatie en (samen)spel.

Met discipline, passie en plezier drummen (bij)leren!
Gebr. Van Doornelaan 21 • 5961 BA Horst • Tel: 06- 13 15 90 63

www.drumschool-marcelsiebers.nl

Peelrand In de media!

www.funda.nl www.peelrand.com

MEERLO
Van Myrlaerstraat 10

•

HORST
Venrayseweg 104

•

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.
•Uitgebouwde 2/1 kap woning met garage
•Riante leefkeuken, woonkamer 37m², carport
•4 slaapkamers, dakkapel 2e verd. Fraai sanitair
•Garage maar liefst 37m²! Multi-inzetbaar!

Vraagprijs: € 499.000,- k.k.
• Vrijstaande semi-bungalow op riante kavel!
• Loods ca. 215 m² met legio mogelijkheden
• 4 slpks, luxe keuken in grote aanbouw
• Kavel met tuin en wei, totaal 3.130 m²!

Schoolstraat 25a 5801 BN VENRAY • Telefoon: (0478) 568846 • info@peelrand.com

25
10

jongeren 21

15 VRAGEN aan Jikke van Gerven 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

Jikke van Gerven
14 jaar
Swolgen
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik bijna elke avond in de speelgoedkast klom, om samen met mijn broers
een huiskamerconcert voor de rest van
de familie te geven. Het liedje van Pietje
Paddestoel of een ander rockliedje
waren favoriet. Mijn broers speelden dan
gitaar en ik drumde en zong.
Wat is de grootste leugen die je ooit
hebt verteld?
Ik heb een hekel aan liegen, of ik het
nu zelf doe of dat er tegen mij gelogen
wordt. Maar natuurlijk heb ik ook wel
eens van die kleine leugentjes, over een
koekje meer of minder bijvoorbeeld.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Ik zou wel gedachten willen kunnen
lezen. Dan weet ik ook eens wat mensen
nou eigenlijk echt denken. Ik zou dan
denk ik veel dingen vragen die ik anders
niet zo snel gevraagd zou hebben.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een strand van een lekker warm land
met daarop een mooie stal voor mijn
pony. Een strandbar, waar ik met vriendinnen een mooi feestje kan bouwen en
natuurlijk kan een stel leuke jongens ook
geen kwaad.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben eigenlijk op heel veel mensen
echt trots, maar vooral op mijn broer
omdat hij strijdt tegen kanker. Heel heftig, maar daar leer je ook heel veel van.
Ook ben ik supertrots op pap en mama,
omdat ze me alles hebben geleerd. En
natuurlijk ben ik trots op mijn vriendinnen, omdat ze altijd voor me klaar staan.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?

Allerheiligen
Bloemarrangementen

14,95

voor op het graf

v.a.

Winterhei
0.95 per stuk

8 voor

Potchrysanten

Ik vind eigenlijk heel veel liedjes mooi,
maar Lion in the Morning Sun van Will
and The People is wel erg leuk, omdat
iedereen deze lekker kan meezingen.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou eerst een mooie wedstrijd voetballen, in een mannenteam uiteraard,
en daarna met het hele team de kantine
of het café induiken en tot in de late
uurtjes door feesten.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb eigenlijk maar één echte trend
gevold en dat is knikkeren. Ik had altijd
een zak vol met knikkers en natuurlijk wilde ik altijd heel graag winnen.
Die zak heb ik zeker nog, die ligt nog
gewoon op zolder.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

laat
je zien

5,95

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

1,50
v.a. 4,95

Plantenarrangementen

voor buiten

v.a.

Violen (per tray = 12 st.)

8,95
3,95

Telefonisch bestellen
kan ook: 077-3986577
Hoofdstraat 10, Horst

www.villafleur.nl

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

(diverse kleuren en maten) v.a.

Bolchrysanten

Het gebied Karinthië in Oostenrijk, daar
gaan we weleens op vakantie of in
Italië. De mensen zijn daar altijd zo aardig, het is vaak mooi weer en ik hou van
het lekkere eten. Daar komt bij dat ik
niet zo van steden houd, geef mij maar
een boerderij. Haha.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat was denk ik wel de keer toen we
een surpriseparty hadden georganiseerd
voor een vriendin van me. Ze was er erg
blij mee en het was een supergezellige
avond.
Telefonisch eten bestellen: waar bel je
naar toe?
Naar Hart van Horst om een lekkere kapsalon shoarma te bestellen! Of toch naar
mijn moeder, voor een bord boerenkool.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik ben eigenlijk niet echt bang voor iets.
We hebben zelf een heleboel dieren
thuis. Ik moet wel toegeven dat ik het
liever aan iemand anders over laat om
bij de kippen in de wei te gaan, maar
voor de rest van de beestenboel thuis
ben ik echt niet bang.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Niet al te laat op staan, een wedstrijd
rijden met mijn pony en die natuurlijk
ook winnen. Dan snel met wat vriendinnen de stad induiken om nog iets leuks
te kopen, samen ergens uit eten en
eindigen op een feest en het erg laat
maken, haha.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou niet snel een tatoeage nemen,
maar als ik er een neem dan zou ik denk
ik voor een tekstje met een betekenis
of iets dergelijks gaan. Die zou ik dan op
mijn pols of enkel laten zetten, denk ik.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou wel weten wat ik ga doen nadat
ik klaar ben op het Dendron College. Ik
hoop op zoiets als media-vormgeving
of fotograaf. Voor de rest laat ik me
verrassen!

