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Illegale inzameling
schaadt verenigingen
Illegale inzameling van oud ijzer: het steeds vaker voorkomend fenomeen benadeelt vooral
verenigingen in onze gemeente, stelt Maria Huibers, medewerkster afvalinzameling en –preventie
van de gemeentewerf. “Structureel en incidenteel wordt er steeds vaker illegaal ingezameld.”

Niet alleen in Horst aan de Maas,
ook in omliggende gemeenten komt
steeds vaker illegale inzameling van

schouwburg venray
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oude metalen voor. “Hierin bestaan
twee varianten”, legt Maria Huibers
van de gemeentewerf uit. “Enerzijds
heb je structurele inzamelaars, die
voor de gemeentelijke route uitrijden
en het goede spul daar vast uithalen.
Anderzijds heb je steeds vaker
incidentele inzamelaars, die huis-aanhuis langs gaan en dat met een briefje
in de bus aankondigen.”

“Zo erg als het nu is, hebben
we het nog niet gehad. Inzamelaars
zonder vergunning gaan in gedeeltes
van het dorp langs om ijzer op te
halen. Soms wordt er zelfs ’s nachts
al geladen.” De reden dat deze
vorm van criminaliteit de laatste
tijd toeneemt, ligt volgens Huibers
in de metaalprijs. “Het geld ligt in
principe langs de weg.” Naast de
firma Henraath uit Melderslo die
de gemeentelijke ophaalroute rijdt,
helpen ook verenigingen met de oud
ijzerinzameling.
Lees verder op pagina 08
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Zoektocht naar nieuwe bestemming

’Kerk moet kerk blijven’
Wat moet er met het kerkgebouw in Melderslo gebeuren? Over die vraag
buigt zich de commissie Behoud Kerkgebouw. Want dat het gebouw
behouden moet blijven, is hen wel duidelijk.
“De inkomsten van de kerk
uit bijvoorbeeld collectes en
kerkbijdragen worden steeds minder,
de kosten blijven echter”, zegt Harry
Litjens namens commissie Behoud
Kerkgebouw. “We willen daarom nu
gaan nadenken over de toekomst van
het gebouw, voordat het te laat is.”
De kerk afbreken is geen optie, stelt

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
Sevenum en Swolgen
flyer
Huizenpartner
flyer
Aardbeienland
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
Kris Wijnands
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

Litjens. “Dat kunnen we niet zomaar
doen. Zeker niet tegenover de mensen
die de kerk jaren geleden opgebouwd
hebben. Maar we moeten wel op zoek
naar een vaste bron van inkomsten.
Bijvoorbeeld van een vereniging die
een deel van het pand wil huren.
Belangrijk is dan wel dat de kerk
openblijft voor kerkdiensten, zoals
een begrafenis of huwelijk. Het is niet
eenvoudig om iets passend te vinden,
daarom zijn we op zoek naar mensen
die met ons mee willen denken.”
De kerk verkopen, zoals gedaan is met
de Norbertuskerk in Horst, dat ziet de
commissie ook niet zitten. “Nee, dan
gaat het naar een makelaar die er
mee kan doen wat hij wil. Dat willen
wij niet. We willen wat het beste is
voor de parochie en de mensen van
Melderslo.” En daar lopen de meningen
over uiteen.

Kerk als oefenruimte
voor fanfare
Ankie Kleuskens (20) weet wel wat
zij graag in de kerk zou willen zien.
“Een grotere sporthal. We hebben nu
een kleine sporthal hier in Melderslo,
waar ik ook korfbal. Wanneer we
een thuiswedstrijd moeten spelen
in de winter, spelen we die in Horst.
De sporthal is daar te klein voor.
Als hier een grote sporthal komt,

zouden korfballers uit andere kleinere
dorpen hier ook kunnen korfballen.”
Carly van de Lisdonk (47) en Johan
Spreeuwenberg (45) vinden het wel
een idee om de kerk als oefenruimte te
gebruiken voor bijvoorbeeld de fanfare
en het zangkoor. “Ze hebben daar al
een mooi orgel en de akoestiek is mooi
in een kerk”, aldus Johan.
Christien Janssen (48) ziet een

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

Extra bezuinigingen gemeente
Gemeente Horst aan de Maas moet de komende jaren nog meer bezuinigen dan dat ze tot nog toe begroot had. Op de bezuinigingen van ruim
17 miljoen die al gepland stonden, moet het College van B&W nogmaals 1,5 miljoen op de begroting inkrimpen.
De extra bezuinigingen zijn nodig,
omdat de gemeente zo’n 650.000 euro
minder inkomsten krijgt van het Rijk.
Daarnaast is zij de komende jaren meer
kwijt aan bijstandsuitkeringen en krijgt
ze juist minder aan bouwleges. Deze
posten beslaan ongeveer een miljoen
euro. Omdat de gemeente de lasten
van burgers en ondernemers slechts
met een inflatiecorrectie wil laten stijgen, is zij daarom op zoek gegaan naar
aanvullende bezuinigingsmogelijkhe-

den. Belangrijk punt in de aanvullende
bezuinigingen is verdere inkrimping
van de gemeentelijke organisatie.
Het aantal ambtenaren zal dalen tot
ongeveer 220 banen in 2018, tegenover 300 banen in 2010. Hiermee wil
het college op termijn 2 miljoen euro
per jaar besparen. Ook bezuinigt zij op
schoonmaakkosten, kantoormaterialen
en bijvoorbeeld ICT-aankopen.
Daarnaast wordt gekort op de
subsidie voor de balletschool in

Diefstal scooter
Wittenhorst

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.

Bij voetbalvereniging RKsv Wittenhorst in Horst is maandagavond
30 september een scooter gestolen bij de fietsenstalling. Ook meldt het
bestuur van RKsv Wittenhorst dat er fietsen op een hoop zijn gegooid en
beschadigd zijn teruggevonden.

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.

Van de diefstal van scooter is
dinsdag internetaangifte gedaan
bij Politie Horst. Zij gaan kijken
wat ze met de aangifte kunnen en
roepen getuigen van de diefstal
op zich te melden. Bij RKsv
Wittehorst worden de laatste tijd
regelmatig fietsen beschadigd
en gestolen. Het bestuur van de

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

kerk moet kleiner gemaakt worden,
maar de toren moet absoluut blijven.
Ik kan er mooi naar kijken vanuit
mijn tuin. Ik vind niet dat de kerk een
andere bestemming moet krijgen.
Een kerk blijft een kerk.” Dat vindt
ook Anouk Wijnhoven (15). “Het moet
gezelliger worden in de kerk, er moet
wat gedaan worden met bloemen en
kleur, een kerk moet een kerk blijven.”

Nog eens 1,5 miljoen inkrimpen

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

verbouwing niet echt zitten: “ Tijden
veranderen, steeds minder mensen
gaan naar de kerk. Verbouwen is denk
ik geen optie, de kenmerken van
de kerk moeten behouden blijven.
Ik zag laatst op tv dat ze een kerk
veranderden in woningen, maar een
kerk blijft een kerk.” Er zijn twijfels over
wat nu de beste oplossing is voor het
kerkgebouw. Corné Seuren (52): “De

voetbalvereniging geeft aan dat ze
recent een beveiligingsbedrijf uit
Melderslo ingeschakeld heeft om
op gezette tijden te patrouilleren.
Verder gaat het bestuur kijken of
er verdere maatregelen genomen
kunnen worden. Getuigen van de
diefstallen kunnen zich melden bij
de politie via 0900 8844.

Horst. Vanaf 2015 ontvangt Stichting
Balletschool Horst geen bijdrage meer
voor balletonderwijs. Portefeuillehouder Van Rensch geeft aan dat
dit als een verrassing komt voor de
balletschool en dat hij daarom met de
stichting in gesprek wil om de consequenties en eventuele alternatieven te
bespreken.
Ook de subsidie voor het muziekonderwijs van leden van harmonieën
en fanfares bij muziekschool Jerusalem
in Venray wordt met ingang van 2017
afgebouwd. Alle muziekverenigingen
ontvangen van de gemeente dan zelf
een budget waarmee zij in muziek-

onderwijs kunnen voorzien. Of zij
dit zelf in gaan vullen of alsnog naar
Jerusalem uitwijken voor hun onderwijs, is dan aan de verenigingen.
Daarnaast zitten de bezuinigingen
bijvoorbeeld in het terugdringen
van de kosten van de kermissen of
het verhogen van de pachtgelden
voor attracties, het halveren van de
bijdrage aan onderhoud en vervanging
van vissteigers en –plaatsen en het
overdragen van het beheer van
strandbad Kasteelse Bossen in 2017.
Op 29 oktober bespreekt de gemeenteraad de voorstellen tot bezuinigingen
van het college.

Pedicurebehandeling
inclusief uitgebreide
voetmassage

€35,50

€17,75

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Nieuwe schommel voor
Stichting de Noabere
Leerlingen van basisschool De Dobbelsteen uit Sevenum zamelden vorig jaar tijdens een kerstmarkt geld in voor
stichting de Noabere. Van dat geld kon de stichting een aangepaste schommel kopen, die op woensdag
25 september officieel in gebruik werd genomen.

De schommel is bestemd voor
de bezoekers van de dagbesteding
van de Noabere. Dit zijn mensen met
een verstandelijke of lichamelijke

beperking. Tijdens de officiële
ingebruikname kregen de leerlingen
een rondleiding en mochten ze vragen
stellen aan de bezoekers van de

HORST • GRUBBENVORST

dagbesteding. Deze lieten desgevraagd
weten heel blij te zijn met de nieuwe
aanwinst en probeerden graag de
nieuwe schommel uit.

Man mishandelt vriendin
Politie Horst heeft op maandag 23 september rond 02.00 uur een 27-jarige man uit Horst opgepakt wegens
mishandeling en drugsbezit.
Politie Horst kreeg in de nacht van
maandag 23 september een melding
binnen over onenigheid in een auto
op de Gebroeders van Doornelaan in
Horst. De vriendin van de Horstenaar

werd tijdens de onenigheid mishandeld
door de man. Toen de politie ter plaatse
kwam, troffen ze in de auto van de man
ook harddrugs aan. Daarop besloot de
politie een huiszoeking te verrichten,

waarbij ze nog meer harddrugs vonden. De drugs zijn in beslag genomen
en vernietigd. De man heeft een
proces-verbaal gekregen en moet zich
binnenkort melden voor de rechter.

Plaatje van bank gestolen
De Kronenbergse dorpsraad sierde onlangs bankjes aan de routes van de ommetjes rondom het dorp op met
plaatjes met een spreuk. Een van deze plaatjes is echter onlangs ontvreemd. Van vernieling was geen sprake, dus
de dorpsraad spreekt van diefstal.

Volop
najaarsmode!
Ook veel
keuze in
schoenen en
laarsjes.

“Wij hadden dit jaar mooie spreuken op de banken geplaatst, maar
helaas is een van die bordjes al vrij snel
verdwenen”, aldus Jan Philipsen van
de dorpsraad. Het roestvrijstalen bordje

was bevestigd met speciale schroeven.
“Ik denk dat iemand dit een leuk bordje
vond en terug is gekomen met het
juiste materiaal om het van de bank af
te halen. Ik ben zeer teleurgesteld dat

men hier niet vanaf kan blijven.”
De dorpsraad heeft aangifte gedaan
van de diefstal. Of zij een nieuw bordje
gaat plaatsen, is op dit moment nog
onbekend.

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

Arrestatie
huiselijk
geweld
Een 43-jarige man uit
Grubbenvorst is dinsdag
24 september rond de middag
aangehouden door politie Horst voor
het plegen van huiselijk geweld.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
11/16

Antoniuskapel Kronenberg

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: de Antoniuskapel in Kronenberg.
vertelt Truus. Ook Jans broer is zo wel
eens iets verloren, dat na een bezoekje
aan de Antoniuskapel boven water is
gekomen.

De man werd aangehouden omdat
hij zijn partner mishandelde. De politie
heeft de man verhoord. Hij is daarna
overgebracht naar hulpverlening.
De strafrechtelijke en hulpverlenende
kant van dergelijke zaken lopen
tegelijkertijd, maar de politie geeft aan
dat in zo´n gevallen de hulpverlening
voorrang heeft boven het straffen.
Met de partner van de man gaat
het intussen weer goed.

De Roodbeenkapel

Dader onbekend

Wietplanten
in bomen
Melderslo
Politie Horst heeft op maandag
23 september in de loop van de
ochtend wietplanten aangetroffen in
de bossen aan de Meerlosebaan bij
Melderslo. De planten stonden niet
op de grond, maar waren vastgebonden aan takken van bomen.
De politie kreeg maandagochtend
een melding binnen van wandelaars
die wietplanten zagen hangen in
de bomen. De politie is toen gaan
kijken en trof ongeveer dertig planten
aan die in zakken in de bomen
opgehangen waren.
Van de dader ontbreekt ieder
spoor. Er loopt ook geen onderzoek,
omdat de politie te weinig
aanknopingspunten heeft. De planten
zijn vernietigd.

‘Heilige Antonius, beste vrind,
geef ik dat ik mijn …. vind’. Wie
zijn sleutels of portemonnee
kwijt is geraakt, kan zich met dit
gebed wenden tot Sint Antonius,
de patroonheilige van de verloren
voorwerpen. Bijgeloof misschien,
maar Truus (82) en Jan (81)
Roodbeen kennen toch diverse

voorbeelden waar een gebedje tot
Sint Antonius wel degelijk resultaat
heeft gehad. “Ik weet van een vrouw
uit Kronenberg die een armband, die
ze van haar overleden echtgenoot
had gekregen, kwijt was geraakt. Zij
is toen naar de Antoniuskapel gegaan
en nadat ze weer thuis was, heeft
zij haar armband teruggevonden”,

Bevolkingsprognose

Krimp bevolking laat nog
even op zich wachten
De gemeente Horst aan de Maas heeft in 2025 zo’n 1.600 inwoners minder dan dat ze nu heeft. Ook is dan
minder dan 20 procent van de inwoners jonger dan 21 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe regionale bevolkings- en
huishoudensprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), dat dinsdag verscheen.
In de regionale prognose, die
het PBL en CBS tweejaarlijks maken,
wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling beschreven. Voor Horst aan
de Maas betekent dat dat de bevolking tot ongeveer 2021 redelijk stabiel
blijft. Daarna wordt een krimp ingezet
van 2,5 tot 10 procent en vanaf 2024
wellicht zelfs meer dan 10 procent. De
afgelopen jaren heeft immigratie van
buitenlanders naar onze provincie een
positieve invloed gehad op de ontwikkeling van de bevolking in Limburg,
aldus de onderzoeksinstanties.
De toekomstvisie op 2025
resulteert in een samenleving waar
in Horst aan de Maas minder dan 20

procent van de bevolking tussen 0 en
20 jaar is. Zo’n 25 tot 30 procent van
de bevolking is dan ouder dan 65 jaar.
In vergelijking: in 2014 is 15 tot 20
procent ouder dan 65 jaar.

Aantal kinderen
neemt af
Voor 2017 verwachten PBL en
CBS dat het percentage al gestegen is
naar 20 tot 25 procent. Daarentegen
zal de komende twaalf jaar het
aantal kinderen (tot 12 jaar) met
meer dan 10 procent afnemen en
daalt ook het aantal jeugdigen (1217 jaar) sterk.

Wel voorspellen de instanties
een groei in het aantal huishoudens,
vooral omdat mensen meer alleen
gaan wonen. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt tot 2025 met 30 tot
35 procent, waarvan 45 tot 50 procent
bestaat uit alleenstaande 65+’ers.

Onzekerheid
De regionale prognose kijkt nog
verder vooruit, tot 2040. Zij voorziet
dan een sterke bevolkingskrimp in
Horst aan de Maas. Maar, stellen
PBL en CBS, de onzekerheid van de
voorspellingen wordt steeds groter
naarmate verder in de toekomst
gekeken wordt.

