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Voor de bewoners van de Prinses Beatrixstraat in
Horst was het zaterdag 21 september een speciale editie
van Burendag. In het bijgelegen parkje werd namelijk
een kunstwerk onthuld. Maandenlang waren de
buurtbewoners bezig met het kunstwerk en eindelijk
konden ze het eindresultaat zien.

“Vanaf eind mei ben ik met enkele
buurtbewoners bijna dagelijks bezig
geweest met het kunstwerk”, begint
Lei Brouwers, ‘hoofdplakker’. Hij vindt
het jammer dat het klaar is, maar hij is
erg trots. “Het is toch goed dat het af is,

want zo kan iedereen er van genieten.
Als andere mensen het mooi vinden,
dan ben ik pas helemaal tevreden.”
Begin 2011 ontstond het idee voor een
kunstwerk in het Beatrixpark. Onder
anderen Sonja van Giersbergen nam
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het initiatief. “Sonja Arts en ik zijn de
‘regelnichten’ van de buurt. Wij regelen
eigenlijk alles wat er hier gebeurt, dus
ook het kunstwerk. Wij hebben het in
werking gezet.”
Kunstenares Jacqueline Hanssen
maakte het ontwerp en de mal.
De buurtbewoners mochten de mal
beplakken met mozaïeksteentjes.
Dit nam enkele maanden in beslag.
“Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Iemand die niet kon plakken,
bracht bijvoorbeeld de koffie rond.
Het was een project van de hele buurt.
Het kunstwerk was een middel om de
band tussen de bewoners hechter te
maken. Ik vind het belangrijk dat we
samen iets kunnen betekenen voor
de buurt en het Beatrixpark”, vertelt
Van Giersbergen.
Na lang wachten was het dan
eindelijk zover. Het kunstwerk werd
onthuld. Alle aanwezigen kregen een
zonnebril, want volgens Hanssen zou
het schitteren en glimmen. Er waren
veel oh’s en ah’s te horen toen het
plastic eraf werd gehaald. Iedereen
was enthousiast. “Zoiets zie je nergens,
dit is uniek. Het is zo mooi. Ik denk
wel dat dit kunstwerk onze buurt
bekendheid zal geven. Het is prachtig”,
zegt Brouwers trots.
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Nieuwe Drank- en Horecawet

’Geen verruiming
schenktijden clubs’
Het verruimen van de schenktijden voor paracommerciële instellingen
zoals kantines van sportclubs, is geen goed idee. Dat vinden althans de
commissie samenleving van gemeente Horst aan de Maas en de afdeling
Horst aan de Maas van Horeca Nederland. “Door de verruimde schenktijden
komt de reguliere horeca in de verdrukking”, aldus secretaris Twan Boonen.
De commissie samenleving sprak
dinsdagavond 24 september over de
nieuwe Drank- en Horecawet en wat
deze voor Horst aan de Maas betekent.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Startpunt Wonen
flyer
Fanfare Vriendenkring Swolgen
flyer
Stichting beheer Kunstschatten
St. Lambertus
flyer

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 en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren (stagiair)
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Huub Thijssen 077 396 13 53
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

‘Horster kermis is de
mooiste van de regio’
Kermisexploitanten zijn tevreden over de kermis in Horst. Toch merken ook de exploitanten dat het ieder jaar
minder wordt. De crisis hakt er bij hen ook in. De najaarskermis stond van zaterdag 21 tot en met woensdag
25 september in het centrum van het dorp.

Momenteel mogen verenigingen tot
één uur na de laatste activiteit alcohol
schenken.

Handhaving
blijkt lastig
Volgens portefeuillehouder Kees
van Rooij is het echter moeilijk om daar
op te handhaven. Het voorstel van het
college is daarom de schenktijden voor
musea in het weekend te verruimen
naar 23.00 uur, voor gemeenschapshuizen en jongerencentra naar 01.00
uur en voor de overige paracommercie
naar 00.00 uur. Dit tot verbazing van
Horeca Nederland, zegt Twan Boonen.
“Wat is het doel van deze verruiming?
We pleiten ervoor alles te laten zoals
het was.”

Weinig aandacht
voor alcoholmisbruik
Ook de commissieleden zien liever
dat de schenktijden van de paracommercie worden beperkt. Zij vragen zich
af of de nieuwe tijden wel te handhaven zijn. D66-lid Brantsma verweet
het college dat er in de nieuwe nota te
weinig aandacht is voor de gevolgen
van overmatig alcoholgebruik. Hij vindt
dat deze herschreven moet worden.
Portefeuillehouder Van Rooij hield de
commissie voor vertrouwen te hebben
in de verenigingen. “Het is niet zo dat
de clubs nu hun kantines open gaan
gooien.”

“Ik wilde vroeger niet leren, want
ik ging veel liever naar de kermis. En
kijk waar ik nu terecht ben gekomen”,
zegt Romina Stroucken lachend. Al vier
jaar bezoekt zij met haar suikerspinkraam de Horster kermis. “Het is een
hele leuke kermis. Ik kom hier graag,
het is gezellig. De mensen zijn hier
aardig. Winkeliers zeuren ook niet als ik
voor hun etalage sta. Dat is op andere
plaatsen soms wel anders.” Ze merkt
wel dat mensen minder snel hun
portemonnee opentrekken voor een
lekkernij van haar kraam. “Ach, iedereen heeft last van de crisis. We moeten
het hier mee doen”, zegt ze berustend.
Ook Piet en Els van Hees merken

dat de crisis mensen tegenhoudt geld
uit te geven. Het stel staat al ruim
twintig jaar op de kermis in Horst met
touwtje trekken. “Wij komen hier het
langst van iedereen”, vertelt Piet trots.
“In al die jaren merk ik wel dat mensen
zuiniger zijn geworden. Het wordt allemaal minder. Men geeft het geld liever
aan iets anders uit.” Om kermissen in
kleine dorpen nog te laten bestaan,
dienen enkele kermisexploitanten ook
naar kleine kernen te gaan. Piet en Els
staan ieder jaar op kermissen in onder
meer Hegelsom en America. “Ik mag
anders niet naar Horst komen, want de
kleine kermissen moeten ook toekomst
hebben. Wij vinden dat niet erg hoor.”

Geert Eeringa is heel enthousiast
over de Horster kermis. Hij bezoekt de
kermis ongeveer zes jaar met zijn bootjesmolen. “De Horster kermis is een
van de mooiste kermissen uit de regio.
Het publiek is enthousiast, er is genoeg
aanbod en je ziet dat iedereen geniet.
Dat is geweldig.” Ook hij merkt dat
het dit jaar minder is dan voorgaande
jaren, maar toch reist hij ieder jaar
rond met zijn bootjesmolen die stamt
uit 1910. “Ik reis nu ongeveer 23 jaar
door heel Nederland met deze molen.
Op alle bootjes heb ik de namen van
mijn kinderen en kleinkinderen gezet.
Zo heb ik ze toch bij me als ik het land
door reis.”
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Grubbenvorster
sportclubs verhuizen
De Grubbenvorster tennis- en jeu de boulesclub verhuizen komend
jaar naar sportpark D’n Haspel. Op de plek van sportpark De Comert, waar
de clubs nu nog spelen, wil gemeente Horst aan de Maas zo’n 65
woningen laten bouwen.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft in haar visie een woningopgave tot 2020 van 71 woningen in
Grubbenvorst staan. Zij heeft echter
nauwelijks gronden in het dorp,
alleen rondom de huidige voetbalvelden. Nu bleek dat de tennisbanen
in Grubbenvorst verouderd waren
en veel onderhoud nodig hebben,
ontstond het plan deze te verplaatsen
en één centraal sportpark te realiseren. Te meer omdat omwonenden van
tennispark De Comert overlast ervaren
van licht en geluid van de banen.

Streamer
De gemeente heeft daarom
een centrale oplossing in gedachte:
het tennispark wordt verplaatst
richting sportpark D’n Haspel aan
het Ericaplein, net als de jeu de
boulesclub. Hierdoor ontstaat er een
multifunctioneel sportpark, waarvan

de verenigingen uiteindelijk zelf een
groot deel van het onderhoud gaan
verzorgen.
Verbetering van de tennisbanen en accommodatie eromheen
zou 315.000 euro kosten. Met het
vrijkomen van de tennisbanen en jeu
de boulesbanen ontstaat een locatie
waar zo’n 65 woningen gebouwd
kunnen gaan worden. Het verplaatsen van de clubs kost dan wel
650.000 euro. Dat wordt voornamelijk
gefinancierd door verkoop van de
huidige gronden voor woningbouw.
De leden van de clubs
werden maandagavond op de
hoogte gebracht van de plannen.
De gemeenteraad stemt er op
19 november nog over. Als het project
volgens plan verloopt, dan worden de
sportbanen in de zomer en de kantine
en kleedlokalen in het najaar van
2014 opgeleverd.

Knip- en kleurbehandeling
€65,00
met een cadeautje
€32,50
voor thuis
2 maanden
onbeperkt Bootcampen
in Horst en Venlo
Een Vluggertje
voor 2 personen

€55,00

€27,50
€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Kloosterhotel Tienray

‘Het beste is een nieuwe
exploitant uit de buurt’
Het is Zhao Chen niet gelukt om de financiën op orde te krijgen van het Kloosterhotel in Tienray. Chen was de
laatste nieuwe exploitant en hij had plannen gemaakt voor het openen van drie restaurants in het gebouw. De bank
gaf echter geen groen licht voor deze plannen, zodat pandeigenaar Lenferink Vastgoed uit Zwolle op zoek moet naar
een nieuwe exploitant. Het hotel is voorlopig gesloten.

Appeltjes
brood
HORST • GRUBBENVORST

“Het is natuurlijk heel jammer
dat het niet gelukt is”, begint Carlus
Lenferink, directeur van Lenferink
Vastgoed. Hij is momenteel op zoek
naar een nieuwe ondernemer die
plannen heeft met het gebouw. “Het
blijft wel een hotel met 27 kamers. Ook
komt er weer een restaurant in”, zegt
Lenferink.

Huisvesting
arbeidsmigranten
De directeur wil het liefste een
nieuwe exploitant uit de buurt.
Lenferink: “Die persoon kent de
omgeving, het gebouw en de mensen
natuurlijk al een stuk beter dan iemand
die nog nooit van de buurt gehoord
heeft.” Ook mag de nieuwe exploitant
van Lenferink best het een en ander
verbouwen, mocht dat nodig zijn. In
het voormalige klooster zijn daarnaast
arbeidsmigranten van uitzendbureau
Sun-Power uit Horst gehuisvest. “Zij
kunnen gewoon blijven zitten, wat er
ook gebeurt. De samenwerking met
Sun-Power verloopt heel goed. Ook
staat het gebouw waar de werknemers
verblijven los van het hotel”, zegt de
pandeigenaar.
Het klooster werd in 1909 gebouwd

door de missiezusters van het Kostbaar
Bloed. De moderne kapel die erbij
staat, is gebouwd rond 1950. In 2004
trokken de zusters zich terug. Tot
2009 diende het klooster als hotel en
restaurant onder de naam Sint Joseph.
De moderne kapel werd in die periode
gebruikt als conferentieruimte. Vanaf
juli 2009 tot 2011 werd het gebouw
gebruikt als asielzoekerscentrum.
Daarna begon Sun-Power interesse te
tonen in het pand. “Rond die tijd hadden we een tekort aan huisvesting voor
onze arbeidsmigranten. In mei 2011
verlieten de asielzoekers het gebouw
en toen hebben we een contract
opgesteld met Lenferink Vastgoed. We
wilden er in eerste instantie een hotel
voor Polen maken. Maar toen dat op
weerstand stuitte vanuit de omgeving, hebben we er een combinatie
van gemaakt met arbeidsmigranten
uit andere landen”, vertelt Twan
Christiaens, directeur van uitzendbureau Sun-Power. De groep huurde het
pand en bracht er arbeidsmigranten
onder. Ook wilde de toenmalige
eigenaar Christiaens zorgen voor het
restaurant en hotel. Tineke Chitanie
werd aangesteld om deze plannen
uit te voeren. Nog geen maand na de
opening moest zij de functie alweer

neerleggen. Christiaens gaf aan dat de
werkwijze van Chitanie niet paste bij
de strakke organisatie zoals hij dat voor
ogen zag.

De hele

Rendement bleef
achter
Na het hotel één jaar geëxploiteerd
te hebben, gaf Christiaens aan dat SunPower hier niet meer voor zou zorgen.
“De reden om de exploitatie van het
hotel en het restaurant van de hand te
doen, is dat het rendement achterbleef
bij de verwachtingen en dat horeca
geen corebusiness is van uitzendgroep
Sun-Power”, gaf Christiaens eerder aan
in HALLO Horst aan de Maas. Sun-Power
stelde een nieuw contract op met
Lenferink waarin stond dat Sun-Power
een helft van hotel kon blijven huren
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “De werknemers zitten er
sinds januari 2012. We hebben plaats
voor 120 arbeidsmigranten. Als er een
nieuwe exploitant komt, mogen de
werknemers er gewoon blijven zitten”,
zegt Christiaens. Carlus Lenferink denkt
binnen twee weken de gesprekken
afgerond te hebben en een nieuwe
kandidaat met andere invullingen en
ideeën te hebben gevonden.

DUTZ
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray
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Nieuw zebrapad Sevenum
Op de Markt in Sevenum heeft gemeente Horst aan de Maas een nieuw zebrapad aangelegd. Het zebrapad
ligt op een punt waar leerlingen van drie basisscholen de straat oversteken naar sporthal De Kruisweide.
Op de Markt steken de
leerlingen van basisscholen
De Krullevaar, De Horizon en
De Dobbelsteen de straat over om te
sporten in sporthal De Kruisweide.
Vanwege het bevorderen van de
veiligheid heeft de gemeente

een zebrapad aangelegd op die
plaats. De plannen voor dit zebrapad
waren in de vakantie al gemaakt.
Maar omdat de gemeente moest
overleggen met drie basisscholen
duurde het overleg en daarmee ook
de aanleg wat langer.

In Melderslo ligt er sinds kort ook
een nieuw zebrapad voor de kinderen
van basisschool De Brink. Toch zijn
er bij de gemeente verder nog geen
plannen voor de aanleg van nieuwe
zebrapaden voor basisscholen in
andere dorpen.

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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Voetpad
tussen
Meterik en
Horst
Wanneer de Meterikseweg in
Horst volgend voorjaar wordt
opgeknapt, wordt er ook een
voetpad langs de weg aangelegd.
Dat liet wethouder Paul Driessen
vorige week desgevraagd weten
tijdens de dorpsraadvergadering
in Meterik.
De Meterikse dorpsraad vraagt al
langer om een goede voetgangersverbinding tussen het dorp en Horst.
Zij zou graag zien dat deze komt in het
nieuwbouwplan Bekkershof. Wethouder
Driessen liet tijdens de vergadering
weten dat de gemeente afhankelijk
is van Waterschap Peel en Maasvallei,
als het gaat om het aanleggen van
een voetpad langs de Kabroekse Beek.
Hij gaat ervan uit dat een eventueel
pad op deze plek nog wel enige tijd
op zich laat wachten. “In het voorjaar wordt er echter groot onderhoud
gepleegd aan de Meterikseweg. Dat
betekent onder meer dat het trottoir
vanaf de Almeweg naar Meterik wordt
doorgetrokken. We hebben het tracé
bekeken en er moet ruimte voor zijn.”

Man rijdt in
op agent
Politie Horst heeft woensdagmiddag 18 september rond 13.30 uur
in Horst een man uit Well aangehouden voor het niet dragen van een
gordel. De man was het hier niet
mee eens en probeerde vervolgens
een agent aan te rijden.
De politie hield de inwoner uit
Well aan voor het niet dragen van een
gordel. De politie schreef daarop een
boete uit. De man was het hier niet
mee eens en probeerde vervolgens op
een agent in te rijden. Deze kon maar
net aan de kant springen. Hij werd
hierop door de agenten gearresteerd.
De man heeft een paar dagen vastgezeten en zijn rijbewijs is ingenomen.

Groot aantal
ﬁetsendiefstallen
Wittenhorst
Leden van RKsv Wittenhorst
hebben de afgelopen periode
regelmatig na afloop van een
training misgegrepen in de fietsenstalling. De club uit Horst heeft te
maken met een groeiend aantal
fietsendiefstallen.
De afgelopen weken zijn er regelmatig fietsen gestolen bij de club. Zo
ook deze week. “Donderdagavond zijn
er inderdaad meerdere fietsen gestolen
uit de fietsenstalling”, laat bestuurslid Gerard Lok desgevraagd weten.
“Het exacte aantal weten we niet. Wel
hebben we begrepen dat er slecht van
een klein deel aangifte is gedaan.”
Op de website van de voetbalclub roept
het bestuur daarom de leden op vooral
aangifte te doen van de diefstallen.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
10/16

Sint Annakapel Grubbenvorst

Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten: Horst aan de Maas kent diverse kapellen
en veldkruisen. In deze serie worden er zestien, verspreid over de hele gemeente, uitgelicht. In deze aflevering: Sint Annakapel in Grubbenvorst.

Een groot deel van de kapellen in Horst aan de Maas staat er
al meer dan honderd jaar. Niet
vreemd dus dat na loop van tijd
dakpannen vervangen moeten
worden, beelden gerestaureerd
en schilderwerk vernieuwd. Dat
geldt ook voor de Annakapel in
Grubbenvorst. De plaatselijk historische kring, sinds dit jaar eigenaar
van de kapel, is momenteel druk
doende om een grote restauratie
van de kapel van de grond te krijgen. Het plan is om de achtergevel
gedeeltelijk te slopen en opnieuw
op te metselen. Daarnaast dient
het dak vernieuwd te worden, met-

selwerk opnieuw gevoegd en krijgt het
houtwerk een schilderbeurt. Tenslotte
komt er nieuwe beplanting rondom de
kapel.

Een dutje
in de kapel
Tot 1880 stond er pal tegenover
het Ursulinenklooster De Bisweide
aan de rand van de weide een houten
kapel. In deze kapel kwamen dagelijks
arme mensen bij elkaar die regelmatig
een pannetje met eten kregen van de
zusters Ursulinen. De armen vonden het
eten blijkbaar zo lekker, dat zij na de
maaltijd steevast in de kapel een dutje

gingen doen. Dat viel bij de zusters
niet in goede aarde en na rijp beraad
besloten zij de kapel af te breken.
Veertien jaar later, in 1894, bouwden de familie Stappers, de zusters
en de toenmalige beheerder van de
kloosterboerderij, de heer Michels, een
nieuw stenen kapelletje op grond van
Stappers. Deze kapel is in 1979 door
de aannemer Fr. Boers en de schilders
S. Clevers en P. Straten op eigen kosten
gerestaureerd. Op 7 oktober van dat jaar
werd de kapel na de hoogmis weer officieel in gebruik genomen. Tegelijkertijd
werd een beeld van de H. Anna en
Maria, gemaakt door de heer J. Aarts,
in de kapel geplaatst. Dit is een replica,

het originele beeld is namelijk in het
bezit van Stichting Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum.

Tijd voor restauratie
Anno 2013 is het kapelletje
weer toe aan een grote restauratie.
De huidige eigenaar, de familie
Kleven, heeft de kapel overgedragen aan de historisch kring.
Deze stichting is nu bezig om de
restauratie van de grond te krijgen.
“Met behulp van enkele vrijwilligers
en sponsoren gaat dit zeker lukken”, aldus voorzitter Sraar Voesten.
Bron en foto’s: Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum
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Verpauperd pand
Bondserf doorn in het oog
De voormalige champignonkwekerij aan het Bondserf in Meterik is de omwonenden een doorn in het oog.
Gemeente Horst aan de Maas gaat onderzoeken hoe zij de huidige eigenaar kan aansporen iets aan het leegstaande
en verpauperde gebouw te laten doen.

Veel ﬁetsendiefstallen Horst
Politie Horst heeft vorige week een man aangehouden die bezig was
een fiets te stelen.
De politie hield vorige week
een fietsendief aan op station
Horst-Sevenum. Hierop heeft ze een
huiszoeking verricht. Daar troffen ze
een Giant herenfiets aan.
De politie is nog aan het wachten
op eventuele aangifte van de eigenaar. Mocht er geen aangifte worden
gedaan, dan gaat de verdachte
vrijuit.

koopzondag
29 september
om het maar zacht uit de drukken.
Er is wel een bouwhek omheen
geplaatst, maar dat is niet goed
afgesloten. Het pand is diverse keren
van eigenaar gewisseld. We hebben dit
probleem al diverse keren aangekaart.
Al weten we als dorpsraad ook dat
het voor de gemeente moeilijk is te
handhaven.”

is dat we als gemeente in dit geval
juridisch gezien niet handhavend op
kunnen treden. We gaan uitzoeken wie
momenteel de eigenaar is en zullen
daarmee contact opnemen.”
Sjaak Jenniskens laat namens de
dorpsraad weten blij te zijn met de
toezegging. “Zoals het er nu bijligt,
is het in elk geval geen fraai gezicht,

VEN

Burgemeester Kees van Rooij zegde
tijdens de dorpsraadvergadering in
Meterik toe dat de gemeente stappen gaan ondernemen. “We hebben
de vorige eigenaar diverse malen
aangeschreven met het verzoek iets
aan de staat van het pand te doen. We
zijn het met de dorpsraad eens dat het
er op dit moment niet uitziet. Probleem

centrum venray 12-17 uur
gratis parkeren

Ook geeft de politie aan dat in
de nacht van zaterdag 21 op zondag
22 september op de kermis in Horst
twee fietsen gestolen zijn.
Daarnaast hebben vier mensen
aangifte gedaan van fietsendiefstal
bij RKsv Wittenhorst in Horst.
De politie houdt zich het hele jaar
door bezig met onderzoek naar
dergelijke fietsendiefstallen.

TM

gratis op
de pleinen

Y
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www.fraayvenray.nl

wereldfestival
boekenmarkt

Ad ve r torial

Echtscheiding…
hoe zit dat met opa en oma?
De laatste tijd is (echt)scheiding en de gevolgen voor kinderen en hun
ouders in het nieuws. Als grootouder is de scheiding van je kind onzeker
en emotioneel. En vaak wil je helpen, maar hoe? Belangrijk is in ieder
geval om je eigen emoties rondom de scheiding aan de kant te zetten.
Zoek hiervoor steun elders.
Tips voor grootouders bij scheiding
kind
• Bied een luisterend oor voor je kind.
Wees ondersteunend. Versterk geen
gevoelens van haat, frustratie, hopeloosheid, of wantrouwen naar zijn/
haar ex-partner.
• Laat je kind weten dat je van hem/
haar houdt.
Tips om je kleinkinderen te helpen
• Zeg geen nare dingen over de
andere ouder in het bijzijn van je
kleinkinderen.
• Blijf zo neutraal en onpartijdig als
mogelijk. Als zij het gevoel hebben
dat je partij trekt, zullen zij zich voor
je afsluiten. Kinderen houden immers
van beide ouders evenveel.
• Vertel ze dat de scheiding niet hun
schuld is.
• Houd je kleinkinderen extra in de
gaten.
• Geef ze extra aandacht: een knuffel,
kus, of stuur een kaart.
• Laat je kleinkinderen weten dat je
van ze houdt.

• Bied een luisterend oor.
• Zorg voor afleiding. Ga leuke dingen
met ze doen, naar de speeltuin,
boekje lezen, enz.
• Creëer ‘nieuwe’ familietradities,
bijvoorbeeld eens per jaar een omadag. Nieuwe familietradities helpen.
Geen contact met je kleinkinderen
Wat kun je doen als je geen contact
meer mag hebben met je kleinkind?
• Probeer hierover te praten met de
ouders.
• Als dit niet lukt kun je bemiddeling
door een neutrale partij voorstellen:
een hulpverlener of mediator.
• Lukt dit niet, dan kun je een verzoek
tot omgang indienen bij de rechter.
Vaak zal de rechter bekijken of er
een ‘nauwe persoonlijke betrekking
is met het kind’, ook wel ‘family life’
genoemd.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
besteedt in oktober uitgebreid
aandacht aan echtscheiding:
• Op woensdagavond 30 oktober organiseren wij een thema-avond voor

•

•

•

•

ouders, grootouders, familie
en andere belangstellenden over dit
thema.
Op maandag 28 oktober en
4 november is er een speciaal
echtscheidingsspreekuur.
Eind oktober verschijnt er een tweede
column met als thema:
het nieuw samengestelde gezin.
Voor professionals, die met jeugd en
ouders werken, is er op 30 oktober
een expertmeeting.
Voor meer informatie: www.mijncjg.nl
Hier kunt u zich ook aanmelden voor
de thema-avond.

Petra Gerrits
(school)maatschappelijk werkster
Synthese en consulente CJG

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)

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 19 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij graag iedereen hartelijk bedanken
voor alle blijken van medeleven en de hartverwarmende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis
van mijn Vrouw, ôs Mam en Oma

Leen Verlinden-van Neerven
Uw getoonde medeleven is voor ons tot grote steun en troost.
Jan Verlinden
kinderen en kleinkinderen
Hegelsom, september 2013

Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw,
onze moeder en oma

Wilma Lemmen-van Hoppe
hebben wij van velen medeleven en steun mogen ondervinden.
Dit zal altijd in onze herinnering blijven.
Onze welgemeende dank daarvoor.
Joep, kinderen en kleinkinderen

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.

Rits stuk? Loopt de rits van uw broek,
rok, tas of laars open? Dan kunnen we
deze in veel gevallen repareren terwijl
u wacht! Ook vervangen wij drukkers
e.d. Dinsdagmorgen op de markt te
Horst www.vanderwijstkleinvak.nl

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.

Pilates Gasthoes Horst
dinsdagochtend en avond.
Info/aanmelding bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Yoga for Runners! 2.
Deze lessen zijn uitermate geschikt
voor zowel beginners als gevorderde
lopers met als doel niet alleen je
spieren maar ook je gewrichten goed
te onderhouden richting Venloop!
www.weyoga.nl/workshops
Dovens Meubelen, Milheeze
Kasteeltafels op maat gemaakt voor
betaalbare prijzen www.dovens.nl
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!
Tel. 06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een echte gymzaal op
maandag of woensdagmorgen. Voor
meer informatie en exacte tijden zie
www.hosema.nl of bel: 077 398 27 97.
Te koop 1,5 ha mais te Melderslo.
Info: 06 55 74 51 72.

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

Te koop druiven, snoep- en soeptomaten, komkommers, paprika,
snijbonen, knolselderij enz. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
Atelier ‘de Brug’ Begin oktober wil
Mieke van den Beuken-Derix lessen
gaan geven in tekenen, schilderen en
werken met verschillende materialen.
Interesse of vragen? 077 398 34 53 of
janenmiavdbeuken@ziggo.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. 9 t/m 20 sep. vakantie.
Te koop diverse soorten eetbare
pompoenen en courgettes,
ook kleine pakken hooi, Van Helden
Americaanseweg 41, 5961 GN Horst
tel. 077 398 50 16.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

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

Mais oogst. Wij houden ons
aanbevolen voor: maishakselen en
maisbalenpersen MKS en/of CCM maken
Maisdorsen. Tegen concurrerende
tarieven. Loonbedrijf Hoeymakers &
Kellenaers. Twan: 06 53 22 79 06 en
Peter: 06 25 05 57 45.
Te koop 12-jarige KWPN merrie, bruin,
licht bereden. Tel. 06 23 14 95 34.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Setovera speelt Peelgoden.
Een avond terug in de tijd in een
verwarmde manege. Er zijn nog kaarten voor 28 en 29 sept en andere data.
www.setovera.nl of tel. 06 81 64 36 31
of Lico Fashion.
Te koop Bonte Bentheimer vlees van
het buitenvarken vanaf 20 kg € 5,- per
kg. Voor info zie 06 17 21 89 33 of
www.bontebentheimer.nl
Viooltjes 0,30 euro hei 0,95 euro
winterhei, div. soorten fruit- en sierbomen in pot alles 25% korting behalve
leibomen vaste planten beukenhaag
hedera aan stok 150 cm 1,95 euro.
Van den Beuken St. Jansstr 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.
Dovens Meubelen, Milheeze
Inruil van meubelen mogelijk op
nieuwe. Gebruikte meubelen te koop
www.dovens.nl

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.

Nieuw Life Kinetik!
www.lifekinetiklimburg.nl
Verbetering, concentratie, stressweerstand en plezier! Aanmelden via
de website of bel 06 13 68 38 14.
Start: ma 30 sept. 12.30-13.30 u
Gymzaal Gerard Smuldersstr. 3 America.

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 huur in Winterberg 4 persoons
appartement, in de herfstvakantie en
dit najaar nog beschikbaar. Uitzicht op
bikepark en bobbaan. Interesse mail:
jeanne.verdellen@hotmail.com

Appels zelf plukken € 0,50 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32

Te koop! 2 Certificaten van
“De Golfhorst”. Ook los te verkrijgen
en prijs is onderhandelbaar.
Tel. 06 34 83 72 12.