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Column

Pilates
Een sport voor mind & body
en erg rustgevend, zoals ze dat
altijd zo mooi formuleren.
Klinkt goed, toch? Een mooi
lichaam en goede zin kweken
zonder moe te worden of je in
het zweet te werken.
Tenminste, ik denk dat ik het zo
mag opvatten? Erg verleidelijk,
dat moest en zou geprobeerd
worden.
Het feit dat je lekker op je
sokken de les in mag, voor ieder
een matje klaar lag en
kalmerende muziek door de
sportzaal galmde bewees
genoeg: dit wordt een uurtje
heerlijk relaxen. Een beetje over
die mat rollen, alles rekken en
strekken en geheel herboren
terug naar huis. Was dat maar
waar... Ik waarschuw je: pilates is
niet wat het lijkt! Het gaat
stiekem toch net even wat verder
dan wat liggen te rollebollen over
je matje. Ik wist niet wat ik
meemaakte. Voelde spieren die
ik nog nooit eerder gevoeld had,
wist überhaupt niet dat ik ze had.
Stuntelde mezelf iedere oefening
weer opnieuw in de knoop om
me er vervolgens, voor de
volgende oefening, weer uit te
vouwen. En ze riep maar: blijven
ademen, in en … weer uit, heb
controle over je ademhaling. Eh…
Hoe dan? Ik lig volkomen over
elkaar gevouwen, mijn longen
krijgen niet echt de kans om zich
te vullen met lucht. Hoe moet ik
in godsnaam mijn ademhaling
onder controle houden, als ik niet
eens kán ademen. Dan was het
ook nog de bedoeling constant
mijn navel in te houden. Ja hoor,
ook dat nog. Ik moest me eerst
weer even oriënteren, zo in de
knoop lag ik, steeds opnieuw,
eh.. navel? Waar zit die ook
alweer?
Een sport voor mind & body,
nou ja goed, het klopt wel. Ik
ontdekte spieren die ik nooit
eerder gevoeld heb, zelfs de dag
erna kwam ik tot nieuwe
ontdekkingen (nog meer dan
tijdens de work-out zelf),
spierkracht heb ik dus wel
opgebouwd. Ook mind kwam
aardig aan bod, mijn hersens
kraakten flink, navel, navel,
navel: eh... waar zit dat ding ook
alweer?
Mies
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Gymnastiekvereniging HoSeMa

Viering vijfjarig
bestaan

Gymnastiekvereniging HoSeMa viert op zondag 4 november haar
vijfjarig bestaan met een circusvoorstelling waarbij alle negen groepen
een eigen optreden verzorgen. De eerste voorstelling is om 11.00 uur en
de tweede om 14.30 uur.
Voor deze gelegenheid wordt
sporthal De Berkel in Horst omgebouwd
tot een ware circustent. Alle groepen
verzorgen een eigen act, compleet
verzorgd met kostuums en schmink. De
leden zijn al vanaf het begin van het
nieuwe seizoen bezig met instuderen
van hun act. Er is een speciale openingsact en een grand finale. Na jaren
van afwezigheid van een gymnas-

tiekvereniging in Horst en Sevenum is
zes jaar geleden besloten om toch te
proberen weer een vereniging van de
grond te krijgen. Samen met Sport 3, de
KNGU, oud bestuursleden/train(st)ers
van beide voormalige gymnastiekverenigingen Hellas en Swentibold en een
groep ouders werd een start voor de
nieuwe club gemaakt. In augustus 2007
werd het startsein gegeven.

ACC De Paradijsracers

Mountainbike Cyclo-cross Horst
Limburg Express Cycling Team kan terugkijken op een geslaagde dag vol mooie wielersport op de
Reulsberg in Horst. Het evenement trok mede door het mooie weer een record aantal deelnemers.
Ook waren er goede resultaten voor enkele mountainbikers uit Horst aan de Maas. Bij de MTB amateurs
werden Dave Vermazeren uit Horst, Lucien Volleberg uit Hegelsom en Lex van Enckevort uit Sevenum
respectievelijk vierde, vijfde en achtste achter winnaar Gijs Dohmen uit Swalmen. In de categorie MTB
masters ging de dagwinst naar Peter Nielen uit Sevenum.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

THUISZORG HELPENDE HAND
Werken in een jonge, groeiende organisatie waarin kwaliteit, betrokkenheid,
vertrouwen en veiligheid centraal staat, kan bij Thuiszorg Helpende Hand!
Onze organisatie telt ongeveer 300 cliënten en heeft ruim 100 medewerkers.
Het werkgebied is gemeente Venlo, Peel & Maas, Horst aan de Maas.
Wij bieden de cliënt datgene wat nodig is om in de eigen vertrouwde omgeving
te blijven wonen. Persoonlijke benadering en een open communicatie
is wat wij belangrijk vinden.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s:

Verzorgende (IG) m/v
Verpleegkundige m/v
Behalve het verzorgen van cliënten kun je doorgroeien naar de functie van coach
(FWG 40). Dit wil zeggen dat je het eerste aanspreekpunt bent voor cliënten,
collega’s en mantelzorgers. Je hebt overleg met verschillende disciplines en je
legt huisbezoeken af.