Het was de grootvader van Jan,
Jacobus Roodbeen, die begin twintigste
eeuw de Antoniuskapel stichtte. In de
volksmond wordt deze daarom ook
wel de Roodbeenkapel genoemd. Deze
Jacobus had het niet gemakkelijk. “Zijn
eerste vrouw Helena Crienen stierf op
36-jarige leeftijd en liet hem achter
met zeven kleine kinderen, de jongste
was nog maar vier maanden oud”,
aldus Truus. Hij hertrouwde met Maria
Hermans en kreeg samen met haar
nog twee kinderen. Maria was echter
ook ziekelijk. Reden voor Jacobus
Roodbeen om een kapel te bouwen in
de hoop op genezing. Aan de voorzijde van de kapel staan de jaartallen
1912-14. Helaas bracht de kapel niet
de gewenste genezing, Maria Hermans
stierf in 1915. Jacobus zelf overleed vier
maanden later. “Van Jans moeder heb
ik verhalen gehoord over de bouw van
de kapel”, geeft Truus aan. “Zo was het
Antoniusbeeld in de kapel afkomstig
uit hun eigen huis. Het had altijd op
de kast in de woonkamer gestaan.
Nadat het kapelletje klaar was, gingen
de kinderen er in processie met het
beeld heen.” Het beeld is echter in de
jaren 70 gestolen. “Dat vond ik heel
erg”, zegt Jan. “We hebben overal
gezocht naar eenzelfde beeld en er
uiteindelijk in Nieuw-Bergen een
gevonden.”
De familie Roodbeen houdt zelf
het onderhoud van de kapel bij. Het
onkruid wordt gewied en elk jaar
wordt het gebouwtje gewit. Volgens
het echtpaar krijgt de H. Antonius nog

regelmatig bezoek. Er worden
namelijk geregeld waxinelichtjes
aangestoken. Deze worden door Jan
verzameld en aan een goed doel
gegeven. Of het bijzonder is om
een familiekapel te hebben? Jan
denkt even na. “Het is fijn als aandenken aan grootvader, die ik nooit
heb gekend”, zegt hij dan.
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Horst centrum fase twee van start

Drie belevingspleinen en
meer parkeerplaatsen
Binnen nu en iets meer dan een jaar zijn het Lambertusplein, Kloosterplein en het nieuw te vormen
Gasthoêsplein klaar voor gebruik. Tenminste, als het aan gemeente Horst aan de Maas ligt. De plannen voor fase
twee van het Horster centrumplan gaan een kleine 2,9 miljoen euro kosten.
Bekijk het filmpje op
www.hallohorstaandemaas.nl
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is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- & Hormonale Balans
Vruchtbaarheid/IVF, Overgang
Migraine, Sportblessures, RSI

Rob Coumans

ook Ondersteuning bij
Roken en Afvallen

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Struikelpunt blijft herontwikkeling van ’t Gasthoês
“Wij presenteren u een voorstel
voor de voorlopige afronding van het
centrumplan Horst, met een dekkingsvoorstel dat geen beroep doet op
het eigen vermogen of de algemene
reserves”, kondigt wethouder Ger van
Rensch de plannen aan het begin van
de vergadering van commissie ruimte
trots aan. Tijdens de vergadering wordt
een animatiefilmpje van de plannen
getoond. De plannen beschrijven het
deel van het centrum dat nog niet
onder handen is genomen. Sinds 2008
is er in het Horster winkelgebied al veel
veranderd: zo is het Wilhelminaplein
opgeknapt, zijn de Steen- en Kerkstraat
aangepakt en werd het pand De
Smidse gebouwd. Ook is de parkeerplaats bij supermarkt Plus vergroot en
werd gebouwd aan parkeerplaatsen bij
’t Cuppenpedje.
Nog meer parkeergelegenheid
wordt in het nieuwe plan gevonden
bij ’t Cuppenpedje, dat binnenkort met

tachtig plekken wordt uitgebreid, en de
locatie van het Rode Kruisgebouw, waar
65 parkeerplekken komen en een fietsparkeerplek ten behoeve van mensen
die in het weekend in het Horster centrum uitgaan. De gemeente verwacht
hierdoor dat in de wijken rondom het
centrum niet langer met parkeervergunningen gewerkt hoeft te worden.

Nieuw aan te leggen
Gasthoêsplein
Wanneer de parkeerplaatsen op
het Cuppenpedje af zijn, vertrekken
de auto’s en parkeervakken van het
Lambertusplein. Dat wordt een autovrij
sport- en spelplein, waar bijvoorbeeld
waterpartijen en een skatebaan kinderen moeten motiveren tot bewegen.
Daarnaast zou dit volgens de gemeente
een permanente locatie voor de ijsbaan
kunnen worden.
Het Kloosterplein wordt de nieuwe

locatie van de Peelkaboutergroep. Met
de nieuwe rooilijn van het Kloosterhof
krijgt het plein een hele andere
aanblik. De verdere ontwikkeling van
winkelcentrum Kloosterhof is in handen
van projectontwikkelaar Suyderland.
Grootste verandering van de
huidige situatie is het nog aan te
leggen Gasthoêsplein: de Kerkstraat
wordt doorgetrokken tot ’t Gasthoês,
waardoor het cultureel centrum een
prominente plek krijgt. Verkeer wordt
voortaan via de St. Josephstraat geleid,
zodat het Gasthoêsplein autoluw wordt.
Struikelpunt blijft nog de herontwikkeling van ’t Gasthoês. Hier zal pas
na deze ontwikkelingen in 2015 naar
gekeken worden.
De bouw van de plannen wordt
gefinancierd uit eerder gereserveerde
gelden, reservepotjes en de verkoop
van enkele gebouwen die de gemeente
nog in bezit heeft. De raad beslist
binnenkort over de plannen.

Behoud de Parel: Provincie
betaalde vergunningen NGB
Volgens Stichting Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft Provincie Limburg de vergunningsaanvragen voor
milieu en natuurbescherming voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) voor haar rekening genomen. Volgens de
stichting stelden de Gedeputeerde Staten onlangs nog dat grootschalige bedrijven niet thuis horen op het
platteland, maar op bedrijventerreinen.
In een brief van Stichting Behoud
de Parel aan Gedeputeerde Staten
geeft voorzitter André Vollenberg aan
dat GS zich laat leiden door wat het
NGB wil. Dit duidt op het volgens hen
aanwezige verschil tussen wat het
College van GS naar buiten brengt
aan beleid en de werkelijke daden,
omtrent het NGB.
Ook wil de stichting graag een
overleg tussen de provincie en het
NGB met als doel de aanvragen voor
de milieu- en natuurbeschermingsvergunningen terug te trekken en
te kijken of de bedrijven achter het
NGB, Kuijpers Kip, Christaensgroep,

Heideveld BV en het door de provincie
gesubsidieerde Knowhouse, de stekker
uit het plan willen trekken.

Slechts een suggestie
Gedeputeerde Staten geven aan
dat ze zich niet herkennen in de
opmerkingen van de stichting. Zij zeggen in een reactie dat de vergunningsaanvragen niet betaald zijn door
de provincie. Volgens Gedeputeerde
Staten is Behoud de Parel waarschijnlijk in de war met een subsidie van
bijna 300.000 euro, die zij in 2011
hebben neergelegd voor het bedrijf
Knowhouse uit Meterik. Dit adviesbe-

drijf bekijkt de conceptontwikkeling
van het NGB.
Ook delen Gedeputeerde Staten
mee dat bedrijven zoals het NGB
best op het platteland mogen.
Gedeputeerde Patrick van de Broeck
gaf volgens Behoud de Parel eerder
aan dat grootschalige bedrijven niet
thuis horen op het platteland, maar
op bedrijventerreinen. Volgens een
woordvoerder van de provincie was
de opmerking over het plaatsten van
NGB op een bedrijventerrein slechts
een suggestie. De brief van de
stichting wordt door Gedeputeerde
Staten in behandeling genomen.

BUFFET
AMBACHTELIJK

WARME HAP KLASSIEK

Ideaal tijdens een feestje of zomaar een partijtje

gehaktballetjes-tomatensaus • beenham honing-mosterd •
varkenspoulet in champignonroomsaus •
vanaf
toscaanse salade • bleekselderijsalade •
n
0 persone
1
diverse smaken broodjes
Inclusief borden en bestek.
Gratis gebracht en de afwas die doen wij voor u.

25
,
9
€
per perso

on

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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†
Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor degene die bij je hoorden
Een man, vader en opa op wie je kon bouwen
en wiens woord je kon vertrouwen
Zo bescheiden als je hebt geleefd
zo bescheiden ben je gestorven

Hendrik Derkx
echtgenoot van

Drika Derkx-Hoex
* Bergen
29 november 1919

† Grubbenvorst
30 september 2013

Grubbenvorst,
Sevenum,
Grubbenvorst,
Venray,
Horst,
Sevenum,
Horst,

Mam
Pieter en Nel
Ger en Lenie
Michel en Joke
Harrie en Nellie †
Miep en Theo
Matt

en Opa’s klein- en achterkleinkinderen
La Providence, Zorgappartement 006
Ursulineweide 5
5971 ED Grubbenvorst
Tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 4 oktober om 14.00 uur
in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk van Sevenum zijn wij
voor het laatst rond Pap samen, waarna wij hem begeleiden
naar Crematorium “Boschhuizen” aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE Oostrum-Venray.
Pap is thuis, Zorgappartement 006, waar u woensdag en donderdag
van 15.00 tot 17.00 uur afscheid van hem kunt nemen.
Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen, dan vragen wij u deze kennisgeving
als zodanig te aanvaarden.

Dankbetuiging

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van

Gerard Zanders
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij
iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder
op prijs gesteld. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes,
bloemen en een luisterend oor.
Mia Zanders-Rutten
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.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!
Tel. 06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).

Gevonden vrijdag 27 september
zwarte Nokia telefoon op de
Schiksedijk in America. Af te halen op
Hofweg 23, America.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. druiven (1 euro per kg),
soeptomaten, paprika, knolselderij
enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

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
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 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.
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
Appels zelf plukken € 0,50 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32
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)
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.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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

Wij willen graag iedereen bedanken
voor de vele spontane felicitaties, prachtige kaarten,
bloemen en versieringen ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk.
Een speciaal woord van dank aan muziekvereniging
“Eendracht” Melderslo voor de mooie serenade.
Het was een geweldig feest!

Mart en Annie Verheijen - de Swart
Kinderen en schônkiender

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
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 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.
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.
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
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.
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.

Meer ruimte in de auto (wintersport).
Huur een dak koffer!
www.dekampeerder.com
Goudsmid: Laura Koning-Gielen.
Heeft u nog vragen over het artikel
gedenksieraden, of wilt u van oude
sieraden iets nieuws laten maken? Kijk
voor meer info op www.laurasstijl.nl of
bel 06 50 40 09 05.
Te koop mooie electrische herenfiets
Koga Tesla S, sportief model, maat 57.
Testrapport aanwezig. Prijs € 850,
tel. 06 22 17 87 82.
Hortensia’s (veel srt, div. aanbied.)
Buxus v.a. €0,60. Heesters (op stam),
bodembedekkers v.a. € 0.85,
Bomen, zuilen, 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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

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

Gezin zoekt vrijstaande woning in
Horst, Sevenum, Hegelsom of Meterik.
Perceel >700m2, inhoud >600m3. Rustig
gelegen. Overweegt u uw woning te
verkopen, neem dan svp contact met
ons op. Telefoon 06 25 34 79 66.

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

Op zaterdag 21 september ben ik bij
Blok 10 mijn herenjas (zwart met witte
schouders) kwijtgeraakt. Gevonden?
Bel 077 467 40 78.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

Gevonden sportshirt, sportbroek
en sportschoenen in een groene zak.
Tel. 077 398 55 07.
cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

Dag en nacht bereikbaar

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.

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

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

Bloemenkwekerij

Reintjes

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

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Grafmonumenten
en restauratie

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

Penelope

27 september 2013
Kleindochter van
Marlies en Theo Christiaens
Dochter van
Inge Christiaens
en Rafal Rak

Bolchrysanten super kwaliteit, mooie
dikke volle planten. Dagelijks van
9.00-18.00 uur. Veenweg 5 A, America.
Tevens hier potrozen tk, nu planttijd.
In Lottum bolchrysanten uitsluitend
zaterdags van 9.00 tot 18.00 uur
Zandterweg 9 A Lottum.
Te huur: opslagruimte/bedrijfsruimte,
600m2 (20x30), met ruim verhard
bedrijfsterrein. Gelegen te Lottum.
Voor info: 06 10 16 35 81.



Jubileum basisschool De Bottel in Lottum

‘De Bottel is een echte
dorpsschool’

Wij zijn dolblij met de
geboorte van onze dochter

Elise
Geboren op
26 september 2013
Dochter van
Michiel en Linda
van Houtum
Herstraat 36
5961 GK Horst

Basisschool De Bottel in Lottum bestaat vijftig jaar. Dit viert de school met een feestweek met als hoogtepunten
een voorstelling op vrijdagavond 4 oktober en een open dag op zaterdag 5 oktober. Lian Peters (46) geeft al 23 jaar
les op de school en was hier vroeger zelf leerlinge. “De school heeft een dorpsfunctie.”

Yoga for Runners! 3
Yoga en 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
of 06 13 60 40 41.

Rolsteiger nodig? Verkoop en verhuur
van rolsteigers! Tevens verkoop van
prof. ladders en trappen.
Scherpe prijzen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Ateliers Valise en De Stal.
Workshops “Herfst”in oktober. Kijk
voor een fotoimpressie op facebook.
Vraag voor de mogelijkheden om een
workshop te volgen individueel of met
een groep. Kosten € 32,50 all in.
06 12 69 79 35 www.valise.nl

Alleenstaande jongere zoekt
woonruimte te huur in Horst/
Sevenum/Grubbenvorst of andere
omliggende plaats. Woonruimte bij
voorkeur met eigen keuken en
douche. Huurprijs tot ca. € 350,00.
Tel. 06 30 36 90 90.

www.javucomputers.nl
Onderhoud, reparatie en verkoop van
alle computers en laptops. Aanleg TV,
internet en belpakketten. Telfort glasvezeldealer. Gratis glasvezeladvies aan
huis. Lid ICT Waarborg. 077 374 52 85
of 06 10 07 21 93.

Gezocht! Wil je graag vanuit huis
kunnen werken en beschik je over
goede sociale vaardigheden?
Parttime en fulltime mogelijkheden.
Bel: 06 54 25 67 86.

Altijd al Engels willen leren in een
gezellige sfeer? Maandagmiddag
a.s. start de cursus Engels voor
beginners te Melderslo. Bel Madeleine
Goedhart 06 48 75 53 47 of kijk op
www.mathein.com

Workshop “Leer je Eigen Websites
Maken en hoe je hier Geld mee kunt
verdienen” 22 Oktober. Of kunnen
wij jou helpen met een betaalbare
website? Websitesaandekeukentafel.nl
Boomkwekerij Hendrix. Het adres voor
al uw tuinplanten. Herfstaanbieding
haagconiferen van 1 tot 2,5 meter
hoog, 8 soorten. Maashofweg 154
Boekend, tel. 077 382 33 97.
Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier en
nu. Start dinsdagavond 29 oktober. Voor
meer informatie: www.marietweijs.nl
of www.via-rosa.nl

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

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl
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Ze zijn er weer aardbeien in de
automaat. Mts Bouten-Sijbers
Americaanseweg 50 Kronenberg.
Tevens kunt u walnoten inleveren bij
ons voor een zeer goede prijs.
Tel. 077 467 25 20.
Deurposter van jouw huisdier!
Op dierendag 4 okt. van 13:00-21:00u
maken wij een deur hoge poster van
uw huisdier (49x200cm) voor slechts
€ 29,50. Voorbeeld op Marktplaats:
“Deurposter Dierendag”.
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Te koop diverse soorten eetbare
pompoenen en courgettes, ook
kleine pakken hooi, Van Helden
Americaanseweg 41, 5961 GN Horst
tel. 077 398 50 16.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Pistolet
met waldorfsalade,
walnoten en
mandarijn

1.95

geldig vanaf 3 t/m 9 oktober

broodje van de week

www.plushorst.nl

In 1986 werden de kleuterklassen en klas 1 tot en met 6, groep 1
tot en met 8. Juffrouw Lian Peters van
combinatiegroep 4-5: “En tien jaar
geleden hebben wij een verbouwing
gehad.” Lian heeft vroeger zelf nog les
gehad op deze school. “Ik heb pabo
gestudeerd. Het liefste wilde ik iets
met kleuters doen en toen hier een
vacature voor leerkracht onderbouw
vrij kwam, mocht ik op gesprek komen.
Voor het eerst geef ik nu les aan groep
4-5, omdat er genoeg leerkrachten
onderbouw zijn op school en we nog
maar één kleuterklas hebben.” Volgens
Lian merk je heel goed dat De Bottel
een echte dorpsschool is. “Het is een
hele open school. Iedereen mag hier
binnenstappen en iedereen kent
elkaar”, vertelt Lian.
De school wil het jubileum niet
zomaar voorbij laten gaan. “Op
vrijdagavond 4 oktober spelen de
leerlingen om 19.00 uur de voorstelling
Junglebook in de kerk. De harmonie

van Lottum verzorgt de muziek”, zegt
Lian. “Op zaterdag 5 oktober houden
wij open dag van 14.00 tot 18.00 uur.
De 149 kinderen van de school konden
zich inschrijven voor het open podium.
Dat wil zeggen dat alle kinderen
hun ding mogen doen. De ene gaat
playbacken, de andere gaat moppen
tappen”, legt Lian uit. De kinderen
laten op die dag ook hun verzamelingen zien. “Dat kunnen stenen en
schelpen zijn, maar ook glitterdraken”,
lacht Lian.
Van Museum De Locht uit Melderslo
krijgt de school oude schoolspullen,
zodat de kinderen oudhollandse spelen
kunnen houden en ze een lokaal helemaal in kunnen richten zoals vroeger.
Lian: “Zo willen we laten zien hoe het
er toen uit zag.” Ook kunnen de leerlingen in de kelder tekenen met onder
andere houtskool en Oost-Indische
inkt. “Van 18.00 uur tot 20.00 uur is
er nog een avond voor genodigden.
Dit zijn onder anderen oud-collega´s.