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

Met plezier meer presteren?
Taal of rekenles 2F/3F? Huiswerkhulp
of bijles (v)mbo/havo/vwo? NT2 of
mental coaching? Onderwijsspecialist
(gedrag/RT/NT2) biedt hulp. Gunstige
tarieven! In Kronenberg of thuis.
Meer info: 06 10 29 82 65
Te huur: opslag-/bedrijfsruimte
180 m2 vorst- /stofvrij, electr. roldeur,
verhard terrein, aparte ingang, in
Grubbenvorst prijs € 380,00 per mnd.
Info: 06 53 76 96 98.
Cursus Mindfulness
Helemaal tot rust komen in het Hier
en Nu. Start dinsdagavond 29 oktober.
Voor meer informatie: info@via-rosa.nl,
Diana Lenssen tel.: 0478 69 10 06
of kijk op www.marietweijs.nl
Yogacentrum L’Espoir. Hatha yoga iets
voor jou? Je bent van harte welkom om
het op dinsdagavond uit te proberen!
Nu 5 lessen voor € 32,50. 20.15 - 21.15
uur. Bel voor meer info Fraukje 077 851
56 33/06 39 22 23 17.
Dovens Meubelen, Milheeze
Meubelmakerij, slaapkamers en meubelen op maat www.dovens.nl

Aanbieding div. soorten Hortensia’s
50% korting. Bomen (bol, zuil, lei) in
pot. Dus nu planten. Buxus v.a. € 0,60,
hortensia’s e.a. heesters op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0.85, grassen
e.d. Info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.
Verloren zondagmiddag bij de
Kasteelse Bossen Nokia telefoon
met zwarte etui. Gevonden?
Bel 077 467 21 99.
Dovens Meubelen, Milheeze
Slaapkamers-Boxsprings-MatrassenDekbedden-Hoeslakens-Toppers www.
dovens.nl
Gevonden bril tussen de
Weisterbeekstraat en Molenstraat.
Tel. 06 27 13 27 23.
Wie heeft op woensdag 18 sept.
tussen 20.00 en 22.30 uur mijn Gazelle
fiets (grijs met blauw spatbord achter)
meegenomen bij de fietsenstalling bij
Wittenhorst. Graag terugbezorgen.
Tel. 06 23 58 29 45.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Healing creme – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Dag en nacht bereikbaar

Toe aan ontspanning? Kies voor een
rugmassage met verwarmende arnica
olie. In oktober met korting.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Tel. 077 398 61 14.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Yoga for Runners! 3.
Yoga & Sport kunnen dus heel goed
samen! Nog 1 reden nodig? We zitten
op de Industriestraat in Horst..een
mooie plek om van daaruit je looptraining te vervolgen! www.weyoga.nl/
workshops of bel 06 136 04 04.
Ha-Tha yoga. Er zijn nog enkele
plekjes vrij in de yoga groepen
’s ochtends, ‘s middags en ’s avonds.
Info www.yogacentrumlespoir.nl of
bel 077 398 51 36 Wilma L’Espoir.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96 / 06 30 83 78 52.
Te koop: maisbalen en MKS balen.
Te koop gevraagd: mais op stam.
Loonbedrijf Hoeymakers & Kellenaers
te Lottum. Twan: 06 53 22 79 06,
Peter: 06 25 05 57 45.
Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Fam. Dorssers, Maasbreeseweg 108, Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Viooltjes € 0,25. Vele kleuren
viooltjes, siervruchtjes, bosviooltjes en
lampionnen. Donderdags en vrijdags
gesloten. Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen: 1 x 170
m2, 2 x 85 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Beamer verhuur Ster Videotheek.
Bij ons huur je al een BEAMER vanaf
€ 25,00 incl. btw. Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst. Tel. 077 398 78 55.
stermedia@allesin1.nl
Aardappelen te koop, opgezakt in 3,
5 en 10 kg. Ras: Frieslander. Vast kokend
tot redelijk vast kokend. Zelfbediening!
Maatschap Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Wie heeft mijn fietssleutel met
naam Jelle op labeltje gevonden op
de kermis? Ik ben hem verloren op
kermiszaterdag. Bel 077 398 85 53 /
06 18 86 35 30.
Decorato opent de deuren.
Trendy langhoudbare en blijvende
bloemdecoraties. Open: don en vrij
09.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 uur,
za 09.00 - 16.00 uur. Overige dagen op
afspraak. Mgr. Aertsstraat 56, Swolgen.
www.decorato.nl

voor een
persoonlijk
afscheid

Yoga for Runners! 1.
Na 4 succesvolle Yin lessen bij de
Peelrunners, gaat WeYoga vanaf eind
oktober Yin lessen verzorgen tot aan de
Venloop! Doe mee met de gratis
try-outs op zaterdag 5 en 12 oktober.
Meer info: www.weyoga.nl
Wij (particulier) zoeken een
vrijstaande woning, op een perceel
van minimaal 500 m2, in Horst,
Meterik of Sevenum. Wilt u uw woning
verkopen, neem dan contact met ons
op. Telefoon 06 83 05 80 70.
Te koop 0.60 ha. Snijmais Meterik.
Tel. 06 13 30 44 27.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Wie heeft mijn zwarte Adidas trainingbroek (per ongeluk) meegenomen
op dinsdagmiddag, 24-09-13, tussen
13.30 en 14.30 uur uit het clubgebouw
van de tennisclub in Horst? Ik wil hem
graag terug. Bel: 06 14 27 16 07.

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!

Gratis Roodkapje spel. Bij afsluiten van
nieuw contract. Overstappen met eigen
gastouder mag. Bespaar op kosten,
zie roodkapjehorstaandemaas.nl/
overstappen
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Geboren

Sten

20 september 2013
Zoon van
Nico Janssen en
Lieke van Helden
Hofweg 43
5966 NE America

nieuws 07

Weltersweide en Westsingel in Horst

Regen en vandalen teisteren
speelvoorziening
Lang hebben de kinderen van de Weltersweide en Westsingel in Horst al moeten wachten op een speelvoorziening in hun wijk. Bijna was het zover, maar regen en vandalisme gooiden roet in het eten.

Geboren

Noor

21 september 2013
Dochter van Geert Kurvers
en Daniëlle Francken
Zusje van Mats en Bente
Molenstraat 27
5975 AE Sevenum

Getuigen
mogen zich melden

Geboren

Tim

Regen was niet de enige vijand van
de speeltuin. Ook vandalen hebben de
toestellen als doelwit gezien. “Helaas
hebben we nu al moeten constateren
dat er lieden zijn die niet van de toestellen af kunnen blijven en deze met
alle geweld proberen te vernielen”,
aldus Jans. Het wijkcomité vraagt getuigen van dit vandalisme zich te melden.

21 september 2013
Zoon van
Emil Spee
en Marije Freriks
Bakhuuske 45
5963 HD Hegelsom

Geboren

Eva

24 september 2013
Dochter en zusje van
Roel Linssen &
Janneke Appeldoorn
Anna
Den Spittheuvel 5
5976 PV Kronenberg
Yogacentrum L’Espoir. Wist je dat
tieneryoga (13-18) o.a. kan helpen bij
faalangst bij toetsen en concentratieproblemen? Probeer het nu 5 lessen
voor € 32,50! Start dinsdag 22 oktober
19.00 tot 20.00 uur. www.lente-lente.nl
Ontdek de kracht van reiki.
Wil je af van stress, boosheid, angst en
depressie en wil je energieblokkades
opheffen? Neem contact met me op
voor een reiki behandeling:
06 42 88 92 16.
Pasfoto’s direct klaar!
7 dagen per week, ‘s middags en
‘s avonds van 13-21 uur. Gratis parkeren
voor de deur. Voor officiële pasfoto’s,
maar ook voor profielfoto’s voor
o.a. Facebook. Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Gezondheid: pedicure/manicure aan
huis. Al vanaf € 19.50. Ook voor
diabetici en reumapatiënten.
Bel voor een afspraak: 06 13 57 57 47.
Wie heeft mijn huissleutel
gevonden? Omgeving Norbertuskerk.
06 19 22 28 82.

AUTOBEDRIJF

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

Door de vele regen werd de
officiële ingebruikname van de nieuwe
speelvoorziening door de wijkbewoners
en de gemeente uitgesteld. Door overvloedig regenwater en de constructie
van de speeltuin, ontstonden grote
plassen rondom de toestellen. De nog
uit te voeren werkzaamheden konden
daardoor geen doorgang vinden.
“Ondertussen zijn wij druk doende een
oplossing te zoeken voor een snellere
afvoer van het hemelwater”, laat Daan
Jans namens wijkcomité In de Riet
weten.

Peelkabouterdag

Alles speciaal
voor Joost
Het centrum van Horst staat zondagmiddag 29 september vanaf
12.00 niet alleen in het teken van de Rode Loper Koopzondag, maar
ook van de Peelkabouterdag. Deze speeldag op en rond het
Lambertusplein is speciaal voor alle basisschoolleerlingen.
Marleen Theeuwen, vice-voorzitter van stichting Peelkabouters
en tevens verantwoordelijk voor
het sponsorbeleid, is de drijvende
kracht achter de Peelkabouterdag:
“We stimuleren gezonde kinderen
om op een speelse manier aandacht
te hebben voor zieke kinderen. De
gehele opbrengst van de dag gaat
naar Stichting Joost, die zich inzet
voor Joost Roorda uit Horst, die de
ziekte van Huntington heeft.”

Neptattoo
laten zetten
Op de Peelkabouterdag kunnen
kinderen zich onder andere laten
schminken bij de Peelkabouterbus.
“We hebben 75 fantastische vrijwilligers rondlopen, die zich allemaal
inzetten, puur voor het goede doel”,
aldus Theeuwen. “We hebben ook
een tattoo-caravan, waar kinderen
een neptattoo kunnen laten zetten
of zelf aan de slag met verf en kwasten kunnen gaan om te schilderen.
Heerlijk om die kinderen aan de slag
te zien.”
Supermarkt Plus uit Horst bestaat
in 2013 honderd jaar en heeft zijn
naam verbonden aan de talentenjacht tijdens de Peelkabouterdag.
Theeuwen: “Vrijwilliger Marleen
van Deijnen heeft zich ingezet om
acht groepjes bij elkaar te krijgen
die gaan zingen of dansen. Vier van

Scooterrijdster
overleden
na aanrijding
Een 24-jarige vrouw uit America raakte woensdagavond 18 september
ernstig gewond bij een ongeluk op de Spoorweg in Hegelsom. Zij overleed
donderdag 19 september aan haar verwondingen.

deze kinderen mogen door naar een
optreden bij Circus Renz. Leden van
de band Da Ma Zoeë zitten in de
jury.”

We willen alleen
geld ophalen
Voor alle onderdelen apart betalen de kinderen één euro. “Elke euro
gaat rechtstreeks naar Stichting
Joost. We willen geen geld uitgeven, maar alleen geld ophalen”,
aldus Theeuwen. “De stichting zorgt
ervoor dat Joost en zijn gezin nog
van elkaar kunnen blijven genieten.”
De ziekte van Huntington is een
ongeneeslijke erfelijke aandoening
die delen van de hersenen aantast,
met alle lichamelijke en psychische
ongemakken tot gevolg. Uiteindelijk
overlijdt de patiënt aan de gevolgen
van de ziekte. “Als je dat weet en
ook ziet, dan moeten mensen niet
zeuren als het goed met hen gaat”,
aldus Theeuwen.

Uitreiking
Bronzen Wijsneus
Tijdens de Peelkabouterdag
wordt door burgemeester Kees van
Rooij de Bronzen Wijsneus uitgereikt.
Dit jaar gaat deze naar Tiny Koppes
uit Meerlo. Zij heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de jeugd in Horst
aan de Maas.

Ter nagedachtenis aan
het slachtoffer zijn bloemen opgehangen
Woensdag reed de vrouw rond
20.15 uur met haar scooter over de
Spoorweg in Hegelsom. Ze werd
daar van achteren aangereden door
een busje dat over dezelfde weg
reed. Het busje werd bestuurd door
een 20-jarige man uit Ysselsteyn.
De politie heeft de bestuurder

aangehouden en deed ter plaatse
sporenonderzoek. De vrouw
werd met hersenletsel door de
traumahelikopter naar het ziekenhuis
in Tilburg gebracht. Zij is hier aan
haar verwondingen overleden. Het
onderzoek naar de precieze toedracht
van het ongeval loopt nog.
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Vondst
hennep
Politie Horst heeft op
woensdag 18 september 2.200
hennepplanten gevonden aan de
Most in Sevenum.
De politie deed de vondst voor
de middag in een bos aan de Most,
vlakbij de A67. Hoe de politie bij
de hennep is uitgekomen, heeft zij
niet bekendgemaakt. Het onderzoek
naar de daders loopt nog. De hennepplanten zijn vernietigd.
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Jury onder de indruk van toekomstvisie

Kronenberg grijpt naast dorpsvernieuwingsprijs
Kronenberg heeft niet de dorpsvernieuwingsprijs 2013 gewonnen. De prijs werd toegekend aan Zieuwent, een
van de andere zeven dorpen waarmee Kronenberg in de finale stond. Een delegatie uit Kronenberg bezocht samen
met wethouder Birgit op de Laak de finale in Kootwijkerbroek.

Draagvlak in het dorp
is hoog

‘Geen acties
alcohol’
De prijsacties op de verkoop
van alcohol in supermarkten moet
aan banden worden gelegd. Dat
vindt de commissie samenleving
van gemeente Horst aan de Maas.
De commissie vergaderde dinsdag 24 september over de Drank- en
Horecawet. Zij wil graag dat de
gemeente prijsacties van supermarkten gaat verbieden. Het College van
B&W is echter van mening dat de
gemeente dat niet alleen kan doen.
“Dan gaan de klanten naar supermarkten in de regio,” zegt portefeuillehouder Van Rooij. De commissie wil
kijken naar regionaal beleid.

geslaagd een breed scala aan ‘achterbannen’ in het eigen dorp te betrekken,
te motiveren en te komen tot goede
samenwerking bij toch op het eerste
gezicht soms verschillende belangen.”

Piet Selen presenteert Kronenberg aan de aanwezigen
De jury van de dorpsvernieuwingsprijs bestond uit ex-Tweede Kamerlid
Ger Koopmans, directeur van het

Oranje Fonds Ronald van der Giessen,
directeur van KNHM Frank van Bussel
en Jim Bakker, namens de winnaar

van de Dorpsvernieuwingsprijs 2011,
Kootwijkerbroek. Zij stelden bij de
uitreiking: “Alle finaledorpen zijn er in

Over Kronenberg zei de jury:
“Het draagvlak in het dorp (en het aanpalende Evertsoord) is ongekend hoog.
Een keur aan voorzieningen werd
gerealiseerd waarbij de dorpsraad en
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg een voortrekkersrol
spelen maar groepen uit alle lagen
van de bevolking veel werk verzetten en de vele deskundigheden
en vaardigheden worden benut.
Een jurylid trok de vergelijking met
‘arbeiderszelfbestuur.’De jury is onder
de indruk van de breedte en grote
verscheidenheid van thema’s waarop
het dorp actief is en van de toekomstvisie en zelfwerkzaamheid die het
dorp tentoonspreidt.” De Nederlandse
Dorpsvernieuwingsprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt
door de Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen.

Horst aan de Maas is één van de zeven gemeenten in Noord-Limburg
die meewerken aan het evenement Regio Venlo, hoofdstad van
de Smaak. In Horst aan de Maas vinden diverse activiteiten en
projecten plaats ter promotie van het evenement.

Deze week staat De Week van de Smaak centraal.
De Week van de Smaak gaat op zaterdag 28
september om 11.00 uur van start. Namens de
gemeente Horst aan de Maas zijn vijftien deelnemers
aanwezig op het voormalige Floriadeterrein in Venlo,
waar de organisatie tienduizend bezoekers verwacht.
Horst aan de Maas is vertegenwoordigd vanuit
America met de medewerkers van bakkerij
J. Ummenthun, die enkele demonstraties in het
decoreren van taarten geven. Grubbenvorst is
vertegenwoordigd met IJssalon Clevers en
De Paddestoelerij. Vanuit Horst zijn Smood for You
en Huis van de Streek aanwezig. Uit Lottum komen
Kaldenbroeck en Résidence La Vie en Rose en de
deelnemers vanuit Melderslo zijn Akkies Tuin, B-berry,
Cornelissen Fresh Food en Museum De Locht.
Henk van Gerwen van Akkies Tuin: “Wij zijn een klein
gemengd bedrijf en onze producten komen tot stand
vanuit een fruit- en kruidentuin. En we hebben een
eigen imkerij. Vanuit die drie disciplines maken wij

onze producten, die wij aanbieden. Bezoekers komen
bij ons voor een niet normaal potje jam.” Native Raku
en kwekerij Hermans-Walter, beiden uit Sevenum,
en Camps Rabarber uit Swolgen sluiten de rij. Michel
Camps van Camps Rabarber: “Wij laten twee soorten
rabarbersap proeven. Eentje met en een zonder prik.
Rabarber is een natuurlijk product, nog erg onbekend bij
het publiek.”
Heeft u ook een initiatief rondom het thema
Smaak en Voedsel?
Onder het motto ‘de Hoofdstad van de Smaak is
wat je er zelf van maakt’ worden bedrijven en instanties
uitgedaagd activiteiten aan te melden voor de
Smaakkalender 2013. Bijzondere initiatieven
komen eventueel in aanmerking voor een subsidie.
Over de mogelijkheden hiervan kunt u contact
opnemen met Leon Joris via l.joris@horstaandemaas.nl
of bel 077 477 94 75 of meld u aan op
www.regiovandesmaak.nl

Week van de Smaak
Zaterdag 28 en zondag 29 september
vanaf 11.00 uur GreenPark Venlo,
voormalig Floriadeterrein
• Landelijke Week van de Smaak
• 15 deelnemers uit Horst aan de Maas
• Diverse workshops,
demonstraties en verkiezingen
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Het is meer dan een ligweide voor het dorp

Strandje van
Horst aan de Maas

Stichting Gewoën Grubbenvorst heeft op zondag 22 september het strandje aan de Maas in Grubbenvorst
geopend. Met het doorknippen van een strandlaken maakte wethouder Loes Wijnhoven het officieel: “Alles is leuk
in Grubbenvorst en deze plek is helemaal fantastisch.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Bart Bertrams
opvolger
Stef van Loo
Bart Bertrams van Essentie volgt Stef van Loo op als voorzitter van de
commissie samenleving. Volgens Bram Hendrix, fractievoorzitter van
Essentie, wilde Bertrams zelf graag deze positie innemen.
Nadat Stef van Loo opstapte uit de
gemeenteraad, kwam ook de positie
van commissievoorzitter vrij. “Het is
een politieke afspraak dat Essentie
de voorzitter levert voor commissie
samenleving. Ik ben vervolgens
binnen de partij gaan zoeken naar
een opvolger. Bart Bertrams gaf
toen aan dat hij voorzitter wilde
worden”, vertelt Bram Hendrix.
Nadat de fractievoorzitter dat had
voorgelegd voor de gemeenteraad
en burgemeester, werd de voordracht
goedgekeurd.
Wie Stef van Loo gaat opvolgen in

de gemeenteraad is nog niet bekend.
De fractievoorzitter is van plan om de
kieslijst af te gaan en er zo achter te
komen wie er interesse heeft voor
de zetel.
Hendrix is niet naar iemand op
zoek die de positie maar een half jaar
wil invullen en dan weer iets anders
wil gaan doen. Hendrix: “Ik ben op
zoek naar iemand die ambitie heeft
voor deze positie. Die ook na dat
halve jaar verder wil als raadslid.
Ik vind deze periode dan ook geschikt
om erachter te komen of het werkelijk wat voor die persoon is.”

Tussen de maisvelden en langs
de Maas ontstond in Grubbenvorst
afgelopen maanden het Strandje aan
de Maas. Voorheen werd het nog wel
eens ligweide genoemd, maar voorzitter van stichting Gewoën Grubbevors
John Jenniskens benadrukt dat het veel
meer is dan alleen een ligweide. “Wat
mensen vandaag zien, is het begin.
Zonder vele vrijwilligers en bedrijven
was dit nooit gelukt.”
De organisatie is buitengewoon
trots, maar haalt ook het vandalisme
van begin augustus aan. “Het was een
enorme domper, maar we zijn er sterker uit gekomen”, vertelt Jenniskens.
“Doordat een stel onverlaten hier toen
gecrost heeft, kregen we wel meer

steun vanuit het dorp en de bedrijven.
Deze plek wordt nu ook echt gedragen
door de inwoners van Grubbenvorst.”

Jaarkaart voor
het strand
Tijdens de feestelijke opening kreeg
wethouder Loes Wijnhoven nog een
‘jaarkaart’ voor het strand. De middag
werd afgesloten met optredens van de
band Sunday Zombies and the Brain
en het Grubbenvorster dj-duo The
Party Brothers. Vooral gezinnen met
kinderen kwamen naar het strandje om
de nieuwe omgeving te leren kennen.
Terwijl de ouders zich prima vermaakten met wat te drinken, renden de

kinderen met hun popcornzakjes naar
het kleurrijke springkussen.

Zandstrand komt
in het voorjaar
Het strandje aan de Maas bestaat
nu uit een ligweide, picknicktafels, een
barbecueplaats en een beachvolleybalveld. In het voorjaar van 2014 komt er
ook nog een zandstrand bij. Volgens
Jenniskens is het een plek voor iedereen. “Overdag zullen er vooral gezinnen met kinderen komen en ’s avonds
kunnen jongeren gezellig bij elkaar
komen. Ik hoop dat het schoon blijft,
want het is echt een aanwinst voor het
dorp”, besluit John Jenniskens.
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Vóór en dóór bewoners

Mezennestkast
bouwen

Presentatie buurtwebsite
De website www.gesprekindebuurt.nl werd zaterdag 21 september tijdens burendag in de Norbertuswijk in
Horst gelanceerd. Gesprek in de buurt is een online ontmoetingsplaats voor buren die samen lokale initiatieven
willen opstarten.

Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert in samenwerking met Jan
Linders Horst mezennestkast bouwen. Op zaterdag 28 september van
09.30 uur tot 12.00 uur kunnen de kinderen de kastjes in elkaar knutselen bij de ingang van Jan Linders in Horst.
Leden van vogelwerkgroep
’t Hökske staan zaterdag bij de winkel
en helpen de kinderen mee om een
stevige mezennestkast te bouwen.
Deze kast is voorzien van een deksel
en is daarom gemakkelijk schoon te
maken na het broedseizoen. “Na het
in elkaar zetten hoeft de nieuwe eige-
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naar alleen nog maar een plekje te
vinden waar de kast komt te hangen.
Het beste is dan de opening naar het
oosten te richten, dus uit de regenkant, want vogels zitten ook graag
droog”, zegt Ton Hagens, voorzitter
van de vogelwerkgroep. De kosten
voor de kast zijn 2,50 euro.

Rommelmarkt
De Vöskes Meerlo
De jaarlijkse rommelmarkt van carnavalsvereniging De Vöskes wordt
voor de 19e keer gehouden, dit jaar op zondag 29 september.
De rommelmarkt van De Vöskes
vindt plaats in sport en zalencomplex
’t Brugeind in Meerlo. De vereniging
heeft de beschikking over twee zalen
waar de verschillende producten
zullen staan.
Tijdens deze dag gaat de zaal

voor kleine artikelen open om
13.00 uur. Rond 14.00 uur start de
verkoop voor waardevollere goederen
die per opbod verkocht gaan worden.
De koopjesjagers moeten het pand
om 16.00 uur verlaten, dan wordt de
rommelmarkt gesloten.

De lancering vond plaats tijdens
het buurtontbijt dat de wijkbewoners
in de Norbertuswijk hadden georganiseerd in het kader van burendag.
Gesprekindebuurt.nl is ontwikkeld

vóór en dóór de buurtbewoners van de
Norbertuswijk en professionals die er
actief zijn op het gebied van zorg en
welzijn. Op de site kunnen bewoners
die een helpende hand zoeken een

oproep doen. Ook bieden mensen hun
talent aan om anderen te ondersteunen. Zo werden er in de testfase al
buurtgesprekken gestart over ‘samen
koken en eten’ en ‘samen bewegen’.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand september geldig
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
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Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
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SV Lottum herdenkt
slachtoffers
zinloos geweld

verenigingen 11

Fietsen voor KiKa
Vijftien fietsers van toerwielerclub Oranje uit Horst vertrokken op donderdag 15 augustus met een ploegleider
en volgwagenchauffeur naar Givet in Frankrijk, om vanuit daar in twee dagen terug te fietsen naar Horst. Met deze
sportieve prestatie werd sponsorgeld opgehaald voor KiKa.

Dertig korfbalsters, voetballers en begeleiders van SV Lottum hebben
zaterdag 21 september in Venlo meegelopen in een tocht ter herdenking
van alle slachtoffers van zinloos geweld in Nederland.

”Toen wij door Annie Beerkens
gevraagd werden om hieraan mee te
werken, hebben wij geen moment
getwijfeld en het voetbal- en korfbalprogramma voor deze dag aangepast”,
vertelt Petra van Horck, bestuurslid van
SV Lottum. Annie Beerkens is de moeder van Sjoerd Rutten die enkel jaren
geleden op de Lottumse paardenmarkt
door zinloos geweld om het leven
kwam. Sjoerd was lid van SV Lottum
en veel jeugdleden van SV Lottum kennen zijn verhaal. “Ik loop mee omdat

ik vaker het hondje van Sjoerd mag
uitlaten en ik vind het zielig voor de
familie wat er gebeurd is”, zegt Kyona
van de Heuvel, speelster van D1 van SV
Lottum.
In een lange stoet liepen mensen
met de nabestaanden met een wit lint
met de namen van 290 slachtoffers
van zinloos geweld door de binnenstad van Venlo. “Ik heb verdrietige
mensen gezien maar ik ben blij dat ik
meegeholpen heb”, zegt D-speelster
Maud Brouwers.

De VUT-groep van TWC Oranje
doorkruiste vier landen en reed
300 kilometer. Zij beklommen
daarbij beruchte hellingen uit de
Belgische klassieker De Waalse Pijl
te overwinnen. De eerste etappe liep
van Givet naar Maastricht en was de

koninginnenrit: er moesten 1.050
hoogtemeters overwonnen worden.
Na zo’n 140 kilometer werd de finish
in Maastricht bereikt.
De tweede etappe liep vanaf
Maastricht via Valkenburg naar
Heerlen, Brunssum en het Duitse

Gangelt. Uiteindelijk werd via
Schandeloo-Velden en het veer bij
Lottum om ongeveer 17.45 uur het
Wilhelminaplein in Horst bereikt.
Met de fietstocht brachten de
mannen van TWC Oranje 3.200 euro
bijeen voor KiKa.

Onderhoud bossen
Op diverse plekken in Horst aan de Maas vinden de komende maanden
herstel- en onderhoudswerken plaats aan bosjes, poelen en knotwilgen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de medewerkers van
stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL).

Scheepers BV is een import-, export- en groothandelsbedrijf voor carnavals- en feestartikelen.
Wij zijn op zoek naar een

ADMINISTRATEUR M/V (fulltime)
Ben je graag allround met een administratie bezig? Zoek je een functie waarbinnen je zelfstandig een deel van
de administratie van een handelsonderneming kan doen? Aarzel dan niet en reageer.

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Verwerking inkoop- en verkoopfacturen
Debiteuren- en crediteurenadministratie
Debiteurenbeheer
Overige financiële verwerkingen
Verzorgen van diverse financiële rapportages en
analyses

Een afgeronde MBO opleiding administratie
Goede contactuele eigenschappen
Een klantvriendelijke houding
Ervaring met Exact is een pré
Een accurate, nauwkeurige en collegiale instelling
Beheersing Engelse taal in spraak en geschrift
Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden:
Aan de Blaktdijk vindt er kapwerk
plaats aan de randen van een loofbos.
Daarbij wordt een begroeide waterpoel
ontdaan van de wilg en elzen. Hierdoor
krijgt dit voortplantingswater voor
amfibieën meer zonlicht. Komende
periode wordt er ook weer knotwerk
uitgevoerd aan de in het Hoogbroek in
Sevenum staande knotwilgen. Komend
seizoen worden 34 wilgen ontdaan van
hun takken. Dat is nodig om de bomen
vitaal te houden. Wanneer de bomen

niet regelmatig een knotbeurt krijgen,
dan scheuren de bomen in of ze breken
af onder het gewicht van de takken.
Tenslotte wordt er nog in
Broekhuizenvorst gewerkt aan een
loofbosgebied, een voormalig fijnsparrenbos op de hoek Mgr. Aertsstraat en
Hogeweg dat in het verleden gekapt
is en beplant met inlands loofhout. De
randen van het bos worden over een
breedte van vijftien meter gekapt. Hier
en daar blijft een boom staan.

• Een leuke functie met ruimte voor eigen inbreng
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheden tot (bij)scholing
Is dit de vacature die bij je past?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar scheepersbv@gmail.com t.a.v. de heer G. Scheepers, of aan
Scheepers BV, Postbus 6843, 5975 ZG te Sevenum.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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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.