Wij bieden:
Goed werkgeverschap staat bij Thuiszorg Helpende Hand hoog in het vaandel.
Behalve goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleiding en bijscholing,
vinden wij eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk. Medewerkers die open staan
voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en die keuzes durven te maken krijgen bij
ons de ruimte.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en vind je het leuk om in een kleine,
persoonlijke organisatie te werken mail je cv en motivatie naar e.wit@thuiszorghh.nl

Clubkampioenschappen
Autocrossclub De Paradijsracers houdt haar jaarlijkse clubkampioenschap op 28 oktober op het terrein aan de Witveldweg in Grubbenvorst.
De wedstrijden zijn van 10.30 tot 17.00 uur.
De Paradijsracers is een club met
97 leden. Hiervan rijden er tachtig met
de clubcross mee. De cross is verdeeld
in veertig manches, in licentierijders
en balkenklasse rijders. De licentierijders rijden in drie manches om het
clubkampioenschap. Verder zijn er de
H&H Marktkramen klasse, de Lumar
klasse en de Paradijs klasse. Hiervoor
strijden de coureurs in een startopstelling van een winnaarsrace. De
Melderse balkenklasse is alleen voor
inwoners van Melderslo. Ze hebben
het afgelopen jaar al zes manches
gereden. In de top van het klassement
staan Marcel Driessen, John Houwen
en Marcel van Kuijck genoteerd. Zij

strijden met 2x21 coureurs aan de
start in drie manches om de uiteindelijke winnaar van de Rinus Henraath
wisseltroffee. De andere leden die
met een balkenauto rijden, strijden
in 3 manches om het clubkampioenschap. Daarnaast zijn er de damesklasse en een groep met instapjeugd.
Hier mag jeugd van 12 tot en met
17 jaar rijden in een auto van een
lid. Langs deze coureurs moet wel
een bijrijder zitten. Verder is er een
groep met instap volwassenen. Dit zijn
volwassenen die nog nooit of zelden
gereden hebben. De laatste manche
is de balkenfunklasse. Voor verdere
informatie zie www.paradijsracers.nl

Hovoc heren
verslaat Kessel
voor thuispubliek
Door: Volleybalvereniging Hovoc
In een zinderende wedstrijd heeft het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst met 3-1 gewonnen van VC Kessel HS 1.
Het massaal aanwezige publiek in de Dendron sporthal werd getrakteerd
op een enerverend duel.
Hovoc HS 1 coach Bob Soberjé
kampte door blessures met een krappe
selectie en had voormalig B-League
speler Niek Jans bereid gevonden zijn
oude team, waar de Horstenaar dit jaar
samen mee traint, te komen versterken. De eerste set produceerde Kessel
met haar sprongservices een flinke
servicedruk, waardoor Hovoc grote
moeite had de pass onder controle te
krijgen. De Kesselnaren wonnen dan
ook vrij eenvoudig met 14-25.
De thuisclub, die zich gesteund
zag door de toeschouwers, begon
gedurende de tweede set beter te
draaien, kwam in haar spel en met
veel inzet en enthousiasme draaide
het de rollen om. Er werd een gedegen
pass geleverd en de ballen werden

kordaat ingeslagen. Kessel had met
25-17 het nakijken. Datzelfde beeld
ontpopte zich in de derde confrontatie.
Hovoc HS 1 stoomde door, terwijl VC
Kessel HS 1 zich op alles en iedereen in
de zaal richtte in plaats van met haar
spel bezig te zijn. Met 25-15 haalde
Hovoc de set binnen en nam het een
2-1 voorsprong in sets.
Het was het promotieklasse-team
van Soberjé er alles aan gelegen om
ook de vierde set op haar naam te
zetten en zo in haar derde wedstrijd
voor thuispubliek haar eerste overwinning te behalen. Dat lukte. Kessel gaf
in het begin van de laatste set nog
tegengas, maar Hovoc Heren 1 won
gedecideerd de set met 25-21 en daarmee de wedstrijd met 3-1.
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Melderslo wint onverwacht van Wittenhorst
Door: Hay Emonts
Een strafschoppenserie zorgde er afgelopen zondag voor dat RKSV Melderslo de derby met RKsv Wittenhorst
won. Op een zonovergoten sportpark Terhorst vond in een fraaie ambiance de tweede bekerronde wedstrijd tussen
eersteklasser RKsv Wittenhorst en buren vierdeklasser RKSV Melderslo plaats. Ruim 600 toeschouwers waren
getuige van een erg matige eerste speelhelft. Wittenhorst speelde in een te laag tempo en kon alleen via een paar
afstandsschoten gevaarlijk worden. De beste kans kwam er in de 44e minuut , maar de vrije trap van Roy Tulmans
ging net over het doel.
Ook de tweede helft begon
Wittenhorst in een te laag tempo
en Melderslo hield vrij gemakkelijk
stand. Door enkele wissels probeerde
Wittenhorsttrainer Jan Lauers alsnog de
thuisploeg op het juiste spoor te zetten.
De beste fase kende Wittenhorst
tussen de 65e en 80e minuut. Tom
Derks haalde in de 66e minuut prima
uit maar de keeper van Melderslo,
Ruud Hoeijmakers, kon de bal met een
katachtige reactie nog net tot hoekschop werken. Daarna wist Tom Derks
nog twee keer de bovenkant van de lat
te raken maar tot een doelpunt kwam