Het wordt dus ook een soort reünie”,
vertelt de juf.
De laatste jaren zijn er veel wisselingen geweest in het personeel. Het
team is kleiner geworden. Lian geeft
aan dat de leraren veel meer moeten
bijhouden dan vroeger. “We moeten
bijvoorbeeld alles vastleggen in groepsplannen. Alles moet tegenwoordig
verantwoord worden voor onder andere
de inspectie. Dat gaat ten koste van het
werkelijke doel van leraren, namelijk
lesgeven en het omgaan met kinderen.” De school heeft ook nog nooit zo
weinig leerlingen gekend als nu. Lian:
“Het aantal is inderdaad afgenomen.
Er wordt in Lottum bijna niet gebouwd,
zodat er minder jonge mensen wonen
die kinderen krijgen. Toch zijn we
momenteel redelijk stabiel en denken
we niet dat het aantal leerlingen nog
verder daalt. De school zal uiteindelijk
toch nooit verdwijnen, omdat het een
dorpsfunctie heeft. Deze school hoort
gewoon in het dorp.”

Gemeenteraad twijfelt
over bioscoop
De gemeenteraad is nog niet overtuigd van de noodzaak van een bioscoop bij Interchalet. Zij wil een
duidelijke argumentatie van het College van B&W van Horst aan de Maas voordat ze beslist over het bestemmingsplan. Dat bleek tijdens een vergadering van commissie ruimte op woensdag 25 september.
In de plannen van de gemeente is
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Als er binnen twee jaar
geen bioscoop gerealiseerd wordt
in het centrum van Horst, dan kan
het college opnieuw beslissen over
de plannen van Interchalet. Mits
de gemeenteraad instemt met het
bestemmingsplan, maar daar zijn nog
niet alle partijen zeker over.
PvdA-raadslid Boreas vroeg zich
af of het blijft bij een bioscoop. “Komt
er eventueel meer bij? Mensen die
naar een bioscoop gaan, willen vooraf
ook een drankje of een hapje doen.”

Wethouder Dinghs was stellig: “Er komt
zeker niet een uitgaanscentrum.” Ook
PvdA-raadslid Wijnen vond het onlogisch om recreatie op een bedrijventerrein plaats te laten vinden. “Park de
Peelbergen zou al de recreatieontwikkelingen krijgen. Dan zou een eventuele aanvulling met horeca ook geen
probleem zijn. Waarom niet daar?”
Hendrix, fractievoorzitter Essentie,
gaf ook aan Interchalet geen voor de
hand liggende locatie te vinden. “Wat is
de redenatie achter de keuze voor deze
locatie?” Wethouder Dinghs sprak uit
dat het verzoek van de initiatiefnemer

komt en dat de gemeente in 2009
ook al het verlangen uitsprak over een
bioscoop in Horst. “Wij vinden een
bioscoop een eventuele aanvulling op
het totaalconcept van Interchalet.” De
raad verzocht de wethouder echter
dringend om met een duidelijkere
onderbouwing van het collegebesluit
te komen. In de raadsvergadering
van 8 oktober beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan van
Interchalet. De beslissing over de
bioscoop heeft geen verdere gevolgen
voor de rest van de uitbreidingsplannen van het bouw- en wooncentrum.
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Illegale inzameling schaadt
verenigingen
“De plaatselijke verenigingen die
ophalen of die brenglocaties hebben,
zijn vaak de dupe van de illegale
ophalers”, zegt Huibers. “Zij halen
minder op en verdienen dus minder
voor de kas.”
Toon Fortuin, secretaris van
judoclub Jigoro Kano uit Sevenum
kan bevestigen dat er de laatste
jaren een neerwaartse trend is
in de hoeveelheid ijzer die wordt
opgehaald. Dat wijt hij deels aan
mensen die hun ijzer niet meer voor
de vereniging bewaren, maar ook
hij merkt dat de illegale inzameling
toeneemt. “De laatste jaren zien
we een toenemend aantal van die
briefjes. En maken we vaker mee
dat het oud ijzer voor onze neus
wordt weggehaald. Twee weken
geleden hadden we onze jaarlijkse
grote ophaalactie, dan rijden ze
gewoon voor ons uit. We hebben
de aanhanger wel gezien, maar
aanspreken leidt alleen tot een
zinloze discussie en gescheld. Soms
worden we gebeld: ‘Jullie zijn wat
vergeten.’ Dan is iemand ons voor
geweest en is het goede spul al
weggehaald. We vragen mensen

die ons bellen ook steeds vaker de
spullen achter de heg of onder de
carport te leggen.”

Alleen op heterdaad
betrappen
Daders komen uit alle windstreken
en zijn moeilijk te pakken. Huibers:
“Hoewel mensen steeds attenter zijn
en ons informeren als ze een briefje
hebben gekregen, kan handhaving
alleen wat doen als ze de daders op
heterdaad betrappen. Als ze betrapt
worden, krijgen ze een procesverbaal
en wordt het ingezamelde spul in
beslag genomen. Maar dan komt er
wel weer een volgende. Als we ze niet
betrappen, krijgen ze soms een boete
omdat ze geen legitimatiebewijs hebben, maar dan lachen ze vriendelijk
en rijden met een volle bak weg. Daar
kunnen we niks aan doen.”
Bij fanfare Vriendenkring uit
Swolgen merkt men ook dat de hoeveelheid oude metalen die bij de fanfare ingeleverd wordt, de laatste jaren
afneemt. Ook zij wijt het deels aan het
opruimgedrag van de inwoners. “Maar
wat ons opvalt, is dat het erg toevallig

is dat er iedere keer vlak voordat de
fanfare een inzameling gepland heeft,
briefjes bezorgd worden met de mededeling dat men voor het ophalen van
oude metalen een zeker telefoonnummer kan bellen. Een aantal dorpsgenoten heeft bij mij aangegeven dat ze
dacht dat dit briefje door of namens
de fanfare bezorgd is”, zegt Erik Elbers
van Fanfare Vriendenkring. De fanfare
loopt hierdoor veel inkomsten mis.
“Een exacte schadepost is voor de vereniging niet vast te stellen omdat de
opbrengst van de oud-ijzerinzameling
ook afhankelijk is van de dagprijs van
het ijzer. We kunnen wel stellen dat de
septemberinzameling een kwart minder aan gewicht opgeleverd heeft dan
de inzameling van afgelopen voorjaar.”

Tijdstip 11 – 15

uur

Drive-in woning met tuinkamer op de begane grond
en inpandige garage. Perceeloppervlakte 138 m².

VENRAY
KONINGSKAARS 2

Tijdstip 11 – 15

uur

Uitstekend onderhouden hoekwoning met ruime
vertrekken. Perceeloppervlakte 160 m².

uur

Instapklaar appartement met 2 slaapkamers midden in het centrum van Venray. Woonoppervlakte
102 m².

BROEKHUIZENVORST
OP DE SPEKT 78

Tijdstip 11 – 15

uur

Ruim goed onderhouden vrijstaand woonhuis, royale
tuin met garage en veel privacy. Perceeloppervlakte
668 m².

VRAAGPRIJS € 139.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 169.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 225.000,- k.k.

VRAAGPRIJS €269.000,- k.k.

VENRAY
HET ERF 4

YSSELSTEYN
TIMMERMANNSWEG 23

YSSELSTEYN
PETER JANSSENWEG 28

VEULEN
VEULENSEWEG 39

Tijdstip 11 – 15

uur

Mooi afgewerkte levensloopbestendige woning,
knusse achtertuin met overdekt terras. Perceeloppervlakte 251 m².

VRAAGPRIJS € 269.000,- k.k.

Tijdstip 11 – 13

uur

Onder architectuur gebouwd vrijstaand landhuis
met grote woonkamer en leefkeuken. Perceeloppervlakte 411 m2.

VRAAGPRIJS € 349.000,- k.k.

Tijdstip 13 – 15

uur

Geheel gerenoveerd vrijstaand woonhuis. Levensloopbestendig, kantoor aan huis en grote tuin.
Perceeloppervlakte 655 m².

VRAAGPRIJS € 349.000,- k.k.

Tijdstip 13 – 15

uur

Zeer ruim opgezette woonboerderij met bedrijfsgedeelte en vrijstaande loods. Uitermate geschikt voor
meerdere doeleinden. Perceeloppervlakte 6950 m².

VRAAGPRIJS € 400.000,- k.k.

ZATERDAG 5 OKTOBER 2013
VENRAY
BEEKWEG 36

Tijdstip 11 – 15

uur

Vrijstaand woonhuis op zeer ruim perceel met
vrijstaande garage. Prachtige tuin met zwembad.
Perceeloppervlakte ca. 2115 m².

VRAAGPRIJS € 419.750,- k.k.

VENRAY
EVERESTLAAN 14

Tijdstip 11 – 15

uur

LEUNEN
ALBIONSTRAAT 10

Tijdstip 11 – 15

Verzekerd voor
je huisdier
Alle mensen in Nederland moeten verplicht een basiszorgverzekering
hebben, waardoor zij verzekerd zijn voor kosten van standaardzorg zoals de
huisarts of apotheek. Voor dieren bestaat zo’n verplichting nog niet. Toch
kan het handig zijn om een huisdierenverzekering te overwegen.

De gemeente en verenigingen
zien maar een oplossing: zij doen een
dringend beroep op de inwoners om
géén spullen aan illegale inzamelaars
aan te bieden. Huibers: “De gemeentelijke ophaalroute wordt gereden door
de aangewezen firma Henraath uit
Melderslo. Zij zijn herkenbaar aan het
logo met naam op de vrachtwagen.”

VENRAY
GOUDEN LEEUWPLEIN 14

Tijdstip 11 – 15

Dierendag: elk jaar op 4 oktober staan hond Max, konijn
de hond een ontspannende dag te bezorgen in een trimsalon,
een huisdier te verzekeren tegen allerlei onheil. Lees hier tips

Maar één oplossing

OPEN HUIS WOONEVENT
VENRAY
BEETHOVENSTRAAT 10

Feest voor

uur

Volledig vernieuwde en onder architectuur
gebouwde luxe villa met royale tuin en blijvend vrij
uitzicht. Perceeloppervlakte 655 m².

Uniek vrijstaand woon – en werkobject in Venray –
Leunen met separaat bereikbare ruime woning en
royale tuin. Perceeloppervlakte 1732 m².

VRAAGPRIJS: € 545.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 575.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray

Wie een ziek of gewond huisdier
heeft kan onverwachts met hoge
medische kosten opgezadeld worden.
De meeste ongevallen- en ziekteverzekeringen zijn bedoeld voor honden of
katten. Enkele verzekeraars bieden nu
ook verzekeringen voor een papegaai
of konijn. Die verzekeringen specialiseren zich op het verzekeren van
specialistische medische dierenzorg.
De premie van een dierverzekering verschilt vaak afhankelijk van de
leeftijd, het gewicht en het ras van het
huisdier. Ook stellen verzekeraars voor
oudere dieren regelmatig een medische keuring verplicht. Een gemiddelde
huisdierverzekering kost tussen 10 en
20 euro per maand, afhankelijk van de
wensen van het baasje.
Waar men bij het uitzoeken van
een huisdierverzekering naast de
hoogte van de maandpremie naar
moet kijken, is net als bij mensenverzekeringen, de hoogte van het eigen
risico. Is het een percentage van de

rekening van de dierenarts of is het
een vast bedrag? Wie een hond heeft
die een grote operatie moet ondergaan, is waarschijnlijk beter af met een
vooraf afgesproken bedrag. Maar wiens
konijntje vaak bij de dokter langskomt
voor kleine klachten, kan een percentage van de rekening juist weer gunstig
uitpakken. Daarnaast is het belangrijk
te kijken welke verschillende pakketten
de verzekeraars aanbieden: sommige
dierverzekeraars vergoeden een MRI,
anderen vergoeden alleen gebitsreinigingen. Ook het vergoeden van
‘standaardkosten’ zoals het plaatsen
van een identificatiechip worden niet
altijd vergoed.
Een tip is om verzekeringen uit te
zoeken die aangemeld zijn bij het Kifid
(Klachteninstituut Financiële dienstverlening), een soort kwaliteitskeurmerk.
Daarnaast zijn er verschillende websites
die dierverzekeringen vergelijken,
zoals dierverzekeringinfo.nl of
verzekerjehuisdier.nl
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alle dieren, groot en klein
Stampertje, je-weet-wel kater Billie, goudvis Noudje en vele andere huisdieren in de spotlight. Ze krijgen wat lekkers te eten of hun baasje knuffelt ze een keer extra. Een andere mogelijkheid is om
want de trouwe viervoeter kwispelt als zijn vacht eens goed onder handen wordt genomen. Op dierendag laten mensen nadrukkelijk blijken dat ze van hun huisdier houden. Dat is een extra reden om
over leuke dierendagcadeaus. Kortom, nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas laat ook deze dag niet ongemerkt voorbij gaan.

Honden trimmen van top
tot teen
Net als mensen moeten dieren ook naar de kapper. Leonie Klaassen (46) uit Meterik heeft een eigen trimsalon aan huis. Van de oren tot de pootjes verzorgt zij de honden die bij haar thuis komen. Leonie: “Bij mensen knip
je alleen de haren op het hoofd. Bij honden knip je alles.”

Faunaland

TRAKTEERT!
4 oktober dierendag
ag

Vul uw GRATIS
V
IS ‘s
‘shopper’
hoppe
per’
*
MET
M
25%
KOR
R
TING
G
alleen geldig op dierendag - 4 oktober
al
Kijk voor de voorwaarden op www.faunaland.nl
Kij
*

Aanbiedingen niet geldig in de webshop
Aa

I00% het leukste
huisdier van Nederland
Ga naar 100p.nl en maak tot 4 oktober kans
op een jaar lang grat is vœr!
Faunaland van Grootel Horst
Hoofdstraat 14a - 5961 EZ Horst
w
www.mijndierenspeciaalzaak.nl - www.faunalandhorst.nl

De meeste mensen die bij Leonie
Klaassen in de salon komen, zeggen
dat ze er maar wat moois van moet
maken. Voor het trimmen van honden
moet je bepaalde kennis in huis
hebben. “Iedere hond heeft zijn eigen
model”, vertelt Leonie. “Niet alle
honden kun je knippen. De ene hond
moet je ruw knippen en de andere
hond moet je plukken”, legt ze uit.
Een hond moet in de meeste gevallen
een keer per twee maanden naar de
salon. Dan duurt het 2,5 uur en is de
hond weer mooi geknipt.

steeds om lachen. “Ook op vakbeurzen
kom je de gekste modellen tegen bij
honden.”
Bij honden trimmen komt meer
kijken dan de meeste mensen denken.
“Mensen staan er niet bij stil”, zegt
Leonie. “Onze kappers doen alleen de
haren op ons hoofd, maar bij een hond
doe je alles. Je scheert zelfs de ballen”, lacht ze. “Het is niet met elkaar
te vergelijken. Als wij naar de kapper
gaan, krijgen we geen behandeling
voor ons lichaam. Een hond krijgt er
zelfs een manicure en pedicure bij.”