Ton Bukkems
Koken met

Randy

Ton Bukkems (52) uit Griendtsveen is een bezige bij. Hij heeft bijna nooit
vrije tijd, want hij is betrokken bij veel verenigingen in zijn dorp. Zo is hij
onder meer actief bij de dorpsraad, het Mededelingenblad, de parochie en
het jeugdcarnaval. Deze week wordt hij 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.

Mozzarellatosti’s
met parmahamsalade

kerkbestuur en is koster. De pastor is
erg blij met hem. “Hij zei laatst nog:
‘Ton is altijd aanspreekbaar’. Dat vind ik
fijn om te horen, want dat is eigenlijk
ook zo.”
In 1983 begon Tons passie voor
vrijwilligerswerk. Het mededelingenblad van Griendtsveen was op zoek
naar een redacteur. Ton was klaar met
school, maar hij kon geen baan vinden.
Zodoende reageerde hij op de oproep.
“Toen ik aangenomen werd, begon het
balletje te rollen. Mijn vrijwilligerslijst
groeide en groeide. Ik hielp de school
in het dorp met het opzetten van een
schoolbibliotheek. Daarna ging ik bij
het kerkbestuur en omdat ik toch al
zoveel op de basisschool bezig was,
vroegen ze mij ook voor het schoolbestuur.” Hij was onder meer nog
actief bij kindervakantiewerk en het
jeugdcarnaval.
Op een gegeven moment kreeg
de verenigingsman een fulltimebaan.
“Ik kon niet alles meer combineren.
Ik heb toen besloten om met het
schoolbestuur en kindervakantiewerk te
stoppen. De andere dingen bleven wel
doorlopen. Ik heb niet veel vrije tijd,
maar dat vind ik niet erg. Ik ben alleen,
dus waarvoor moet ik thuisblijven?”
Al het harde werk voor de jeugd
in het dorp werd in 2011 beloond. Ton

ontving toen een Bronzen Wijsneus.
“Het kwam als een verrassing. Ik vind
het erg leuk dat ik het ontvangen heb.
Het is toch een blijk van waardering.
Zolang ik het verenigingsleven kan
combineren met mijn werk wil ik het
blijven doen. Soms is het wel puzzelen
met mijn tijd, maar daar kom ik altijd
wel uit.”
Om aan zijn drukke werkschema’s
te ontsnappen, gaat de Griendtsvener
vaak naar de sauna. Het is een echte
verslaving, zo vindt hij. “Ik kom daar tot
rust. Zo kan ik me weer opladen voor
drukke dagen. Ik ga ongeveer zes tot
zeven keer per week, dus je kunt het
wel een verslaving noemen.”
Door al zijn bezigheden komt Ton
eigenlijk tijd tekort. Hij zou daarom
wel al met pensioen willen. “Ik weet
dat het niet mogelijk is, maar ik zou
het heerlijk vinden om nu te stoppen
met werken. Ik vind mijn werk leuk,
maar ik wil graag mijn tijd steken in
andere dingen dan werken. Jammer
genoeg zal ik daar nog lang op moeten
wachten.” Hij weet dat zijn droom om
te stoppen met werken nu niet uit zal
komen, maar toch blijft hij hopen. “Wat
lijkt het me heerlijk om écht een week
vakantie te hebben en uit te slapen.
Dan kan ik alles op m’n gemak doen”,
zegt Ton dromerig.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Benodigdheden:
· 2 bollen mozzarella

EDAH/PLUS reunie
3 november 2013

· 4 volkoren boterhammen
· 200 gram haricot verts

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

· 1 grapefruit
· 10 gram pijnboompitjes

Toetsweek Special

· 70 gram parmaham
· 1 komkommer
· 1 sinaasappel
· 5 gram mosterd
· 150 gram rucola

Bereiding:
• Breng een pan water met zout
aan de kook;
• maak de haricot verts schoon en
blancheer deze circa 4 minuten;
• pel en snijd de grapefruit in
partjes;
• rooster de pijnboompitjes in een
droge pan tot deze goudbruin
zijn;
• halveer een komkommer in de
lengte en verwijder het zaad;
• snijd de komkommer in blokjes;
• halveer de sinaasappel en pers
deze uit boven een kommetje;
• voeg de mosterd en een goede
scheut olijfolie aan het sap toe en
roer dit goed door elkaar;
• meng nu alle onderdelen met de
parmaham en de dressing door
elkaar;
• snijd voor de tosti de mozzarella
in dikke plakken;
• beleg de boterham met mozzarella en breng deze op smaak met
peper en zout;
• bak de tosti om en om in een
koekenpan tot deze mooi
goudbruin is.
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

‘Vraag het maar aan Ton’, dat
wordt vaak gezegd als mensen iets
moeten weten over een onderwerp
dat in Griendtsveen speelt. Ton is bij
zóveel verenigingen betrokken dat hij
goed op de hoogte is van wat er in het

dorp gebeurt. “Ik heb veel ‘petten’,
mensen weten me dus wel te vinden.
Als ik het antwoord op een vraag niet
weet, kan ik het gewoon googlen”,
zegt hij lachend. De 52-jarige inwoner
van Griendtsveen zit onder meer in het

PUZZEL

Sudoku

 Een maand knallen
Ma - Vr van 13.00 -18.00 uur
 Geen inschrijfkosten,
geen contract
 Intensieve begeleiding
 Ervaren vakdocenten
 Start op 28 oktober
 Vaste prijs € 245, Centrale locatie in Horst

StudieHuisHorst

Samenwerken aan talentontwikkeling!

MEER INFORMATIE EN EEN GRATIS INTAKE?
BEL 077 851 08 87

INFO@STUDIEHUISHORST.NL
WWW.STUDIEHUISHORST.NL

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

500 gram € 4,10

Balkenbrij uit eigen keuken

500 gram € 3,80

Katen vinken

4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Woonplezier in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas is het aangenaam wonen, maar de eerste stappen op de woningmarkt zijn spannend. De starter krijgt een berg moeilijke vaktermen om de oren
geslingerd. Als eenmaal de woning in het bezit is, maar de eigenaar ervan af wil, dan zullen nieuwe verkooptechnieken slim ingezet kunnen worden: de online makelaar rukt
op. Toe aan een nieuw interieur, maar de portemonnee laat het nog niet toe? Misschien de spullen kopen of verkopen via sociale media. Tips en trucs nodig om brandveilig te
wonen of alles willen weten over domotica of waaraan je moet denken om een woning 50-plussersproof te krijgen? Het is slechts een kleine greep uit de nieuwste editie van
het thema wonen in nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.

‘Eén druk op de knop brengt je huis
tot leven’
De rolluiken omlaag of omhoog wanneer je dat wilt, de ramen die open of dicht gaan om de temperatuur op peil te houden: tegenwoordig kan een
huis volledig geautomatiseerd worden. Nu is het voor de meesten nog luxe, maar voor Stefan Bouten (27), eigenaar van Meterik Electro, begint het steeds
meer realiteit te worden. “Mensen willen weten wat mogelijk is in hun huis”.

lamp aan te kunnen zetten of de televisie te kunnen besturen. Voor anderen
is het om praktische redenen. Ik wilde
bijvoorbeeld geen gaten in de muren
voor de bedrading van mijn lampen.
Dat is nu allemaal met automatische
schakelaars geregeld”, legt hij uit.

Goedkoop
of duur

In de wereld van elektronica
noemen ze het ook wel domotica,
het automatiseren van elektrische
systemen in een woon- en leefomgeving. Nu klinkt dat natuurlijk
allemaal ingewikkeld, maar iedereen kan zich wel wat voorstellen bij
een lamp die via een schakelaar of
bewegingsmelder bediend wordt.
Stefan: “Bekijk je eigen huis maar eens.

Lampen, telefoons, televisies. Er wordt
steeds meer draadloos bestuurd.”
De nieuwste ontwikkeling die je nu
ziet op het gebied van automatiseren
in huizen is de tabloid. “Mensen gaan
steeds bewuster om met stroom. Als
je bijvoorbeeld maar één kamer in
het huis gebruikt, heb je in de andere
kamers geen licht nodig. Dat kan
makkelijk geregeld worden met bewe-

gingssensoren”, vertelt Bouten.

Bewust besparen
Ook op het gebied van gas kan
iemand met geautomatiseerde systemen in zijn huis besparen. “De aanschaf
van zo’n automatisch systeem is nog
steeds heel duur, maar als je je bedenkt
dat mensen door het efficiënt instellen
van deze systemen veel gas kunnen

besparen, loont het zich ook wel weer.”
Een voorbeeld is de verwarming die
op bewegingssensoren werkt. Zo is
er geen gas nodig in ruimtes waar
niemand is. Tenzij je de verwarming
op afstand aanzet met een app op je
telefoon of tabloid. Waarom mensen nu
zo’n systeem in huis nemen, kan Stefan
wel vertellen. “Sommigen vinden het
gemakkelijk om vanaf de bank een

Bezoek ook eens onze
showroom!

Als mensen hun huis volledig
willen automatiseren komt er vaak
wel een elektricien bij kijken om alle
apparaten aan te sluiten op bijvoorbeeld een app. Stefan: “Maar mensen
hoeven niet altijd een elektricien in te
zetten. Iemand die wat minder geld
te besteden heeft en toch het een
en ander in zijn huis automatisch wil
aansturen, kan ook naar de bouwmarkt. Daar liggen oplossingen in het
rek in verschillende prijsklassen.”
Stefan denkt dat de geautomatiseerde systemen in de toekomst
goedkoper worden. Als steeds meer
mensen de producten kopen, kan het
ook goedkoper worden. Volgens hem is
het een kwestie van tijd. “Ik zie dat het
mensen steeds meer interesseert. Er
wordt vaker naar gevraagd, maar als ze
het prijskaartje zien, deinzen ze terug.
Dat vind ik niet gek, want het is nu nog
echt een luxeproduct”, lacht hij.
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Waar moet je op letten?

Eerste stapjes op de koopmarkt
Starters die in Horst aan de Maas een woning willen kopen, krijgen een berg moeilijke vaktermen om hun oren
geslingerd. Wie een beetje wegwijs wordt, kan daar zijn voordeel bij doen, maar het kan ook heel verwarrend zijn.
Een beknopte handleiding: hoe koop je je eerste woning?

uit het aanbod van ruim 400 te koop
staande woningen in de gemeente
iets hebben gekozen, komen meestal
snel bij een hypotheekadviseur terecht.
Deze persoon kan starters wegwijs
maken in de verschillende hypotheken
en mogelijkheden.

Shortlist adviseurs
Maar volgens Vereniging Eigen Huis
is het echter verstandig om voor de
keuze voor een hypotheek, al te kiezen
welke hypotheekadviseur je benadert.
Zo zijn er adviseurs die alleen de meest
passende uit hun eigen producten kiezen en zijn er hypotheek-adviesketens,
allemaal met hun eigen kenmerken.
Eigen Huis raadt aan een shortlist te
maken en om met drie adviseurs een
vrijblijvend oriënterend gesprek aan te
gaan, om te kijken wie er het beste bij
jouw wensen past.

woningmarktcijfers.nl zegt dat door de
gedaalde huizenprijzen en de verlaging van de overdrachtsbelasting en
hypotheekrente, de netto rentelasten

voor kopers sinds 2008 met 37 procent
gedaald zijn. Volg je het nog?
Starters die besloten hebben dat
ze een bestaand huis willen kopen en

Maatregelen
voor starters

Qua hypotheek zijn er ontelbare
kenmerken: kijk je naar de hypotheekrente, naar de wijze van aflossen, naar
de maandlasten, de geldigheid van de
offerte of mogelijkheid tot verlengen?
Of kijk je juist naar een boete voor
voortijdig inlossen? Daarnaast stellen hypotheekverstrekkers zelf ook
verschillende eisen aan een lener. Vaak
kijkt men naar de hoogte van het inkomen, de vermogens- of schuldpositie
van de aanvrager en de hoogte van het
spaargeld. Wie geen vaste aanstel-

Via de gemeente kan men bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn) een aanvullende starterslening
aanvragen, bovenop de hypotheek. De
starterslening is een uitzondering op
de NHG-norm en overbrugt het verschil
tussen de totale aankoopkosten en het
maximale bedrag dat men kan lenen.
Daarnaast biedt gemeente Horst aan
de Maas nog meer stimuleringsmaatregelen voor starters, zoals een koopsubsidie.
En mocht dat allemaal rond zijn,
dan moet de starter ook nog de kleur
van de muren bepalen.

eigen verkoopaanpak. Die verloopt
volgens deze fases: woningopname,
promotie, onderhandelingen, koopcontractbegeleiding en definitieve verkoop.
Belangrijk onderdeel van het in de verkoop plaatsen van een woning zijn de
zogenaamde woningzoeksites. Funda.nl
is hier de grootste en belangrijkste van
Nederland, met meer dan 96 procent
van al het woningzoekverkeer. Alleen
een NVM-makelaar kan een woning
uitgebreid en op hoogste positie op
Funda plaatsen. Makelaarsland hamert
op goede foto’s en Huizenpartner kiest

een aanpak waarbij de eigen woning
extra opvalt op internet en in het
straatbeeld. “Je woning moet elke
dag direct te vinden zijn op Google en
van mond-tot-mond gaan in de buurt”
geeft Dekkers aan. “Daar wordt je
verkoopsucces door bepaald. Dit doen
wij door de woning zijn eigen unieke
website te geven: te koop
www.fraaiewoning.nl Dat onthoudt
men en valt op. Ook de kostenbesparing ten opzichte van de
full-service makelaar blijkt een
succesfactor.”

Eisen aan de lener

Uit onderzoek van Vereniging Eigen
Huis blijkt dat veel mensen het eens
zijn dat het nu een gunstige tijd is
om te kopen. Ook Leo van de Pas van

ling heeft, kan soms voldoen met een
werkgeversverklaring of een gemiddelde nemen van het inkomen van de
afgelopen drie jaar. Soms wordt ook
de toekomstverwachting op basis van
genoten opleiding meegerekend.
Dan kan men kijken naar de nationale hypotheekgarantie, een garantie
op hypotheken tot 290.000 euro (binnenkort 256.000 euro). Hiermee kan
men korting krijgen op hypotheekrente.
Als iemand zijn woning verkoopt maar
de opbrengst daarvan is niet voldoende
om de hypotheekschuld af te lossen,
dan betaalt Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen de restschuld aan
de bank, zodat de lener niet met een
schuld achterblijft.

De online makelaar rukt op
De woningmarkt veert weer op. De maandelijks stijgende verkoopcijfers van het kadaster wijzen dezelfde richting uit. Bij de keuze van een
makelaar zijn er vele mogelijkheden. Naast de full-service makelaar zijn er
steeds meer zogenaamde internetmakelaars. Wat zijn de verschillen?
Er zijn in Nederland diverse
zogenaamde internetmakelaars actief.
Makelaarsland.nl, Digimakelaars.
nl, Wonex.nl en in Horst aan de
Maas Huizenpartner.nl Kenmerk van
de internetmakelaars is dat ze de
consument een actieve rol geven in
de verkoop van hun eigen woning.
Voordeel van een rondleiding door de

eigenaren is dat niemand de woning
en de buurt beter kent dan zijzelf.
Immers de woonbuurt is nog steeds het
nummer één criterium waarop wordt
gekocht.
Bovendien kan de eigenaar flexibeler en directer de bezichtigingen
plannen, die meer in het weekend en
avond plaatsvinden. Zo heeft hij zelf in
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

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

de hand wanneer het huis er schoon
en opgeruimd uit moet zien en niet
de makelaar. Marwin Dekkers van
Huizenpartner zegt hierover: “Vergelijk
het met het kopen van een gebruikte
auto. Van wie zou jij liever kopen?
Van een handelaar of direct van een
particulier? Velen zullen aangeven:
de laatste, dat geeft je gewoon meer
vertrouwen. Maar je moet het wel
willen en de tijd hebben, want anders
is de full-service makelaar vaak een
beter alternatief”.
Elke internetmakelaar heeft zijn
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Levenswijze Feng Shui

‘Je kunt je leven opnieuw
ontwerpen’
Britta Spreeuwenberg (43) is Feng Shui interieurstyliste en Feel Good Garden-tuinontwerpster. Ze runt haar
eigen bedrijf Citavital-Feng Shui Design in Meterik. Haar werk is het ontwerpen van een gezonde en harmonische
leefomgeving in en rond het huis. “Mijn grootste inspiratiebron is de natuur.”
geweest. “Ik ben met Feng Shui begonnen omdat ik zelf tijdens een lange
periode van verbouwen ervaren heb,
hoe ongelukkig je je kunt voelen, als je
in zo een omgeving woont. Toen kwam
ik erachter dat als je de ruimte aanpast
je je meteen beter voelt. Ik besloot met
Feng Shui door te gaan. Tegenwoordig
help ik mensen om hun omgeving aan
te passen. Ik heb eerst een gesprek
met mijn opdrachtgevers. Dan vraag ik
wat hun wensen zijn over de toekomst.
Waar willen ze heen met zichzelf en
hun omgeving? Ik ga ervan uit dat mijn
opdrachtgevers eigen verantwoording
en inzet tonen.”

Feng Shui astrologie

Britta Spreeuwenberg startte zes
jaar geleden met haar zaak in Meterik.
Ze maakt ontwerpen van leefomgevingen volgens Feng Shui. “Feng Shui
is een meer dan vierduizend jaar oude
levenswijze uit de Oosterse wereld.
Het gaat over de interactie tussen
de mens en zijn omgeving. Door het
creatief werken met kleuren, vormen,
materialen en sfeer kun je voor jezelf
meer levensgeluk creëren. De mens
is een onderdeel van de natuur en
heeft behoefte aan harmonie en rust”,
legt Britta uit.

Blauwdruk natuur
Feng Shui is in de jaren 70 naar
de Westerse wereld gekomen. De
levenswijze is een combinatie van
wetenschap, psychologie, levensfilosofie, astrologie en spiritualiteit. “Feng
Shui maakt gebruik van de gulden

snede. Dit is de blauwdruk van de
natuur. Je kunt het ook zien als een
verhouding van de harmonie”, vertelt
Britta. “Alles om je heen trilt en is dus
energie. Die trillingen kun je meten
en afstemmen op de mens zodat hij
zich gelukkiger voelt in zijn eigen
omgeving. Zo zijn zonlicht, natuurlijke
materialen en golvende bewegingen
goed voor de mens in tegenstelling
tot kunstlicht, kunststoffen en hoekige
bewegingen.”
Feng Shui maakt gebruik van de vijf
elementen vuur, water, aarde, metaal
en hout. “Elk element heeft verschillende kwaliteiten. Zo geeft vuur levensenergie en werkt hout verbindend.
Het is het beste voor de mens als alle
elementen in een ruimte aanwezig
zijn. De elementen zijn de basis voor
de ontwerpen die ik maak”, zegt de
ontwerpster. Britta is altijd al creatief

Vervolgens gaat de ontwerpster
met een kompas de windrichtingen
meten in de omgeving. “Elke windrichting staat voor een levensaspect.
Zo correspondeert bijvoorbeeld het
noorden met carrière. Ik kan door middel van dat kompas het leven van mijn
opdrachtgevers opnieuw ontwerpen.”
Britta maakt de ontwerpen mede door
de persoonlijkheid van de opdrachtgever toe te passen. “Om achter de
persoonlijkheid van iemand te komen,
maak ik gebruik van de Feng Shui
astrologie. Hiermee kan ik de elementenenergie berekenen die iedereen
meekrijgt bij zijn geboorte.” Ondanks
de crisis merkt Britta dat de mensen
steeds meer openstaan voor Feng Shui.
“Het besef is gegroeid. Ik heb workshops gegeven op de Floriade en die
waren drukbezocht.”
Buiten woninginrichting maakt
Britta ook ontwerpen voor tuinen. “Ik
ben Feel Good Garden-ontwerpster.
Dit is een officieel erkend merk in
Nederland. Het maken van ontwerpen
voor tuinen is wel anders dan voor
huizen. Buiten is de natuur al aanwezig. De natuur is mijn belangrijkste
inspiratiebron. Daar vind je een schat
aan waardevolle informatie over een
leven in balans en overvloed. Binnen
in huis is de omgeving echter heel
onnatuurlijk”.
Ieder mens is uniek en dus ook de
ontwerpen die bij hen passen. Britta:
“Ik heb nog nooit twee dezelfde ontwerpen gemaakt. Vooral bij gezinnen
niet, omdat je daar te maken hebt met
allemaal verschillende personen met
een eigen Chi.”

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

m- en
Ook voor uw elek tromaterialen en uw alar
terecht
zonnepaneleninstallaties kunt u bij ons
• elektrische installaties
• geluid- en omroepinstallaties
• data- en telecomnetwerken
• draadloze schakelsystemen

• zonnepaneelinstallaties
• alarminstallaties
• elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

Te koop Mr. Wijnenstraat 1 Hegelsom

Badkamer: meer dan alleen badderen

Vrijstaand geschakeld woonhuis

voor als u weet te waarderen:
✓ woonkamer en keuken
70 m2
✓ inhoud 600 m3
✓ iedere m3 en m2 is AF
✓ tuin met terrassen op Zuid
✓ vaste trap 2e verdieping
✓ midden in de city
✓ nieuwsgierig? Bel even!

De badkamer alleen maar bedoeld om je te wassen en tanden te poetsen? Vergeet het maar. Vandaag de dag
heeft een badkamer veel meer functies en kan hij zelfs een verlengstuk van je woon- of slaapkamer zijn.
De open keuken is allang geen
onbekend fenomeen meer. Maar wat
te denken van de open badkamer? De
scheiding tussen en suite en slaapkamer verdwijnt, letterlijk. Breek de
muur tussen de slaap- en badkamer
weg en creëer één grote ruimte
waarin zowel geslapen als gebadderd

kan worden. De badkamer en kleeden kapruimte lopen tegenwoordig in
elkaar over. De badkamer heeft daardoor ook een sociale dimensie: het is
de plek om samen de planning van de
dag door te nemen of lekker te relaxen
voor het slapengaan. Helemaal modern
is het om een zithoekje in te richten

in je badkamer. Zo wordt hij een verlengstuk van de woonkamer. Wordt
jouw badkamer nog gedomineerd
door saaie inbouwspots en tl-licht?
Dan is het nu tijd voor sfeerverlichting. Hiermee wordt de badkamer
nog meer een plek om te relaxen.
Bron: Perscentrum Wonen

NU INRUIL MOGELIJK!
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Brandveilig wonen

‘Bij brand niet in paniek raken’
Wat doe je als er brand uitbreekt in je woning? Vluchten, uiteraard. Maar
al eens stilgestaan bij wat de beste vluchtroute is? En stel dat deze door het
vuur niet bereikbaar is, is er dan ook een alternatief?

“Wat je vooral niet moet doen
als er brand uitbreekt in je woning,
is in paniek raken”, begint Herman
van de Pasch van brandweer Horst
aan de Maas. “Daarom is het van
belang om na te denken over een
vluchtplan en daar een alternatief
voor te hebben. Mensen zijn
daarnaast al snel geneigd om bij een
brand terug de woning in te gaan,
om bijvoorbeeld foto’s of andere

spullen te redden. Enkele verloren
foto’s stellen echter niets voor, als
je daardoor een brand niet meer na
kunt vertellen.”
Een vluchtplan bestaat niet
alleen uit de beste vluchtroute. Het
is ook van belang om bijvoorbeeld
met de rest van het gezin een
vaste plek voor de huissleutels af
te spreken en wie de huisdieren in
veiligheid brengt.

De maand oktober staat in het
teken van brandpreventie.

Brandpreventiemaand:
tips voor senioren
De Nederlandse Brandwonden
Stichting geeft dan onder meer een
krant uit die mensen oproept stil
te staan bij wat te doen in geval
van een brand. Centraal thema
van de brandpreventiemaand
dit jaar is de brandveiligheid in
seniorenwoningen. Uit cijfers blijkt
namelijk dat er landelijk veel
slachtoffers vallen onder 50-plussers.
“Dat heeft voornamelijk te maken
met het feit dat het voor ouderen
vaak moeilijker is hun woning uit
te vluchten”, aldus Van de Pasch.
Tijdens de brandpreventieweken
wordt er daarom speciaal een minimagazine voor senioren uitgegeven
met tips voor brandveiligheid.

“Mensen onderschatten soms nog
het belang van een rookmelder. Wij
adviseren om in elke ruimte waar
geslapen wordt een rookmelder te
hangen”, zegt Van de Pasch. “En
plaats er ook op de vluchtroute.
Vergeet daarnaast niet om de
rookmelder regelmatig te testen en
de batterijen te vervangen als ze
leeg zijn.” Een woningbrand ontstaat
vaak door onvoorzichtigheid. Denk
aan een vlam in de pan tijdens het
koken of een brandende kaars die
te dicht bij de gordijnen staat. Maar
ook niet goed werkende apparaten

of kortsluiting kunnen een brand
veroorzaken. Van de Pasch: “Mensen
hebben nu eenmaal steeds meer
elektronica in huis. Kortsluiting kan
ontstaan doordat er teveel apparaten
op een stekkerdoos zijn aangesloten.
Nu het weer wat kouder wordt,
steken mensen ’s avonds de kachel
of open haard aan. Vergeet dan
niet om van tevoren de schoorsteen
te vegen, dat voorkomt een hoop
ellende.”
Kijk voor meer tips over
brandveiligheid van je woning op
www.watdoejijbijbrand.nl

Het belang van een
rookmelder
Sinds 2003 zijn rookmelders
verplicht in nieuwbouwwoningen en
bij renovatieprojecten. Als het aan de
brandweer ligt, zou er echter in elke
woning verplicht een rookmelder
geïnstalleerd moeten worden.

Mooie acties bij

binnen®!!!

2 halen
1 betalen!
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Bouwen voor 50-plussers

‘Waarom het probleem niet oplossen
voordat het er is?’
Pieter-Jan Camps (48) uit Horst is bouwmanager en bouwkostendeskundige bij De Merwijck BouwIQ. Hij zet zich
ook in voor het bouwen en verbouwen van woningen van 50-plussers. Deze mensen hebben vaak op latere leeftijd
aanpassingen nodig aan hun woningen. “Als je op tijd investeert in je huis dan heb je er op latere leeftijd alleen
maar profijt van”, zegt Camps.

steeds meer terugtrekt qua kosten en
dat de mensen nu iets moeten doen.
Mensen op leeftijd willen toch graag zo
min mogelijk gesleutel aan hun huis,
dus is de beste tijd om te investeren
in je woning als je tussen de vijftig en
zestig bent”, zegt de bouwmanager.

Voorbereid als het kan
Volgens Camps is de drempel
voor veel mensen om te verbouwen

al te hoog als ze 65 worden. Camps:
“Je moet je voorbereiden in een tijd dat
dat goed kan qua financiën en leeftijd.
Banken zijn best geneigd leningen te
verstekken als je er qua geldzaken
maar goed voorstaat. Het is gewoon
een kwestie van slim denken. Waarom
het probleem niet oplossen, voordat
het er is? Ouder worden we allemaal,
dus op een gegeven moment komen
we allemaal aan de beurt.”

Startpunt Wonen
Startpunt Wonen opent op vrijdag 4 oktober de deuren van zijn eerste
winkel in het centrum van Horst. Bij Startpunt Wonen kunnen inwoners
en toekomstige inwoners van de gemeente terecht met al hun woonvragen.

Wie ouder wordt, wordt op een
gegeven moment vaak ook minder
mobiel en kan niet alles meer doen.
Wie dan in de eigen woning wil blijven
wonen, heeft vaak aanpassingen van
het huis op een aantal punten nodig.

kavel tussen de 200 en 600 vierkante
meter met een garage is al geschikt om
levensloopbestendig te maken, door
bijvoorbeeld de garage te verbouwen

tot een slaapkamer en een badkamer. Die hoef je dan nog niet meteen
in gebruik te nemen. Ik wil gewoon
benadrukken dat de overheid zich

Startpunt Wonen is een initiatief
van gemeente Horst aan de Maas,
projectontwikkelaars Janssen de Jong
Projectontwikkeling en CRA Vastgoed,
Rabobank Horst Venray en het bedrijf
Woonketting.
Startpunt Wonen biedt een compleet overzicht van alle nieuwbouwwoningen in de gemeente, begeleidt
iedereen die in Horst woont of wil
wonen bij de koop en verkoop van
een woning. Ook de inpassing van de
gemeentelijke stimuleringsmaatregelen zoals de garantieregeling, de

woonketting en de koopsubsidie kan
op deze manier heel efficiënt gebeuren. Daarnaast informeren medewerkers van het punt over woningverbetering, zoals het energieneutraal
en levensloopbestendig maken
van de woning. De winkel aan de
Kerkstraat in het centrum van Horst
is een primeur in Limburg. Het ligt in
de planning om begin 2014 nog een
vestiging in Limburg te openen.
De winkel op Kerkstraat 5 wordt
vrijdag 4 oktober van 16.00 tot
17.00 uur officieel geopend.