het niet.
Melderslo hield knap stand en
kwam sporadisch tot een tegenaanval, maar ook die leverde geen succes
op. Na 90 minuten was de stand
nog steeds 0-0. De regels geven aan
dat er bij een gelijke stand meteen
strafschoppen worden genomen. Bij
een 1-2 stand voor Melderslo stopte
keeper Ruud Hoeijmakers de strafschop van Wittenhorst speler Gijs
Hagens. Melderslo slaagde erin daarna
ook alle overige strafschoppen te
benutten en daarmee zorgde vierde
klasser Melderslo voor een daverende

sensatie door deze derby winnend
af te sluiten. Jan Lauers ,trainer van
Wittenhorst 1, was na afloop heel
duidelijk: “We speelden zonder bezieling en met veel te weinig spelvreugde.
Door onderschatting hebben we veel
te weinig afgedwongen. Ik voel dit als
een vernedering.”
De jarige trainer van Melderslo,
Gé Ummenthun, was zeer in zijn nopjes
met de niet verwachte overwinning.
“We stonden prima en met name onze
keeper heeft uitstekend gespeeld.
Daarbij hadden wij het geluk dat alles
bij ons de goede kant op viel.”

Sporting ST wint
verrassend van Blerick
Door: Tim Hoeijmakers
Op sportpark Kerkebos stond de wedstrijd Sporting ST 1 tegen Blerick 1 op het programma. Het verschil op
papier was groot: een vierdeklasser die nog met 0 punten onderaan staat versus een derdeklasser die meedoet voor
het kampioenschap. De wedstrijd begon met Blerick als balbezittende ploeg en Sporting die zich wat liet terugzakken. Desalniettemin liet Sporting zich niet van de mat spelen en kon aardig meevoetballen met het weinig inspirerende Blerick tot dan toe. In de 43e minuut sloeg Sporting toe, een lange bal van achteruit werd matig verdedigd
door Blerick waardoor Ralph van Essen de bal op kon pikken en Robin Tissen vrij voor de goal kon zetten, die het
daarna goed afmaakte.
Blerick ging in de tweede helft
meer tempo spelen en hierdoor
kreeg ook Sporting meer ruimte.
Na 10 minuten in de tweede helft
speelde de centrale verdediger van
Blerick de bal terug op de keeper
waarna een lawine van geluid bij de
kantine ontstond vanwege het feit
dat de keeper de bal onder zijn voet
door liet glijden. 2-0. Na deze goal
werd Blerick sterker, ze kregen een
100% kans die op de doellijn door
een Sporting speler werd gered. Na

nog wat kansjes over en weer was de
wedstrijd beland in het slotakkoord.
Na een lange bal werd er door
Blerick op de lat gekopt waarna een
andere speler de rebound scoorde.
Weliswaar stond de koppende speler
in buitenspelpositie. Na de blessuretijd
kreeg Blerick nog een vrije trap. Deze
werd slim langs de muur gespeeld
en daarna wederom in een rebound
afgemaakt. 2-2.
Tijd voor de penalty’s. Nadat
beide teams de eerste twee penalty’s

Door: Noud Haegens
Je zult maar vier keer scoren en toch geen drie punten behalen. Het overkwam avv America en RKSV Meterik in
de onderlinge derby.
maar net over. Ook een schot van Boy
van Heijster miste maar net het doel.
De 2-1 hing in de lucht. Daar bleef ie
ook hangen want het was Meterik dat
keihard terug sloeg. Een schot van Gijs
van Rengs liet de doelverdediger van
America kansloos. Toch wist America
de stand nog recht te trekken voor de
rust. Een prachtige pass van Jesper Huijs
werd onderschept door Jens Kleuskens,
deze scoorde beheerst. 2-2.
Na de rust begonnen beide
teams wat voorzichtig en onwennig.
Jesper Huijs kreeg de bal ver buiten
het strafschopgebied en bijna tegen
de doellijn aan maar zijn boogbal
verdween zo in het doel. Een

Wederom is een team van de korfbalafdeling van S.V. Lottum
kampioen geworden. Afgelopen zaterdag won de B1 van S.V. Lottum
tegen United B1 met 9-5 waarna het kampioenschap van de eerste
helft veldcompetitie gevierd kon worden in de Lottumse kantine.

laat
je zien

scoorden, ging het fout bij de derde
penalty voor Sporting. Deze werd
gepakt door de keeper. De hele
wedstrijd al goed keepende Jules
Perry moest toen aan de bak. Hij
liet vol overgave zien hoe dat moest
door de derde penalty van Blerick te
stoppen. Penalty numero vier was
raak voor Sporting, waarna Blerick
niet met de spanning om kon gaan en
tegen de lat schoot. Sporting kon het
dus beslissen bij de vijfde en laatste
penalty en deed dat ook.