Hanenkam voor
honden

Geen dierenarts

Leonie maakt in haar salon van
alles mee. Tijdens haar opleiding had
ze een klant met een hanenkam. “Hij
zei ook tegen me dat ik er maar wat
moois van moest maken. Ik besprak
het met een collega en heb toen
een hanenkam bij de hond gemaakt.
Het baasje van die hond vond het
helemaal geweldig.” Ze kan er nog

Trimster Leonie doet eigenlijk alles,
maar kennis zoals een dierenarts dat
heeft, mist ze. “Als ik zie dat een hond
bijvoorbeeld een slecht gebit heeft of
als ik zie dat er allemaal bultjes onder
de haren zitten, dan geef ik dat door
aan het baasje. Ik adviseer ze dan om
even bij een dierenarts langs te gaan.
Ik zeg altijd maar zo: ik ben de kapper van de honden, niet de dokter”,
legt ze uit.

Opvallend bij haar in de salon is dat
de honden rustig blijven. Daar heeft
Leonie haar trucjes voor. “Het is het
vertrouwen van de hond dat je moet
winnen. Een hond voelt aan hoe jij over
hem of haar denkt. Onbewust kun je
een verkeerd signaal afgeven waardoor
een hond onrustig wordt of stress krijgt
tijdens het knippen. Dan kun je er niets
meer mee, dus je moet rustig blijven”,
legt ze uit.

Dierencentrum

Dierenpension
Evenemententerrein
Hondengedragcentrum

Gedragskennis
Zelfs noemt Leonie het gedragskennis van de hond. “Als je honden
goed aanvoelt, zijn ze heel rustig en
ben je in een paar uur met ze klaar.
Tegenwoordig komen er honden uit
heel Noord-Limburg naar mijn salon
in Meterik. Ik heb wat met mijn liefde
voor honden en interesse in vakmanschap gedaan.” Leonie bezoekt ieder
jaar beurzen om op de hoogte te
blijven van de nieuwste trends en technieken. Volgens haar moeten honden
er goed bij lopen. “Net als mensen dat
eigenlijk willen”, besluit ze.

www.dierencentrum-sevenum.com

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/

Wat geef ik mijn huisdier?
Dierendag is dé dag bij uitstek om je huisdier eens te verwennen. Met een lekker bot bijvoorbeeld, een
gepersonaliseerde halsband of een pedicure. Op het wereldwijde web zijn talloze ideeën te vinden om dierendag
ook voor jouw huisdier een onvergetelijke dag te maken.
Digitale speeltjes als een iPad
alleen voor mensen? Nee hoor, ook
katten kunnen hier veel lol aan
beleven. Er zijn speciale apps met
door het scherm lopende muizen en
zwemmende visjes die je kat uitdagen.
Verder is een nieuwe krabpaal ook
geen gek idee of een halsband
met zijn eigen naam erop. Ook de

hond kun je blij maken met nieuwe
speeltjes of een verwenmiddagje in
een trimsalon. Wat een hond natuurlijk
sowieso graag doet, is wandelen.
Ga erop uit, het bos of de duinen
in. Konijnen en andere knaagdieren
vinden het fijn wanneer ze vrij rond
kunnen huppelen. Zet een gedeelte
in de tuin af met bijvoorbeeld

kippengaas en laat het dier daar lekker
rondrennen.
Maar waar je een huisdier, of
het nu een kat, cavia of slang is, nog
het meeste blij mee kunt maken is
aandacht. Een goedkoop cadeau, maar
met heel veel effect. Dus geef je hond
of vogelspin nog maar eens een grote
knuffel.

Acties geldig t/m 5-10

Van de Ligt dierenspeciaalzaken
Wanssum - Venray - Blerick

www.dierenspeciaalzaakxxl.nl

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

ONZE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

A

ls klant heeft u uw bankzaken bij ons geregeld. Deze relatie gaat een stapje verder als u lid bent van Rabobank Horst Venray. Want ook dit najaar
organiseren wij weer bijeenkomsten voor leden met interessante onderwerpen en topsprekers. Daarnaast benoemt de voorzitter van de Raad van
Commissarissen de nieuwe leden van de ledenraad. Graag geven we u meer informatie over de inhoud van de ledenbijeenkomsten.

BIJEENKOMST VOOR
PARTICULIERE LEDEN
Bent u particulier lid? Kom
dan naar de bijeenkomst voor
particuliere leden op woensdag
13 november. Voormalig
politieagent en bekend
misdaadverslaggever John van
den Heuvel informeert u over
diverse vormen van criminaliteit.
U kunt zich daarnaast ook
aanmelden voor één extra
lezing van Mark Bergevoet van
Rabobank Nederland of Wilfred
van Roij van Com-Connect
Digitale Opsporing uit Horst.

Woensdag 13 november
Partycomplex De Schatberg,
Midden Peelweg 5, Sevenum
Spreker:
John van den Heuvel
Lezingen: Mark Bergevoet
van Rabobank Nederland en Wilfred
van Roij van Com-Connect Digitale
Opsporing uit Horst
Ontvangst: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur
Datum:
Locatie:

BIJEENKOMST VOOR
ZAKELIJKE LEDEN

BIJEENKOMST VOOR
FOOD & AGRI LEDEN

Ook voor onze
zakelijke leden
hebben we
een interessant
programma
op donderdag
28 november.
Elke ondernemer wil graag
waardevolle
informatie van
en over zijn
klant. Waarom
is de koffieaanpak succesvol? Erik-Jan Hopstaken van Van
Nimwegen vertelt hoe u de juiste informatie
van uw klant los kunt krijgen en hoe u deze
informatie efficiënter in kunt zetten.

Bent u food & agri lid bij
onze bank? Kom dan naar
de ledenbijeenkomst op
dinsdag 19 november. Om
te overleven moet een
organisatie continu succes
hebben met rendabele
producten en nuttige
diensten. Een organisatie
moet mee kunnen met
de vooruitgang en met
veranderingen in de
omgeving. Permanente
vernieuwingsbereidheid
is daarom een absolute voorwaarde voor een bloeiende
organisatie. Henk Bleker heeft als staatsecretaris van
Economische Zaken en Innovatie meegewerkt aan
projecten die Nederland innovatief sterker maken.

Donderdag 28 november
Partycomplex De Schatberg,
Midden Peelweg 5, Sevenum
Spreker:
Erik-Jan Hopstaken
Ontvangst: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur

Datum:
Locatie:

Datum:
Locatie:

Dinsdag 19 november
Hotel Asteria,
Maasheseweg 80a, Venray
Spreker:
Henk Bleker
Ontvangst: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

Aanmelden?
Bent u lid van onze bank en wilt u de bijeenkomst van uw kieskring bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via www.rabobank.nl/horstvenray. Heeft u geen toegang tot het
internet? Dan kunnen particuliere leden zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 077 389 84 00 en zakelijke en food & agri leden via telefoonnummer 077 389 85 00.
Komt u samen met uw partner? Vul dan ook voor uw partner een aanmeldformulier in. Is uw partner geen lid? Vraag dan eerst het lidmaatschap aan.
Voor deze bijeenkomsten geldt: vol = vol. Reageer daarom snel!
De uitgebreide programma’s* en de voorgedragen kandidaat-ledenraadsleden die benoemd worden kunt u terug vinden op www.rabobank.nl/horstvenray
Voor de ledenraad food & agri zijn we op zoek naar een ledenraadslid.
Zet u zich graag in en heeft u inzicht en inlevingsvermogen? Bent u iemand die kan luisteren, mee wil denken en meepraten over de financiële dienstverlening en de lokale
maatschappelijke betrokkenheid? En bent u actief in de food & agri sector? Dan zijn wij op zoek naar u! Maak uw interesse kenbaar vóór donderdag 17 oktober door contact
op te nemen met Ine Stribos via 077 389 84 25 of stuur een e-mail naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl
* Volgens de statuten van de coöperatie kunnen tenminste tien leden van de kieskring, tezamen handelend, kandidaten voor de ledenraad voordragen. Voordrachten als hiervoor bedoeld dienen uiterlijk op de vijfde dag
voor de vergadering van de kieskring bij de directie te zijn ingediend. Van de eventuele aanvulling zal mededeling worden gedaan aan de ter vergadering aanwezige leden. De jaarrekening 2012 van Rabobank Horst Venray
ligt vanaf dinsdag 1 oktober ter inzage in de kantoren aan de Spoorweg 2 te Hegelsom en Schouwburgplein 13 te Venray.

Zaterdag 5 oktober in winkel van Startpunt Wonen

INLOOPOCHTEND WONEN
Iedere eerste zaterdag van de maand kunt u bij ons terecht voor vragen over wonen in de gemeentes Horst
aan de Maas en Venray. Op zaterdag 5 oktober bent u van harte welkom in de winkel van Startpunt Wonen
aan de Kerkstraat 5 in Horst.

Op zaterdag 5 oktober kunt u uw vragen over wonen voorleggen aan onze adviseurs. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor
een algemeen oriënterend gesprek (neem wel alvast een loonstrookje mee). Onze adviseurs beantwoorden uw vragen
graag. Na zo’n oriënterend gesprek wordt meestal snel duidelijk dat een vervolggesprek nodig is. Dan vragen wij ook om alle
informatie – die nodig is om een goed beeld van uw financiële situatie te krijgen – mee te nemen. Hoe meer we van u weten,
des te beter kunnen we een advies geven dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie en toekomstplannen.
Op zaterdagochtend 5 oktober bent u van harte welkom!
Wij ontvangen u graag tussen 10:00 en 15:00 uur in de winkel van Startpunt Wonen, Kerkstraat 5 te Horst. U kunt Rabobank
Horst Venray natuurlijk ook altijd bellen: 077 389 84 00.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

TOT ZIENS
BIJ HET
WOONEVENT
IN HORST!
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Verhuizing bewoners Elzenhorst

‘Weer zelf voor je kerstboom zorgen’
De bouw van zorgappartementen en woongroepen op Hof te Berkel in Horst is zo goed als klaar. In november
krijgt het personeel nog de tijd om te wennen aan de nieuwe panden, in december is het tijd voor de grote
verhuizing van de bewoners van verzorgingshuis Elzenhorst.

gaan naar de groepswoningen. “We
hebben tien woningen waar zeven
mensen geplaatst kunnen worden.
Twee groepswoningen worden ingevuld
door mensen van Dichterbij.” Voor de
groepswoningen is wel een wachtlijst.

Kleinkinderen kunnen
weer komen logeren

Aan het zorggebouw in jaren
30-stijl wordt nu nog een finishing
touch gebracht. In acht groepswoningen met een centrale woonkamers en
privéslaapkamers zullen over iets meer
dan een maand mensen met dementie
in groepen van zeven samenwonen. De
woningen omringen een afgeschermde
binnentuin, zodat de mensen ook zelfstandig naar buiten kunnen.
De zorgappartementen zijn voor

oudere mensen die regelmatig zorg
nodig hebben. “De behoefte aan een
ontmoetingsplek, een plek waar zorg
aanwezig is en voorzieningen dichtbij
zijn, dat blijft. De vraag naar plekken
in verzorgingshuizen neemt echter af.
Het nieuwe gebouw past beter in dat
plaatje”, vindt Sjaak Aveskamp, regiodirecteur van De Zorggroep. “Elzenhorst
is een oud ziekenhuis, dat wordt nooit
een goede woonomgeving. Ouderen

met lichamelijke ongemakken krijgen
in het nieuwe plan een eigen appartement en kunnen hun eigen leven weer
oppakken”, zegt Mario van Rens, zorgmanager bij verpleeghuis Elzenhorst.
In de eerste weken van december verhuizen eerst veertig bewoners
van verpleeghuis Elzenhorst naar hun
nieuwe zorgappartementen. “We
hebben plek voor 52 bewoners”, zegt
Van Rens. De mensen met dementie

De verhuizing zal geleidelijk moeten gaan, omdat de meeste bewoners
van Elzenhorst kampen met lichamelijke klachten. “Er zijn wel mensen die
het spannend vinden, die zeggen ‘Oh
jee, alleen in een groot appartement
voor mezelf’ en ‘Zou de zuster wel
komen?’ Maar daarentegen verheugen
ze zich op het inrichten van hun nieuwe
huisje en kunnen bijvoorbeeld de kleinkinderen weer komen logeren”, vertelt
Mario van Rens.
Begin september kregen de bewoners van Elzenhorst een appartement
toegewezen. “Ze mochten dat zelf
bepalen. Mensen vroegen aan elkaar
‘waar ga jij heen?’ Ze konden zo hun
eigen buurt samenstellen. Het grappige
is dat de meeste mannen in de buitenring van het pand een appartement
kozen, zodat ze de toekomstige bouwwerkzaamheden kunnen bekijken, terwijl de meeste vrouwen de binnentuin
in wilden kunnen kijken.”

Familieparticipatie
“Met de woningen hopen we dat er
een drempel wegvalt voor bezoekers”,
zegt Aveskamp. “Als je nu je ouders
in Elzenhorst bezoekt, moet je langs

een receptioniste, de lift in. Je krijgt
het gevoel dat je op een afdeling bent.
Straks heb je de sleutel van het huis
van je ouders, stap je binnen, zet je
makkelijker koffie. Het is geen afdeling
meer, maar een eigen woonsituatie.”
“De verhuizing zal voor de verzorgenden en vrijwilligers ook een omschakeling zijn: wij zijn dan weer te gast”,
vult Van Rens aan.
De Zorggroep hoopt dan ook op
veel familieparticipatie. “De woonsituatie bepaalt veelal hoe je je gedraagt.
Op de afdeling gaan mensen minder
snel met hun ouders aardappelen
schillen”, denkt Van Rens. “Veel
mensen kunnen nog van alles zelf,
maar doen dat niet meer omdat ze in
zo’n beschermde omgeving geplaatst
worden”, denkt Aveskamp.

Eerder thuis voelen
Hoewel de verhuizing van mensen
met lichamelijke klachten in de
winter in eerste instantie misschien
wat vreemd gekozen lijkt, zijn de
medewerkers van De Zorggroep ervan
overtuigd dat het heel mooi uitpakt.
“De ouderen zitten dan net voor Kerst
in hun appartementen. Familie heeft
dan meer tijd om eens extra langs
te komen: ze zullen zich eerder thuis
voelen.” De ouderen moeten dan wel
weer zelf voor een kerstboom gaan
zorgen. “Ze zijn zelf verantwoordelijk
voor hun huis”, zegt Aveskamp.
“De vraag is: bieden we alleen dat wat
echt nodig is? Je leven is meer waard
als je het in volle glorie leeft, in een
eigen woonomgeving.”

Zumbales voor
goede doel

WAU! BV neemt exploitatie
kinderanimatie over

Feesterij en Danserij Froxx in Horst houdt zondag 6 oktober een extra
lange zumbales voor het goede doel. De opbrengst gaat namelijk naar
Pink Ribbon Nederland.

WAU! BV uit Horst, leverancier van animatiepersoneel en ontwikkelaar van animatieconcepten, heeft de
exploitatie van het marketingconcept KinderKampeerWereld per direct overgenomen. Onlangs vond de officiële
overdracht plaats.

Op zondag 6 oktober kan
iedereen deelnemen aan een
twee uur durende zumbales.
Deelnemers mogen zelf het

inschrijvingsgeld, dat geheel naar
het goede doel gaat, bepalen.
De zumbales duurt van 10.00 tot
12.00 uur.