Wat de
mogelijkheden zijn
“Zo kan het huis bijvoorbeeld drempelloos worden, kunnen de slaapkamer
en badkamer op de begane grond
komen, kunnen de deuren verbreed
worden en kunnen er steunbeugels
geplaatst worden bij het toilet”, begint
Pieter-Jan Camps. Als zulke aanpassingen vroeger geplaatst moesten
worden, betaalde de gemeente vaak
de kosten. “Tegenwoordig is dat wel
anders”, vertelt Camps. “Door de
bezuinigen is de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) veranderd.
Vanaf 2015 wordt de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ook
door gemeentes uitgevoerd. Hierdoor
komen de budgets van de WMO onder
druk. Middels keukentafelgesprekken
wordt door gemeente bekeken wat
daadwerkelijk nodig is voor de cliënt en
wat de financiële mogelijkheden van
deze cliënt zelf zijn.”

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Verbouwing?
Verbouwing?
Verhuizing?
Verhuizing?
Echtscheiding?

Levensloopbestendig
Niet alle mensen die hun woning
moeten laten verbouwen, hebben daar
het geld voor. Camps: “In dat geval wil
de gemeente wel weer meehelpen,
maar dan alleen met de goedkoopste
middelen. Dit heb je bijvoorbeeld als
je nieuwe antisliptegels nodig hebt in
de badkamer. Dan krijg je alleen de
goedkoopste tegels vergoed, ook al wil
je andere.” Mensen die zeker willen
blijven wonen op de plek waar ze dat
nu doen, moeten volgens Camps op
tijd gaan nadenken hoe ze hun woning
levensloopbestendig maken. “Een vrijstaande of geschakelde woning op een

*tot eind februari 2014.

Op zoek naar een tijdelijk onderkomen?

Informeer bij onze receptie naar de mogelijkheden
Limburgse Peel - Peelheideweg 25 - 5966 PJ America
077 464 8484 - limburgsepeel@groupepvcp.com
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Get rid of it Horst aan de Maas

Spullen verkopen via Facebook
“Het is een soort marktplaats, maar dan op kleinere schaal.” Dit is de omschrijving van Get rid of it in Horst (en
omstreken), volgens Daphne Hermans (20) uit Horst. De Horsterse studeert International Media &
Entertainmentmanagement aan de NHTV in Breda en startte onlangs een lokale online verkooppagina.

Daphne startte zes maanden
geleden een Facebookpagina waarop
mensen hun studieboeken, kleding,
schoenen, meubilair en nog veel meer
kunnen verkopen. “Ik denk dat door
de crisis mensen vaker kiezen voor
tweedehands producten. Sites als
Marktplaats doen het goed. Maar ik
wilde het wat kleinschaliger houden.
Het is overigens niet zo dat ik zelf het
idee verzonnen heb. Er bestonden al
meerdere Facebookpagina’s waar mensen producten proberen te verkopen,
alleen bestond er nog geen voor Horst

aan de Maas.” Daphne begon zelf met
het uitnodigen van haar vrienden op
Facebook. “Zo ging het balletje rollen,
mijn Facebookvrienden nodigden weer
andere mensen uit en nu zijn 500
mensen lid van de pagina. Zelf vind ik
dat de pagina veel voordelen heeft. Het
is kleinschalig en veel mensen in Horst
aan de Maas kennen elkaar. Neem het
voorbeeld van een fiets. Het is handig
als iemand in de buurt een fiets te koop
aanbiedt. Je kunt bij wijze van spreken
meteen gaan kijken in welke staat de
fiets verkeert. Ook zijn de adverten-

ties die er op staan betrouwbaarder.
Het is toch fijner om bijvoorbeeld een
telefoon te kopen van iemand uit je
eigen dorp dan van iemand die je
helemaal niet kent. Zo wordt het risico
van oplichting ook verkleind.”
Volgens Daphne zijn de leden van
de groep veelal woonachtig in Horst
aan de Maas. “Maar er zijn ook leden
die in dorpen wonen die niet bij de
gemeente horen.” Een van de voordelen van het kopen van spullen uit de
buurt, is dat er geen verzendkosten
betaald hoeven te worden. “Er worden

veel studieboeken aangeboden op
de pagina. Als je deze moet versturen dan betaal je ook nog eens de
verzendkosten. Zo kan dat boek ineens
een stuk duurder zijn. Mijn ouders
hebben bijvoorbeeld onze salontafel
via Marktplaats verkocht. De kopers
kwamen uit Den Haag, die zijn dan
wel even onderweg om de tafel op te
komen halen.”
“Via de Facebookpagina heb ik al
een leren jasje en een TomTom verkocht. Er wordt van alles aangeboden.
Onlangs werd er een boom aangeboden, gratis af te halen. Dit is een van
de opvallendste dingen die aangeboden zijn. Het lijkt misschien wel alsof
er niet zo veel verkocht wordt via de
pagina, maar dit is niet waar. Ik kreeg
namelijk zelf een berichtje van iemand
die mijn leren jasje wilde kopen, in
plaats van dat diegene reageerde op
de advertentie. Dit is niet erg, maar het
lijkt hierdoor wel alsof er geen spullen
worden verkocht. Ook zou het voor
het gebruiksgemak handiger zijn als
mensen een product verkocht hebben
er bij zouden zetten dat het verkocht is.
Dat is wel zo duidelijk voor iedereen.”

Met één klik
op de pagina
“Ik vind het goed gaan met
de pagina. Er worden veel dingen
aangeboden. Het is leuk om te zien
dat mensen elkaar zo willen helpen.
Daarbij is het ook erg makkelijk. Als je
op Facebook zit, ben je met een klik op
de pagina. Je kan er ook voor kiezen
om meldingen toe te staan, zo ben
je snel op de hoogte van het aanbod.
Wel hoop ik dat de groep blijft groeien.
Zo kunnen meer mensen hun spullen
aanbieden en meer mensen het koopje
vinden wat ze zoeken.”

Heerlen
2-2 1/2 zits
stof met leder
van € 2270,voor €

Herfst aanbieding!
geldig tot en met 15 oktober

Modena
3-2 zits
stof touch
van € 1630,voor €

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

1645,-

1280,-

Vijf tips
voor het
verkopen
van
je huis
Het verkopen van een huis is
in deze crisistijd niet makkelijk.
Het is daarom extra belangrijk om
een goede eerste indruk achter te
laten bij de potentiële kopers.
Hieronder vindt je vijf tips die je
helpen bij het (sneller) verkopen
van jouw huis.

Maak schoon
Zorg ervoor dat je huis er
piekfijn uitziet. Een schoner huis
maakt een betere indruk. Lap de
ramen, dweil de vloer en poets de
voordeur. Denk ook aan eventuele
etensbakken en hokken van huisdieren. De voerderbakken kunnen
een vieze geur afgeven. Ook met
haren van huisdieren moet je
opletten. Het is niet zo fris als de
hele bank onder de kattenharen
ligt. Stofzuig het huis daarom van
tevoren goed.

Creëer ruimte
Veel meubels laten de ruimte
kleiner lijken dan hij werkelijk
is. Zorg ervoor dat dit niet het
geval is. Haal bepaalde meubels
weg of verander de indeling.
Een verkoopstylist weet vaak
precies hoe je dit moet aanpakken.
Hij of zij kijkt met kopersogen naar
je huis.

Maak licht
Doe de gordijnen open, haal
de rolluiken of luxaflex omhoog
en laat het licht binnen. Het huis
wordt meteen mooier. Maak
bij avondbezichtingen het licht
aan. Mensen zien graag wat ze
bezichtigen en kopen.

Zorg voor een
goede binnenkomer
De stoep, het portaal en
eventueel de voortuin zorgt voor
de eerste indruk van de kopers.
Zorg dus dat deze er netjes en
verzorgd uitzien. Koop wat nieuwe
plantjes voor in de voortuin en
verwijder het eventuele onkruid.

Geef kamers
één functie
Zorg dat elke kamer maar
een functie heeft. Niet dat er
bijvoorbeeld op de badkamer ook
een strijkplank staat en op de
slaapkamer een bureau. De kopers
krijgen zo het idee dat het huis te
klein is.
Bron: onder andere makelaarscentrum.nl
en verkoopstyling-online.nl

meubel
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Houtsculpturen die niet van hout lijken
Met hout uit eigen tuin maakt Ger Christiaens (65) uit Melderslo sculpturen. Lang is Ger er nog niet mee bezig: “Pas vier en een half jaar geleden ben ik
hiermee begonnen.” Het is een groot onderdeel van zijn leven geworden en hij maakt de sculpturen met veel plezier.

niets weggegooid: of ik gebruik het
voor mijn sculpturen of ik gebruik het
voor de open haard. Het is zonde om
het weg te gooien. Ik gebruik verschillende soorten hout, zoals kersen- en
essenhout.” Ger haalt zijn inspiratie
onder andere uit tijdschriften: “Vaak zie
ik een foto en dan ga ik dat proberen
na te maken, dit vind ik leuk om te
doen.” Zijn ideeën voert hij vaak uit,
maar niet geheel zonder slag of stoot:
“Soms lukt het me gewoon niet om
de sculptuur zo te maken als ik wil,
dan leg ik het in een doos onder mijn
werkbank en dan haal ik het later weer
tevoorschijn. Meestal lukt het me dan
beter.”

Het is gewoon af

Ger heeft een tijd twee banen
gehad en ook heeft hij een eigen huis
gebouwd, waar hij samen in woont
met zijn vrouw Tonnie. “Ik ben 17
jaar de eigenaar van café Christiaens

in Melderslo geweest. Hier was ik
dus vaak te vinden. Daarnaast ben ik
timmerman geweest en heb ik met wat
hulp mijn eigen huis gebouwd. Ik ben
trots op het eindresultaat.”

Ger was timmerman, dus altijd aan
het werk met hout. Tijdens het werk op
de werkplaats, kwam Funs Schobbers,
beeldend kunstenaar, werken aan
grotere kunstwerken. Funs heeft Ger

geïnspireerd om ook als kunstenaar aan
de slag te gaan. Ger heeft er toen voor
gekozen om met hout te gaan werken.
Hij kan bijna al het hout gebruiken
voor zijn sculpturen. “Er wordt hier

De ene sculptuur vereist meer
werk dan de andere. Daarom vindt Ger
het moeilijk te zeggen hoeveel tijd hij
precies besteedt aan zijn kunstwerken.
De sculpturen worden soms ook opgespoten. “Mensen geloven niet altijd dat
echt alles van hout gemaakt wordt. Als
het opgespoten is, ziet het er namelijk
niet meer uit als hout. Het materiaal
waarmee ik werk vind ik mooi, het
leeft en het werkt. Het enige nadeel is
dat je soms veel hebt zitten schuren,
dan ga je het opspuiten en dan zie je
nog oneffenheden. Je moet op een
gegeven moment wel stoppen, dan is
het gewoon af. Anders blijf je bezig.”

De situatie op de huizenmarkt
Sinds de uitbraak van de crisis zijn koopwoningen zo’n 19 procent minder waard geworden, stelde Vereniging Eigen Huis onlangs. Ook in Horst aan de Maas is de huizenmarkt hard geraakt
door de crisis. Toch lijkt het hier minder erg dan in omliggende gemeenten, bijvoorbeeld wat betreft verkooptijd.
De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in juli 2013 op hetzelfde niveau als begin 2003, blijkt uit
landelijke cijfers van het CBS. Ondanks
die prijsdaling werden in de eerste
helft van 2013 niet meer huizen verkocht. Vereniging Eigen Huis zegt dat
mensen wel positiever zijn over de
woningmarkt en ook de wens hebben
om te kopen, maar dat wil volgens de

vereniging nog niet zeggen dat ze daar
financieel ook toe in staat zijn. De verkoop van de oude woning is vaak een
probleem, werkloosheid en een verlies
aan koopkracht kunnen koopplannen
dwarsbomen en dan is het maar de
vraag of ze wel een hypotheek kunnen
krijgen.
In Horst aan de Maas staan ruim
13.500 koopwoningen. De huizen

zondag 29 september

OPEN DAG
van 11.00 tot 17.00 uur

Linders
Interieur & Fijn Timmerwerk

Stationsstraat 127 Horst
5963 AA Horst • 06 13817931

Koffie
en geba
k
staan vo
or
u klaar!

• maatwerk keukens
• maatwerk meubels
• winkel interieurs
• schuifwand kasten
• tafels
• trappen
• overkappingen
• ramen / deuren
• en meer

Sterk in interieur en fijn timmerwerk www.lindersinterieur.nl

in onze gemeente worden sneller verkocht dan in omliggende
gemeenten, blijkt uit cijfers van
woningmarktcijfers.nl. De theoretische
verkooptijd, de gemiddelde tijd die
nodig is om een woning te verkopen,
ligt in Horst aan de Maas momenteel
op 23,4 maanden. In Venlo heeft men
hier 34,4 maanden voor nodig en in
Venray zelfs 37,9.

Dat in Horst aan de Maas momenteel nog relatief veel gebouwd
wordt, komt volgens projectontwikkelaar Janssen De Jong mede doordat
gemeente Horst aan de Maas zekerheden garandeert richting mensen die
zich in de woningmarkt bewegen, zoals
garantieregelingen en de woonketting.
De Eigen Huis Marktindicator
voorspelt dat in de komende periode

het aantal huizenverkopen toe zal
nemen. Dit is vooral te danken aan
het feit dat de onzekerheid over
maatregelen door de overheid voor
de woningmarkt na Prinsjesdag uit
de lucht is. Economen van Rabobank
verwachten dan ook stabiele huizenprijzen in de loop van 2014, waardoor
eerst transacties gaan aantrekken en
daarna de prijs.

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

20

themawonen

26
09

Boompanelen van Maj Keijsers

‘Creativiteit zit in de genen’
“Het woord boompanelen heb ik
zelf bedacht, het zijn namelijk grote
stukken hout, panelen dus, waaraan
je kan zien dat ze afkomstig zijn van
bomen. De schors zit er nog vaak op en
ook aan de vorm heb ik niets veranderd. Ideeën ontstaan dan ook spontaan. Het is niet zo dat ik van te voren
zit na te denken over wat ik ga maken.
Het komt allemaal voort uit toevalligheden. Het hele idee van het boompanelen begon ook spontaan. Ik zag ergens
een plank met schors staan en ik dacht
dat ik daar wel wat mee kon.”

Diepte aan een stuk
hout toevoegen
“Ik gebruik verschillende
materialen voor het maken van de
boompanelen. Ik schilder er op met
acrylverf en maak er mozaïek op. Ik
hou er niet van als het stuk hout zo
vlak blijft, ik wil graag wat meer diepte
er aan toevoegen. Daarom maak ik er
soms een boomtak tegen aan. Laatst
zag ik dat de kruik die ik in de tuin
had staan kapot was, deze heb ik toen
ook gebruikt voor een boompaneel. Ik
ben ongeveer tien uur bezig met een
boompaneel. Gelukkig zijn de boompanelen nog nooit kapot gegaan, hout
is een stevig product. Wel heb ik eens
gehad dat de schors aan het loslaten

was, deze moet je dan wel er af halen.
Anders valt het er toch op een gegeven
moment af. ”

Bloemen en dieren
Maj laat mensen graag kennis maken met haar boompanelen:
“Soms sta ik bij Museum De Locht in
Melderslo of bij de Kasteeltuinen in
Arcen om mijn werk tentoon te stellen. Mensen kunnen dan zien wat ik
maak. Het is toch anders dan wanneer
ik alleen een fotoboekje mee neem.
Als je de boompanelen in het echt ziet,
krijg je toch een beter beeld. Ik maak
vaak wat grotere boompanelen, maar
ik heb ook kleinere.”
Ze werkt graag met natuurlijke en
organische producten, maar ook de
natuur is terug te vinden in haar schilderijen: “Vaak schilder ik bloemen en
dieren. Soms wil ik een andere richting
op wat betreft schilderen, bijvoorbeeld
als ik andere schilderijen van anderen
zie. Toch kom ik dan uiteindelijk weer
uit bij mijn eigen thema: de bloemen
en dieren.”
“Samen met mijn moeder en zus
zit ik bij een schilderclub, we gaan
dan een avond in de week schilderen.
Mijn opa was Sjeng Jakobs uit Horst,
beter bekend als Hollender Sjeng.
Hij schilderde ook. Volgens mij zit het
creatieve bij ons in de genen.”

25%
korting

*

op bécé raamdecoratie
Wij geven je graag advies
en kunnen je helpen bij het
inmeten en monteren.
Bezoek vandaag onze winkel
en profiteer van 25% korting
op de gehele collectie
raamdecoratie van bécé.

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

*geldig van
1 t/m 31 oktober 2013

Vanaf haar twintigste is Maj Keijsers bezig met schilderen. De 48-jarige Swolgense heeft daarnaast ook verschillende creaties geboetseerd, maar haar talenten komen samen bij het maken van boompanelen. De boompanelen
maakt Maj sinds drie jaar.

De innovatie op het gebied van duurzame tuinproducten!

Lochtstraat 14 5962 AK Melderslo
(0031) 06-48 22 21 81
info@alardsdeco.nl
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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

Jenny van de Lisdonk
13 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke man heb
en mijn studie heb afgerond. Ik kijk
vanaf kleins af aan al heel graag naar
huis- en tuinprogramma’s, dus misschien wil ik wel iets in de richting van
huisstylist gaan doen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Vorig schooljaar was ik heel slecht in
geschiedenis en haalde ik heel veel
onvoldoendes. Misschien zou ik dat
opnieuw willen doen en dan beter leren
en proberen toch alles te snappen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een heel groot verrassingsfeest op Ibiza
met al mijn familie en vrienden. Sinds
ik de film Verliefd op Ibiza heb gezien
vind ik dat eiland echt een feesteiland. Ik ben er zelf helaas nog nooit

geweest, maar ik zou er wel graag naar
toe willen, op vakantie of zo.
Wat is uniek aan jou?
Ze zeggen heel vaak dat ik heel mooi
en zacht haar heb. Mijn haar is van
nature bovenop ook donkerder dan
onderaan bij de punten. Ik doe niet
echt iets speciaals met mijn haar, ik
borstel het gewoon.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het vooral heel erg handig.
Maar sommigen mensen gaan te ver,
met bijvoorbeeld online pesten en zo,
daar vind ik het niet voor bedoeld.
Ik gebruik vaak Whatsapp en Twitter.
Whatsapp gebruik ik elke dag en met
Twitter kan ik precies volgen wat
iedereen aan het doen is en dat vind ik
wel leuk.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een cabrio. Die vind ik er altijd leuk uit
zien. Ik vind wit wel een mooie kleur
voor een auto, ik hoef niet zo’n speciale

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

aan
Jenny van de Lisdonk Mies

roze of zo, dat vind ik een beetje overdreven. Maar hij moet wel dicht kunnen, voor als het regent bijvoorbeeld.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat er overal wel iets te doen is: er zijn
verschillende sportverenigingen en zo.
Ik zit zelf bij de handbalvereniging in
Horst. Daar speel ik al zo’n vijf à zes
jaar, denk ik. Een paar jaar geleden
wilde ik er mee stoppen, omdat ik niet
bij mijn vriendinnen in het team kwam.
Maar nu is alles veranderd en heb ik
een heel leuk team, dus als het zo
blijft, dan blijf ik er nog heel lang bij.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou sowieso een deel bewaren
voor later, voor mijn opleiding en zo.
Een ander deel zou ik aan het kankerfonds geven, omdat mijn opa daaraan
overleden is. Ik vind dat mensen die
kanker hebben het recht hebben op de
uitvinding van medicijnen. Ik zou ook
een deel uitgeven, dan ga ik bijvoorbeeld met vriendinnen shoppen.

Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk sinds kort bij de komkommers.
Deze moet ik dan sorteren in verschillende bakken. In de vakanties werkte
ik daar drie keer per week en nu ik
weer naar school moet werk ik daar
elke zaterdagochtend. Dan werk ik van
08.00 tot 12.15 uur.
Leukste feestje ooit?
Carnvalsmaandag in Melderslo. Mijn
ouders zijn gescheiden en mijn vader
woont in Melderslo. Hij is afgelopen
jaar prins geweest in Melderslo, dus
toen was ik veel in Melderslo te vinden
tijdens de carnaval.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Meestal ga ik samen met vriendinnen
in Eindhoven of Venlo winkelen. Ik vind
het wel leuk om naar een grote stad te
gaan, daar heb je gewoon vele leukere
winkels dan hier in Horst. Meestal ga ik
rond de zomer- en de wintertijd, als ik
nieuwe kleren nodig heb.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Een 10 voor een SO van Frans. Dat is
mijn beste vak op school. Ik vind het
ook wel een van de leukere vakken op
school, maar gym vind ik nog leuker
dan Frans.
Zon of sneeuw?
Ik houd meer van de zon. Ik houd niet
zo van kou en ik loop liever in een kort
broekje met een hemdje dan dat ik in
dikke kleren rondloop. Ook qua vakantie ga ik altijd naar de zon. Ik heb liever
dat de zon schijnt, dan dat ik door de
sneeuw moet lopen en fietsen.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ’s Ochtends heb
ik meestal wel een ochtendhumeur,
dan zeg ik weinig en ben chagrijnig.
Het liefst slaap ik uit, waardoor ik ’s
avonds meestal langer op blijf.
Druk of rustig?
Ik heb het eigenlijk allebei wel. Degene
die mij niet kennen, zullen mij eerder
als rustig beschrijven, maar als ik met
vrienden of vriendinnen ben kan ik
soms best wel druk zijn. In de klas zelf
ben ik ook rustig, maar zodra ik uit
de klas ben, ben ik ook meteen wel
drukker.

Nieuw in Sevenum:

Fietsplein Maasbree
In- en verkoop van 2e hands fietsen
en het juiste adres voor reparatie.
Helenaveenseweg 13A Sevenum
Tel.: 06 57 07 22 03
Web: www.fietspleinmaasbree.nl

EDAH/PLUS reunie
3 november 2013

Voor openingstijden: zie website

van
huis
uit

van 30 sept. t/m 10 okt. gesloten
Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl
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Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

www.proteion.nl

Column

Too hip for
me
Ongeschreven regels binnen
het hip-zijn die zowat de hele
wereldbevolking onopgemerkt
na lijkt te volgen. Van die
typische dingen waar iedereen
doodleuk aan mee doet, die
intussen ’normaal’ zijn
geworden, terwijl het stiekem
de omgedraaide wereld en dus
totaal niet logisch is.
Brillen bijvoorbeeld, iedereen
draagt ze, niemand heeft ze
nodig. Gek toch? Of het feit dat je
vaker ondersteboven wordt
gereden door een veel te snelle,
niet-oplettende fietser in plaats
van gewoon door een auto. Ik
bedoel, hoe vaak ik niet al een
ongeluk heb gehad door een
fietsbotsing, niet normaal. Of wat
dacht je van alle blouses. Die
iedere zomer, ongeacht de 30 tot
35 graden in de schaduw, toch
steevast tot het bovenste knoopje
dicht worden geknoopt. Ik kan ze
niet op één hand tellen: de
hooggeknoopte blousejes die ik
iedere dag weer tegenkom. O ja,
en dan heb je nog de skinny
jeans. Die tegenwoordig ook al
niet meer te hip is voor de lokale
postbode, want zelfs zij draagt
’t strakke ding. Ook erg hip, wat
zeg ik, bijna normaal
tegenwoordig: de omgedoopte
bioscoop. Van enorme zaal met
grote, zacht fauteuils tot een
krakkemikkige bioscoop op een
dak van een parkeergarage. Dan
heb ik het nog niet eens gehad
over die invasie van iMacs, die
vaak in grotere getalen aanwezig
zijn in de lokale koffie- of
sappenbarretjes dan de mensheid
zelf. ’t Eerste wat je ziet als je
binnenkomt zijn twintig appeltjes
die je vanuit alle hoeken
aanstaren.
Tja, hip zijn: je moet er wat
voor over hebben, dat blijkt wel.
Nou moet ik eerlijk bekennen:
ook ik herken mezelf in een
aantal van mijn opgesomde
puntjes, ik denk met mij heel
veel mensen. Maar hey, een
beetje beweging en experiment
in de samenleving mag wel,
toch? Wie weet waar we volgend
jaar onze films kijken, samen
koffie mee drinken of de post in
rond brengen. Ik ben benieuwd!
Mies

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 september 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Beste buurtkorf staat aan
Kruisstraat in Hegelsom

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

De kip, het ei en het dorp
Zo doen WIJ dat in Hegelsom. Daarmee zijn Marlies Scheres en de andere negen initiatiefnemers achter de Werkgroep Tuutetrek misschien
nog wel het beste te typeren. “Wij passen prima binnen het ‘Wij’-motto
van Horst aan de Maas. Alleen gaat dat elders in de gemeente vaak
uit vanuit de zorg waar wij toch een andere insteek hebben. Aan de
Tuutetrek is niets zwaar of moeilijk: bij ons gaat het juist om plezier en
humor.”

Gisteravond overhandigde wethouder Birgit op
de Laak een cheque aan Theo Thielen voor een
gezellige BBQ-avond. Hij was de persoon die
zijn buurtbewoners bij elkaar trommelde en de
winnende inzending voor de Beste Buurtkorf
2013 verzorgde. Thielen was blij verrast en had
de buurtbewoners ook voor de prijsuitreiking
uitgenodigd: “met zijn allen houden we de korf in
de Kruisstraat netjes”.
Niet onopgemerkt
Birgit op de Laak: “Met de actie hebben we

eens op een andere manier de aandacht willen
vestigen op het juiste gebruik van de tuinkorf.
En dat is gelukt. Ik ben ontzettend blij met alle
inwoners die zich zo goed inzetten voor het
netjes en op de juiste manier gebruiken van de
tuinkorf. Bovendien leidde onze actie zelfs tot
een ludieke variant: een bekende Horstenaar
besloot zijn eigen ‘wedstrijd’ op touw te zetten
voor de beste buurtkorfaanrijplank waarbij een
buurtkorfrijplankbewaker kon worden gewonnen. Het geeft in ieder geval aan dat de actie
niet onopgemerkt is gebleven!”

Onderhoud aan digitaal netwerk gemeente
Gemeente Horst aan de Maas werkt continu hard aan het verbeteren van haar (digitale)
dienstverlening. Hiervoor is het noodzakelijk dat we groot onderhoud aan ons automatiseringssysteem plegen en voorzien van nieuwe basissoftware. Het installeren van nieuwe
basissoftware gebeurt komend weekend.
Voor u levert dit geen probleem op. U kunt wel mailen naar de gemeente maar u ontvangt tijdens
dit weekend niet direct een ontvangstbevestiging. Vanaf maandag wordt uw mail zoals gewoonlijk
behandeld.

Tijdens de opening twee jaar geleden van
het verbouwde plaatselijke café, ontstond
spontaan het idee om Zaal Debije tot een
soort huiskamer van de hele gemeenschap
te maken. Ter plekke werd iedereen tijdens
die dag gevraagd om activiteiten te bedenken die niet alleen de huiskamer maar
het hele dorp zouden verlevendigen en tot
een echt dorp zouden maken. Want, zoals
Marlies Scheres het zelf zegt: “Hegelsom
heeft eigenlijk niets: geen historische kern,
geen mooie gebouwen, zelfs geen herkenbare dorpsgrenzen.”
Gepimpte eieren
De spontane oproep leverde uiteindelijk
twintig bruikbare ideeën en tien enthousiaste
werkgroepleden op. “Doeners, denkers en
beslissers.” De naam van de werkgroep
werd Tuutetrek. Omdat Hegelsom toch vooral bekend staat als het dorp van de kippen
(Tuut) en eieren. “We trekken letterlijk door
het dorp om samen dingen te doen, het dorp
leefbaar te houden. Bij alles staat centraal
dat het van, voor en door Hegelsom is.”
Het eerste idee dat in praktijk werd gebracht
ging heel toepasselijk over eieren: Pimp ow

Swolgen | 28 september t/m 1 oktober

Marlies Scheres

Ei. Er werden stalen frames gemaakt in de
vorm van een ei en Hegelsommers mochten
daar gratis en voor niets zelf een kunstwerk
van maken. “Veel mensen dachten eerst dat
het iets carnavalesks was. Uiteindelijk heeft
het 26 kunstwerken opgeleverd die tijdens
de Floriade door het hele dorp te zien waren
en waarvan we ook een fietsroute hebben
gemaakt. Achteraf zeiden toen heel veel
mensen: daar had ik ook wel aan mee willen
doen.”
Tuutetrek zorgt voor beweging
Na Pimp ow Ei volgden Hegga Metamorfosa
– een nog lopend project om het dorp uiterlijk
te verfraaien en waarbij al grote baniers met
portretten van inwoners in de straten werden
opgehangen – en het festival 80 Smaakvolle
Jaren. Tuutetrek werd zo binnen de kortste keren een begrip dat tot ver buiten de
dorpsgrenzen verwondering en bewondering
oogst. “Binnen het dorp hoeven we de naam
Tuutetrek maar te noemen en mensen komen
al in beweging. Nu merk je ook pas hoe creatief en ondernemend de mensen hier zijn,
hoeveel talent er is.”
Betrokken mensen
“Het lijkt misschien alsof we een heel ludieke
club zijn maar dat is niet zo”, benadrukt
Scheres. “We zijn gewoon heel betrokken
mensen die iets voor elkaar willen organiseren. Dat is ook de reden waarom wij geen
‘andere’ dorpsraad zijn. Veel vergaderen,
echte structuren met een officiële voorzitter
en zo, dat hebben wij niet en dat willen wij
ook niet. Zie ons maar als een moderne versie van een werkgroep van de dorpsraad. Met
dit verschil dat wij het allemaal gewoon zelf
willen organiseren zonder hulp van gemeente
of sponsors. En dat lukt tot nu toe prima!”