America speelt gelijk
tegen Meterik
Meterik begon sterk aan de
wedstrijd en kreeg in de beginfase al
twee kansen. Een prima uitgespeelde
aanval werd niet goed afgerond en
een hard schot ging maar net over.
Daarna was America aan de beurt. Een
schot van Jens Kleuskens was niet hard
genoeg maar enkele minuten later
was het wel raak. Geklungel van de
linksback van Meterik werd koelbloedig
afgestraft door Jens Kleuskens. 1-0.
America werd steeds sterker maar
Meterik wist toch te scoren. Uit een
vrije trap kopte Davy van de Bekerom
simpel raak 1-1. Een verwoestend schot
van Americaan Jelle Houben ging via
een rug van een Meterik verdediger

Korfbalkampioen

prachtdoelpunt. 3-2. Jesper was er
blij mee maar toen hij klaar was met
juichen stond het alweer 3-3. Balverlies
op het middelveld, steekpass naar Kris
Cuppen en doelpunt. Toch was het
weer Jesper Huijs die America opnieuw
aan de leiding bracht. America bleef de
aanval zoeken en een schot van Jelle
Houben werd nog van de lijn gehaald.
In de 65e minuut luidde zeer slecht
verdedigen weer een treffer in. Een
doorgebroken aanvaller werd gevloerd
door doelverdediger Willem Derks.
Strafschop. Dirk van Rengs scoorde
koelbloedig. 4-4. Meterik kreeg net
voor het einde nog twee goede kansen
waarbij ook nog de paal werd geraakt.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Judo-evenement in
Mèrthal
Budoclub Horst organiseert op zaterdag 3 november aanstaande in de Mèrthal voor de derde maal een groot
judotoernooi voor alle judoverenigingen binnen Horst aan de Maas. Dit zijn clubs uit Lottum, Meerlo/Wanssum,
Grubbenvorst, Sevenum en Horst en dit jaar voor het eerst aangevuld met deelnemers uit Venlo.

Jubilarissen
Dit evenement waaraan vorig
jaar verdeeld over verschillende
gewichtspoules vele judoka’s
deelnamen, start om 17.00 uur
met naar verwachting nog meer
deelnemers dan vorig jaar.

De organisatie is in handen van
het bestuur van Budoclub Horst
en jeugdtrainer Johan Camps. De
clubkampioenschappen vinden daags
erna plaats, eveneens in de Mèrthal.
Hieraan nemen alle jeugdleden deel

en strijden daarbij om de hoogste
plaatsen. Behaal je plaats één dan ben
je clubkampioen 2012. Dit evenement
begint om 09.30 uur en wordt
afgesloten met een loterij waarbij vele
mooie prijzen zijn te winnen.

Math Saris en Jeu Geerarts zijn beide vijftig jaar lid van voetbalvereniging Hegelsom. De twee werden op donderdag 18 oktober
tijdens de jaarvergadering gehuldigd. Math heeft zijn sporen
verdiend bij de veteranen en als clubscheidsrechter, terwijl Jeu tot
op hoge leeftijd doelman is geweest in verschillende seniorenelftallen en later bij de veteranen.

Specialist in tuinplanten
Tevens een uitgebreid assortiment
aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
gratis tuinontwerp • ad

vies • graszoden

4 potchrysanten
in 19 cm pot voor

€ 10.00

vele kleuren
viooltjes

vele soorten

laan-lei-sier
fruitbomen
heesters coniferen
lage prijzen

dak leibomen
10-12 220 cm stam
€ 59.00

winterhei
in meerdere kleuren

beukenhaag
100-120
€ 0.89
haagbeuk liguster laurier

potmaat 11 cm

€ 1.25

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.0
0 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur
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VAN 30-10 t/m 3-11

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.fietsplusgeertrijs.nl

Herstraat 1a, 5961 GG Horst tel. 077 - 397 07 66

cultuur 25

25
10

Kom aan de Brug voor
America van nu en toen
Stichting Werkgroep Oud America en Stichting Aan de Brug hebben zondag 21 oktober een culturele manifestatie in Aan de Brug in America georganiseerd. De gebruikers van het gebouw presenteerden zich aan de bezoekers.

Vanaf 1 oktober 2012 is de waarde van de
paarsblauwe horecamunt van het Horster
Horeca Collectief vastgesteld op € 2,00.
Uitdrukkelijk gemeld, dat alle leden van
het Horster Horeca Collectief hun eigen
consumptieprijzen bepalen.