Onderscheidend ondernemen

Jo Janssen-prijs naar
Eric Janssen
Eric Janssen van café-zaal De Lange in Horst is door een werkgroep
van Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas uitgeroepen tot
winnaar van de Jo Janssen-prijs 2013.
Volgens de jury ontplooit Eric
Janssen nieuwe activiteiten en ideeën
aan het horecaplein in Horst, speelt
hij in op de actualiteit en zet hij het
Horster centrum, in samenwerking
met andere ondernemers, prominent
op de kaart, vooral op het vlak van
horeca. Hij maakt voor de promotie
en marketing gebruik van nieuwe
media en werkt intensief samen met
organisaties zoals het Horster Horeca
Collectief en andere ondernemers
aan het Wilhelminaplein. Café-zaal De
Lange bestaat dit jaar 5 jaar. “In die

korte tijd heeft hij zijn onderneming
kunnen neerzetten als een niet meer
weg te denken uitgaansgelegenheid
in het centrum van Horst”, aldus
Stichting Ondernemersprijs Horst aan
de Maas.
De Lange zit gevestigd aan het
Wilhelminaplein in Horst. Janssen
krijgt de Jo Janssen-prijs op 21
november bij de uitreiking van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
De prijs gaat jaarlijks naar een ondernemer die op een of andere wijze in
het oog springt of onderscheidend is.

KinderKampeerWereld is een
vereniging die kinderanimatie verzorgd
en werd opgericht in 1999. Begonnen
in Limburg als samenwerkingsverband
van een aantal vier- en vijfsterrencampings, groeide de vereniging uit
tot een uniek marketing- en animatieconcept op de Nederlandse kampeermarkt. Door de veranderende

omstandigheden op de kampeermarkt,
hebben de leden van de vereniging
KinderKampeerWereld besloten het
concept niet meer zelf te exploiteren,
maar de exploitatie over te dragen aan
WAU! BV. Oprichter en eigenaar van
WAU! BV Pascal Schreurs was oprichter
van het concept KinderKampeerWereld
en is als extern adviseur altijd betrok-

ken geweest bij het concept. Pascal
is drie jaar geleden gestart met WAU!
BV om naast het exploiteren van
marketingconcepten, ook het uitvoerende (animatie)personeel te kunnen
leveren. Om KinderKampeerWereld
te kunnen uitdragen, wordt gebruikgemaakt van een ambassadeur, in de
persoon van Aartje Twinkel.
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Opening Bloemtrends Sevenum

‘Een beleving van geur,
kleur en warmte’
Theo Mols (48) is de eigenaar van bloemenzaak Bloemtrends in Panningen. Bloemtrends krijgt er vanaf
donderdag 3 oktober een nieuwe vestiging bij aan Raadhuisstraat 8 in Sevenum. Deze winkel wordt voornamelijk
een verkooppunt waar ze bloemen en planten rechtstreeks krijgen aangeleverd van de hoofdvestiging
in Panningen. “Maar ik ga er zelf ook boeketten maken”, zegt Theo.

Toekomst Globe
Horst onzeker
Medewerkers van reisbureau Globe in Horst leven sinds de
aankondiging van het faillissement van Oad in onzekerheid. Vooralsnog is
er bij de vijf werknemers van het reisbureau niks bekend over een
mogelijke doorstart van Globe Horst.
Globe is een dochteronderneming van Oad Reizen. Het reisbureau boekt sinds het faillissement
van Oad geen reizen meer, geeft
manager Sandra Vestjens aan.
“We informeren mensen nu
vooral omtrent het faillissement
en handelen verschillende zaken
af.” Globe Horst hoopt, ondanks
het faillissement, wel op een

doorstart. Het reisbureau meldt
wel dat zich een potentiële koper
gemeld heeft bij Globe. Maar of
hij alle ongeveer 140 kantoren
van Globe wil overnemen, is niet
duidelijk. Het reisbureau van Globe
in Horst werd vorig jaar door vakblad TravMagazine Reisrevue nog
uitgeroepen tot beste reisbureau
van Limburg.

Zes vestigingen

Munckhof neemt
deel Oad over
Vervoersbedrijf Munckhof uit Horst heeft de zakenreiskantoren van
Oad Business Travel overgenomen, die deel uitmaakten van de failliet
verklaarde Oad Groep. Het grootste deel van de medewerkers blijft
behouden en de zes vestigingen gaan verder onder de naam Munckhof
Business Travel.

Met het vertrekken van de dierenwinkel aan de Raadhuisstraat in
Sevenum kwam het pand vrij te
staan. “Mede door het wegvallen van Tuincentrum Ewals in
Sevenum zagen wij onze kans schoon
om hier een filiaal te openen. Wij
hebben namelijk de ambitie om uit te
breiden in Limburg en Brabant. Maar
dat zijn toekomstplannen. In deze
tijd moet je zeker geen overhaaste
beslissingen nemen”, geeft Theo Mols
aan. De bloemsierkunstenaar zegt dat
Bloemtrends zich probeert te onderscheiden van andere bloemenzaken.
“Wij zijn een bloemenwinkel, zoals
een bloemenwinkel hoort te zijn.
We bieden voornamelijk bloemen en

planten aan, in tegenstelling tot de
meeste bloemenzaken in deze tijd, die
zich steeds meer gaan focussen op het
verkopen van allerlei cadeauartikelen,
zoals schalen, potten en accessoires.
Bloemtrends wil terug naar de essentie
van de bloemenwinkel.”
“De nieuwe zaak in Sevenum
heeft voor elke doelgroep wat in
huis. We zijn heel laagdrempelig, dus
iedereen kan hier terecht. Als ik het
goedkoop kan krijgen bij de veiling,
dan is het ook goedkoop in de winkel.
Dit noem ik transparant zijn. Je moet
elkaar wat gunnen”, zegt de eigenaar. “Klantvriendelijkheid, service
en vakkundig advies vinden wij heel
belangrijk. Bloemtrends is in eerste
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instantie van donderdag tot en met
zaterdag geopend in Sevenum”, zegt
Theo. ”Mocht het rendabel zijn en er
behoefte zijn vanuit het publiek, dan
gaan we natuurlijk op meerdere dagen
open.” Theo gaat zelf in de winkel in
Sevenum staan. “Ook om de reacties
van het publiek te peilen en om te
vragen wat de consument precies
wil en zoekt in deze winkel”, zegt de
ondernemer.
In Sevenum zitten momenteel drie
bloemenzaken. Theo: “Het is totaal
niet de bedoeling om de concurrentie
aan te gaan, maar we leven in een vrij
ondernemersland. We gaan zorgen voor
een echte beleving van geur, kleur en
warmte in de winkel.”

Met de overname breidt het
bedrijf uit Horst uit van vijf naar elf
business travel-vestigingen, die zich
richten op zakelijke reizen. Toen
Oad Groep failliet werd verklaard,
werd ook de gezonde zakenreistak
van het concern in haar voortbestaan bedreigd. Dit was reden voor
Munckhof om Oad Business Travel
over te nemen. Tom Roefs, CEO van
Munckhof: “Munckhof heeft de ambitie haar travel-divisie verder uit te
breiden. Er zijn veel gelijkenissen tussen Oad Business Travel en Munckhof.
Niet alleen in cultuur en ‘heritage’
zien we veel overeenkomsten, ook
werken we vanuit dezelfde kernwaarden zoals ambitie, betrokkenheid en sociaal handelen. Bovendien

komen beide bedrijven voort uit een
geschiedenis van familiebedrijven die
zelfstandig opereren.”
Ook zo’n veertig medewerkers,
het grootste gedeelte van Oad
Business Travel, wordt overgenomen.
“De Oad medewerkers werken vanuit
dezelfde servicegerichtheid als onze
Munckhof-medewerkers. Het zijn
kwalitatief hoogwaardige professionals met veel kennis en ervaring die
wij graag in onze organisatie verwelkomen,” aldus Roefs.
De geografische ligging van
de Oad-kantoren is voor Munckhof
zeer gunstig. Munckhof gaat is qua
omzet nu in de top 5 van grootste
Travel Management Companies in
Nederland.

Tuin bestraten?

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

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

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
ja
dan 19 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Bekijk onze collectie
direct online op

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

‘Kind mag hier zichzelf zijn’
Marion Mooren is een helderziend medium en heeft haar praktijk in Horst. Zij werkt onder meer met kinderen,
ook wel kinderfluisteren genoemd, en haar doel is ouders inzicht te geven in hun kinderen.

“Een kind is puur als het wordt geboren”, vervolg ze. “Het wordt gevormd
door de ouders. Als er een probleem is,
zit hem dat dan ook vaak niet bij het
kind, maar begint het juist bij de ouders.
Ik kijk ook eerst naar de gezinssituatie. Wat ik doe, is ouders inzicht geven
in hun kind, zodat het zich begrepen
voelt. Ik werk veel met kinderen met
autisme, die zich moeilijk kunnen uiten
of juist helemaal niet kunnen praten.
Communiceren doe ik dan telepathisch.
Het eerste wat ik doe als hier een ouder
met kind komt, is in gedachten tegen
het kind zeggen: je mag hier jezelf zijn.
We leven in een maatschappij waar alles
steeds sneller gaat, er is prestatiedrang,

we verwachten veel van onze kinderen.
Mijn passie is ouders hun kinderen te
laten begrijpen zoals ze zijn.” Volgens
Marion heeft niet alleen de omgeving
invloed op het welzijn van kinderen.
Ze wijst ook op het belang van goede
voeding. “Overal zit suiker in, dat zorgt
voor wisselende stemmingen. Mensen
hebben niet in de gaten dat één snoepje
drie dagen effect heeft op een kind.”

Consulten
Marion is op 5 oktober aanwezig bij
Juul’s Kruidenhoekje in Horst. Zij geeft
dan van 10.00 tot 13.30 uur consulten
aan ouders met kinderen. Aanmelden is
niet nodig.

Excursie
mantelzorgers
“Je gaat er toch geen zweverig
stukje van maken, hè?” begint Marion
Mooren het gesprek. Ze zegt het met
een lach, maar het is wel gemeend.
“Mensen hebben nu eenmaal een
verkeerd beeld van mediums en van spiritualiteit. Denken dat het iets te maken
heeft met daarboven”, ze wijst met haar

handen omhoog. “Maar ik ben juist een
heel nuchter persoon en sta met beide
voeten op de grond.” Wie bij Marion
voor een consult komt, hoeft niet te verwachten dat ze hem of haar bij de hand
neemt en precies vertelt wat te doen.
Integendeel. “Ik probeer mensen juist
inzicht in henzelf te geven, weer te leren

luisteren naar hun intuïtie. Iedereen
wordt paranormaal geboren, maar door
invloed van onze omgeving, denk aan
ouders, school en geloof, wordt dat ons
afgeleerd. Ik zeg je niet wat je moet
doen, maar wat je kunt doen. Ik werk
samen met twee psychologen en verwijs
indien nodig door naar een arts.”

Steunpunt Mantelzorg van Synthese organiseert dinsdag 8 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur een excursie voor mantelzorgers naar dienstencentrum Beej Mooren in Horst.
Er wordt een presentatie gegeven
over de diensten van Beej Mooren
voor alle inwoners van de gemeente,
die worden uitgevoerd door mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij kunnen zo ervaring opdoen. Voor
aanmelding, neem contact op via
077 397 85 00.

Starters in de regio
Jakobs Vastgoed
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats:
Telefoon
E-mail
Website

Sector
Start

Jakobs Vastgoed
Peter Jakobs
De Pelslap 7
5961 LP Horst
06 37 43 71 88
jakobsvastgoed@
ziggo.nl
http://jakobsvastgoed.
wix.com/
jakobs-vastgoed
Rentmeester
17 juni 2013

uit overheidsinstanties als
gemeenten, waterschappen en
provincie, maar ook natuurbeschermingsorganisaties als het
Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Verder behoren
particuliere, agrarische en
kerkelijke grondbezitters tot de
clientèle.

Onderscheidend vermogen
De diensten van Jakobs
Vastgoed bestaan uit alle in de
Activiteiten
rentmeesterij voorkomende
Rentmeesterij: beheer,
activiteiten: het verwerven of
verwerving, taxatie. Jakobs
vervreemden van gronden, het
Vastgoed werkt als een rentbeheren van eigendommen
meesterkantoor dat dicht bij de
(pacht, bouwkundig onderhoud
opdrachtgever staat. Door
etcetera), het opstellen van
regionale bekendheid en de
taxaties en het begeleiden van
kennis van de diverse projecten
aan- en verkoopbeslissingen.
is een duidelijke wisselwerking
Voor al deze diensten heeft
tussen opdrachtgever en Jakobs
Vastgoed mogelijk. Weten wat er Jakobs Vastgoed de expertise in
huis. Expertise die door ervaring
in een regio speelt, is de crux
en scholing op peil wordt
van het werk. Weten hoe de
gehouden en door lidmaatschap
mensen benaderd kunnen
worden op een wijze die vertrou- van de Nederlandse Vereniging
wen schept en de opdrachtgever van Rentmeester en Vastgoeden het resultaat dichter bij elkaar Cert gewaarborgd blijft.
Bovendien is door de centrale
brengt, is het streven van Jakobs
vestiging in Horst in NoordVastgoed. Korte lijnen, snelle
actie en goed overleg staan hoog Limburg een regionale bekendheid gewaarborgd. Regionale
in het vaandel.
infrastructurele plannen,
Doelgroep
plaatselijke uitbreidingsplannen
De doelgroep van Jakobs
of natuurontwikkeling worden
Vastgoed bestaat hoofdzakelijk
op korte afstand gevolgd.

Een kleine greep uit onze collectie:

Eigenwijs
& Do rzetter
MARKETING & COMMUNICATIE

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

Bekijk ons ﬁlmpje op www.viduro.nl/wieiswie
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DECULTUURRECENSENT
Van stille jongen tot artiest
De Cultuurrecensenten: Marèl van Osch en Eveline Massop
Voorstelling: Dolf Jansen – Topvorm (zo 29 sept)
De voorstelling in drie woorden: betrokken, vrijheid, onverwacht.
Theater is: op een leuke, nieuwe manier overbrengen van een boodschap.

Wat je tijdens je voorstellingen
gebruikt, is dat allemaal echt of
verzin je dingen?
Alles is echt, ik verzin eigenlijk niets. Het
is allemaal echt waar. Daarnaast speel
ik tijdens de voorstelling in op wat er
gebeurt, in de zaal en in mijn hoofd.
Hoe was je vroeger?
Op school deed ik gewoon alles wat ik
moest doen. Ik zei bijna niets, ik was
nogal verlegen. Pas op mijn vijftiende
kreeg ik meer zelfvertrouwen. Dit is ook
de leeftijd waarop ik begon met lopen.
Na school ging ik altijd meteen naar
huis, naar mijn moeder in de keuken.
Dat beeld gebruik ik in deze voorstelling,
maar dan om iets anders te vertellen.
Wat wilde je vroeger worden?
Ik heb rechten en criminologie gestudeerd. In de loop van de tijd ging ik met
een vriend (Lebbis, de andere helft van
het duo Lebbis en Janssen, red.) een
beetje op het podium staan. Het bleek
dat ik een heel klein beetje talent had en
hier heb ik toen hard aan gewerkt. Het is
een hele ommezwaai geweest, van stille
jongen tot artiest op het podium.
Hoe kom je bij het hardlopen?
Eigenlijk had ik vroeger nergens talent
voor. Ik heb jaren gevoetbald, maar op
mijn vijftiende ben ik spontaan begonnen met hardlopen. En dat voelde goed,
dat klopte. Hardlopen voelt voor mij
buitengewoon prettig. Vrijheid, zoiets…

Hoeveel marathons loop je nu nog in
een jaar?
Momenteel geen. Ik kan niet anoniem
lopen in Nederland. Als ik ga lopen, wil
ik ook een goede tijd neerzetten. Ik hoop
in 2014 weer een marathon te lopen.
Waar gaat het geld van stichting Altijd
Verder precies heen?
Er zijn twee projecten. De ene is in Lima
(Peru) en is gericht op de basisvoorzieningen, zoals een gezondheidskliniek en
alles wat daarvoor nodig is. Het andere
project is in Noord-Kenia. Hier is een
school opgericht waar we vooral de
meisjes, die daar eigenlijk geen kans op
onderwijs, een kans geven. Op onderwijs
en op hardlopen. Het is heel direct, ik
ken de mensen.
Hoe kom je in Horst terecht?
Met de trein, haha! Nee, als ik hier
wordt gevraagd, dan kom ik altijd.
Kukelekuuuuuuu!
Is er een groot verschil in reacties
vergeleken met andere plaatsen waar
je speelt?
Het is geen kwestie van goed en niet
goed. Elke avond is anders. Het verschilt
per zaal of per publiek, maar ik moet
voor de leuke avond zorgen.
Waar ben je het meest trots op?
Mijn lichaam. En een paar gedichten…
De volgende voorstelling bij Kukeleku is
Thijs Goverde – Opgeruimd (kindercabaret) op woensdag 16 oktober.