Ouders en jongeren denken mee

De toekomst van de jeugdzorg
Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISBONNEN.NL

In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente Horst aan de
Maas is samen met ouders, jongeren, huidige financiers, jeugdzorgorganisaties en regiogemeenten druk bezig met de voorbereidingen.
We hechten veel waarde aan de inbreng van
ouders en jongeren. Ben je als ouder of jongere
betrokken (geweest) bij de jeugdzorg en wil je
ook met ons meedenken over dit onderwerp?

Dat kan op woensdag 2 oktober (‘s avonds)!
Neem even contact op met Kimberley Rosier
voor meer informatie: gemeente@horstaandemaas.nl of tel. 077 - 477 97 77.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Gerard Smuldersstraat
Wouterstraat 22
Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 48
Hegelsom
Stationstraat 151
Pastoor Debijestraat 64
Horst
Venrayseweg 19
Gastendonkstraat 39

Horst aan de Maas
Lollebeek Oost
Wijziging CAR-UWO

Sevenum
Sevenum sectie N, nr. 96
Steeghoek 10
Gelderdjik 30
De Sondert 2
Broek 20
De Donckstraat 16a
Creemerhof 2

Lottum
Grubbenvorsterweg 34

Swolgen
Legert 3

Dr. van de Meerendonkstraat 2c
Lindweg 4 en ongenummerd
Lindweg tussen nummer 2c en 4
Herstraat 45

Melderslo
Daniëlweg 17
Nachtegaallaan 9

Inrichten 60 km-zone
Horst aan de Maas-zuid

Op dinsdag 1 oktober wordt het gebied Horst aan de Maas-zuid ingericht als 60 km-zone.
Het gaat om het gebied dat omsloten wordt door:
• Oostzijde – Horsterweg
• Zuidzijde – Sevenumseweg, Grubbenvorsterweg en gemeentegrens Venlo
• Westzijde – bedrijventerrein Berghem, Stationsstraat (N556) en bedrijventerrein Hoogveld
• Noordzijde – Stationsstraat (N556)
Op deze dag worden in het gebied nieuwe borden geplaatst en overbodige borden verwijderd.
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters via 077 - 477 97 77.
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Denkers en doeners gezocht!

WIJ-dorpentoer
start in Griendtsveen
De kans is groot dat u de berichten in het nieuws zo nu en dan wel
voorbij heeft zien komen. Verschillende taken die de landelijke overheid en de provincie nu nog uitvoeren, op het gebied van zorg, welzijn
en werk komen met ingang van 1 januari 2015 bij de gemeente terecht.
Deze nieuwe aanpak is nodig om de toenemende vraag naar zorg en
ondersteuning betaalbaar en kwalitatief goed te houden.
Horst aan de Maas bereidt zich onder de noemer ‘WIJ, zo doen wij dat
in Horst aan de Maas’ voor op die veranderingen. Hoe gaan wij dat straks met
elkaar handen en voeten geven? Onder andere, om te horen wat inwoners van Horst aan
de Maas van die ontwikkelingen vinden, start met ingang van dinsdag 1 oktober de
WIJ-Dorpentoer. ‘Denken en doen’ staat daarin centraal.
Denkers en doeners
Het kan zijn dat u één van de inwoners uit
Griendtsveen bent, die onlangs een uitnodigingsbrief in de bus heeft gehad.
Een willekeurig gekozen groep inwoners van
elk dorp wordt namelijk alvast persoonlijk
uitgenodigd voor de WIJ-sessies. ‘Gezocht!
Denkers en doeners’ staat er in de uitnodigingsbrief, die ook vertelt waar, op welke
dag en tijd dat u uitgenodigd bent. Samen
met u en uw dorpsgenoten wordt er kort
ingegaan op ‘WIJ’ maar is er vooral
gelegenheid voor uw mening. Hoe denkt
u over de ontwikkelingen, wat weet u al
of doet u al op het gebied van zorg en
ondersteuning? De komende weken gaan
we zo alle kernen van Horst aan de Maas
bezoeken.
Wat is ‘WIJ’?
Onder de noemer ‘WIJ’ is de gemeente
al een tijd bezig om zich voor te bereiden
op de komende veranderingen. Wij willen
u graag vertellen hoe dat in Horst aan de
Maas gestalte krijgt. Daarnaast horen wij
graag van u hoe u tegen de ontwikkelingen aankijkt. Laten we van elkaar leren en
ideeën uitwisselen over hoe we de uitdagin-

gen op het gebied van zorg, welzijn en werken
straks samen het hoofd kunnen bieden. Zo
zorgen we er samen voor dat iedereen zo lang
mogelijk kan meedoen in Horst aan de Maas!
Meer informatie
Wilt u alvast meer informatie over WIJ, of wilt u
zien wanneer de dorpentoer uw dorp aandoet,
dan kunt u daarvoor terecht op de website van
de gemeente, www.horstaandemaas.nl. Als
u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
Mart Willems (077 - 477 97 77).
NB. Halverwege onze dorpentoer (november/
december 2013) en aan het eind (januari/
februari 2014) organiseren we een “WIJconferentie” waarbij we met u graag in gesprek
gaan over de resultaten van onze dorpentoer.
Ook daarbij bent u van harte welkom.

Werk in uitvoering
Op de onderstaande wegen vindt de komende tijd onderhoud plaats. De werkzaamheden bestaan uit het wegfrezen van de slechte bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van een
nieuwe deklaag. Tevens worden er verkeersdrempels en grasbetonstenen aangebracht.
Planning
Locatie
Zwarte Plakweg
Blaktdijk

Afgelopen week heropende kledingzaak “Heerenstraat” aan de Gasthuisstraat 22 in Horst.
Wethouder Ger van Rensch feliciteerde eigenaar Henk Spreeuwenberg namens de gemeente
Horst aan de Maas.

Pompoen- en zonnebloemwedstrijd
Ook dit jaar heeft Natuur en Jeugd Horst aan de Maas de zonnebloem en pompoenwedstrijd
voor de kinderen van de basisscholen georganiseerd. Er hebben leerlingen van 10 scholen
meegedaan voor de prijzen. De hoogste zonnebloem is iets meer dan 400 cm en de dikste
pompoen heeft een omtrek van ongeveer 195 cm.
Uiterlijk de eerste week in oktober wordt bij de
eerste 15 in het klassement van de pompoenen en zonnebloemen gemeten! Vervolgens
wordt de eindstand bekend gemaakt.
Dus de pompoenen en de zonnebloemen nog
niet opruimen!

Als de zonnebloem topzwaar wordt, dan kun
je deze op de grond leggen en komen wij deze
toch meten! De prijsuitreiking vindt plaats op
13 november 2013 om 15.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst. Zie voor
meer informatie www.horstaandemaas.nl

Schuttersweide (Grubb.vorst)
Meerlosebaan (Grubb.vorst)
Hillenweg

Van tot
op het gedeelte Midden Peelweg
en Spoorwegovergang
op het gedeelte Horsterweg
en Peelstraat
Gehele straat
Op het gedeelte tussen
Californischeweg en Witveldweg
op het gedeelte Parallelweg en
Tongerloseweg

Periode
30 september 2013 t/m
4 oktober 2013
30 september 2013 t/m
4 oktober 2013
30 september 2013
7 oktober 2013 t/m
9 oktober 2013
2 oktober 2013 t/m
4 oktober 2013

Bereikbaarheid
De betreffende weggedeeltes worden tijdens de
werkzaamheden voor al het verkeer afgesloten. In verband met de werkzaamheden zal al
het doorgaande verkeer omgeleid worden via
borden.
De woningen/ bedrijven blijven zoveel mogelijk
bereikbaar en de bewoners/bedrijven worden
per brief door de aannemer op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
met zich mee kunnen brengen. Wij doen echter
ons best om deze overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Wij rekenen dan ook op uw begrip en medewerking van uw kant. Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen de werkzaamheden eerder
dan wel later uitgevoerd worden.

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

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

Contactpersonen
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de uitvoerder van de aannemer
KWS Infra BV de heer Jochem Sprankenis hij is
te bereiken op telefoonnummer 06 - 20 36 01 74
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de opzichter van
de gemeente de heer Th. Van Gend, bereikbaar
via telefoonnummer 06 - 52 30 43 43

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

Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.
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Bespreking Poll week 37

Het is belachelijk dat er nu al pepernoten in de winkels liggen
Het overgrote deel van stemmers (84 procent) op onze poll van twee
weken geleden vindt het belachelijk dat er nu al pepernoten in de winkels
liggen. Slechts 16 procent is het niet eens met die stelling. Begin september
lagen de eerste pepernoten alweer in de winkel. Weliswaar zonder
sinterklaasverpakking, maar pepernoten zijn toch kenmerkend snoepgoed
voor de feestdag van de goedheiligman.
Stemmer Bart uit Horst denkt dat het probleem bij de consument ligt.
“Zolang deze de pepernoten koopt, zullen ze ook in de winkels liggen.
Een kwestie van vraag en aanbod dus. Als het aan mij zou liggen lagen ze
pas vanaf de dag dat Sinterklaas in Nederland aankomt in de schappen. Zo
behoud je de exclusiviteit.”
Irene is het helemaal eens met die reactie en ziet het ook bij andere
feestdagen gebeuren dat er in winkels erg vroeg aandacht aan besteed
wordt: “Ook alstublieft de kerstartikelen niet eerder dan een week na
Sinterklaas in de schappen. Het getuigt niet bepaald van respect ten opzichte

van de Goedheiligman om nog voordat hij vertrokken is, al de kerstspullen te
etaleren. Ook paashazen en eitjes: twee weken voor Pasen pas in het schap.”
Mensen die wel graag eerder pepernoten in de schappen zien, vragen
zich af waarom we ze alleen mogen eten tijdens en vlak voor Sinterklaas.
Speculaas is er ook het hele jaar door te vinden en dat is toch vergelijkbaar?
Josine vindt dat de kracht van feestdagen afneemt met de huidige
manier van boodschappen presenteren. Ook zij pleit voor de stelling
van Irene.
“Dan hadden we weer echt Pasen, Sinterklaas en Kerst en niet zoals nu
alles door elkaar. Het is ronduit belachelijk om nu al sinterklaassnoep in de
winkel te leggen, idem voor de kerstspullen die binnenkort volgen en daarna
weer de paashaasjes, eitjes en mandjes. vorig jaar was er één week vóór
Sinterklaas geen banketstaaf meer te krijgen, ze werden niet meer geleverd.
Weken van tevoren lagen ze in de schappen, maar toen het bijna 5 december
was, was er niks meer te krijgen. Beetje vreemd, toch?”

Na vijf jaar mag de gemeente een verloederd pand
slopen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Elke gemeente kent wel enkele van die knelpunten: panden die jarenlang
leegstaan, waar het onkruid tot grote hoogtes groeit en waar ingevallen ruiten
het geheel een lugubere aanblik geven. In Horst is er sinds een grote brand die
het restaurant verwoestte, discussie over de toekomst van pand Aan Tafel aan de
Venrayseweg. In Sevenum staat in het centrum het karakteristieke pand Gertrud
al jaren leeg en de voormalige champignonkwekerij aan het Bondserf in Meterik
is de bewoners een doorn in het oog.
Gemeente Horst aan de Maas wil in het geval van Meterik onderzoeken hoe
zij de huidige eigenaar kan aansporen iets aan het leegstaande en verpauperde

gebouw te laten doen. De gemeente is in zo’n geval juridisch aan handen en voeten gebonden en kan vaak niet meer doen dan de eigenaar verzoeken het pand
op te knappen. Eigenlijk raar: waarom mag de gemeente bij zoiets belangrijks als
het dorpsaanzicht niet bepalen wat er gebeurt? Er zou een limiet gesteld moeten
worden aan de tijd dat een leegstaand pand waar niks aan gedaan wordt, mag
blijven aftakelen. Aan de andere kant: mijn huis, mijn regels. De eigenaar van het
pand is verantwoordelijk en kan er dus voor kiezen een pand te laten verpauperen.
Na vijf jaar mag de gemeente een verloederd pand slopen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Ook bedrijventerreinen zijn openbaar gebied > eens 59% oneens 41%

Overwin je faalangst!

Met behulp van Victor het paard

info@centrumnewlife.nl of info@reachup.nl of tel: 06 50 27 19 73

www.reachup.nl/kindercoach/
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Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE
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WEEK VAN DE SMAAK!

KOM STREEKPRODUCTEN
PROEVEN!
BOEREN
MESHANGER

500 gram

5,45

Romige pikante kaas
uit Dronten
ANT!
U KRIJGT GRATIS DE KAASKR

500 gram
BOEREN
HERFSTMELANGE
Pikante kruiden kaas
uit Twente

5,95

Toos en Rob
Wagenaar
Wagen

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Marieke
ment...
Stel je bent starter in Horst
aan de Maas en wilt graag een
huis kopen. Wat moet je dan
doen of juist laten? Op onze
themapagina’s Wonen staan tips
voor toekomstige
huizenbezitters. Ook ik begaf
met enkele jaren geleden op de
startersmarkt en kocht een
‘opknappertje’.
Blauwe tegels en
bordeauxrode vloerbedekking,
die vielen mij meteen op bij het
huis dat te koop stond. Maar ook
schattige ramen en originele
paneeldeuren, een enorme
achtertuin en een kelder. Deze
’opknapper’, zoals dat zo
liefdevol in de brochure stond
omschreven, stamde uit 1951 en
ik was er na één bezichtiging al
meteen verliefd op. Al was het
duidelijk wel een geval van: je
moet er doorheen kijken. Een
badkamer die niet groter is dan
een klerenkast? Moet je
doorheen kijken. Granol uit de
jaren zeventig tegen de muren?
Moet je doorheen kijken. En dat
deed ik dan ook. Mijn moeder
deed het zelfs letterlijk. Nog
voordat ik de koopakte had
ondertekend, had ze de
vloerbedekking van de vloer in
de gang eruit getrokken, uit
nieuwsgierigheid wat er onder
zou zitten. Gele plaktegels dus,
met daaronder weer de originele
jaren vijftig tegels. Daar gingen
heel wat lagen lijmoplosser,
zoutzuur en ander bijtend spul
overheen, met als resultaat een
enigszins gehavende maar wel
originele gangvloer met rode
tegels.
De vloer en de trap tapijtvrij
maken was een van de vele
uitdagingen die we die maanden
te lijf gingen. Zo had het huis
geen verwarming, werden alle
muren, omdat er toch nieuwe
elektriciteit aangelegd moest
worden, gestuukt en alle ramen
en deuren van een nieuwe laag
voorzien. Het jaar daarop was de
achtertuin aan de beurt. Ik heb
ik weet niet hoeveel bladkorven
volgestouwd met klimop,
coniferen en ander voor mij
ongewenst groen. En sinds dit
jaar past mijn voortuin eindelijk
ook bij die van de rest van de
buurt. Betekent dat, dat ik nu
klaar ben? Nou nee, want het
buitenwerk vertoont intussen
weer wat barsten en moet
eigenlijk opnieuw geschilderd
worden. Maar misschien moet ik
daar gewoon doorheen kijken.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Wat
zegje?

Wat zouden we hier aan kunnen doen?

De werkloosheid in onze
gemeente is fors gestegen

Iets meer dan een derde van de inwoners van Horst aan de Maas vindt
dat werklozen geen uitkering mogen krijgen, als ze een baan weigeren. Een
andere oplossing is dat de overheid bedrijven meer ruimte moet bieden.
Hier is 29 procent van de ondervraagden het mee eens. Dat ouderen plaats
moeten maken voor jongeren, vindt 19 procent.
deze opvatting delen. In de dorpen
Als deze cijfers onder een verAmerica, Hegelsom, Lottum, Meerlo en
grootglas worden gelegd dan blijkt dat
Melderslo vindt de
bijna de helft van
“Zolang er weinig of geen werk meerderheid dat
de inwoners uit
Grubbenvorst (47 is buitenlanders terugsturen” de overheid meer
procent) vindt
“Via vrijwilligerswerk aan ruimte moet bieden
om de werkloosdat werklozen
betaald werk helpen”
heid tegen te gaan.
geen uitkering
mogen krijgen
Veertien procent
“Stimuleren van zelfstandig
als ze een baan
van
de ondervraagondernemerschap”
weigeren. Het
den klikte de mogezijn vooral jonge en oudere inwoners,
lijkheid ‘anders’ aan en kon hierdoor
respectievelijk 41 en 56 procent, die
een eigen antwoord invullen. Een aantal

ondervraagden geeft de buitenlanders
en de gastarbeiders de schuld van
het probleem van de werkloosheid in
de gemeente. “Zolang er weinig, of
geen werk is buitenlanders terugsturen, wij moeten ook eten” of “minder
arbeidsmigranten toelaten en eigen
volk verplichten te werken”, zijn enkele
meningen. Het inwonerspanel noemt
ook alternatieven: vrijwilligerswerk laten
betalen, werklozen omscholen, ze maar
een keer werk laten weigeren, voor
de gemeenschap klusjes laten doen,
zoals plantsoenen bijhouden, dorpskern
netjes houden en subsidies organiseren
om ouderen te laten afvloeien, maar
tegelijkertijd hun kennis en kunde over
te dragen. Ook het verschil verkleinen
tussen bruto- en nettosalaris is een

14% anders

19% ouderen
moeten
plaatsmaken
voor jongeren

29%
14%

19%

genoemde. “Economie is psychologie,
dus gemeenten en overheid moeten
ophouden met bezuinigen. Juist nu
werkgelegenheid bieden”, zegt een van
de leden van het panel.

38%

29% de overheid moet
bedrijven meer
ruimte bieden

38%
werklozen
krijgen geen
uitkering als
ze een baan
weigeren

Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Jonge lijsttrekker geeft vol gas voor?
Vol verwachting begon ik met lezen van het stuk van de jonge lijsttrekker Bob Vostermans voor het CDA Horst aan de Maas in de HALLO van
12 september. Een jonge vent die een partij in zijn gemeente wil helpen,
nieuwe gedachtes en nieuw elan.
Maar wat las ik? Hij komt niet
van hier, maar van een geheel ander
gemeente. Hij wil graag wethouder
worden maar anders in ieder geval
fractievoorzitter. Hij is de tweede die
het bestuur de fractie in wil drukken
als lijsttrekker. Hij is unaniem voor-

gedragen en gesteund (met wat druk
doet dat het altijd wel). Hij is in Venlo
fractievoorzitter maar gaat in Horst
aan de Maas aan de gang. Waarom
als het daar zo goed gaat? Hij kan het
wel alleen: “ik ben ambitieus”, ”ik wil
winnen”, ”ik wil vol gas geven”, wij en

Horst aan de Maas komt weinig voor in
de tekst.
En wat is mijn gevoel nu na het
lezen? Nou, de mooie verwachting is
weg. Al de tweede kandidaat, het lijkt
er sterk op dat het CDA-bestuur vindt
dat er geen capabele Horst aan de
Maas-kandidaten zijn, er moet per se
iemand van buiten komen. Dan kun je
dus een carrière politicus verwachten
met in dit geval als kruiwagen de oude
machtspolitiek van het CDA zoals we

die ook kennen van voor en tijdens het
congres in 2010. Natuurlijk, ook bij de
tweede kandidaat was de voordracht
van het bestuur weer unaniem en nu
ook de steun van de fractie (zelf geen
ambitie of intussen murw?), logisch
voor het CDA, want onder druk wordt
alles vloeibaar, zeker de noodzakelijke
eensgezindheid. Natuurlijk, je mag
en moet wel carrièrepolitici opleiden
en ik heb geen reden te twijfelen aan
de capaciteiten van Bob, maar als de

opleiding via andere gemeentes
moet, zeg dan duidelijk wat je doel is
en maak er niet een te mooi verhaal
van als het om de persoon gaat en
het CDA in en de gemeente Horst aan
de Maas alleen een middel zijn.
Oude manier van brengen en
politiek bedrijven. Jammer, weg
mooie verwachtingen.
Andries Brantsma
Horst

Ingezonden brief

Lijsttrekker en beoogd wethouder CDA 2014 is Bob Vorstermans

Geen politiek talent uit eigen gemeente!?
Januari 2013 trof het bestuur van CDA Horst aan de Maas voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het bestuur nodigde
CDA-leden uit tot het voordragen van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Meegestuurd werd de profielschets lijsttrekker. De leden, niet de
kiezers, werden opgeroepen een of meerdere personen voor te dragen.
“U mag ook uzelf voordragen.”
Van belang in de profielschets
zijn: de lijsttrekker moet verbonden
zijn met de maatschappij waarvoor
hij staat, hij straalt dit ook uit en
moet over een Horst aan de Maasmentaliteit beschikken. Deze opstel-

ling maakt het voor kandidaten van
buiten de gemeente praktisch onmogelijk een gooi te doen naar het lijsttrekkerschap. Toch maakt het bestuur op
14 maart nogal uitbundig bekend een
opvolger te hebben gevonden in Guy

TE KOOP

Perceel landbouwgrond
opp. 1.80.67 ha, prima zandgrond
Gelegen Venloseweg (achter nr 27) Sevenum
Voor meer informatie: www.arvalis.nl
Tot 11 oktober kunt u uw bod uitbrengen
bij dhr. N. Albers tel. 06 55 72 02 21
Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Frints. Na enkele dagen trok deze zich
terug vanwege onvoldoende steun
vanuit de raadsfractie. Hij voldeed
immers niet aan de criteria, vandaar de
mopperende raadsfractie.
Gevolg: gerommel binnen CDA
Horst aan de Maas. Na veelvuldig
gebruik van massageolie begint een
tweede ronde. Op 4 september stelt
het bestuur als lijsttrekker en beoogd
wethouder Bob Vorstermans uit Velden
voor. Dit keer moet de wijze dan maar
uit het oosten komen. Met een heel

dun draadje is hij verbonden aan de
gemeente Horst aan de Maas: zijn
echtgenote komt uit Sevenum. Voor
hem spreekt kennelijk dat hij fractievoorzitter is van CDA Venlo. Maar
Venlo is geen Horst aan de Maas en
Horst aan de Maas geen Venlo. Voor
een objectieve buitenstaander voldoet
Vorstermans niet aan de opgestelde
criteria uit het profiel.
De vragen rijzen of CDA Horst geen
politiek talent binnen eigen kring heeft,
dat er te weinig ambitie is of misschien

Even tot
rust komen
op ons terras!
Pret
ng
voor jod
en ou

angst voor de toekomst van het CDA
in Horst aan de Maas. Immers, dit
CDA heeft veel moeten inleveren aan
kiezers. Dat goedmaken lijkt haast
onmogelijk. Volgens het manifest Van
Rups tot Vlinder zegt een meerderheid
van het landelijke CDA dat de partij
in een dalende lijn zit. Dan moet de
kandidaat wel over een uiterst charismatisch leiderschap beschikken. We
kunnen het binnenkort zelf zien.
Henk Steenbekkers
Melderslo
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School en jeugdhuis bouwen door

Van Rens Schilderwerken failliet

Voormalige Haegens-projecten
kunnen verder
De bouw van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst en van het jeugdhuis in Hegelsom kan toch weer verder.
Onlangs liepen beide projecten vertraging op door het faillissement van aannemer Haegens Bouw uit Horst.
Inmiddels zijn er oplossingen gevonden en kan de bouw weer verder.
Begin 2013 werd gestart met
de nieuwbouw van bassischool
De Kameleon in Grubbenvorst.
Dynamiek scholengroep selecteerde
aannemer Haegens Bouw voor de
bouwkundige werkzaamheden,
Van Tilburg Installatietechniek
BV voor werktuigbouwkundige
installaties en Energa-Elektra BV
in Venlo voor de elektrotechnische
installaties. De geplande voltooiing
van het project was in oktober. Toen
Haegens in september failliet werd
verklaard, kreeg Dynamiek via de
curator te horen dat een mogelijke
rechtsopvolger van Haegens het
project niet af zou ronden.

In eigen beheer
Dynamiek besloot daarop de
resterende werkzaamheden en de
inrichting van het terrein in eigen
beheer, met de huidige bouwdirectie en architect, Brink Groep

en VSA architecten, af te ronden.
De onderaannemers zijn benaderd
of zij hun werkzaamheden voor
Dynamiek willen voltooien. De bouw
is inmiddels weer verder gegaan.
“We hadden een maand voorsprong
op het bouwschema opgebouwd,
dus we hebben nog hoop dat we de
oplevering op tijd halen”, liet aldus
Jan Jenneskens van het College van
Bestuur van Dynamiek scholengroep
eerder weten. De verwachting is dat
het project begin november alsnog
klaar is.

Janssen De Jong
neemt over
Ook het de verbouwing van het
jeugdgebouw in Hegelsom heeft
een kleine vertraging opgelopen.
Nadat eerst HKM Realisatie failliet
werd verklaard, nam Haegens
Bouw de werkzaamheden over.

Inmiddels heeft Stichting Jeugdhuis
Hegelsom contact gehad met
Janssen De Jong projectontwikkeling.
Zij gaan het jeugdhuis afbouwen.
Maandag 23 september werden de
werkzaamheden hervat. “Janssen De
Jong neemt het project één op één
over. Daar zijn we zeer blij mee”,
aldus Rob Geurts, voorzitter van
Stichting Jeugdhuis Hegelsom.
Tijdens het proces van failliet
verklaren en de gesprekken van de
curator, kon door gezamenlijke inzet
toch doorgebouwd worden, laat
Geurts weten.
“De stichting heeft materialen
gekocht en een kraan gehuurd, en
in overleg met de curator heeft
het personeel van Hagens heeft de
dakplaten nog gelegd.”
De bouw heeft naar schatting zo’n
drie weken vertraging opgelopen.
Geurts verwacht dat het gebouw rond
november alsnog gereed komt.

Het Horster bedrijf Van Rens Schilderwerken is failliet. Het faillissement werd woensdag 19 september door de rechtbank uitgesproken.
Van Rens Schilderwerken werd in
1994 opgericht door Ley van Rens en
Toon Christiaens. Deze laatste verliet
het bedrijf in 2004. Het bedrijf was
actief in zowel de particuliere als
bedrijvensector en werd ingeschakeld

door onder meer woningbouwverenigingen en aannemers.
Bij Van Rens Schilderwerken werkten
ongeveer twintig mensen. Er wordt
gesproken over een mogelijke
doorstart.

Ofﬁciële opening
Huis van de Streek
Het Huis van de Streek opent donderdag 3 oktober officieel de deuren
in het centrum van Horst. Het Huis van de Streek vormt een platform voor
de promotie van regionale producten en toerisme in Limburg.
Het Huis van de Streek is gevestigd in het voormalige gemeentehuis
van Horst. Men kan er terecht voor
streekproducten uit heel Limburg.
Ook het VVV-agentschap is te vinden
in het pand. Online-bestellingen via
vershuys.com zijn af te halen bij het
Huis van de Streek. Verder is er ruimte

beschikbaar voor vergaderingen,
recepties en andere bijeenkomsten.
De trouwzaal op de eerste etage
is eveneens nog steeds open voor
huwelijken. Het Huis van de Streek
neemt komend weekend deel aan
de Food- en Belevingsmarkt op het
Floriadeterrein.

Karlijn Dapper
Résidence La Vie en Rose te Lottum

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

en Rose
Wij feliciteren van harte Résidence La Vie
t aan de Maas 2013
met de nominatie voor de ondernemersprijs Hors

Ondernemen
is teamwork

Karlijn,

voor de
gefeliciteerd met de nominatie
Maas 2013
ondernemersprijs Horst aan de

Van harte proficiat
met deze nominatie!
www.lenssenadvies.nl

Wij feliciteren onze klanten
met deze nominatie!
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Karlijn,
gefeliciteerd met deze
welverdiende nominatie!

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker.
kieren.
Dat is het idee van coöperatief ban

Proficiat met deze
nominatie: een kroon op
5 jaar ondernemerschap

Succesvol ondernemen doe je samen.

ze graag terzijde, niet alleen
met hart voor ondernemers. We staan
Rabobank Horst Venray is een bank
Maas en de Jo Janssenprijs
. De Ondernemersprijs Horst aan de
met geld, maar ook met raad en daad
stimulans voor ondernemers.
zijn een blijk van waardering en een
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Het verhaal achter het beroep: drummer

‘Hier ben ik de boerenzoon,
in het buitenland een rockster’
De een wordt bakker, de andere kiest voor een carrière als straaljagerpiloot. HALLO Horst aan de Maas is
benieuwd naar het verhaal achter het beroep. Deze week: drummer Roel van Helden uit Horst.