De deelnemende horecabedrijven zijn:
Café De Leste Geulde, café Babouche, Liesbeth`s grand café,
De Lange Horst, Blok 10, café Het Centrum, café De Herströat,
café Cox, café De Beurs, café The Shuffle, café De Buun,
theatercafé `t Gasthoes, Boscafé Het Maasdal en Passi.

www.horecahorst.nl
Sponsoren: Heineken, Brand, Lenssen, Rima en Fixet

Midden in de zaal wordt deze
middag een potje koersbal gespeeld.
Jong en oud zijn aanwezig. Aan
de zijkant staat een foto collectie
opgesteld. Foto’s van het America
van vroeger en nu worden bezichtigd.
Mia Kleuskens (80) en Netje Aarts
(75) zitten aan een tafel te kletsen.
“Het is hier erg gezellig. Als ras echte
Amerikanen onder elkaar”, vertelt Mia.
“Ik heb net een volksdans opgevoerd”,
gaat ze verder. “En ik heb gezongen
met het gemengd kerkkoor”, vult
Netje haar aan. Wat er nu zo leuk is?
“Het is vooral leuk dat je weer even
de mensen van vroeger ziet. Mijn

schoolvriendin van vroeger loopt hier
ook ergens rond”, lacht Mia.
Boven in de oudheidkamer hebben
Maud Theeuwen (10) en Wendy
Vogelzangs (10) het hoogste woord.
“Op school vind ik geschiedenis nooit
zo boeiend”, zegt een van de meiden.
Ze vertellen samen dat het vooral
interessant is om de foto’s van oud
America te zien. “Het is leuk om te
weten hoe het hier vroeger is gegaan
en wat er allemaal is gebeurd”, vertelt
Maud.
Terwijl de meiden boven nog even
door het boek van America in 100 jaar
bladeren, wordt in de ruimte naast hen

gezongen.
Beneden zitten wat jongeren in
OJC Cartouche. Ralf Bouweriks (18) is
een van de vrijwilligers van de soos.
“Er komen hier vooral jongeren uit
America”, vertelt hij. Het leukste aan
de soos vindt hij dat je er alles kunt
doen en laten wat je wilt. “Je kunt hier
altijd terecht. Iedereen mag komen,
maar het zou fijn zijn als er wat meer
jongeren bij komen”, zegt hij. Terwijl
er nog een optreden van The Hooleys
is gepland gaan de activiteiten boven
weer verder. Tijdens Kom aan de Brug
werd er vooral onder de Americanen
een gezellig praatje gemaakt.

Kerstmusical in Lambertuskerk
In de Lambertuskerk in Horst vindt op 9 december om 14.00 uur een verrassende Kerstmusical, De hemel op
stelten, plaats. De musical wordt verzorgd door de Kisi-kids.
Kisi-kids brengt spel, plezier en
vreugde op de planken. Kisi-kids
zijn christenen vanuit verschillende
kerkelijke achtergrond. Er heerst
grote opwinding in de hemel.

Het engelenkoor is bijeengeroepen
voor een bijzondere repetitie. Er staat
iets heel speciaals te gebeuren! Wat dat
is? Dat vragen de engelen zich ook af.
Het antwoord is misschien te vinden

Het einde van oktober nadert en daarmee ook het einde van de oktoberfeesten en ook bijna het begin van
het nieuwe carnavalsseizoen. Enkele Grubbenvorsternaren organiseren daarom het Faß(t)fest in Café de Vonkel
in Grubbenvorst.
met eenoptreden van de Duitstalige
partyband Zugabe en een Duitse
verrassingsact. De overgang naar
het carnavalsseizoen wordt geopend
door niemand minder dan de

Vanouds hebben christenen de plaatsen opgezocht waar Jezus tijdens zijn laatste uren is geweest. Steeds
meer mensen gaan op pelgrimstocht naar het Heilige Land. Op dinsdag 30 oktober vindt er in het Parochiehuis
van Sevenum een lezing plaats die in het teken staat van Allerzielen. Deze lezing start om 20.00 uur.
diaserie met afbeeldingen van de
kruisweg, gemaakt door een patiënt
van Vijverdal, een psychiatrisch
ziekenhuis. Deze lezing wordt verzorgd

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/isabel

Grubbenvorster Toddezek. Na de
Toddezek volgt een optreden van
Carnavalsband Pats!. De middag/
avond wordt aan elkaar gedraaid
door dj Lenzoo.

Lezing over pelgrimstocht
Tijdens deze bezinnende
bijeenkomst gaan de deelnemers
ook op pelgrimstocht. Dit wordt
gedaan aan de hand van een

& Analyse

bij De hemel op stelten. Kaarten zijn
vanaf nu te bestellen via
kisikids@rkhorst.nl
Zie voor meer informatie
www.horst.rkonline.nl

Fass(t)fest in Grubbenvorst
Op zondag 28 oktober
vanaf 15.00 uur wordt het laatste oktoberfestfaß leeggetapt
en het eerste vastenaovesvaat
aangeslagen. De middag begint

Onderz ek

door Tonneke Stikvoort, zij is
verbonden aan het Mgr. Schrijnenhuis.