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

KOOP
ZONDAG
R CADEAU
ZONDAG 6 OKTOBER 12.00-17.00 UUR

CEINTUU
n
n een ZERRES pantalo
bij aankoop va

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

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

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

Autobedrijf

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

Weisterbeek klaar voor de start
De Kinderboekenweek 2013 is op woensdag 2 oktober letterlijk van start gegaan. Het thema dit
jaar is Klaar voor de Start, waarbij de boeken om sport en spel draaien.
Basisschool De Weisterbeek in Horst heeft op woensdag de opening van de Kinderboekenweek gevierd
op het schoolplein. De kinderen van de school hebben onder leiding van Tessa en oud-collega Nancy van een
plaatselijke sportschool een dans opgevoerd op het themanummer Klaar voor de Start van Paul van Loon en
Kinderen voor Kinderen. De leerkrachten waren voor deze gelegenheid verkleed als sporters. Na de dans
hield directeur Jac Truijen een korte speech en werd het Weisterbeekboek gepresenteerd waarin alle klassen
een pagina mogen vullen met bijvoorbeeld een stripverhaal, tekening of interview met een schrijver. Ook
krijgt iedere klas een Olympische ring die ze zelf mogen versieren. Het boek en de ringen worden aan het
einde van de Kinderboekenweek gepresenteerd. Juffrouw Janine van groep 4-5: “In deze week wordt er extra
gelezen door de leerlingen. De Kinderboekenweek is een landelijke actie om het lezen onder kinderen te
promoten en te stimuleren.” Volgende week sluit de basisschool de Kinderboekenweek af met een
sponsorloop voor goede doelen.
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15 VRAGEN aan Roy Wijnhoven Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Roy Wijnhoven
12 jaar
Melderslo
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik een goede lasser in
het buitenland te zijn, niet in een
bepaald land, maar dan wil ik graag
rondtrekken. Ook wil ik onder water
kunnen lassen, maar daar hoor ik
dan ook mijn duikbrevet voor te
halen. Zo kan ik de hele wereld
verkennen en daar ook nog voor
betaald krijgen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik de Nederlandse
kampioenschappen drummen opnieuw
doen. Vorige jaar mocht ik hieraan
mee doen in Berlicum. Om zelf mee
te doen is mooi en spannend, maar
om andere slagwerkers te zien, is ook
mooi. Ik drum nu denk ik ongeveer
twee jaar, hoe dat zo snel gegroeid is,
weet ik niet. Ik heb daar een talent
voor denk ik.

Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Een reis naar China samen met mijn
opa. Vanaf kleins af aan wil ik al naar
China. Ik vind het gewoon een heel
mooi land. De Chinese muur vind ik
heel interessant en het eten vind ik
lekker. Dat heb ik samen met mijn opa
afgesproken toen ik klein was.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik zou in Cesar Zuiderwijks huid kruipen,
de drummer van de Golden Earring. Hij
is een groot voorbeeld voor mij, als het
gaat om drummen. Ik heb hem een
keer in het echt zien spelen en dan was
echt geweldig. Na het optreden gaf hij
mij zijn drumstokken en dat was echt
helemaal te gek. Ik liep naar voren,
praatte met hem en toen gaf hij mij
zijn drumstokken.
Wat is uniek aan jou?
Ik heb heel veel humor, ik ben altijd
gezellig en nooit chagrijnig. Ik ben een
vrolijke man.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?

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

AL
SINDS
1990

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

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

It’s Clean

Dat was van mijn vriend Gijs. Hij vroeg
of hij me morgen op moest komen
halen voor de voetbalwedstrijd. Ik
voetbal al sinds mijn vierde.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Bugatti Veyron. Ik vind dat dit de
allermooiste auto is en ook meteen de
allerduurste. Maar omdat ik die niet
kan betalen, ben ik ook wel tevreden
met iedere andere auto, als hij maar
elke dag start. Qua kleur zou ik het
liefst een zwarte auto willen hebben.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
De Bugatti kopen! En ik zou heel veel
willen reizen. Ik zou elk land van de
wereld willen bezoeken, maar het liefst
wil ik naar Azië en Afrika om te gaan
vissen en op safari te gaan.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Ze kan heel goed Italiaans koken.
Zelfgemaakte rode pastasaus is erg lekker, maar ook de macaronischotel is erg
lekker. Ze vraagt altijd aan de kok in

OMDAT
SCHILDEREN

WELL EEN VAK IS.
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Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

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

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Italië adviezen hoe ze iets moet maken,
ze krijgt dan uitleg en ze heeft dan zijn
geheime ingrediënten.
Leukste feestje ooit?
Dat was carnavalsmaandag in
Melderslo. Het hele dorp vierde feest,
we zaten met de hele klas bij de boerenbruiloft en dat was echt supergezellig. Ik was de getuige! We hadden
dit jaar ook een hele leuke prins en
prinses.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Oudejaarsdag vind ik de leukste dag
in het jaar. Dan ga ik samen met mijn
vrienden vuurwerk afsteken. ’s Nachts
naar het vuurwerk kijken vind ik ook
altijd heel mooi. Ik vind het altijd een
superlekkere dag met lekker eten en
lekkere oliebollen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 10 voor een SO van Duits,
met Duitse woorden en zinnen. Duits
is wel een van mijn beste vakken,
maar ik heb er heel veel. Ik heb ook
niet echt een favoriet, vind ze allemaal
wel leuk.
Zon of sneeuw?
Ik ben graag buiten, zon of sneeuw
maakt me niet zoveel uit, als het
weer maar mooi is. ’s Zomers vind ik
het lekker om te gaan vissen en om
op vakantie naar Italië te gaan, daar
gaan we elk jaar opnieuw naar toe.
’s Winters vind ik het leuk om te gaan
schaatsen en sneeuwballengevechten
te doen.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een ochtendmens. Ik ben vaak
vroeg wakker en slaap bijna nooit uit.
Lekker in het weekend in de pyjama op
de bank zitten, tv kijken vind ik altijd
wel leuk. Of ik ga vroeg vissen of drummen. De rest van de familie is trouwens
niet zo blij als ik vroeg ga drummen.
Druk of rustig?
Ik heb het best druk: ik voetbal in de
D1 van Melderslo, ik train twee keer in
de week en heb zaterdag een wedstrijd
en ik drum een keer per week bij de
drumband van Melderslo, verder krijg
ik praktijk- en theorieles op de kleine
trom en binnenkort mag ik op voor
diploma B van het drummen.

Korv
live.nl
childer@
vanwells
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Column

Mac, mac
of mac
Het woordje Mac kan
verschillende merkassociaties
naar boven brengen. ’t Is maar
net waar je prioriteiten liggen
en waar je dus het eerst aan
denkt. Toch dacht ik dat ik er
wel redelijk van uit mocht gaan
dat de gehele wereldbevolking,
in ieder geval de jonge
generatie, van alle drie de
betekenissen op de hoogte zou
zijn. Een allesbehalve goede
inschatting, helaas...
Vorige week was ik vereerd
getuige van een onverwachte
bekentenis. Dit arme meisje
moest, na eerst naar een
ellenlang verhaal van haar
reisgenoot aan te horen over
iMacs, toch even om verduidelijking vragen: “Eh.. iMac? Wat is
dat?” Oei. Was dit serieus? Daar is
iets mis gegaan. Je kan me toch
niet vertellen dat je rond een
leeftijd van 22 jaar nog nooit in
aanraking bent geweest met
onze vertrouwde digitale appel!?
Wel dus.
Opvallend was trouwens dat
ze het gespreksonderwerp
behendig van iMac naar
McDonald’s wist te verschuiven.
In een iMac, met bijbehorende
appel, was ze duidelijk niet
geïnteresseerd, ze voelde meer
voor een hamburger van
McDonald’s.
Redelijk in shock verzonk ik in
mijn eigen gedachten en bedacht
me dat ik zelf onlangs ook een
misverstand veroorzaakte
omtrent dit woord. Met mijn
eigen liefdevolle vriendje nog
wel. Een lippenstiftje van het
make-upmerk M.A.C. was
hetgeen waar ik de stad voor in
moest. Ik vond het al zo raar, dat
hij vol enthousiasme “ja” riep,
toen ik ‘m vroeg of hij even mee
naar de Mac wilde gaan. Waarom
in godsnaam wil hij zo graag mee
om een lippenstift te halen!?
Dacht ik aan een lippenstift,
dacht meneer meer aan een
McFlurry met wat kipnuggets.
Hmm.. Mijn Mac ging niet over
vette happen en milkshakes,
maar over poedertjes en twintig
verschillende kleuren lippenstiften: over verschillende prioriteiten gesproken…
Mies
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Bespreking Poll week 38

Ook bedrijventerreinen zijn openbaar gebied
Ook bedrijventerreinen zijn openbaar gebied, de stelling van twee weken
geleden, werd met een nipte meerderheid van 59 procent met eens beantwoord. Van alle stemmers was 41 procent het niet eens met de stelling.
Aanleiding was het voornemen van de gemeente om een stuk weg in
het buitengebied van Grubbenvorst af te sluiten op verzoek van Fresh Park
Venlo. Die wil het bedrijventerrein gaan omheinen en heeft daarom de
gemeente gevraagd een deel van de Meerlosebaan aan het openbaar verkeer
te onttrekken. Hun argumenten: fietsers en wandelaars kunnen op een
bedrijventerrein waar veel vrachtverkeer rijdt, voor onveilige situaties zorgen en

met de afsluiting kunnen ladingdieven niet meer ongezien het terrein opkomen
en kostbare producten stelen.
De dorpsraad van Grubbenvorst was het niet eens met de plannen: zij
vreest dat een ontsluitingsroute van de kern straks niet meer mogelijk is.
De route wordt dan langer en ontneemt fietsers en wandelaars een recreatieve
route. Chris Dik uit Grubbenvorst geeft aan over het algemeen voor openbare
fabrieksterreinen te zijn. “In dit geval ben ik echter tegen de stelling en vóór
afsluiting van Fresh Park bij de Meerlosebaan, in verband met gevaarlijke
situaties op toegangswegen en -paden.“

St. Josephstraat is goed alternatief voor rondweg Horst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas heeft grote plannen voor het centrum van
Horst. Grootste verandering is het nog aan te leggen Gasthoêsplein: de Kerkstraat
wordt doorgetrokken tot ’t Gasthoês, waardoor het cultureel centrum een prominente plek krijgt. Verkeer wordt voortaan via de St. Josephstraat geleid, zodat het
Gasthoêsplein autoluw wordt.
Prima idee, logisch ook: de St. Josephstraat sluit mooi aan op de Herstraat en
verkeer wordt zo eenvoudig naar de Westsingel geleid. Een cultureel plein waar

auto’s over heen rijden, is geen plein.
Maar kan de St. Josephstraat wel zoveel verkeer aan? Het is een smalle straat
en zeker als er auto’s geparkeerd staan, kunnen twee voertuigen elkaar maar net
passeren. Dat zou betekenen dat de straat verbreed moet worden, ten koste van
waarschijnlijk voortuinen van de bewoners, of een eenrichtingsweg wordt. Van
een kleine B-straat wordt het ineens een doorgaande weg.
De St. Josephstraat is een goed alternatief voor de rondweg. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39)
> Na vijf jaar mag de gemeente een verloederd pand slopen > eens 72% oneens 28%
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Blitterswijck

Lottum

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

Opperdonkseweg 8C

OpeN
daG 5 oktober van 11.00 tot 15.00 uur

inhoud:
525 m3

perceel:
185 m2

Bouwjaar:
2005

In carre boerderij gelegen nieuw gerealiseerde
woning in buitengebied nabij centrum Lottum.
▲
▲
▲
▲
▲

twee houten garages en twee parkeerplaatsen
ruime L-vorm woonkamer met tegelvloer en vloerverw.
keuken met landelijke inbouwkeuken
twee slaapkamers en ruimte voor nog twee
luxe sanitair en HR combi c.v. ketel.

vraagprijs E 228.000,-

tel. 077 - 398 75 76

K.K.

www.groen-goed.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

E1

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

Eerste
Kop auto

Met deze column loop ik
eenTekst
paar weken vooruit op een
D!rk
thema-editie van HALLO, maar
Reacties:
de
actualiteit laat nu eenmaal
www.hallohorstaandemaas.nl
niet
op zich wachten. Voor
sommigen een sentimentele
overdrijving, voor anderen vast
heel herkenbaar: vorige week
moest ik onverwachts afscheid
nemen van mijn eerste auto.
Na de ondertekening van
mijn werkcontract moest er snel
een voertuig komen om de
afstand van huis naar werk en
terug dagelijks te overbruggen.
En daar was ie, retro-roze
(vaalrood) en met zijn waslijst
aan bijzonderheden: een
brandstofmetertje dat niet meer
werkte, waardoor ik op kilometers op de dagteller af moest
gaan om te weten wanneer ik
weer moest tanken, een andere
sleutel voor het portier dan voor
het contact en deuken in de
linkerflank die ‘m een ietwat
gehavende aanblik gaven. Om
maar te zwijgen van de tijd dat
ik ‘m af moest laten slaan door
met m’n voet op de rem de
koppeling op te laten komen,
omdat hij niet meer stopte als ik
de sleutel omdraaide.
Van de ruim 381.000
kilometer die mijn Citroën ZX
verreden heeft, mocht ik er zo’n
52.500 meemaken. Van die keer
toen ik, twee weken na aanschaf, stilstond op de Franse
Route du Soleil tot die keer dat
ik Broekhuizen doorhobbelde
met een lekke band en die
laatste keer, toen ik langs de
A73 strandde met een kapotte
koppakking. Maar ook leuke
dingen: mijn autootje deed
dienst als tweede huis, waardoor
ik altijd een reservepaar
schoenen of een jas bij me had.
De ongekende vrijheid die komt
met je eerste auto en uren
gezellig met m’n vader sleutelen
aan ruitensproeierkabeltjes,
koplampen, accu’s en meer. En
uiteraard: elke APK met trillende
handjes afwachten of ie nog een
jaar door mocht.
Mijn solide bolide moest
vorige week helaas naar de
sloop. Daar werd me, geheel in
lijn met ‘Woefie gaat naar een
mooie boerderij waar ie kan
spelen op zijn oude dag’ ,
verteld dat ie nog als oefenmateriaal voor de lokale brandweer
zou dienen. Mocht er ooit een
familie uit een brandende auto
geknipt worden door een
professioneel getraind brandweer, dan is dat allemaal dankzij
mijn Jean-Philippe.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

opinie 17

03
10

Wat
zegje?

Wat zouden we hier aan kunnen doen?