Als 11-jarig jongetje zag Roel
van Helden (32) uit Horst zijn broer
drummen. Hij besloot zijn voorbeeld te
volgen en begon op zijn 16e met drummen in punkbandjes. Tegenwoordig
pakt Roel het professioneler aan: hij
geeft onder andere drumlessen maar
drumt ook in de internationaal succesvolle Duitse band Powerwolf.
“We kregen een basisdrumstel
van onze ouders. Ik was elf en mijn
broer drumde, dit wilde ik ook. Elke
zomer werkten we en met het geld
dat we verdienden, hebben we ons

10

drumstel uitgebreid”, vertelt Van
Helden. “Toen we beiden in bandjes
speelden, was het tijd voor onze
eigen drumtoestellen. Ik speelde
toen veel in punk- en rockbandjes.
Na de havo ging ik studeren. Ik was
zestien en wist niet zo goed wat ik
wilde. Toen heb ik gekozen voor een
studie kunststofchemie, maar ik kwam
er achter dat ik dit niet wilde. Mijn
opleiding heb ik wel afgemaakt. Dat
moest ook van mijn ouders, anders
mocht ik niet naar het conservatorium
in Tilburg. Gelukkig ben ik daar

aangenomen, toen ging ik echt doen
wat ik leuk vond.”

Een leerling
van drie jaar oud
“In 2006 ben ik afgestudeerd aan
het conservatorium. Nu geef ik gitaarlessen voor beginners, drumlessen,
basgitaarlessen en percussielessen.
Dit zorgt voor de afwisseling, dat vind
ik leuk. Bij de drumlessen heb ik een
15drie jaar oud was, hij
leerling gehad die
08
nam telkens zijn
eigen kleine drumstel

winkel&bedrijf
nieuws

mee. Hij is nu tien jaar en drumt nog
steeds bij mij.” In het weekend leeft
Roel zijn andere leven, dan speelt
hij in verschillende bands. “Het gaat
momenteel goed met de Duitse band
Powerwolf waar ik in speel. Sinds we in
de Duitse charts op nummer één staan,
gebeurt er veel. Ineens krijgen we te
maken met sponsoren en tv-optredens.
Ook worden we vaker geboekt. We
hebben gespeeld op festivals als
Wacken Open Air en Graspop, dat was
een hele leuke ervaring.”
Het succes van Powerwolf houdt
daar niet op. “In oktober hebben we
een tour van vier weken. We gaan
onder andere naar Parijs en Londen,
maar ook naar andere landen in
Europa. Ik merk wel dat het publiek in
Oost-Europa enthousiaster is, ze zijn
denk ik minder verwend met optredens. In Moskou draaien de mensen
door als we optreden, dat is leuk, maar
soms beangstigend om te zien. Na
een optreden voor ongeveer 700 man
wilden we handtekeningen gaan uitdelen, maar toen we tussen de mensen
wilden gaan staan, moest de security
ons beschermen.”

Fans gaan ver
“Fans gaan ver. Een meisje in
Duitsland vroeg voor om onze handtekeningen. We moesten ze duidelijk en
groot op een papier schrijven. Ze zei
dat ze onze handtekeningen ging laten
tatoeëren op haar arm. Ik dacht dat het
niet waar was. Bij een volgend optreden kwam ze weer naar ons toe. Ze had
daadwerkelijk onze handtekeningen
op haar arm staan, dat is toch gewoon
bizar! Hier in Horst aan de Maas word
ik gezien als de boerenzoon uit Lottum,
maar daar echt als een rockster.”

Ad ve r torial

De sleutel tot mooi haar
Bij het kleuren van het haar is de verf vaak gebaseerd op chemicaliën. Het gebruik hiervan kan schadelijk zijn
voor haar en hoofdhuid. Kapsalon Hair Desire uit Swolgen heeft de oplossing: kleuren met bio-organische verf.

“Jaren geleden zag ik bij klanten hoofdhuidproblemen ontstaan. Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar een
gezonder alternatief voor de toenmalige haarproducten”,
aldus Desirée Mooren, eigenaresse van Hair Desire. “Op
een beurs kwam ik terecht bij biologische haarproducten,
die enkel bestaan uit natuurlijke ingrediënten en zonder
schadelijke chemicaliën.” De producten bleken een schot
in de roos. “De klachten verminderden en zowel haar als
hoofdhuid werden gezonder. Wij gebruiken deze producten al elf jaar naar volle tevredenheid. Hierdoor kunnen
wij een optimaal advies geven.”

Drum- & Gitaarles
In Lottum,
van gediplomeerd docent
Roel van Helden, info:
roelvanhelden@hotmail.com
Tel: 06 - 16 41 76 42

Starters
in de regio
3D Zien
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

3D Zien
Tom Janssen
Weisterbeekstraat 22
5961 DN Horst
06 43 89 23 31
info@3d-zien.nl
www.3d-zien.nl
Bouw, interieur
3 juni 2013

Activiteiten
3D Zien brengt het idee van
de klant tot leven. 3D Zien is
een onderneming die artist
impressions en 3D-visualisaties
van interieurs, exterieurs,
woningen, architectuur,
openbare ruimte en retailontwerp maakt.
De impressies zijn succesvol
omdat 3D Zien precies het idee
uitwerkt tot een realistische en
sfeervolle tekening. De klant
heeft dan een goed beeld hoe
dat idee er daadwerkelijk uit
komt te zien. De tekeneningen
van 3D Zien kunnen op verschillende manieren gepresenteerd
worden, aan de hand van 2D- of
3D-plattegronden, afbeeldingen, 360 graden-panorama’s en
3D-animatie.
Doelgroep
Bedrijven uit de regio zoals
meubelmakers, interieurbouwbedrijven, architecten, bouwbedrijven en makelaars.
Onderscheidend vermogen
3D Zien biedt voor een
betaalbare prijs, realistische en
sfeervolle tekeningen. 3D Zien
is gespecialiseerd in het maken
van interieurontwerpen.
Het bedrijf heeft een hele
brede kennis op het gebied van
interieurbouw en meubelmakerij. Aan de hand van deze
kennis kan 3D Zien een
realistische tekening maken
met daarachter een goed
doordacht plan van het meubel
of interieur.
Door de uitgebreide
presentatietechnieken en de
gespecialiseerde kennis op het
gebied van interieur, is 3D Zien
succesvol voor de vastgoedsector. De klant krijgt een
tekening waarbij er een ander
interieur is toegepast en zo
kunnen de mensen zien en
beleven welke mogelijkheden
er nog meer zijn voor een huis
of appartement dat ze gaan
kopen of verkopen.

Hetzelfde geldt ook voor de make-uplijn van Hair
Desire. “Deze is ook op biologische basis, wat bijdraagt
aan de kwaliteit van de huid. Wij geloven in een gezonde
levensstijl zonder schadelijke stoffen, ook als het om huid
en haar gaat”, aldus Desirée.

Broekhuizerweg 26, 5866 BA Swolgen
Tel. 0478 - 69 27 12 www.hairdesire.nl

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Peet Siebers en
Geert Geurts
Fixet te Sevenum
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Geert en Peet,

voor de
gefeliciteerd met de nominatie
Maas 2013
ondernemersprijs Horst aan de

Gefeliciteerd
met de nominatie!

Phicoop

24 24
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467

Ge fel ici tee rd me t de no mi na tie !
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Mode, dat kies je zelf

Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur

Rode
koop loper
29 se zondag
ptem
ber

In het centrum van Horst vindt op zondag 29 september de Rode Loper Koopzondag plaats. Vanaf 12.00 uur is het centrum omgetoverd tot
één grote catwalk en bruist het centrum van de activiteiten. Tegelijkertijd begint om 12.00 uur op en rond het Lambertusplein de Peelkabouterdag.
Dit is een speeldag voor alle basisschoolkinderen, die op een speelse manier aandacht geven aan zieke kinderen. De Rode Loper Koopzondag duurt
tot 17.00 uur. Ook alle horecagelegenheden en terrassen zijn geopend. Parkeren in het centrum van Horst is gratis.

‘Voetmassage is een soort medicijn’
Een voetmassage is een massage aan de voeten waarbij
de spieren in de voeten gestimuleerd worden voor een betere
doorbloeding. Angelique Boumans legt uit. “In je voet zitten
verschillende drukpunten die verbonden zijn met zenuwuiteinden en organen. Door die massage kun je zenuwen schoon
en vrij maken en de energie in je lichaam weer laten stromen.
Zo´n massage is ook heel goed voor de gezondheid. Als bijvoorbeeld je evenwicht verstoord is en je je ziek voelt, kan zo´n
massage ook een helende werking hebben. Het is een soort
medicijn dus.”

elke massagebeurt gebruik ik citroenspray voor de frisse geur”,
zegt Angelique.
Volgens de masseuse moeten de mensen meer na gaan
denken over hun voeten. Angelique: “Het is misschien een
idee om eens in de zoveel tijd een voetmassage te nemen,
net zoals je om de zoveel tijd naar de kapper of schoonheidsspecialiste gaat. Mensen zijn vooral bezig met hun kleren en
uiterlijk, terwijl ze bijna het belangrijkste vergeten. Want onze
voeten moeten ons toch de hele dag dragen.”

De juiste zones in je voet masseren
Angelique kan ervoor zorgen dat de mensen zich na een
massage herboren voelen. “Na het stimuleren van de spieren
en het zenuwstelsel, wordt de afvoer van afvalstoffen weer
geactiveerd”, aldus Angelique. Mensen weten volgens de masseuse vaak niet dat een voetmassage bepaalde klachten aan
de nek of rug kan verlichten. “Ook helpt het tegen hoofdpijn en
stress”, vertelt Angelique.

Citroenspray voor de frisse geur

Angelique Boumans (43) van massagesalon Blizz uit
Meijel staat tijdens de Rode Loper Koopzondag in Horst bij
schoenenwinkel PAST. Hier laat ze mensen gratis kennis
maken met de voetmassage. “Een massage aan je voeten
kan zoveel problemen oplossen.”

Volgens haar heeft zo´n massage alleen maar voordelen,
vooral voor het winkelend publiek. “Na of tijdens een dagje
winkelen is het toch heerlijk om je lekker te ontspannen.
Even de vermoeidheid wegnemen uit de benen. Ik geef de
mensen zondag een behandeling die normaal een uur duurt,
maar daar heb ik dan gewoon geen tijd voor. Bij dat uur zit
ook een voetenbadje inbegrepen, dat is zondag dus niet.”
De mensen hoeven zich geen zorgen te maken om de hygiëne.
“Ik gebruik desinfecterende en antibacteriële handgel en voor

12½

koopzondag gratis
voetreflex- en voetmassage

Past schoenen, dat zit goed!
Hoofdstraat 14 Horst | www.pastschoenen.nl

Week van de

RUNNING

jaar

Kerkstraat 13b, 5961 GC Horst
T 077 398 43 00
gasthuisstraat 22 5961 GB horst
www.heerenstraat.nl

LAAT U INSPIREREN DOOR
DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIES

ONDERMODE &
NACHTMODE

E info@tijd-horst.nl

www.tijd-horst.nl

“De Schoester”
schoenmode.

Het juiste adres
voor je nieuwe schoenen.

aanbiedingen geldig tot en met 5 oktober 2013

ASICS Topmodel ASICS Glider
GEL NIMBUS
Dames en
Dames en heren Heren model
van E 159.99

van E 109.99

voor E

voor E

109.99

89.99

your professional sportshop

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Steenstraat 14 5961 EV Horst Tel: 077 397 01 31
www.deschoesterschoenmode.nl

like us on

: www.facebook.com/meulendijkssport

30

winkel&bedrijf

26
09

Marieke Claessens-Saris
Toon van Rens
Boerderij Wienes te Hegelsom
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Boerderij Wienes,

gefeliciteerd
met jullie nominatie
en veel succes!

Marieke en Toon, súper gefeliciteerd
met jullie nominatie!
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Kiosk Horst-Sevenum opent deuren

De Staatsie ontvangt
weer reizigers
De kiosk op station Horst-Sevenum opent op woensdag 2 oktober voor reizigers. De officiële opening vindt al
een dag eerder plaats. Op dinsdag 1 oktober wordt De Staatsie 1866, precies 147 jaar nadat het station voor het
eerst de deuren opende, door wethouder Birgit op de Laak officieel in gebruik genomen.

Een kiosk, een lunchroom, een bed
and breakfast en een vergaderruimte:
het oude stationsgebouw, dat in 1866
in gebruik genomen werd, heeft
een nieuwe bestemming gevonden.
Treinreizigers in Horst-Sevenum hoeven
niet langer in de regen of met dorst
op de trein te wachten. De organisatie
verwacht dat kiosk doordeweeks open
is van 07.00 tot 18.00 uur.

Lunchen à la
Beej Mooren
Naast ‘gewone’ stationsaankopen
en gratis WiFi, kan men er ook terecht
voor broodjes in de stijl van Beej
Mooren in Horst. “High tea, ontbijt of
een grote lunch kan op reservering.
We weten nog niet precies waar straks
vraag naar is. De ruimte is er in ieder
geval”, zegt Corina van Mullekom
die, samen met Angelique Janssen
uit Sevenum, de kiosk gaat runnen
namens Toffedag.nl en Rendiz, een
bedrijf dat zorgdiensten met publiekeen commerciële diensten verbindt.
Wie via de oude houten trap naar
boven loopt, vindt op de eerste verdieping een bed and breakfast met twee
kamers voor twee personen en een
gezamenlijke ruimte. “Deze laatste kan
ook voor vergaderingen ingezet worden”, vertelt Corina. “Het kan een soort
meet en greet-punt worden, waarbij
mensen elkaar ontmoeten voor bijvoorbeeld een vergadering.” Afhankelijk
van de vergunningsprocedure verwachten de dames dat de b&b in november
open kan. Of mensen last gaan hebben
van de geluiden van het spoor? “Het
geluid valt wel mee. En je kiest ervoor
als je hier slaapt, dus dan stoort ’t niet
zo”, denken de dames.

Ook de fietspomp
komt hier
Toffedag.nl wil in het gebouw ook
arrangementen aan gaan bieden in
combinatie met de Spoordeelwinkel

van NS en informatie voor toeristen.
“We krijgen nu tijdens de opbouwperiode al veel vragen. Ook de fietspomp zal hier komen te staan”, lacht
Angelique. “Maar niet buiten aan de
muur, dat mag niet van NS.”
In 1866 werden de spoorlijn
Eindhoven-Venlo en het stationsgebouw Horst-Sevenum geopend.
Inmiddels is het gebouw in Hegelsom
een van de zes laatste overgebleven stations 5e klasse die door de
Staatsspoorwegen werden gebouwd.
Horst-Sevenum is zelfs een rijksmonument. Het gebouw is twee
keer uitgebreid: in 1872 werden de
vleugels toegevoegd en in 1915 werd
de zolderverdieping verhoogd, zodat

er een extra kamer ontstond voor
de stationschef, die op de bovenverdiepingen woonde. De gevels zijn
oorspronkelijk opgetrokken uit baksteen. Wanneer deze gepleisterd zijn,
is onduidelijk.
In de nieuwe kiosk is de stijl van
het oude stationsgebouw aangehouden. “Een styliste heeft die sfeer door
proberen te trekken.” De tafels worden
gemaakt door mensen van het maatschappelijk activeringscentrum (MAC)
van Rendiz. Die mensen helpen straks
ook mee in de kiosk en bijvoorbeeld
met het groenonderhoud rondom het
station. “Er komt nieuwe inbreng, maar
we behouden de oude uitstraling”,
zeggen de dames.

Open dag
kinderopvangcentra
Sevenum
De kinderopvangcentra Het Paleis en BSO&co in Sevenum hielden
zaterdag 21 september een open dag. Dit was in het kader van het
veertigjarig bestaan van Spring Kinderopvang. Op Het Paleis konden de
kinderen deze dag onder meer een feestelijke kroon maken en
versgebakken wafels versieren. Op locatie BSO&co konden de kinderen
een memo-clip van een wasknijper maken, in de speelzaal dansen op
kindermuziek en men kon een glittertattoo laten zetten. Ook was er
een wedstrijd wie bouwt de hoogste Kaplatoren in drie minuten.
Uiteindelijk waren er twee winnaars die beiden een toren van 55 blokjes hadden gebouwd: Isa Lenders en Lennard v.d. Hoogen. De tweede
prijs was voor Teun Schuurmans.

Iedereen

Westerholtstraat 10, Horst

06 53 47 28 07 / t.hoeymakers@home.nl
te koop en dagelijkse levering van:

metselzand
vulzand

•

•

tuinturf

voor de steun aan onze
bloemenactie
Volleybalclub HOVOC

betonzand

teelaarde

•

voegzand
cement

•

HARTELIJK BEDANKT

vloerzand

potgrond
•

grind

diverse soorten compost
inname: schoon puin

JASSEN
JASSEN
JASSEN
MAAT 36 T/M 52
JASSEN

u kunt bij ons ook terecht voor:

verhuur van kraanauto
en graafmachine
openingstijden: maandag op afspraak
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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GFC slaat aanval op koppositie af
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Met zes punten uit twee wedstrijden en een doelsaldo van 19-2 reisden de manschappen van trainer Casper
Tielen van GFC ’33 uit Grubbenvorst als trotse koploper af naar Bergen. Montagnards, gedegradeerd uit de vierde
klasse, wilde met een overwinning de koppositie in klasse 5F overnemen.

In de 53e minuut rondde Jop Hermkes
een mooi opgezette aanval over de as
van het veld doeltreffend af: 2-1. Na dit
doelpunt ging GFC nog beter spelen en
kon Montagnards zich alleen beperken
tot countervoetbal. Echte uitgespeelde
kansen kwamen er niet meer voor
beide teams, totdat Casper Tielen in het
laatste kwartier na enkele omzettingen
‘alles of niets’ ging spelen. Met vier
aanvallers zette GFC de tegenstander
helemaal vast op eigen helft, wat in

blessuretijd resulteerde in de verdiende
gelijkmaker door Etienne Verhofstad.
Trainer Casper Tielen was gezien het
verloop van de wedstrijd tevreden
met het punt en sprak dan ook van
een sterke team prestatie waarin
het jonge GFC met een gemiddelde
leeftijd van 22 jaar, de tweede helft liet
zien dat met een goede instelling en
haar technische kwaliteiten een mooi
seizoen tegemoet kan gaan in de vijfde
klasse F.

Melderslo wint
van SVOC’01
Door: René van Helden, RKSV Melderslo
Na zeven minuten spelen brak het zonnetje door op sportpark De
Merel in Melderslo. Bij rust had het zomaar 3-0 voor RKSV Melderslo
kunnen staan, in haar wedstrijd tegen SVOC ’01 uit Oirlo en Castenray.
Toch stond na 45 minuten spelen de brilstand op het scorebord.

Na het aantrekken van twee spelers
van Volharding uit de tweede klasse
is de ambitie van de Bergse club dit
seizoen helder: het verblijf in de vijfde
klasse mag niet langer dan één seizoen
duren. In een gelijkopgaande eerste
helft, waarin Montagnards het meer

fysieke van het spel had tegen het
technisch verzorgde spel van GFC, kwam
de thuisclub op een 1-0 voorsprong
na het omzeilen van de buitenspelval.
Bij een onschuldig uitziende lange bal
van Montagnards kopte keeper Etienne
Baghuis buiten zijn strafschopgebied

de bal voor de voeten van een Bergse
aanvaller. Deze liet die buitenkans niet
onbenut: 2-0. Dit was de ruststand.
GFC begon geconcentreerder en sterker
aan de tweede helft. Montagnards had
duidelijk moeite met dit spel en werd
dan ook teruggedrongen op eigen veld.

Zowel Caspar de Swart als Stan
van de Pas wist oog in oog met de
doelman van SVOC’01 niet tot scoren
te komen. Zij schoten respectievelijk
net naast en hoog over. In de 31e
minuut werd de mooiste aanval van
de eerste helft over links opgezet.
Ook de eindpass van Stan van de Pas
op Jelle Claassens was op maat. Waar
de supporters van Melderslo het net
al zagen bollen, was het de keeper
van SVOC die Jelle een knipoog gaf
voor de mooie terugspeelbal.
SVOC’01 zelf kwam in het hele
eerste bedrijf niet verder dan één
aanval en één schot op doel. In de
tweede helft was het Jeroen Kallen
die in de 55e minuut een succesje
forceerde. Uit een mooi genomen

corner wist Jeroen fraai binnen te
koppen, 1-0. De in de 70e minuut
ingevallen Peter Spreeuwenberg vond
al na twee minuten dat het krachtsverschil tussen de twee ploegen ook
tot uiting moest komen in de score.
Met een mooi schot in de lange hoek
liet hij de 2-0 aantekenen. De overige
kansen waren niet meer besteed aan
de aanvalslinie van Melderslo en in de
89e minuut was het SVOC’01 dat voor
de tweede keer in deze wedstrijd
op doel wist te schieten. In de extra
tijd scoorde SVOC’01- invaller Roel
Steeghs zelfs nog, maar de terechte
overwinning van Melderslo kwam niet
meer in gevaar. De goede competitiestart is gemaakt. Melderslo heeft nu
zeven punten uit drie wedstrijden.

Hockeyheren koploper
Door: Hockey Club Horst
Het eerste team van hockeyclub Horst speelde zondag haar derde thuiswedstrijd. De eerste twee waren gewonnen. Dat dit bij Boxmeer heren 1
niet vanzelfsprekend zou zijn, wisten de Horster heren als geen ander.
Boxmeer is een ploeg die al
jaren in de derde klasse verblijft. Dat
resulteerde in een superspannende
pot hockey met vele kansen en vele
goals. Horst had een constante voorsprong, maar in de laatste tien minu-

Spaar voor Circus Herman Renz
Het bekende Nederlandse Circus Herman Renz slaat binnenkort bij de Kasteelse bossen te Horst haar tenten op. Dat wordt genieten voor u en de hele
familie. Want bij PLUS kunt u snel en makkelijk sparen voor toegangskaartjes voor een speciale PLUS voorstelling. Bij elke € 5.00 aan boodschappen
ontvangt u een circuszegel. Hebt u 15 zegels gespaard, dan krijgt u met bijbetaling van € 7.50 een toegangskaartje. U kunt voor meerdere toegangskaartjes
sparen. De spaarkaart kan tijdens de actieperiode uitsluitend bij de servicebalie worden ingeleverd. Aan deze voorstelling doen de vier winnaars van
de PLUS talentenjacht mee, die in het kader van het 100-jarig bestaan van PLUS Lucassen met de Peelkabouters is georganiseerd.
Maar let op VOL=VOL!

Geldig in week 40 zondag 29 september t/m zaterdag 5 oktober 2013

3 GRATIS
Circuszegels

PER PAK
Toiletpapier
2 laags
Pak 24 rollen

5.09

4.

00

4-PACK
Coca-Cola
4-pack
4 flessen 1,5 liter

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

Hanssen Australisch
kartkampioen
Door: Debby Hanssen
Karter Joey Hanssen uit Horst vertrok in januari naar Australië, waar
hij een contract aangeboden kreeg om te racen. Dit bleek een goede
keuze: de overwinningen down under stroomden binnen. Afgelopen
weekend werd Joey gekroond tot kampioen van Australië.

Deze spaaractie loopt 4 weken! Van zondag 29 september t/m zondag 27 oktober 2013.

5 GRATIS
Circuszegels

ten werd deze voorsprong weggeven,
waardoor de eindstand werd bepaald
op 4-4. In drie wedstrijden hebben de
hockeymannen 7 punten verzameld.
Ze zijn daarmee op dit moment koploper in de poule.

tember
Wij zijn zondag 29 sep
0 uur.
geopend van 11.00 - 17.0

6.96

5.

99

Lucassen | Patronaat 13C | 5961 TD Horst | T: 077 396 13 90 |

Met al drie staatskampioenschappen op zak, begon Joey onlangs aan
het Australisch kampioenschap, dat de
CIK Stars of Karting word genoemd.
Het kampioenschap bestaat uit vijf
raceweekenden met elk twee finales.
Van de tien finaleraces wist Joey er
zeven op zijn naam te zetten. De overige drie races nam hij een tweede
podiumplek in. Afgelopen weekend
werd in Melbourne de laatste race
gereden. Ook tijdens dit weekend was

hij oppermachtig en wist hij finale
1 op zijn naam te zetten en finale 2
met een tweede plaats af te sluiten.
Tijdens het Star of Karting presentation dinner werd Joey tot kampioen
van Australië gekroond.
Joey komt pas begin december
terug naar Nederland. Eerst rijdt
hij nog een aantal prestigieuze
wedstrijden: The Gold Coast race in
Melbourne, Las Vegas en The Dash for
Cash in Perth.
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Schietervaring
opdoen in Sevenum

Zoete overwinning voor
RKSV Meterik

Schietvereniging Trefpunt uit Sevenum organiseert op zaterdag
28 september een open toernooi in de kelder van horecacentrum
De Sevewaeg in Sevenum. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en
eindigen om 17.00 uur. Iedereen ouder dan 14 jaar uit de gemeente Horst
aan de Maas mag mee doen.

Door: RKSV Meterik
RKSV Meterik heeft zondag 22 september alles uit de kast moeten halen om de drie punten thuis te houden.
VV Holthees stoorde de gehele wedstrijd en joeg op elke bal, waardoor Meterik het steeds moeilijker kreeg om van
achteruit goed op te bouwen. De groenwitten waren gelukkiger in het afronden van de kansen en behaalden
daardoor een overwinning.
Vanaf de aftrap zocht Meterik de
aanval en kreeg al snel een goede kans.
Na goed voorbereidend werk van Huub
Kleuskens kapte Dirk van Rengs zijn
tegenstanders uit maar zijn inzet kon
door een verdediger gekeerd worden.
Vervolgens kreeg Meterik een vrij trap
toegekend en maakte Dirk van Rengs
1-0. Holthees had meteen het antwoord
gereed en een voorzet ging maar
rakelings langs het doel van Meterik.
Het spel bleef snel op en neer gaan en
Huub Kleuskens glipte langs zijn tegenstander. Hij gaf een prima voorzet op
Dirk van Rengs die zijn inzet tot corner
verwerkt zag worden door Holthees-

doelman Peter van den Heuvel.
Holthees zette steeds meer druk en de
gelijkmaker moest wel vallen. Na een
half uur profiteerden zij van zwak uitverdedigen van Meterik. Wilco Stiphout
scoorde met een fraaie boogbal de
gelijkmaker. Meterik kon Holthees tot
aan de rust van scoren afhouden.
Meterik kreeg na de rust de eerste
kans, na slecht uitverdedigen van de
Holthees-keeper. De lob van Huub
Kleuskens viel echter op het dak van
het doel. Rik Baltussen gaf na de rust
meteen zijn visitekaartje af en speelde
zich prima vrij, maar zijn gekrulde bal
ging rakelings voorlangs. Meterik had

veel te weinig rust aan de bal en kwam
daardoor steeds meer onder druk te
staan. Maar na een uur scoorde Dirk
van Rengs uit het niets de 2-1. Ook Rik
Baltussen kon de Meterik-verdediging
niet bedwingen. Stefan Bouten behield
de rust en greep goed in bij de vele
hoge ballen voor zijn doel. Een keer
had hij het geluk dat de bal na een
lage voorzet net naast werd getikt.
Holthees-trainer Noud Janssen gaf
na de wedstrijd aan dat een gelijkspel
de juiste uitslag was geweest en daar
waren de groenwitten het roerend mee
eens. Maar het zoet van de overwinning smaakte daar niet minder om.

Hockeydames winnen
eenvoudig van Berlicum
Door: Hockey Club Horst
Het damesteam van Hockey Club Horst ging zondag 22 september op bezoek bij Berlicum, een tegenstander
waar Horst met niet minder dan drie punten genoegen wilde nemen.