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Boemelweekend
za 27 en zo 28 oktober
Locatie: centrum

Sevenum

Lezing Allerzielen
di 30 oktober, 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Mike Roelofs

America

zo 28 oktober, 16.00 uur
Locatie: Cambinus

za 27 oktober 22.00 uur
Locatie: Café Boëms Jeu

StartersCafé: Actualiteiten

Ruilbeurs
zo 28 oktober 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Openstelling museum

wo 31 oktober 19.00-21.30 uur
Org: Centrum Management
Locatie: Grand café Liesbeth

Fiësta Mexicano
vr 26 oktober, 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Griendtsveen

Melderslo

za 27 oktober 19.30 uur
Locatie: De Zaal

zo 28 oktober, 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Locht

Grubbenvorst

Open repetitie en
miniconcert

Fass(t)fest

zo 28 oktober 15.00 uur
Locatie: Café de Vonkel

Horst

Clubcross

Nieuw jazz-fenomeen

DEUK

Tienray

vr 26 oktober
Locatie: OJC Gaellus

zo 28 oktober
Organisatie:
ACC De Paradijsracers
Locatie: Witveldweg Horst

Friends for Music
Goes Latin
Fanfare Monte Corona Kronenberg & Evertsoord organiseert in samenwerking met theater de Maaspoort te Venlo op vrijdag 9 november de elfde
editie van Friends-For-Music. Het thema dit jaar is latin.
Op deze avond is er een uitbereid
muzikaal en cultureel programma.
De FFM-Award biedt een podium voor
nieuw jong cultureel zangtalent. De
strijd om de FFM-Award wordt dit jaar
op een heel bijzondere wijze inge-

vuld. Drie scholen gaan met elkaar
de strijd aan: College Den Hulster uit
Venlo, School voor Praktijkonderwijs
’t Wildveld uit Venlo en Raayland
College uit Venray. Meer informatie is te
vinden op www.friendsformusic.nl

KBO-lezing over
El Greco

Brood bakken

do 25 oktober 20.00 uur
Organisatie: Gemengde
Zangvereniging Merula
Locatie: De Zwingel

Borduurcafé
vr 26 oktober 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

zo 28 oktober, 14.00 uur
Locatie: Zaal Wilhelmina

Open dag OJC Gaellus

Lottum

wo 31 oktober 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Helenavaartconcert

Swolgen

Blaaskappelenfestival

The John Henry Orchestra

Fanfare Monte Corona

KBO Sevenum organiseert op vrijdag 16 november vanaf 14.00 uur een
lezing over schilder El Greco. Spreker is historicus André de Bruin.

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

Schilders worden door kunsthistorici
meestal beschreven om hun schilderkunst. Historici zijn meer geneigd
hen te begrijpen als typisch voor hun
tijd. Dr. André de Bruin zal deze weg
bewandelen in zijn causerie over El
Greco. Hij illustreert zijn verhaal met
dia’s. El Greco (1541-1614) is juist
door zijn onderwerpen karakteristiek
geworden voor zijn tijd: de 16e eeuw.
Een tijd waarop Karel V en Philips II,
heersers over het grootste deel van

Europa, hun stempel drukten. De tijd
van El Greco was in veel opzichten een
revolutionaire tijd. Hoe hij zich ontwikkelde in de loop der jaren en welke rol
hij ging spelen in dienst van zijn kerk?
Daarover hoort u veel interessante
bijzonderheden. De lezing vindt plaats
in het KBO Home in de Wingerd aan de
Maasbreeseweg in Sevenum.
Opgave vooraf is gewenst via
secretaris@kbosevenum.nl met vermelding van naam en aantal.

ZO

28

OKT

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Voor al uw bestratingswerkzaamheden
Blaktdijk 62
077-4674471 www.vangorpbestratingen.nl
5976 NB Kronenberg 06-25518747 info@vangorpbestratingen.nl

Boemelzaterdag
speelt voor u allround orkest

Monte Carlo

Aanvang 21.30 uur open 19.00 uur

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Renteel
variab

2,5%

n
Trappe
en
happen

Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum

America
zondag

Heilige mis
11.00
Allerzielenlof 15.00
en gravenzegening

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

Horst (Lambertus)

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

woensdag
donderdag

zondag

zaterdag
zondag

maandag
dinsdag

vrijdag

zaterdag

zondag

zondag
donderdag

zaterdag
zondag

Tandarts

Sevenum

Spoedgevallendienst
26 oktober t/m 1 november
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

zaterdag
zondag
maandag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
17.30
Allerzielenlof 15.00
en gravenzegening
Rozenkrans
17.30

Meterik
zaterdag

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

Swolgen
zondag
dinsdag

dinsdag
donderdag
vrijdag

Broekhuizen | Veerweg 11 | 077 463 21 14 | info@hetmaashotel.nl

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Hobby-Gilde Horst e.o.

Rondom Kerstmis
Theo Spronk heeft gedurende lange tijd een groot aantal
afbeeldingen “Rondom Kerstmis” verzameld.
Tijdens een vijftal bijeenkomsten laat hij zien hoe in de loop
der eeuwen veranderingen zijn opgetreden in de manier
waarop de thema’s rondom Kerstmis worden uitgebeeld.
Voor meer informatie betreffende deze cursus:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

zaterdag

10 NOV

open va. 22.00 uur

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag

Brand, ongeval of misdrijf

T

Zie www.hetmaashotel.nl voor het menu

Melderslo

woensdag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis
18.00
Heilige mis
10.30
Allerzielenlof 15.00
en gravenzegening
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Allerheiligen 18.30
Polyfoon
Heilige mis
18.30

Meerlo

(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

112

Allerzielen
09.30
Heilige mis
en gravenzegening

Kronenberg
Lottum

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

4-gangen diner inclusief een kopje koﬃe ter afsluiting

09.45

Hegelsom

(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

Verloskundige zorg

€ 29,50 p.p.