Het hippisch centrum kost de
gemeente meer geld dan het oplevert

Bijna 60 procent van de inwoners van Horst aan de Maas is het eens met
de stelling dat het hippisch centrum meer geld kost dan dat het oplevert.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas. Slechts 14 procent is het
niet eens met de stelling.
Over het hippisch centrum of
equestrian centre De Peelbergen wordt
op dinsdag 8 oktober in de raadsvergadering gestemd. Gemeente Horst
aan de Maas wil hier 9 miljoen euro
voor beschikbaar stellen. Zij hoopt
dat de investering zichzelf uiteindelijk
terugbetaald, bijvoorbeeld door de
verkoop van gronden.
Een stemmer vindt het plan een
geldverslindend prestigeproject: “Als
politici voor ondernemer willen spelen,
dan moeten ze dat met eigen geld en

de bieb in Sevenum moet verdwijnen.
Volgens mij zijn er niet zoveel inwoners
binnen ons dorp die hiervan zullen
gaan profiteren.”
Veel mensen (46 procent) denken
ook dat het centrum goed is voor de
risico doen, niet met ons geld.” Veel
ontwikkeling van
stemmers geven
aan dat ze dit
“Een tweede Floriade kunnen de paardensport
in de regio.
project liever
we niet gebruiken”
“Er wordt door
opgepakt hadde paardenden zien worden
“Dit is geen taak van de
mensen al jaren
door bedrijven
gemeente”
naar uitgekeken.
of commerciële
“Goed idee, hier zijn veel
Dit is goed voor
instellingen.
het imago van
Een ander ziet
paardenliefhebbers”
de regio.”
het geld liever
Slechts één op de vijf inwoners
anders gebruikt: “Wat kost dit onze
denkt dat dit niet het geval is. Of de
gemeenschap veel, als je bedenkt dat

lokale horeca er ook
iets aan heeft, daar
is niet iedereen
van overtuigd:
slechts 15 procent denkt
dat de lokale
horeca zal
profiteren van
het hippisch
centrum. De helft
van de inwoners
van Horst aan de
Maas denkt dat dit niet
het geval is. “Ik denk niet dat de
lokale horeca hier wat aan heeft, dit
is te ver van het hippisch centrum af”,
reageert een stemmer.

Neutraal
29%

Oneens
14%

Anderen zijn
positiever: “Goede
ontwikkeling voor
de gemeente
en voor het
toerisme” en
“Goed voor de
werkgelegenheid en biedt
meer mogelijkheden voor de
sport.”
Voor meer
resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Eens
58%

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

Tuinafval
U kunt het kleinere tuinafafval tot 50 centimeter kwijt in de
tuinkorven. Denk hierbij aan bladeren, snoeiafval, planten en gemaaid
gras. De gemeente ledigt de korven in het buitengebied twee keer per
week. Binnen de bebouwde kom leegt de gemeente de korven op
maandag, woensdag en vrijdag.
Sinds dat van Leendert BV de
tuinafvalkorven niet meer ledigt,
is het ledigen van deze korven
een grote puinhoop en gevaarlijke
omstandigheid geworden.

De korven worden binnenin, betreft
de ijzeren spiralen, scheefgetrokken
naar binnengeduwd (net als
pennen in de grond of kuil). Verder
wordt er vanuit de cabine met een

afstandsbediening de kraanbakgrijper
bediend om de tuin korf te ledigen. Als
dit gebeurd is blijft al het afval dat uit
de kraanbak valt op de stoep daar mooi
liggen, zonder dit met een schop en
bezem op te vegen.
Ik vind dat Kurstjens uit
Grubbenvorst en een bedrijf uit
Nederweert dat dit werk ook uitvoert,
hierop gewezen dienen te worden. Ze
hebben blijkbaar andere normen en

waarden als het gaat om vernielingen
en beschadigingen.
Hopelijk wordt hier snel een
oplossing voor gezocht, maar hoe het
nu gebeurt door deze ondernemer
(transportbedrijf/loonbedrijf), is voor
de burger(s) een grote doorn in het
oog.
Wie betaalt straks die vernielingen,
de burger of komt de gemeente hier
met een potje op de proppen! Als Horst

aan de Maas zich zo wilt promoten,
zullen ze eerst uit een ander vaatje
moeten gaan tappen. Ga anders met
dat vaatje met Van Leendert BV uit
Broekhuizenvorst om tafel zitten,
om te onderhandelen, deze hebben
het voorheen altijd goed verzorgd.
Zij verdienen als enige ’n warme
douche.
Wiel Achten,
Meerlo

sen van reeds gekapt groen zien we
overal hetzelfde groen terugkomen of
helemaal niks meer. Het wordt in plaats
van mooier een eenheidsworst die
wij allen niet zouden moeten willen.
Wat waren en zijn de kosten? Zijn er
alternatieven? In ieder geval zouden
de speciale groengebiedjes behouden
moeten blijven. Dit moet de gemeente
alsnog blijvend voor haar rekening
nemen. Overleg met de buurt zou best
eens wat kunnen opleveren voor de

overige plekken. Bij hetgeen al weg
is, zou de buurt alsnog betrokken kunnen worden. Wat kan er voor in de
plaats komen? Iets dat dus niet veel
onderhoud mag vragen. In plaats van
al hetzelfde groen zouden er bomen
geplant kunnen worden of een
andere oplossing gevonden kunnen
worden. Motto: Twee, of meer, weten
meer dan één.
Mimi Clabbers,
Broekhuizenvorst

Ingezonden brief

Gemeente bezuinigt?
Gemeente Horst aan de Maas haalt overtollige vuilnisbakken weg. Tot
mijn verbazing zie ik helemaal geen vuilnisbakken meer. Mijn vraag is, wat
kost het weghalen? Hoeveel kostte het legen van de bakken? Hoeveel
afval zat er in? Wie ruimt straks het zwerfafval op? Wat gaat dit kosten?
Zijn er alternatieven?
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat
de buurt een bak wil adopteren en
deze voorziet van een restafvalzak.
Deze kan dan bij het huisvuil. Het kost
de gemeente geen extra geld. Aan
degene die dit zou willen doen, moet

wel een aantal gratis zakken verstrekt
worden. Zijn er meer alternatieven?
Overleg met de buurt zou dit duidelijk
kunnen maken.
Daarnaast bezuinigt de gemeente
op groenonderhoud. Allereerst: er is

verschillend beleid voor buiten en
binnen de bebouwde kom, hoe zit dit?
Binnen de bebouwde kom is weghalen inderdaad goedkoop, maar weg is
wel weg. Toch lijkt dit het beleid van
de gemeente. Als een buurt zelf het
onderhoud kan of wil doen, mag het
groen blijven. Er wordt niet gekeken
naar kostbare plekjes of beschermde
beplanting. Op deze manier verdwijnen alle unieke plekjes in een dorp.
Helaas is nu al veel weg. Op plaat-

Ingezonden brief

Geen subsidie voor Levende Geschiedenis
Voor het derde jaar werd het zeer leerzame, educatieve festival
Levende Geschiedenis gehouden in de Kasteelse Bossen in Horst. Zo’n
45 verenigingen met 650 figuranten en vrijwilligers krijgen volgend
jaar geen subsidie van 3.000 euro meer van de gemeente. Daardoor is het
mogelijk de laatste keer.
Wie gaat er met mij een
protestactie starten om dit unieke
festijn te behouden? Alweer de

gemeente die echt fout bezig is, zoiets
verzin je toch niet? Het is ons belastinggeld, zij behoren er voor ons te zijn. Dat

doen ze ook wel, maar dit is weer een
goed voorbeeld.
En mijn bruggetje: iedereen
kent de Blaktdijk, de weg tegenover
supermarkt Jumbo, binnendoor naar
Helenaveen. De weg was vroeger
veiliger dan nu, toen er gewoon 80
kilometer per uur gereden mocht worden, bij de kruisingen en bochten vaart

minderde en goed op de fietsen lette.
Nu in 2013: eerst die bloembakken, die
waren een drama, want het was heel
onduidelijk wie voorrang had. Dronken
jongeren sloopten er in het weekend
planten uit. Toen kwamen er vier drempels waar je makkelijk met 70 kilometer per uur over kan en dan die paaltjes
(wegversperringen). Veel fietsen zijn al

omver gereden of tegen die paaltjes
geknald en nu zijn er van ons belastinggeld weer drie drempels gebouwd
op de lange rechte stukken: hoezo
geen 3.000 euro subsidie voor een
educatief festival?
Peter Billekens,
Sevenum

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
03 oktober 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 8 oktober

Wegwijsdag jongeren
gemeente HadM
Op dinsdag 8 oktober vindt in het gemeentehuis van Horst aan de Maas voor de achtste keer de
Wegwijsdag plaats. Eindexamen-leerlingen VWO en Havo van het Dendron College ervaren die
dag om (lokale) politiek te bedrijven. Ze gaan de confrontatie aan met politici, ambtenaren en belangenorganisaties. Het thema is Arbeidsmigranten en Integratie.
Per groep (jeugdfractie) krijgen de leerlingen
opdracht om beleid te ontwikkelen voor een project gericht op Arbeidsmigranten en Integratie.
De jongeren winnen daarvoor informatie in bij
deskundige ambtenaren, bij politici en (maatschappelijke) organisaties. Vervolgens worden
de diverse projecten gepresenteerd in de
openbare jeugdraadsvergadering vanaf 17.45
uur. Voorzitter van deze jeugdraadsvergadering
is onze burgemeester Kees van Rooij.
En net als in een normale raadsvergadering
wordt er na het debat over de verschillende
projecten gestemd. Het is de bedoeling dat het
project met de meeste stemmen echt uitgevoerd
wordt. Daarvoor is een bedrag van € 1.250
beschikbaar.
Na de jeugdraadsvergadering presenteert
de (winnende) jeugdfractie het project met
de meeste stemmen in de openbare normale
raadsvergadering.

Organisatie en
deelnemers
De organisatie van deze
jaarlijkse
Wegwijsdag is in handen van de gemeente
HadM in samenwerking met ProDemos Huis
voor democratie en rechtsstaat. Vorig jaar
namen voor het eerst VMBO-leerlingen van het
Dendron College deel aan deze dag.
Welkom
Wilt u zelf meemaken hoe leerlingen met elkaar
in debat gaan? En voor welk project ze gaan
stemmen? Kom dan naar de jeugdraadsvergadering op dinsdag 8 oktober 2013 vanaf 17.45
uur. Ouders, opa’s en oma’s, leraren en andere
geïnteresseerden: u bent van harte welkom!

van 15 tot en met 18 oktober

Zwem 4-daagse 2013

Voor degenen die niet genoeg kunnen krijgen van het zwemmen! Je hoeft geen superzwemmer
of lid van een zwemclub te zijn om mee te doen aan de zwem-4-daagse 2013. Gedurende 4 dagen
ga je tussen 9.00 uur en 12.00 uur 500 meter zwemmen (kinderen jonger dan 10 jaar mogen 250
meter zwemmen).
De kosten bedragen € 10,00. Dit bedrag is inclusief medaille en deelname aan het waterspektakel op vrijdag 18 oktober.
Inschrijven vindt plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober van 15:30 uur tot 17:45 uur en

op dinsdag (startdag) 15 oktober van 9:00 uur
tot 11:30 uur in de sporthal en van 18:30-19:30
uur aan de kassa van het zwembad. En natuurlijk kun je op maandag 14 oktober meedoen aan
de wedstrijd “Bommetje!” maken. Voor meer
informatie zie www.zwembaddeberkelhorst.nl

Denkers en doeners gezocht!

WIJ-dorpentoer
gaat verder in Grubbenvorst,
Hegelsom en Meerlo
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, is met ingang van dinsdag 1 oktober de WIJ-Dorpentoer gestart. ‘Denken
en doen’ staat daarin centraal. In Grubbenvorst zijn we op zaterdag 5 oktober, vanaf 14.00
uur. In Hegelsom op maandag 7 oktober vanaf 19.00 uur en in Meerlo op woensdag 9 oktober, ook vanaf 19.00 uur. In de uitnodigingsbrief staan de locaties vermeld.
Denkers en doeners
Het kan zijn dat u één van de inwoners uit
Grubbenvorst, Hegelsom of Meerlo 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 uitdagingen 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
“WIJ-conferentie” waarbij we met u graag in gesprek
gaan over de resultaten van onze dorpentoer.
Ook daarbij bent u van harte welkom.

Textielafval heeft meer om het lijf
Die lievelingsbroek die tot op de draad versleten is of de jas die je nooit meer draagt, de shirts waar de kinderen uit zijn gegroeid. Het duurt vaak
even voor deze dingen ook echt de deur uitgaan. Als dat dan gebeurt, dan natuurlijk niet bij het restafval maar in één van de textielcontainers die in
onze gemeente staan. Want voor alle textiel, of het nu versleten is of niet, is een tweede leven weggelegd.
Textielcontainers
In onze gemeente staan in alle kernen een of
meer textielcontainers van kledinginzamelaar
Sam’s Kledingactie. U kunt hier uw oude textiel
en schoenen op elk gewenst tijdstip in doen.
Daarnaast verzorgt de inzamelaar tweemaal
per jaar een huis-aan-huisinzameling.
In Sevenum, Kronenberg en Evertsoord werkt
Sam’s Kledingactie bij de inzameling samen
met het Sint Sebastianus Gilde.
Sam’s Kledingactie betaalt de gemeente een
vergoeding per kilo ingezameld textiel.
Op haar beurt verkoopt Sam’s Kledingactie
de ingezamelde kleding aan sorteerbedrijven.
Het geld dat ze hiermee verdienen, besteden
ze aan projecten van Cordaid Mensen in
Nood.
Sorteren en hergebruiken
De sorteerbedrijven halen kleding die nog
prima bruikbaar is eruit. Dit wordt gesorteerd

op type en maat en vervolgens geëxporteerd
om voor een klein prijsje op lokale markten in
Afrika (zomerkleding) en Oost-Europa (winterkleding) te worden verkocht.
Reden voor het verkopen van de kleding is
dat mensen dan niet afhankelijk worden van
giften uit West-Europa, maar gestimuleerd
Gordijnen
Er kan meer in de textielcontainer dan veel
mensen weten. Niet alleen kleding maar
ook schoenen (samengebonden) mogen
in de blauwe container. En ook dekens en
lakens, gordijnen, dekbedovertrekken en
handdoeken kunnen worden ingeleverd.
Let wel: kussens, dekbedden, matrassen
en matten en vloerbedekking horen niet
in textielcontainers. Ook harde knuffels en
ander speelgoed, breigaren en bollen wol
en natuurlijk vies, nat of met olie besmeurd
textiel hoort er niet thuis.

worden om een zelfstandig bestaan op te
bouwen. Al met al een fantastische manier van
hergebruik: dat PSV-shirt dat ineens in hartje
Afrika door een trotse tiener wordt gedragen.
Die oudere dame in een dorpje in Oekraïne die
in de zevende hemel is met een winterjas die al
drie jaar passief in een Limburgse kledingkast
hing. De kleding die niet meer geschikt
is voor hergebruik omdat ze kapot of versleten
is, wordt industrieel verwerkt.
Minder restafval én minder kosten
Gescheiden inzameling van textiel zorgt voor
minder restafval en daarmee ook voor minder
verwerkingskosten. In 2012 hebben we maar
liefst 272.000 kilo textiel en schoenen ingezameld, ofwel 6,5 kilo per inwoner. Daarmee
hebben we ruim € 32.000,- bespaard op onze
verwerkingskosten voor restafval. Zowel deze
besparing als de opbrengstvergoeding dragen
er aan bij om de afvalstoffenheffing op een
aanvaardbaar niveau te houden.

Maar het kan nog beter dan die 6,5 kilo per
persoon: uit onderzoek blijkt dat er in Horst aan
de Maas jaarlijks nog 2 kilo textiel per persoon
bij het restafval zit. Dit textiel wordt niet hergebruikt maar verbrand en dat is jammer. Dus:
voortaan ook de sokken met gaten en andere
versleten vodden, gewoon in de textielcontainer!

Huis-aan-huis inzameling
In de week van 7 tot en met 11 oktober
zamelt Sam’s Kledingactie huis-aan-huis
oude kleding in. Houd uw brievenbus in de
gaten voor meer informatie.

Dinsdag 8 oktober

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
Kerkbosweg ongenummerd
Hofweg 24
Broekhuizen
Veerweg 13
Hegelsom
Veldlaan 1

Horst
Op de Kamp 6
Melderslo
Vlasvenstraat 27
Meterik
Campagneweg 26

19

Sevenum
Ulfterhoek 20
Gelderdijk 30
Zeesweg 26
Tongerlostraat 20
Horst aan de Maas
Verwijdering peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang uit het LRKP

Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten

Na de Jeugdraadsvergadering volgt om
20.00 uur de reguliere raadsvergadering
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
OVERIGE ONDERWERPEN o.a.:
Bespreken Zienswijzen CVI; bp InterChalet;
Bp Lindweg-Venrayseweg Horst,
Verlenen subsidie in de vorm van garantstelling tbv Stichting Museum de Kantfabriek;
grondexploitatie Hippische
Gebiedsontwikkeling in Park de Peelbergen;
bp Veilinghof; bp en beeldregieplan Klaver 6b
op bedrijventerrein Trade Port Noord; Verzoek
om toepassing grondprijs voor sociale huurwoningen door Wonen Limburg.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?