Schietvereniging Trefpunt wil met
het toernooi iedereen de kans geven
kennis te laten maken met de schietsport. Op het open toernooi kunnen
mensen ervaren hoe het is om met
luchtgeweren te schieten in wedstrijd

verband. Vooraf inschrijven wordt op
prijs gesteld, maar is niet verplicht.
Deelname is gratis.
Voor meer informatie of
inschrijving mail naar
secretaris@trefpuntsevenum.nl

Al vrij snel in de wedstrijd bleek
dat dit ook zonder meer zou moeten
kunnen. Werden de eerst drie kansen
nog niet benut, na 15 minuten spelen
scoorde Annemiek Geurts de 0-1. Niet
veel later scoorde Pien Gubbels de 0-2
waardoor Horst met een comfortabele
voorsprong de rust in kon.
Na rust speelde Horst erg slordig.
In de haast de wedstrijd in het slot te
gooien werd te veel risico genomen

in de passing, wat leidde tot te veel
en te vroeg balverlies. Berlicum had
hier misschien van kunnen profiteren,
ware het niet dat Horst met Nicole
Vullings en Mieke Versleijen een
respectievelijk laatste vrouw en
keepster hadden die werkelijk alles
wat er te pakken viel, ook pakten.
Nadat Horst met wat meer overleg
begon te spelen, kwamen de kansen
ook weer vanzelf. Yannah van den

Munckhof en Saskia Geurts, na een
hele goede assist van Paulien van den
Munckhof, bepaalden de eindstand
op 0-4. Slotsom mag zijn dat Horst
een goede wedstrijd speelde waarin
iedereen haar niveau haalde of er
bovenuit steeg. In het begin van de
tweede helft holde het team zich
voorbij maar het wist zich bijtijds te
herstellen om de wedstrijd vervolgens
eenvoudig uit te spelen.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

DOBBELEN
VOOR
KORTING

www.biancasknipshop.nl

GOOI HOGE
OGEN TIJDENS
ONZE OOGZORG
ADVIES WEKEN

Banden - Accu’s - Carwash

Tijdens onze jaarlijkse Oogzorg Advies Weken kunt u bij ons ‘hoge ogen’ gooien
voor aantrekkelijke kortingen. Kom naar één van onze winkels en gooi met de
Camps-dobbelsteen uw eigen korting. U kunt maar liefst tot 20% korting
ontvangen op een complete bril*. U komt toch ook een gokje wagen!

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

*Actie geldig de gehele maand oktober 2013, niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl

EDAH/PLUS reunie
3 november 2013
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Pistolet
kip gezond

1.95

geldig van 26 september t/m 2 oktober

broodje van de week SVEB wint met ruime cijfers
Door: Rob Hendrix, SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst behaalde een verdienstelijke en zeker niet
geflatteerde 5-0 overwinning op Ysselsteyn. Beide teams kwamen goed uit de startblokken.

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Thijs de Mulder geeft een mooie voorzet op broer Joris (Foto: Thijs Janssen)

Amerikaanse belofte

USA

ZO
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CHASTiTY browN S E P

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Bovenwoning te huur
Boven Café/Cafetaria ’t Pleintje in Tienray
is per 1 oktober een ruime bovenwoning te huur,
met o.a. een ruime woonkamer, 3 slaapkamers,
badkamer en dakterras.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Willem, tel. 06 29 53 23 02.

Kiest u voor kwaliteit?
Dan kiest u voor Rutten
naaimachines en BERNINA.

In de tweede minuut was het
SVEB dat de eerste kans voor zijn
rekening nam. Rick Tissen kwam tot
scoren, maar grensrechter Vergeldt
van Ysselsteyn vlagde terecht voor
buitenspel. De daaropvolgende aanval
was voor Ysselsteyn, maar keeper John
Tissen stond zijn mannetje.
Vervolgens was het alleen nog
SVEB dat de klok sloeg. In de derde
minuut kon Rick Tissen na een schitterende steekbal van Tim Geurts op
Joris de Mulder de 1-0 binnentikken. In
de vierde minuut kon Joris de Mulder
vanuit het middelveld doorkomen,
maar deze kans liet hij onbenut. In
de zevende minuut was het wel weer
raak. Tim Geurts schoot een knap

genomen vrije trap vanaf de rand van
het zestienmetergebied in de kruising:
de 2-0 was een feit.
SVEB was heer en meester. Zo
schoot Joris de Mulder in de 13e minuut
fraai op de paal en miste Rick Tissen
in de daaropvolgende minuut een
mooie kopkans. Het middelveld met
controleurs Robbert van Dijck en Sjors
Schatorje, had de wedstrijd prima in
de hand. De opbouw van achteruit liep
gesmeerd. Dit zorgde ervoor dat Joris de
Mulder in de 37e minuut na een fraaie
voorzet van broer Thijs, kon inkoppen.
De ruststand, 3-0, was bepaald.
De tweede helft vertoonde eenzelfde beeld als de eerste helft. SVEB
was veelvuldig in balbezit en creëerde

een flink aantal kansen. Zo was het
Dean Crompvoets die een niet te
missen kans om zeep hielp. Met een
beetje meer zelfvertrouwen zal hij,
gezien het spel van SVEB, de komende
periode zeker zijn eerste doelpunt
van dit seizoen gaan maken. In de
51e minuut was het wel weer raak.
Alweer kon Joris de Mulder, dit maal
met medewerking van keeper Berkers,
zijn zevende doelpunt van dit seizoen
binnenkoppen: 4-0.
Ondanks de 4-0 stand, gaf SVEB
weinig weg. In de 75e minuut kreeg
SVEB een penalty na een fraai ingezette
aanval door Tim Geurts. Het was Joris
de Mulder die deze penalty nam en de
eindstand bepaalde: 5-0.

Clubkampioenschappen
Jeu de Boulesclub Horst
De laatste wedstrijden van de clubkampioenschappen van Jeu de Boulesclub Horst zijn gespeeld op donderdag
19 september. Er namen 42 personen deel aan het toernooi.

Service en reparatie van alle merken

Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo
Tel. 077-3871333
www.ruttennaaimachines.nl

NIEUWE COLLECTIE

ANGELS
In de modellen Skinny en Cici

Kleuren: bordeaux, bruin, koperkleur
ook met een coating
Verder nieuwe prachtige wassingen in de jeans
Elk kwartaal werden er wedstrijden gespeeld voor de clubkampioenschappen. In totaal werden er vier
wedstrijden gespeeld, donderdag was
de ontknoping van de reeks. Deze
ontknoping was vervroegd, aangezien begin oktober de Open Horster

Kampioenschappen plaatsvinden.
Coen Arts uit Grubbenvorst
behaalde de eerste plaats. Hij was te
sterk voor Leen van Rens uit Meterik,
zij werd tweede. Op de derde plaats
is Nelly Vousten uit Horst geëindigd.
Namens de familie Hoeymakers reikte

oom Harry de wisseltroffee uit die
welbekend is bij de vereniging. De
winnaars behaalden de prijzen niet
zonder slag of stoot. Volgens de Jeu de
Boulesclub bleef het toernooi tot het
einde spannend, want de bal is rond en
kan dus de verkeerde kant op rollen.

26
09

sport 35

Sevenumse doet duo- en solo-optreden

Tessa Pekx naar EK majorette in Noorwegen
Tessa Pekx (11) uit Sevenum vertrekt in oktober naar Lillehammer in Noorwegen. Ze gaat daar geen vakantie
houden, het wordt hard werken. Tessa gaat namelijk naar het EK majorette. Samen met Minke Coort (12) uit Bakel
doet Tessa mee bij de duo’s, maar ook mogen beide dames een solo laten zien.

het EK is een poetsshow. We gaan met
attributen dansen zoals een dweil, een
emmer en poetsdoekjes. De muziek
die we gebruiken is van verschillende
stijlen. We hebben de show al vaak
geoefend.”

Geen vliegof podiumangst
Voor beide meiden is het niet de
eerste keer dat ze op een EK staan. In
de loop naar het eerste EK hebben de
twee vriendinnen elkaar ontmoet: “Je
moet aan verplichte trainingen en wedstrijden deelnemen, voordat je naar een
EK gaat. Hier hebben Minke en ik elkaar
leren kennen. Nu gaan we samen naar
Noorwegen, dat is leuk”, zegt Tessa.
Van vliegangst hebben de twee
geen last. Hetzelfde geldt voor podiumangst, hier is het duo niet vatbaar voor.
Tessa: “Ik ben niet echt zenuwachtig en
mijn moeder gaat overal mee naar toe.
Je moet de oefening doen voor de jury,
dat telt. Je vergeet dan dat er zoveel
mensen naar je zitten te kijken.”
Het tweetal is het er over eens: “We

“We zitten allebei vijf jaar op
majorette. We oefenen twee keer in
de week, maar ook thuis moeten we
oefenen. Tijdens de verschillende trai-

ningen oefenen we onze dansen. Een
dans mag je voor twee jaar doen op
toernooien, daarna moet je een nieuwe
instuderen. Ik moest vorig jaar een

nieuwe instuderen, dus dit is wel even
wennen”, aldus Tessa.
Tessa en Minke hebben een speciale show voor het EK: “Onze show voor

Lottum in de prijzen
Door: Monique Rutten, pony- en ruiterclub Lottum
In Lottum werden zondag 22 september de kringkampioenschappen
Noord-Limburg verreden. Hier streden 450 combinaties om de titel in de
diverse klassen individuele dressuur, springen, bixie en afdelingsdressuur.
Voor organiserende vereniging
Pony- en Ruiterclub Lottum wisten
Amber Gülcher in de klasse DE Z1
dressuurpony’s, Chiara Palmi in de
klasse M springen bij de paarden en
het zestal pony’s in de klasse L de
titel kringkampioen Noord-Limburg

Ter versterking van ons team in Sevenum zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:
B-E De Lier is een solide
onderneming met meer
dan 55 jaar ervaring in
tuinbouwtechniek.
Met vestigingen in Nederland, België en Duitsland
verzorgen we wereldwijd
technisch hoogstaande
installaties op het gebied
van water, elektro, energie
en automatisering in de
tuinbouw.
Hierbij staan innovaties,
kwaliteit en creativiteit
hoog in ons vaandel.
B-E De Lier behoort tot de
Codema Systems Group
net als HAWE Systems
Europe, SDF tuinbouwautomatisering, SDF-Effice
en Wevab. Ieder bedrijf
heeft zijn eigen specialiteit
in de tuinbouw. Op deze
manier kunnen we onze
klanten in binnen- en
buitenland een uitgebreid
pakket aanbieden.

CALCULATOR E (m/v)

Je bent verantwoordelijk voor het calculeren en engineeren van systemen en electro
installaties, evenals het vertalen van klantwensen naar een technisch ontwerp.
Heb jij:
- Minimaal MBO-niveau met kennis en ervaring in de electrotechniek.
- Ervaring met Microsoft Office en ERP systemen.
- Een redelijk niveau in de Duitse en Engelse taal.
- Ervaring in tuinbouw(techniek).
- Ervaring met het tekenpakket AutoCAD.

WERKVOORBEREIDER W (m/v)

Je bent verantwoordelijk voor het technisch uitwerken van waterinstallaties, het maken
van werkomschrijvingen, samenstellen van materiaallijsten en de daarbij behorende
ondersteuning aan de diverse afdelingen.
Heb jij:
- Minimaal MBO-niveau met kennis en ervaring in de watertechniek.
- Ervaring met Microsoft Office en ERP systemen.
- Een redelijk niveau in de Duitse en Engelse taal.
- Ervaring in tuinbouw(techniek).
- Ervaring met het tekenpakket AutoCAD.
Dan bieden we je:
- Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en gezonde onderneming waarin initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt gesteld.
- Een prettige werksfeer in teamverband, goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
- Goede doorgroeimogelijkheden.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte brief of e-mail met je cv aan B-E De Lier B.V., Simonsstraat 33a,
5976 NW Kronenberg t.a.v. Werner van Mullekom, of vacature@codemasystemsgroup.com
Je kunt ook telefonisch contact opnemen onder 077 - 399 92 66.
Voor meer informatie over het bedrijf of deze functie kun je een kijkje nemen op onze
website; www.codemasystemsgroup.com

hopen dat de duoshow het beste gaat
op het EK. Het is wel spannend want je
moet goed op elkaar letten, maar het
is nog altijd goed gegaan. Er zijn veel
tegenstanders uit verschillende landen.
We gaan kijken naar de anderen, nadat
we onze show nog een keer geoefend
hebben en ons haar en onze make-up
goed zit. Dan gaan we België aanmoedigen. België moedigt ons ook altijd
aan.”
Er komt veel bij het EK majorette
kijken, ook financieel. “We hebben
sponsoren moeten zoeken want het is
best duur om mee te doen aan een EK.
Op een markt hebben we appelflappen,
thee en koffie verkocht. We hebben ook
50 euro gewonnen met een danswedstrijd.”
Mirelle Pekx (43), de moeder
van Tessa, beaamt dat het een groot
kostenplaatje is. “Toch wil je zo iets je
kind niet ontnemen. Tessa is nu zo ver
gekomen. Ik ben zeker trots. Vroeger
heb ik ook aan majorette gedaan, maar
zo ver als Tessa ben ik niet gekomen.
Toch vind ik het belangrijkste dat ze
plezier heeft in wat ze doet.”

te behalen. Daarnaast werden enkele
Lottumse ruiters reservekampioen.
De kampioenen worden vrijdag
4 oktober geëerd door hun club
tijdens een receptie van 19.30 tot
20.30 uur in de kantine van rijhal
Hoogveld in Lottum.

Punten voor Hovoc
in eerste
competitiewedstrijd
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Na een ruime voorbereiding speelden de volleyballers van Hovoc uit
Horst afgelopen weekend de eerste competitiewedstrijden van het
seizoen 2013/2014. Dat gebeurde niet zonder gevolg. Waar de vrouwen
uit Horst met 1-3 verloren in Uden, wist het eerste herenteam in Budel te
zegevieren (2-3), welkome punten in een klasse waar de strijd immer
hevig is.
De dames van Hovoc, die onder
leiding van Henk Berkhout in de
derde divisie uitkomen, troffen in hun
eerste wedstrijd Saturnus/Hendriks
Coppelmans DS 1. De eerste set
ontspon zich direct tot een thriller,
die door het hechte Hovoc-team
met 27-29 werd gewonnen. Na een
aanvankelijke achterstand aan Horster
zijde in het tweede bedrijf, kon een
inhaalrace niet verhinderen dat Uden
de stand met een setscore van 28-26
gelijk wist te trekken. De Brabantse
dames lieten in de derde set weinig
kans voor Hovoc DS 1, dat de draad in
set vier weer wist op te pakken. Maar
ondanks het Horster enthousiasme
ging ook deze set nipt naar Uden
(25-23), dat daarmee met 1-3 de
wedstrijd van Hovoc won.

De herenhoofdmacht van Hovoc
van coach Bob Soberjé was eveneens
afgereisd naar Brabant, waar het in
de promotieklasse Ledub HS 2 als
eerste opponent van het nieuwe
seizoen moest zien te pareren. Maar
Hovoc HS 1 begon matig, kende in
de eerste twee sets een te hoge
foutenlast, scoorde te moeizaam en
kwam zodoende via 26-24 en 25-23
op achterstand te staan.
Vanaf de derde set keerde dat
beeld om en met uitblinker Bart
Neervoort voorop, die zowel blokkerend als aanvallend het verschil
maakte voor de Horstenaren, wist
Hovoc HS 1 alsnog de laatste drie sets
in haar voordeel te beslissen (19-25,
23-25, 10-25) en zodoende de wedstrijd met 2-3 te winnen.
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Is uw woning al levensloopbestendig?

Judoseminars Grubbenvorst
Door: Bart Stappers, Grondwerk Seminars
De opening van het nieuwe judoseizoen aan grondwerk seminars in Grubbenvorst was op zondag 22 september.
Gasttrainer Rick Peeters van judoclub Reuver was uitgenodigd.

kwaliteit, zorg en aandacht bij het [ver] bouwen van uw woning

bouwen voor

50 plussers

www.bouwenvoor50plussers.nl | T 077 396 78 44

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

wat kies jij
op je kinderfeestje?
kies uit o.a. handboogschieten, bowlen,
zwemmen, spelen, midgetgolf, speurtocht

compleet verzorgd vanaf €

10,75!

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

Een van zijn judoka’s, Juul Franssen,
behoort momenteel tot de internationale wereldtop van het judo. De
opkomst bij het seminar was ontzettend groot. De deelnemersgroep
bestond uit diverse niveaus: van gele
tot zwarte band.
Tijdens deze seminar werd veel
aandacht besteed aan het grondwerk
in wedstrijdvorm. Tegenwoordig is er
in een wedstrijd nog maar weinig tijd

voor het grondwerk, waardoor men
snel en effectief moet reageren. Er
werd begonnen vanuit basispositie, op
handen en knieën. Hierin kom je vaak
terecht na het maken van een heup- of
armworp. Vanuit deze positie werden
diverse kanteltechnieken gemaakt,
waarbij men eindigde in armklem of
omstrengeling. Erg leerzaam waren de
specifieke details die extra onder de
aandacht werden gebracht. Het semi-

nar werd afgesloten met het toepassen
van de beoefende technieken in een
korte wedstrijdvorm.
Het komende seizoen houdt de
Grubbenvorster judoclub meerdere
seminars. Zo geeft Jan Coopmans op
20 oktober een judoseminar, geeft
Willem Peters op 24 november judo en
Braziliaans jiu-jitsu en verzorgt Jessica
Blaszka een seminar worstelen op
22 december. (Foto: Rick Peeters)

Wittenhorst in malaise
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Wat een verschil tussen zondagmiddag voor de wedstrijd en erna. De voorgenomen bedoelingen ten spijt
moest het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst op de blaren zitten.

uw ecco specialist

RKVV Chevremont uit Kerkrade
nam de kansen die Wittenhorst haar
bood maar al te graag aan. Het kon
met alle gemak de veldposities innemen. De spelers kregen alle vrijheid
om hun prooi monddood te maken. Er
werd geen weerwoord gegeven.
Het was al snel duidelijk dat
Wittenhorst met deze instelling een
beroerde middag tegemoet ging. In
de 16e minuut was het raak. Rodney
Klinkenberg stond helemaal vrij en
het was een koud kunstje om de
voorzet feilloos binnen te koppen,
1-0. Ook het tweede doelpunt viel
op eenzelfde wijze. Mohammed

Elberkani mocht simpel vrij aannemen
en doelman Sjors Witt was wederom
verslagen, 2-0.
Wittenhorst zocht een oplossing om
uit deze malaise te komen, maar het
zoeken was zonder succes. De ploeg
kon geen enkele vuist maken. Na de
pauze was er toch een opleving. De wil
leek nu wel aanwezig en dan komen
er kansen. Zo kon Rob Zanders zich vrijspelen. De poeier die volgde, was voor
doelman Nick Wolters te machtig, 2-1.
Met wat meer geluk had de gelijkmaker nog in het mandje kunnen vallen.
Een mooie combinatie via Tom Zanders,
Bart Verheijen en tenslotte Rob Zanders

werd van de doellijn gehaald.
Dit was het dan wel. Geheel
onnodig zakte de ploeg weer op
eigen helft terug en vanuit daar is het
moeilijk om voor gevaar te zorgen.
Hoe het wel moet, liet de ploeg van
Chevremont zien. Een voorzet kon
niet onschadelijk gemaakt worden en
het was wederom Klinkenberg die vrij
mocht inkoppen, 3-1.
De wedstrijd werd hiermee op
slot gezet. Het bleef tenslotte bij deze
stand omdat ook de thuisclub het wel
welletjes vond. Een ongemakkelijke
situatie nu voor Wittenhorst, dat toch
wel beter kan.

Clubkampioenschappen HZPC
Door: Bram Becks, HZPC Horst
Zwemvereniging HZPC Horst heeft op 22 september de eerste clubkampioenschappen van het seizoen gehouden.
Na het einde van het seizoen in juni konden de zwemmers eindelijk weer het water induiken in augustus.
Weliswaar niet in Horst maar in Blerick.
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De Bleek 13-15 Venray

Eind augustus werd er begonnen
met trainen in het 50-meterbuitenbad
van Blerick. Het trainen was voor alle
zwemmers die er zin in hadden en
iets aan hun conditie wilden doen. Op
22 september, zeven weken verder,
stond de eerste wedstrijd op het programma, de clubkampioenschappen.
De eerste clubkampioenschappen
van het seizoen zijn altijd spannend.
De zwemmers weten niet wat ze
kunnen verwachten en hoever het
staat met de conditie. Dit zorgde voor
enkele zenuwachtige blikken voor en
tijdens de starts. Als de zwemmers
eenmaal in het water plonsden, waren

het dan ook enthousiaste beelden om te
zien. Zowel bij de ouderen als bij de jongeren. De meeste persoonlijke records
zijn van de jongere generatie gekomen,
hoewel de heren en de dames van HZPC
ook goed stand hielden door onder of
rond het persoonlijk record te zwemmen. De grootste verbetering kwam
op naam van Jens van Stipdonk. Op de
25 meter schoolslag zwom hij 22.90,
waarbij hij een tijd van 24.94 had staan.
Ook dit jaar zijn er zwemmers
bijgekomen die nog weinig tot geen
wedstrijden hebben gezwommen.
Ze strijden tijdens de clubkampioenschappen tegen hun leeftijdsgenoten

en proberen op het hoogste podium
te eindigen. Onder anderen Karlijn
Beerkens, Noor Camps, Tess Everaerts,
Sara Hadzic, Lyon Hendriks, Anouk
Huijs, Noor Janssen, Floor Jonkers,
Aileen Krönke, Isis van Kuijk, Tijn van
Kuijk, Nikita van Leeuwen, Saskia
Minten, Zerina Muratovic en Nathan
ten Holder, die overkwam van SG
Noord-Limburg uit Venray. Tijdens en
na de clubkampioenschappen konden
de zwemmers zien waar ze stonden
qua conditie.
Voor andere persoonlijke records
en uitslagen van HZPC, kijk op
www.hzpc-horst.nl
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Veel diversiteit op kermis
in Swolgen
Swolgen houdt van vrijdag 27 september tot dinsdag 1 oktober haar jaarlijkse kermis. Naast gezelligheid in de
feesttent en in de kroeg, zijn er ook voldoende attracties opgebouwd.
Vrijdagavond 27 september opent
de kermis met Disco Tropical. Op zaterdag 28 september speelt coverband
Riverside van 20.30 tot 02.00 uur in
de feesttent en daarnaast speelt in de
zaal de band Ready2Go.
Verder treed op zondag
29 september ’s middags de feest-

band Bad Monday op, gevolgd door
dj’s Coen Swijnenberg en Tjitse
Leemhuis, bekend van radiozender
3FM. De zondagavond wordt afgesloten door coverband Mmoozz.
Op maandag 30 september is
er vanaf 14.30 uur matinee met
medewerking van Jack en Jolanda

en verder staat ’s avonds de super
feestband Big Nick op het podium.
De kermis wordt dinsdag afgesloten
met een matinee verzorgd door Disco
Tropical.
Op alle kermisavonden wordt er
een afterparty georganiseerd in het
café met Disco Tropical en dj Tim Little.

Chastity Brown bij Cambrinus
De Amerikaanse Chastity Brown laat op 29 september van zich horen in Cambrinus in Horst. De aanvang van dit
concert is 16.00 uur.
Nadat ze vier albums geproduceerd
heeft, maakt de zangeres een tournee
door Europa. Niet alleen brengt ze
een bezoek aan Nederland, maar ook
Duitsland, België en Engeland staan

op haar programma. Maar wat is de
stijl van Brown? Haar stijl is niet vast te
pinnen op een genre. Brown verweeft
verschillende genres met elkaar.
Zo worden folk, gospel, soul en jazz

een geheel en zal ze deze mengelmoes
van stijlen ten gehore brengen bij
Cambrinus.
Voor meer informatie,
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Winterkledingbeurs
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 28 september van 10.00 tot 11.30 uur een kledingbeurs
voor najaarskleding van kinderen in zaal De Vonkel in Grubbenvorst.
Iedereen die nog goede, bruikbare
en schone winterkleding vanaf maat
86 heeft, kan maximaal dertig stuks
aanbieden op vrijdag 27 september van

10

19.30 tot 20.30 uur in zaal De Vonkel.
Mensen die kleding willen verkopen,
worden alleen toegelaten als ze zich
vooraf hebben aangebeld. De entree

is gratis. Voor aanmelden bel naar
077 366 22 52. Voor meer informatie
kijk op kledingbeursgrubbenvorst.
wordpress.com 15

winkel&bedrijf
nieuws

08

Ad ve r torial

De laatste loodjes
voor Peelgoden
In manege d’n Umswing op het evenemententerrein in Kronenberg wordt koortsachtig gewerkt.
Alles moet perfect in orde zijn voor komend weekend en de dagen daarna.
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Lezing fotograaf
Koppens
De uit Nederweert afkomstige fotograaf Leo Koppens geeft zondag
29 september om 14.30 uur een lezing in museum De Kantfabriek in Horst.
Koppens begon in 1977 met
kleurenfotografie en stapte geleidelijk over van puur fotowerk naar
audiovisuele presentaties van dia’s,
aanvankelijk met twee en later met
vier Kodak-projectoren.
Naast fotografie en beelden is
voor hem de muziek een andere
belangrijke component. De combinatie muziek en beelden begon een

steeds groter onderdeel van zijn werk
te worden. De digitale vlucht heeft
ook op zijn hobbygebied ongekende
mogelijkheden gegeven vooral dankzij fotobewerkingstechnieken, goede
software om presentaties te maken
en de projectie met beamers.
De lezing is gratis toegankelijk, de
jubileumexpositie Momentopname en
het museum niet.

Optreden Deﬁnition
of MadMen
Rock ‘n roll insanity: de band Definition of MadMen staat zaterdag
28 september op het podium van café D’n Toerstop in Melderslo.
Hard, zwaar en sterk: het repertoire van de band toont een niet-alledaagse greep uit veertig jaar (hard)rockgeschiedenis.
De vier MadMen hebben los van
elkaar op zo’n beetje alle podia in
Nederland gestaan: samen zijn ze
goed voor ruim honderd jaar podiumervaring. Dubbelloops gitaarwerk
wordt ondersteund door een strakke
ritmesectie. De band trad eerder al op
bij onder andere Blubberfest, straten-

festival Zwolle, Culemborg Blues, Park
Open, Harley Davidson Club Twente
en café Rocks. De band bestaat uit
gitaristen Jefferson Migchelsen en
Mick Hup, bassist Rob van Broek en
drummer Theo Thumper. Het optreden
van Definition of MadMen begint om
21.30 uur en toegang is gratis.

Griendtsveen houdt
Open Atelier Dagen
De Open Atelier Dagen worden op zaterdag 28 en zondag
29 september in Griendtsveen gehouden. Kunstliefhebbers zijn op
verschillende locaties welkom om kennis te maken met de leef- en
werkomgeving van kunstenaars in de peelregio.
In Griendtsveen doet beeldend
kunstenaar Jan Althuizen mee. Hij
stelt zijn atelier aan Deurneseweg 13
op beide dagen open van 11.00
tot 17.00 uur. Zijn werk is sterk
geïnspireerd op het sterk veranderende landschap van natuurgebied
De Peel. Zijn landschappelijke werk
is expressief tot half abstract. Ook
schildert hij in zijn composities mensfiguren verstrengeld en verbonden
met de natuur. Jan Althuizen aquarelleert vaak ter plekke in de Mariapeel

in een eigen gemengde techniek met
aquarel en wit vetkrijt. Deze directe
manier van werken zal hij tijdens
de Open Atelier Dagen in zijn atelier
demonstreren. Verder werkt hij onder
andere met olieverf of acryl op doek
en in de grafische techniek linosnede
in kleur. Informatie over alle deelnemers van de Open Atelier Dagen staat
in het OAD boekje 2013, dat gratis
verkrijgbaar is bij het VVV-kantoor in
Horst en bij herberg De Morgenstond
in Griendtsveen.