19.15

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

Venlo

Venray

Iedere week:
Het Woensdag & Donderdag menu

Griendtsveen
Grubbenvorst

Huisartsenpost

09.45

Het Maashotel

Broekhuizenvorst

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

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

Kerkdiensten

maandag
woensdag

DJ ROY
ENTREE €5
geen v.v.k.

18+

Markt 26, Sevenum
tel.: 077- 467 09 01
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Mike Roelofs & Deuk
presenteert nieuwe lp
Een van Nederlands meest productieve jazzpianisten is Mike Roelofs en die staat op zondag 28 oktober met zijn
nieuwe band Deuk op het podium van Cambrinus in Horst. Hij presenteert er een nieuwe lp vol verrassende
jazz-lounge-pop.
In diverse samenstellingen trad
hij eerder op, in eigen combo’s zoals
het Mike Roelofs Trio en de laatste
tijd ook als de vaste pianist bij Gerard
van Maasakkers. Mike Roelofs blijft
echter de experimenten en uitdagingen
opzoeken. Enkele jaren geleden nog

timmerde hij met veel durf aan de weg
en zocht met de experimentele band
Surfcake verder de uitersten van de
elektronische jazz op. Recentelijk is zijn
werk in het Roelofs2 Lauscher Trio en
nu komt hij onder de naam Deuk met
een nieuw trio met bassist Rik Kraak

(Sensual, Knobsticker, Intwine) en drummer Nicky Hustinx (Marike Jager, Woost,
Shiner Twins). Deuk nadert de lounge,
met ietsje van Surfcake en veel nieuws,
samengebracht door drie musici die hun
krachten bundelen en hun vak verstaan.
Dit concert begint om 16.00 uur.

Negende editie blaaskapellen festival Swolgen
Vereniging De Sigboldhemer organiseert op zondag 28 oktober de negende editie van het blaaskapellen festival
in zaal Wilhelmina in Swolgen. De entree is gratis.
De Sigboldhemer opent het festival om 14.00 uur. Daarna speelt Die
Rübensammler uit Leunen van 15.00
tot 16.30 uur. Deze worden om 18.00
uur opgevolgd door de Torenkruiers
Blaaskapel uit Bocholt, België.
Blaaskapel Die Rübensammler
uit Leunen speelt deze dag onder
leiding van Bruno Lucassen en viert
haar 50-jarige jubileum. Met een rijke
historie en ontstaan uit het voorma-

lige Fanfare orkest uit Leunen is men
zich sinds 1970 toe gaan leggen op
Egerländer muziek. Naar aanleiding van
de muzikale verandering is in de loop
der tijd ook meer Tsjechische muziek
in het repertoire gekomen. Blaaskapel
Torenkruiers uit Bocholt, België speelt
onder leiding van Lambert Heynen. De
Torenkruiers nemen geregeld deel aan
nationale en internationale muziekwedstrijden. Vanaf 1994 hebben zij

veelvuldig prijzen in de wacht gesleept.
Afgelopen jaar behaalde deze kapel
in Oostenrijk een eerste prijs in de
topklasse, waarmee ze tot de top 10
van Europa’s beste kapellen behoren.
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit
Tsjechische en Moravische volksmuziek.
“We verheugen ons, om ze als onze
gasten in Swolgen te begroeten”, aldus
de organisatie. Voor meer informatie
kijk op www.sigboldhemer.nl

Helenavaartconcert
Fanfare Renantia houdt op zaterdag 27 oktober een Helenavaartconcert. Deze vindt plaats in de zaal in Griendtsveen vanaf 19.30 uur.
Als eerste treedt op fanfare Wilona
uit Helenaveen, gevolgd door Renantia.
Semper Avanti sluit het concert af. Het
Helenavaartconcert wordt al een groot

The John Henry
Orchestra in America
The John Henry Orchestra treedt zaterdag 27 oktober om 22.00 uur op
in café Boems Jeu in America.
The John Henry Orchestra bestaat
uit twee energieke muzikanten
uit België. Samen creëren ze een
full-band-sound met een nieuwe
benadering van de muziek van onder

kpn winkel Venlo | kpn.com /glasvezel | 0800 0404

AD 10992/07-12

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

anderen John Lee Hooker, Jimmy
Reed, Hound Dog en Taylor. Ook nummers van CCR, The Stones, The Beatles
Canned Heat, Roy Orbison, U2 en AC/
DC komen deze avond aan bod.

Brood bakken
Kinderen mogen op zondag 28 oktober broodjes bakken in de authentieke bakoven van Museum de Locht in Melderslo.
Zo ontdekken ze dat er geen
lekkerder brood is dan zelfgebakken brood. Tot november is er een
tentoonstelling ingericht over de
maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg

Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse zenders
standaard in HD
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst.

aantal jaren gehouden om beurten in
de respectievelijke plaatsen en is altijd
een gezellig treffen van muzikanten
met muziek in verschillende stijlen.

vanaf 1800 tot 1950. Over dit thema
wordt zondagmiddag een lezing
gegeven door de heer Arnold van
Bergen.
Het museum is alle dagen
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