Dolf Jansen opent
theaterseizoen
In de manege is een Peeldorp gebouwd: een decor
van 25 meter breed. Louis Hermkens zet met een hoogwerker de gouden haan op de kerktoren van de kleine
kerk die het middelpunt is van het dorp. We zien rechts
enkele armoedige Peelhuisjes en aan de linkerkant het
statige huis van de directeur van de turfstrooiselfabriek.
Daarnaast staat de fabriek.
We zien Toon uit Horst die met zijn penseel planken
omtovert tot eiken deuren. In de foyer heeft hij een
prachtig Peelandschap gemaakt. De tribune is opgebouwd
met mooi uitzicht op het prachtige decor, op het oude
Peeldorpje. Louis heeft de verwarming uitgeprobeerd.
De mensen krijgen het niet koud, zegt hij.
Een grote vrachtwagen komt het terrein opgereden
en er wordt een onvoorstelbare hoeveelheid spots en

geluidsmateriaal naar binnen gedragen. Even later
komen weer andere mensen van toneelvereniging
Setovera naar binnen met de laatste rekwisieten.
Wat een grote productie.
Voorzitter Marcel vertelt: “Als ik naar huis rij, bedenk
ik me dat het verenigingsleven nog volop bestaat en dat
er een grote drang tot samenwerken is om iets moois
tot stand te brengen waar vele mensen van kunnen
genieten.”
De kaartverkoop loopt goed:
er zijn nog kaarten beschikbaar voor
28 en 29 september, 6, 11, 12 en 13
oktober, maar de voorstellingen van 2 en
5 oktober zijn al uitverkocht. Voor meer
informatie, kijk op www.setovera.nl

Stichting Kukeleku opent op zondag 29 september het nieuwe
theaterseizoen met een optreden van cabaretier Dolf Jansen. De voorstelling wordt om 20.00 uur in ’t Gasthoes in Horst gehouden.
Cabaretier Dolf Jansen speelt een
try-out van zijn nieuwste programma
Topvorm. De voorstelling gaat over de
man en zijn grenzen. Op het podium
wil hij er achter komen hoe ver hij kan
gaan en wat nu de absolute topvorm
is. Zo gaat de vijftiger zichzelf niet
alleen mentaal maar ook fysiek testen.
Naast Dolf Jansen, ook wel bekend
van het radioprogramma Spijkers met
Koppen, heeft Kukeleku ook andere
grote namen op het programma
staan. Een paar daarvan zijn Katinka

Polderman, Eric Koller, Marco Roelofs
en Javier Guzman. Cabaretier Silvester
gooit het over een hele andere boeg.
Hij gaat een interactieve voorstelling
verzorgen waarbij mensen met een
smartphone of tablet via een app kunnen mee doen. Ook aan families heeft
stichting Kukeleku dit jaar gedacht. Op
woensdagmiddag in de herfstvakantie
verzorgt kindercabaretier Tijs Goverde
voor vermaak, bedoeld voor de hele
familie. Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com
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Aftrap ijsbaan Horst centrum

Stichting IJsbaan Horst wil er ook dit jaar voor zorgen dat mensen kunnen schaatsten op het Wilhelminaplein
in Horst. Als alles volgens planning gaat, kan de schaatsbaan op vrijdag 13 december geopend worden voor
het publiek.
Stichting IJsbaan Horst heeft
maandag 16 september de
officiële aftrap gegeven voor het

schaatsseizoen 2013-2014. Het bestuur
en diverse commissies zijn uitgebreid
en de volledige inzet is gefocust op

de opening. Om dit waar te maken,
moet het medio november duidelijk
zijn of de stichting kan beschikken over

de benodigde financiële middelen.
Door de inzet van 120 vrijwilligers
vorig jaar, kregen 10.000 schaatsers
de kans het ijs op te gaan. De groep
vrijwilligers draaide samen 2.300 uren
in de drie weken dat de schaatsbaan
geopend was. Daarbij kwamen nog de
voorbereidingen met betrekking tot
sponsoring, planning en techniek.
Voor de stichting is het ook dit jaar
een uitdaging om het financieel op
orde te krijgen. De exploitatie bedraagt
ongeveer 100.000 euro. Daarvan
moet 60 procent uit sponsorgeld en
giften bestaan. De andere 40 procent
wordt opgebracht uit entreegelden,
schaatsverhuur en horeca. Het bestuur
schenkt dus extra aandacht aan
sponsoring en bijdragen uit de
samenleving. Dit seizoen wordt voor
het eerst samen gewerkt met LinQ
Event Group uit Horst. Deze groep gaat
de ijsvloer, de koelapparatuur en de
tent verzorgen.
Lezers van HALLO Horst aan de
Maas kunnen de ontwikkelingen
rondom de ijsbaan volgen door middel
van berichtgeving in het nieuwsblad
en via www.ijsbaanhorst.nl
(Foto: Krista Kunzeler)

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

0%
Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl
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Openingstijden:
donderdag 26-9
vrijdag 27-9
zaterdag 28-9

09.30 u - 18.00 u
09.30 u - 18.00 u
09.00 u - 17.00 u

Alle aanbieding zijn geldig zolang
de voorraad strekt.

€ 5,€ 7,50
€ 10,-

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl
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Win gratis toegangskaarten Levende Geschiedenis

‘We hopen op die subsidie’
Mascha Dolmans-Lucassen (45) uit Grubbenvorst is secretaris bij het Landelijk Platform voor Levende
Geschiedenis (LPLG), dat elk jaar het festival Levende Geschiedenis organiseert, waarbij verenigingen de historie
laten herleven. Dit jaar vindt het festival voor derde keer plaats op evenemententerrein Kasteelse Bossen in Horst
op 28 en 29 september. De organisatie vreest volgend jaar echter naar een andere locatie uit te moeten wijken,
omdat ze geen subsidie meer ontvangt van de gemeente.

groep die de Duitse soldaat tijdens
gevechten in de Tweede Wereldoorlog
zo accuraat mogelijk wil neerzetten.
Tijdens dit festival wil de groep, buiten
de gevechten om, mensen laten zien
wat er in die tijd nog meer speelde.
De leden hebben naslagwerken opgezocht waarin bijvoorbeeld staat wat de
tactieken waren. Omdat het gedeelte
sport volgens hen nog niet heel
intensief bestudeerd is en er op het
LPLG in Horst altijd veel ruimte is, heeft
de werkgroep ook besloten om dit
jaar wat met sport te doen. Zo zijn er
originele sporthandleidingen en foto’s
opgezocht en heeft Der Windhund
complete sporttenues uit die tijd
aangeschaft om het plaatje compleet
te maken.
Aan het festival doen 650 vrijwilligers van ongeveer 45 verenigingen
mee. Mascha: “Het zijn ongeveer
dezelfde groepen als vorig jaar, maar

zondag 29 september

DOLF
JANSEN
meedoen met het festival. Ze moeten
bijvoorbeeld authentiek zijn en goed
met het publiek kunnen omgaan”, zegt
de secretaris.
Het festival wisselde regelmatig
van locatie. Zo heeft het al bij Slot
Loevestein in Poederoijen en Kasteel De
Haar in Haarzuilens gestaan. Sinds 2011
vindt het festival plaats op evenemententerrein Kasteelse Bossen in Horst.
Het festival dreigt echter te moeten
verhuizen, omdat ze dit jaar de 3.000
euro subsidie van de gemeente niet
meer ontvangt. “Vorig jaar heeft de
gemeente aangegeven dat het festival
na twee jaar gesubsidieerd te zijn, het
nu zelf moet doen. We waren hiervan
op de hoogte, maar we hielden hoop.
Helaas is het toch niet doorgegaan, ter-

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Cabaret
(try out)

Mascha met haar kinderen Anne-Maartje en Raphaël
De eerste editie van het festival
Levende Geschiedenis vond plaats in
1999. “Het LPLG werd opgericht omdat
er vraag naar was vanuit het ministerie
van Justitie. In die tijd waren verenigingen die periodes van de geschiedenis
naspelen nog niet zo bekend. Veel
verenigingen maakten gebruik van
wapens om bijvoorbeeld veldslagen
na te spelen. Het ministerie wilde een
overkoepelend orgaan om overzicht
te houden. Dit werd het LPLG”, vertelt
Mascha. In 1999 begon het LPLG met
het festival Levende Geschiedenis. “Om
te laten zien wie wij precies zijn en
wat wij doen. Ook wilden wij aantonen
dat onze verenigingen meerwaarde
hebben, omdat ze educatief zijn. Niet
alle verenigingen mogen zomaar

dat betekent niet dat het festival
hetzelfde wordt. Dezelfde verenigingen
kunnen ook andere dingen laten zien.”
Dit jaar doen er tweehonderd deelnemers meer mee dan tijdens de vorige
editie. “Elke groep heeft haar eigen
kampement, waar mensen de hele dag
doorheen kunnen lopen. Elk half uur is
er weer een andere voorstelling. Zo zijn
er veldslagen, maar ook een historische modeshow.” De secretaris wacht
nu in spanning op de uitslag van het
bezwaarschrift. Mascha: “Het zou toch,
vooral voor de kinderen, zonde zijn als
zo´n educatief festival wegvalt.”
Levende Geschiedenis geeft tien
gratis toegangskaarten weg. Wilt u
kans maken op een van deze kaarten?
Stuur dan voor vrijdag 27 september
12.00 uur een e-mail naar info@lplg.nl
Zet hierin waarom u naar Levende
Geschiedenis gaat en waarom u denkt
dat u de kaarten verdient.

wijl we die subsidie echt nodig hebben.
Met de kaartverkoop alleen redden we
het niet”, zegt Mascha. Het platform
laat het er niet bij zitten. “Ik heb een
bezwaarschrift ingediend, waarin staat
waarom het festival in Horst moet
blijven. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor
educatie en zijn we een non-profitorganisatie. We zijn eigenlijk een cadeautje
voor de gemeente”, aldus Mascha.
Uitwijkmogelijkheden heeft het festival
volgens Mascha genoeg: “We krijgen
elk jaar verzoeken van musea en
landgoederen. Ook hebben we verschillende culturele partners die met ons
samenwerken, maar we vinden het
hier juist prettig.”
Speciaal deze editie is de deelname
van werkgroep Der Windhund, een

Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Kijk ook
in onze w eens
ebsh
vandeven
schoenmoop
de.com

VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BV  Venray
Tel. 0478-580077

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

voor

hem

en

haar

Kermis in Griendtsveen
Hoewel het geen traditioneel feest met botsauto’s en suikerspinkraam meer is, viert Griendtsveen toch
nog kermis. Maandag 23 september werden er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een dorpsreünie. De laatste kermis in Griendtsveen vond in 2010 plaats. Wegens teruglopende belangstelling werd een
jaar later besloten de kermis voortaan in een ander jasje te steken.

zondag 29 september koopzondag van 12-17 uur
Tegen inlevering van deze bon op zo. 29 sept. T 10,- korting (schoenen)
1 bon per klant - niet geldig op andere aanbiedingen
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Sevenumse dicht over de liefde van
haar leven
“Ook tranen van dankbaarheid vervullen ons hart, voor de tijd die wij mochten beleven zonder smart.”
Zomaar een zin uit een van de gedichten die Truus Veldpaus (75) uit Sevenum schreef voor de gedichtenbundel
Gedichten over rouw. Het boekje wordt vrijdag 27 september van 18.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek in Sevenum
gepresenteerd.

ik zag dat Petra boeken over rouw uitbracht, heb ik contact met haar gezocht
en gevraagd of ze geïnteresseerd was
in mijn gedichten. Het antwoord was
‘ja’ en daar ben ik blij om, want nu
kan ik de mooie gedichten nooit meer
verliezen.”
Dat er nu een gedichtenbundel
wordt uitgebracht, vindt Truus prachtig.
“Ik hoef er niets mee te verdienen,
want het uitbrengen van zo’n boekje
loont echt niet. Je kunt mensen steunen en de liefde geven die ze nodig
hebben. Dat is voor mij genoeg”, lacht
ze. Truus wordt vaker gevraagd of ze
gedichten kan schrijven. “Laatst werd ik
Truus had er van tevoren nooit over nog gevraagd door een kunstenaar. Die
gedacht om een boek met gedichten te haalde zijn inspiratie uit mijn gedichschrijven. Haar man Wim overleed jaren ten.”
Voor Truus zal dichten altijd een
geleden. “In het praatgroepje voor
hobby blijven. En of er nog eens een
nabestaanden van de parochie kwam
dichtbundel komt? “Dat weet ik niet,
ter sprake dat ik goed was in dichten.
maar het zou natuurlijk altijd kunIk ging er graag naar toe, want ik kon
nen. Ik schrijf over zoveel. Ik heb nog
er huilen, lachen en praten met andegenoeg inspiratie om dat te blijven
ren.” Ze heeft al het verdriet van haar
doen. Het zijn de kleine dingen in het
afgeschreven. Van de 27 gedichten die
ze op die manier schreef, worden er nu leven die zoveel indruk maken. Als ik
kleinkinderen krijg of mijn kinderen
zeventien gepubliceerd in het boekje.
trouwen, dan komt oma weer met een
Het praatgroepje waar het ooit is
gedicht.” En dat is precies wat Truus bijbegonnen, bestaat nu niet meer, maar
zonder maakt. “Alles is voor mij reden
het dichten heeft Truus altijd bezig
om te dichten. Als ze me vragen, heb ik
gehouden. “De gedichten lagen hier
de pen al bijna vast.”
netjes opgeslagen in de kast. Pas toen
Truus Veldpaus schrijft al gedichten zolang als ze zich kan herinneren.
“Ik vond het op de lagere school al
leuk, maar toen ging het nog over
hele andere dingen”, vertelt ze. De
gedichtenbundel over rouw, die ze
nu uitbrengt, heeft ze samen met
uitvaartverzorger Petra Duijkers (48)
uit Blitterswijck gemaakt. “Ik heb de
gedichten jaren geleden geschreven
en zij heeft nu passende foto’s gezocht
voor in een boek.”

Verdriet van zich
afgeschreven

Alle doelstellingen zijn behaald!
De afgelopen zes maanden hebben Eelco, Patricia en Guus deelgenomen aan de anco lifestyle actie. Een half jaar
lang hebben ze, samen met de lifestyle coaches, hard gewerkt om hun persoonlijke doelstellingen te realiseren.
Nu deze behaald zijn hebben ze alle drie nieuwe doelstellingen bepaald en ze gaan enthousiast door met trainen!

Blijf ons volgen op

Doelstellingen
• Postuur verbeteren
• Kracht opbouwen
• Energielevel omhoog





Eelco
“Tijdens mijn periode heb ik
ups en downs gekend. Toch heb
ik al mijn doelstellingen gehaald.
Mijn postuur is verbeterd. Ik ben
iets forser geworden.
Ook voel ik me qua kracht veel
beter en mijn energielevel is zeker
omhoog gegaan. Ik voel me echt
sterker. Ik merk dat aan de oefeningen die ik steeds zwaarder kon
maken. Niet alleen fysiek,
maar ook mentaal ben ik er op
vooruit gegaan. Dat komt
natuurlijk door het sporten,
maar ook door de goede begeleiding hier. Ik heb in de hele
periode maar drie keer gehad dat
ik mezelf echt moest pushen
om te gaan sporten. Dat is dus
heel weinig. Ik ga zeker door
met sporten.
Mijn traject gaat door en de
motivatie is hoog. Ook heb ik
bergen conditie en barst nog
van de energie na het werk.”

facebook.com/ancolifestyleactie

Doelstelling
• 15 kilo afvallen



Patricia
“Het is harstikke goed
gegaan. Mede door de
goede begeleiding van
anco heb ik er vijftien kilo
afgetraind en voel me
fitter dan ooit.
Het was af en toe wel
moeilijk om volgens het
lijstje te blijven eten,
maar het is me uiteindelijk wel gelukt.
In de vakantie ben ik zelfs
drie kilo kwijtgeraakt!
Ik heb zelfs weer een
nieuwe doelstelling waar ik vol
voor ga; nog eens tien kilo kwijtraken voor het einde van het jaar.
Ik ben echt verslaafd geraakt aan het
sporten. De motivatie is er altijd
geweest en is er nu nog steeds. Mijn
coach Linda heeft me echt goed geholpen. Zonder haar had ik het niet gered.
Binnenkort ga ik zelfs meedoen met de
Mudmasters obstacle run in Biddinghuizen. Ik heb er echt veel zin in.”

Doelstelling
• 10 kilo afvallen



Guus
“Het is allemaal prima
gegaan. Mijn doelstelling
was om tien kilo af te
vallen en dat is gelukt.
Ik ben tijdens de hele
periode gemotiveerd geweest.
Mijn hoogtepunt was toch
wel de eerste vijf kilo die ik
kwijt was. Het was een
beloning voor het harde
werken. Bij anco hebben ze
me super begeleid. Tijdens
mijn vele reizen heb ik mijn
voedingsschema steeds meegenomen en ik blijf dit doen. Daarnaast kreeg ik oefeningen welke ik
tijdens mijn reizen en verblijven in
het buitenland kan doen.
Ik merk dat ik meer energie heb en
ik kijk niet meer tegen lange reizen
op. Mijn kleren én mijn schoenen
passen veel beter. Ik kan zelfs mijn
flower-powerblouse van veertig jaar
geleden weer aan. Voor 2014 heb ik
weer een nieuwe doelstelling:
voor juni moet er nog vijf kilo af.”

beweging | voeding | ontspanning | gedrag
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Da ma zoeë zoekt nieuwe Mädels
In de regio maar ook ver daarbuiten staat Da ma zoeë al bijna tien jaar bekend als een gezellig zangtrio dat,
voornamelijk Duitse, meezingers brengt. Die lusstige Anja, die fröhliche Judith und der Robby aus Horst am Mass,
zo introduceren zij zichzelf als ze het podium opstappen. Er gaat echter wat veranderen aan deze samenstelling.

“Er was echter af en toe die twijfel:
vinden mensen ons nog wel leuk? We
willen ermee stoppen voordat het voor
ons gevoel afzwakt. Daarbij is het echt
een way of life.”
De beslissing om te stoppen was
een moeilijke die niet zonder Rob
Zanders gemaakt werd. “We zijn
heel open naar elkaar en hebben er
regelmatig over gesproken”, aldus
Judith. Voor Rob was stoppen met de
groep echter nog niet aan de orde. Solo
doorgaan is ook geen optie, zegt hij.
“Ik ben er nog niet klaar mee, dit boek
is voor mij nog niet dicht. Er is nog zo
veel vraag naar ons. We hebben nu
al boekingen lopen tot carnaval 2015.
Maar alleen op het podium staan, zie ik
niet zitten. Met z’n drieën zingen heeft
een duidelijke meerwaarde.”

Op zoek naar
nieuwe zangeressen

“Anja en ik hebben besloten te
stoppen met Da Ma Zoeë”, opent Judith
Geurts het gesprek. “We hebben er
goed over nagedacht en ook met z’n

drieën uitgebreid over gesproken.
Voor ons was het nu echter tijd om
de knoop door te hakken.” Het is niet
dat de twee ‘Mädels’ met tegenzin op

het podium stonden. “We hebben de
afgelopen jaren op zoveel leuke podia
gestaan, er was elk jaar wel weer
hoogtepunt”, zegt Anja Geurts. Judith:

Met het vertrek van Judith en Anja,
moet Rob op zoek gaan naar twee
nieuwe zangeressen. Al laten de twee
dames hem niet alleen op zoektocht
gaan. “We voelen ons wel verantwoordelijk ervoor te zorgen dat er straks
twee goede vervangers zijn”, zegt
Judith. Waar moeten deze twee nieuwe
leden aan voldoen? Rob: “Het moeten
in elk geval twee meiden zijn. Dat concept blijft. Ze hoeven in het begin ook
nog niet alles te kunnen, ze worden

begeleid door Judith en Anja. Zingen
is belangrijk, maar niet het meest
belangrijke. Het gaat om de hele act.”
En die is nu een goed-geoliede. De
drie zijn intussen helemaal op elkaar
ingespeeld. Er bestaat een duidelijke
chemie tussen hen. “Dat ga ik denk nog
het meeste missen”, denkt Rob. “Als
we op het podium staan en ik kijk naar
Anja dan kan ik aan haar blik zien wat
er door haar heen gaat.”
Het aangekondigde vertrek
betekent niet dat Anja en Judith binnenkort al hun dirndl aan de wilgen
gaan hangen. “De boekingen die nu
staan maken we in principe af, zodat
de nieuwe leden de tijd krijgen om
alles te leren. Mocht blijken dat dit heel
snel gaat, dan geven we de microfoon
en jurk eerder door.” Op 18 oktober
mogen de kandidaten zich presenteren
aan Da Ma Zoeë. Spannend wordt het,
denkt Anja. “Ik ben heel erg benieuwd
hoe de reacties zijn. Ik denk dat Judith
en ik straks voornamelijk het totaalplaatje gaan missen. Het contact met
de mensen, de kick die een optreden
geeft.” “We gaan waarschijnlijk ook
wel mensen teleurstellen. Maar het is
goed om te stopen nu het voor ons nog
leuk is”, besluit Judith.
Wie geïnteresseerd om de nieuwe
zangeres van Da ma zoeë te worden,
kan contact opnemen via
info@damazoee.nl of kijk op
www.damazoee.nl (Foto: Angy Photodesign)

blijvend gevestigd
in VENRAY
Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

www.partijdumper.nl

Iedere zondag open
van 12.00 tot 18.00 uur

Zanussi
warmtepompdroger ZTH485
Energieklasse A+
Klimaatbewust
Antikreuk
Electronische
vochtbemeting
Van € 595,00 voor

€ 479,00

DEZE WEEK SIEMENS VOORDEELWEEK
Diverse siemens apparaten tegen een zeer scherpe prijs.

LG koelvriescombinatie wit
GB3033SHRW

Energieklasse A+
Inhoud koel 217 liter
Inhoud vries 86 liter
No Frost
afmetingen 189 x59 x65 cm
Van € 549,00 voor

€ 399,00

Vrijstaande
vaatwasser
Siemens
SN25D200EU

Combimagnetron Severin MW9675

Energieklasse A+
12 couverts
5 programma’s

magnetronvermogen 800 watt
Grillvermogen 1200 watt
Heteluchtvermogen
1200 watt
Inhoud 23 liter
2 jaar
fabrieksgarantie

Van € 469,00 voor

Van € 139,00 voor

€ 299,00

€ 89,00

Wasmachine Haier
HW60-1482

Wasmachine
Siemens
WM14B261NL

Energieklasse A+
Aantal toeren 1400
Laadvermogen 6 kg
Display
Nieuw in verpakking
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 399,00 voor

€ 269,00

Energieklasse A+
6 kg machine
1400 toeren
Van € 499,00 voor

€ 369,00

Siemens
condensdroger

WT44E301NL

Energieklasse B
7 kg laadvermogen
Softdry, Touch control,
LCD display voor
eindtijdkeuze en
resttijdindicatie
Van € 499,00 voor

€ 369,00

U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte
transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

Siemens
koelvriescombi
KG33VNW20

Energieklasse A+
Inhoud koel 194 liter
Inhoud vries 94 liter
Afmetingen:
176 x 60 x 65 cm
(hxbxd)

Siemens
stofzuiger
VS06G1812
1800 watt
4 liter stofzuigerzak
10 meter bereik
Parketborstel
Van € 99,95 voor

€ 79,00

Exquisit
tafelmodel koelkast
KS102RVA
Energieklasse A+
Inhoud 98 liter
2 legplanken
3 deurvakjes
groentebak
Van € 169,00 voor

€ 129,00

Van € 399,00 voor

€ 299,00

Openingstijden
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Gratis bezorgen in een
straal van 20 km
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

42
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Agenda

Grubbenvorster
Liedjeskonkoers

Nederlands kampioenschap
spijkerbroekhangen

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

za 28 september 19.49 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

zo 29 september 12.00 uur
wo 2 oktober 11.00-13.00 uur
Organisatie: modecentrum Theelen Locatie: zelfoogsttuin
Locatie: Sint Lambertusplein
De Vrije Akker

za 28 september
t/m di 1 oktober
Locatie: centrum

America

Horst

Lezing audiovisuele series
door fotograaf Leo Koppens

Disco Tropical

za 28 september 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

vr 27 september 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Flugelparty

Borduurcafé

zo 29 september 14.30 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Optreden Chastity Brown
Sunday Sessions met
Joep van Wegberg

Swingen met Ronny
Wijngaarde

zo 29 september 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 29 september 18.00 uur
Locatie: Station America

vr 27 september 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

Dolf Jansen - Topvorm

Broekhuizen

Wandeling met natuurgids
in ‘t Schuitwater
wo 2 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: theetuin De Roode
Vennen

Griendtsveen
Open atelierdagen

za 28 en zo 29 september
11.00-17.00 uur
Locatie: Atelier Jan Althuizen

Grubbenvorst
Kindermiddag
Bewegen is leuk

vr 27 september
13.00-17.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum
Grubbenvorst

Winterkledingbeurs
za 28 september 10.00-11.30 uur
Organisatie: Kledingbeurs
Grubbenvorst
Locatie: De Vonkel

Mezennestkast bouwen
za 28 september 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep
‘t Hökske
Locatie: Jan Linders

Festival Leve(n)de
Geschiedenis
za 28 en zo 29 september
10.00-17.00 uur
Organisatie: Landelijk Platform
voor Levende Geschiedenis
Locatie: evenemententerrein
Kasteelse Bossen

zo 29 september 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Voorlichtingsbijeenkomst
Psychische klachten
di 1 oktober 10.00-11.30 uur
Organisatie: Praktijk Marion
Lenssen-Versleijen
Locatie: Froxx

Starterscafé
wo 2 oktober
19.00-21.30 uur
Locatie: grand café Liesbeth

Club du Longue XXL met Yes-R Jeu de bouleskampioenza 28 september 22.00 uur
schappen
Locatie: De Lange

Blok10 Pubquiz
za 28 september 22.30 uur
Locatie: Blok10

Rode Lopershow koopzondag
zo 29 september 12.00-17.00 uur
Locatie: Horst-centrum

Peelkabouterdag
zo 29 september 12.00-17.00 uur
Locatie: Horst-centrum

do 3 t/m zo 6 oktober
Organisatie:
Jeu de boulesclub Horst
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

zo 29 september 13.00-16.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Melderslo

Optreden Deﬁnition of
MadMen
za 28 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Oogstdag
zo 29 september 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

RESIDENTIE

St. Jozeflaan 56, Smakt (bij Venray), Tel: (0486) 479 500
Zorgresidentie Smakt is onderdeel van de Zorgresidentie
Groep, die naast Zorg bij Dementie ook Wonen met Zorg en
Zorghotel Grave onder haar beheer heeft.
Bezoek ook onze vernieuwde websites:
WWW.ZORGRESIDENTIEDEMENTIE.NL

Swolgen
Kermis

vr 27 september
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Optreden Riverside
za 28 september
20.30-02.00 uur
Locatie: feesttent

Optreden Ready2Go
za 28 september
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Feestband Bad Monday,
Coen Swijnenberg en
Tjitse Leemhuis en
coverband Moozzz
zo 29 september 16.30 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Presentatie gedichtenbundel
Gedichten over Rouw

Matinee met Jack en
Jolanda

vr 27 september 18.00-20.00 uur
Locatie: bibliotheek

ma 30 september 14.30 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Open schiettoernooi

Optreden feestband
Big Nick

za 28 september 14.00-17.00 uur
Organisatie: Schietvereniging
Trefpunt
Locatie: De Sevewaeg

Lezing Jodenvervolging
in Limburg

Dorpsraadvergadering
met B&W

Betaalt u bij uw huidige zorginstelling minstens 1.200 euro
eigen bijdrage? Dan is Zorgresidentie Smakt een interessant
alternatief. U kunt altijd een afspraak maken om te komen
kijken. Ook houden wij elke eerste zaterdag van de maand
Open Dag van 14.00 tot 17.00 uur. Neemt u deze bon mee,
dan krijgt u een gratis rondleiding en een kopje koffie.

WWW.ZORGHOTELGRAVE.NL

Grote rommelmarkt

za 28, zo 29 september en
wo 2 oktober
Organisatie: Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing

Toneelvoorstelling
Peelgoden

BENT U OP ZOEK NAAR DESKUNDIGE ZORG BIJ DEMENTIE?
MAAK DAN KENNIS MET ZORGRESIDENTIE SMAKT, WANT
DAAR VINDT U BETAALBARE ZORG ZONDER CONCESSIES
AAN KWALITEIT.

WWW.ZORGRESIDENTIEWONEN.NL

Meerlo

Kronenberg

Kwalitatieve zorg hoeft
niet onbetaalbaar te zijn

Ontdek dat kwalitatieve zorg niet
onbetaalbaar hoeft te zijn

Rondleiding en herfstlunch

di 1 oktober 20.00 uur
Organisatie: Dr. Herman van Rens
Locatie: Parochiehuis

ZORG

Zorgresidentie Smakt (vlakbij Venray) geeft haar bewoners
de zorg en aandacht die zij verdienen. We nemen de tijd voor
leuke dagbesteding, persoonlijke hygiëne en individuele aandacht. Ondanks alle bezuinigingen van de overheid doen wij
geen concessies aan de kwaliteit van onze zorg. Iedere bewoner heeft zijn eigen wensen en dat vraagt om maatwerk, met
zoveel mogelijk vrijheid: bewoners kunnen dagelijks douchen,
wij assisteren bij toiletgebruik naar behoefte. En uw bezoek en
familie zijn en blijven voor ons gasten, geen mantelzorgers.

Lottum

wo 2 oktober 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

ma 30 september
Locatie: feesttent

Tienray

Jeugdinstuif –
Minute to win it
vr 27 september 19.30 uur
Locatie: OJC Gaellus
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
Broekhuizen
zondag

Heilige mis

09.45

America

Meerlo

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.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Broekhuizenvorst

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

zaterdag

zondag

09.45

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
met Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag
donderdag

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

Crist Coppens
VLEESWARENKOOPJE

Sevenum

(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

kerkdienst
kerkdienst

Zeeuws spek 150 gram
halen 100 gram betalen
Grootmoeders sudderlapjes
4 stuks € 5,95

geldig tot en
met zaterdag
28 september 2013

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

10.00
14.30

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 september t/m 3 oktober 2013
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Verloskundige zorg
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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

U kunt bij ons terecht voor:

Meerlo

Tienray

T

Klikgebit en Kunstgebit

Lottum

Venray

112

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Kronenberg

woensdag

Brand, ongeval of misdrijf

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

18.00

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 16.00 - 17.00 uur

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

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

(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

Heilige mis

Grubbenvorst

zondag

Venlo

19.15

Griendtsveen

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

Huisartsenpost

Heilige mis

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Alles-in-1 Glas EXTRA

Het allerbeste van XS4ALL in 1 pakket.
Nu de eerste 6 maanden voor € 66,08
Daarna € 76,26 p/mnd

advertentie-glas-263x395-staand.indd 1
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