Kom dan luisteren op dinsdag 10 september
2013 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live in video uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek in de
publiekshal van het gemeentehuis, in de bibliotheek en natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 8 oktober bij
elkaar voor het behandelen van drie bezwaarschriften. Deze commissie brengt advies uit over
te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Ter gelegenheid
van het 60 jarig
huwelijksjubileum
van het echtpaar
van Deelen –
Hovens feliciteerde
burgemeester
van Rooij de
feestelingen persoonlijk namens de
gemeente
Horst aan de
Maas.
Zij ontvingen een
mooie bos bloemen en een mooi
herdenkingsbord.

1e hoorzitting om 18.30 uur
De eerste hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen een besluit betreffende afwijzing
vergoeding leerlingenvervoer.
2e hoorzitting om 19.15 uur
De tweede hoorzitting gaat wederom over een bezwaarschrift gericht tegen een besluit betreffende
afwijzing vergoeding leerlingenvervoer.
3e hoorzitting 20.00 uur
De derde hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen een besluit afwijzing eenmalige bijdrage ten behoeve van verbetering veiligheid jeugdgebouw Kronenberg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

De Afhang
te Horst
Open Huis 12.00 uur
tot 13.30 uur

Meterikse veld
te Meterik
Open Huis 11.00 uur
tot 13.30 uur

Creemerhof
te Sevenum
Kavels,
starterswoningen
en bungalows.

Bouwkavels Gemeente Horst aan de Maas
• De Afhang te Horst
• Roathweg te Broekhuizenvorst
• Veilinghof te Lottum
• De Leeuwerik te Meerlo
• Achter de Pastorie te Melderslo
• Meterikseveld te Meterik

5 oktober | 10.00 - 15.00 uur

Nieuwbouw

Plan Douven
te Horst
Open Huis 11.00 uur
tot 12.00 uur

Hof te Berkel
te Horst
5 oktober start
verkoop, vanaf
€ 169.500.

• Barbarastraat te Griendtsveen
• Diverse losse kavels in de gemeente

WoonEvent
4 oktober
vanaf
18.30 uur

Open Huizen Dag bij Startpunt Wonen
Nieuwbouw

Kopen & Verkopen

Verbeter je huis

Kijk voor meer info op startpuntwonen.nl | Kerkstraat 5, Horst

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

Wethouder presenteert plannen voor afronding
Centrumplan Horst
Wethouder Ger van Rensch heeft vorige week woensdag het plan voor
de afronding van het centrumplan Horst gepresenteerd. Het
Wilhelminaplein is al in een eerder stadium opgeknapt naar volle tevredenheid van ondernemers en inwoners.
Naast de afronding van het
centrumplan Horst, wordt er op dit
moment overigens ook gewerkt
aan de centra van Grubbenvorst
en Sevenum. Aantrekkelijke centra

zijn erg belangrijk voor een relatief
kleine gemeente als Horst aan de
Maas. Het Horster centrum kent veel
kleine, zelfstandige ondernemers
die door slim samen te werken een

onderscheidend aanbod en concept
neerzetten. Ondernemers en publiek
komen alleen naar het centrum van
Horst als we ons ook kunnen blijven
onderscheiden van de omliggende
gemeenten. We zijn daarmee op de
goede weg. Horst heeft de laagste
winkelleegstand van Noord-Limburg
en is daarmee aantrekkelijk voor
ondernemers en publiek.

Om de aantrekkingskracht te versterken worden nu het Lambertusplein,
het Kloosterplein en het Gasthoêsplein
opgeknapt. Op deze manier krijgen
we straks drie verschillende belevingspleinen: een horecaplein, een sporten spelplein en een cultuurplein. Om
de parkeerproblematiek op te lossen,
komt er ook een substantieel aantal
parkeerplaatsen bij.

De CDA-fractie staat positief
tegenover de gepresenteerde plannen. Daarbij kunnen ze binnen de
gestelde financiële kaders worden
uitgevoerd. Uiteindelijk gaan we
voor een aantrekkelijk centrum waar
ondernemers zich willen vestigen en
waar het publiek graag komt.
Bart Engels,
CDA Horst aan de Maas

Bram Hendrix lijsttrekker Essentie
Bram Hendrix (32) is door de leden van Essentie gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Bram werd na een
zorgvuldige procedure door het bestuur van Essentie unaniem voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker. De leden van Essentie hebben deze voordracht vervolgens in de ledenvergadering van 26 september goedgekeurd.
Bram Hendrix is al geruime
tijd politiek actief. Vanaf 2002 is hij
betrokken bij het lokale gemeentebestuur, eerst als voorzitter van
Sevenum2000 en vanaf 2006 als
raadslid en fractievoorzitter van die

partij. Vanaf 2010 is Bram fractievoorzitter van Essentie in de gemeenteraad
van Horst aan de Maas. In het dagelijks
leven werkt hij als adviseur mobiliteit
voor het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven, waarbinnen 21 gemeenten

team van Essentie te gaan werken aan
een goede verkiezingsuitslag en een
mooie toekomst voor de inwoners van
Horst aan de Maas.”
Volgens voorzitter Jeroen Brouns
was de voordracht van Bram een logische keuze: “Bram is al vier jaar onze
fractievoorzitter en is medeoprichter
van Essentie. Hij heeft bewezen een
goede teamleider te zijn en kan met
alle partijen goed overweg. Bij Essentie
ligt de politieke leiding in de gemeen-

in Zuidoost-Brabant met elkaar samenwerken. Hij studeerde Politicologie aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Bram woont in Sevenum met
zijn vriendin Bianca. Samen hebben
ze twee jonge kinderen. Hij ziet zijn
lijsttrekkerschap als een hele mooie
uitdaging: “Ik heb heel veel zin om
de kar van Essentie te trekken bij de
komende verkiezingen. Het is een eer
om lijsttrekker te mogen zijn. Ik ben
zeer gemotiveerd om met het hele

teraadsfractie, vandaar dat het ook
logisch is dat Bram nu lijsttrekker
wordt. Bovendien past Bram perfect
in het profiel van Essentie: hij is relatief jong, heeft al veel ervaring in de
politieke omgeving en woont al zijn
hele leven in Horst aan de Maas.”
De complete kieslijst van Essentie
zal in januari 2014 worden vastgesteld.
Jeroen Brouns,
voorzitter Essentie

Zo’n prachtig nieuw centrum verdient een bioscoop
Tijdens de vergadering van de commissie ruimte op woensdag
25 september werd het plan gepresenteerd om het centrum van Horst af te
maken. Het gaat over de herinrichting van het Lambertusplein, het
Kloosterhofplein en de ruimte bij ‘t Gasthoês.
Het is een goed plan en na
uitvoering zal het centrum van Horst
nog mooier zijn. Zo’n centrum verdient een bioscoop. Binnenkort wordt
in de raad gesproken en gestemd
over een voorstel van het college
over de uitbreiding van Interchalet.
Een van de onderdelen van het voor-

stel is om op termijn de vestiging van
een bioscoop daar mogelijk te maken.
Daar hebben wij zeer grote bezwaren
tegen. Wij zijn van mening dat een
bioscoop in dat gebied bedrijfseconomisch niet levensvatbaar zal blijken en
dat er vervolgens grote druk zal ontstaan om horeca en andere activiteiten

daar te vestigen, wat ten koste zal
gaan van de uitgangsfunctie van het
centrum van Horst met gevolgen als
leegstand en verloedering van dien.
Wij vinden dat de vestiging van
een bioscoop een belangrijke functie
heeft voor de vitalisering van het
centrum van Horst. Het is van toegevoegde waarde voor de cultuurfunctie van het Gasthoêsplein. Als nu
ingestemd wordt met de mogelijkheid
om daar op termijn een bioscoop te
vestigen, dan zal niet langer intensief

gezocht worden naar een locatie voor
een bioscoop in het centrum.
Een voordeel is dat in het centrumplan het aantal parkeerplaatsen
wordt uitgebreid en die dan ’s avonds
gebruikt kunnen worden door bioscoopbezoekers. Multifunctioneel, zoals
iedereen wil voor andere voorzieningen. Bovendien is het centrum per
fiets beter bereikbaar dan Interchalet
en dat is beter voor het milieu en de
veiligheid.
Wij zijn tegen de vestiging van een

5 & 6 Oktober

Onze kerstshow
is geopend!

Air So Pure weekend

Planten die nodig zijn voor een
gezonde leefomgeving.

g et
Voor elk bu dijl !
en elke st
WINNAAR!

bioscoop bij Interchalet. Nu niet en
nooit niet. In de commissie Ruimte
waren ook andere partijen zeer
kritisch over dit onderdeel van het
voorstel. Wij hopen dat het college
terugkomt op haar standpunt.
Wij zitten elke eerste zaterdag
van de maand en dus ook zaterdag
5 oktober van 11.00 tot 12.00 uur in
de bibliotheek van Horst klaar met
een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

3 & 6 Oktober

Parkeerplaats SALE
Kortingen op tuinmeubelen,
potterie, kerst en nog veel meer!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Jong Nederland America 60 jaar

‘Deze vereniging is heel divers’
Jong Nederland America bestaat dit jaar zestig jaar. Dat viert de club op zaterdag 5 oktober met een vossenjacht
voor de kinderen. Om 19.30 uur beginnen een receptie en reünie bij blokhut Ôs Thoês in America. Vier oud-leden,
secretaris Shanna Haegens (22) en penningmeester Marco Hesp (40) blikken terug op het verleden van de vereniging.

vereniging nog geen contact met
de landelijke organisatie van Jong
Nederland. “Dat is pas later gekomen.
Toen hebben we ook nog een introductiecursus gevolgd”, vertelt Derks.
Theo Jacobs (66) werd in 1958 lid van
de club en is ook leider geweest. Hij
vertelt: “Vroeger kon je nog niet kiezen
tussen tientallen verenigingen. Vroeger
ging je of bij de voetbalclub of bij Jong
Nederland.”
Jong Nederland America begon
met twaalf leden in de schuur van
Huub Cleven. Toen de vereniging
groeide qua leden, werd de schuur te
klein. “We zijn toen verhuisd naar het
eierpaklokaal van Van Oers. Toen ook
dat te klein werd, mochten we van de
pastoor in 1961 gebruikmaken van het
kerkbos. In 1971 mochten meisjes, die
lid waren van de Wandelvereniging,
lid worden van meneer pastoor en
vertrokken we naar de Kamphut, dat nu
het Peelmuseum is. Daar stonden drie
barakken waarvan we gebruik konden
maken. Voor ons hadden er Hongaarse
kinderen in het kamp gezeten”,
vertellen Derks en Pouwels. In 1999
verhuisde Jong Nederland naar Blokhut
Ôs Thoês. Vroeger speelden de leden
heel wat andere spellen dan nu. Joep
Sonnemans (70), lid sinds 1951, vertelt:
“Op zondag zongen we de Latijnse
mis voor de Hongaarse kinderen. Ook
klommen we op elkaar en probeerden

Marco Hesp, Joep Sonnemans, Theo Jacobs, Jan Pouwels, Jan Derks
en Shanna Haegens in de vuurstookplaats voor blokhut Ôs Thoês
Jong Nederland America is opgericht in 1953 door zeven enthousiaste
jongens. Jan Pouwels (78) is een van
die oprichters. “De club is ontstaan
doordat de Hobbyclub en de verkenners en welpen van de Jonge Wacht

Nederland was. “In die tijd was het nog
een echte katholieke vereniging. Streng
was de club niet, maar er heerste wel
discipline. Zo moesten we allemaal
voldoen aan de kledingvoorschriften.”
In het prille begin had de Americaanse

samengingen. In 1951 zijn we het al
Jong Nederland gaan noemen, maar
dat werd pas officieel vastgelegd op
13 december 1953”, zegt Pouwels.
Jan Derks (72) werd in 1951 lid, ook
toen de club officieel nog geen Jong
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Projectbegeleider Rick Laurens Janse is in de
Demo-droomwoning “Anders Venray” aanwezig
om al uw vragen te beantwoorden!
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zo een zo hoog mogelijke piramide te
maken. Toen daar een ongeluk mee
gebeurde, zijn we daarmee opgehouden. En natuurlijk gingen we op kamp
en deden we spellen in het bos.”
Zestig jaar later draait de vereniging nog op volle toeren. Secretaris
Shanna Haegens: “Momenteel hebben
we rond de honderd leden. Dat is wel
eens meer geweest, maar ook minder.
De hoeveelheid schommelt mee
met het aantal kinderen in America.”
Volgens Hesp kan de vereniging het
ook leuk hebben met minder leden.
“Onze insteek is het aanbieden van
leuke spellen door een enthousiaste
leiding. Als we dat blijven doen, blijven
de kinderen komen. Ze vertellen zulke
dingen door aan hun ouders of andere
kinderen en zo blijft de vereniging
groeien.” Kenmerkend aan Jong
Nederland America is dat ze sportgericht is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
regio Midden-Limburg, waar ze veel
creatieve dingen doen. Haegens en
Hesp: “Deze club doet veel sportspellen. Het leukste daarvan is ook dat we
niet alleen voetballen of handballen,
maar dat echt elke soort sport voorbij
komt. Deze vereniging is heel divers.”
Jong Nederland America is op zoek
naar oude materialen van vroeger,
zoals tenues, foto´s en filmpjes. Mocht u
iets hebben, neem dan contact op met
Marco Hesp op 06 515 547 17.
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DEMO
DROOMWONING!
Locatie: achter het kantoor van
ERA Maas Regio, Poststraat 9 te Venray
Tel 0478 - 63 69 22
(voorheen makelaarskantoor Carel Fijen)

STARTERSWONINGEN

TERRASWONINGEN

2/1 KAPWONINGEN

Vanaf € 162.500,- v.o.n.

Vanaf € 235.000,- v.o.n.

€ 272.800,- v.o.n.

• Nog 1 woning met garage
• Met 2 of 3 verdiepingen
• Veel indelingsmogelijkheden
• Nog 2 van de 5 woningen beschikbaar

• Woonoppervlakte ca. 100 m2
• Met garage en 2 bergingen
• Super groot zonnig terras van ca. 40 m2
• Nog 3 van de 7 woningen beschikbaar

• Slaapkamer met terras
• Groot woonoppervlak van 190 m2
• Tuin op het zuidwesten
• Nog 2 van de 4 woningen beschikbaar

VEEL VRIJHEID IN INDELING ZEER RIANTE TERRASSEN TUINEN OP ZUIDWESTEN

GEZAMENLIJK ONTWIKKELEN = AANTOONBAAR GOEDKOPER!

WoonEvent
4 & 5 oktober
Voor nieuwbouw is het WoonEvent
de plek bij uitstek!
Het WoonEvent wordt gehouden in de foyer
van de Venrayse Schouwburg.
Vrijdag 4 oktober van 15.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.

verenigingen 23
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Wat biedt de natuur?
Wie wil, kan op zondag 6 oktober
onder leiding van een gids een
wandeling maken door de Kasteelse
Bossen. Deze wandeling wordt
georganiseerd door IVN Maasdorpen.
Onderweg staat dat wat de natuur te
bieden heeft, centraal.
Dieren weten instinctmatig welke
planten, vruchten of paddenstoelen
voor hen geschikt zijn, of ze worden
door schade en schande wijs. Bij de
mens is deze kennis, bijna niet meer
aanwezig. Tijdens de wandeling op
6 oktober geeft de gids tekst en uitleg
over wat er allemaal in de natuur te
vinden is. De wandeltocht vertrekt om
14.00 uur vanaf ’t Zoemhukse in Horst.
Na de wandeling kunnen de deelnemers in ’t Zoemhukske diverse natuurproducten ruiken, zien en proeven.
Uitleg is van herboriste Marjan Wolfs.
Aanmelding is niet nodig.

Laatste kans
erfbeplantingsactie
Inwoners uit het buitengebied van Horst aan de Maas kunnen zich nu
nog aanmelden voor de erfbeplantingsactie, waarmee ze subsidie
kunnen ontvangen om hun erf te beplanten. Omdat het projectprogramma van Landschap Horst aan de Maas afloopt en er door bezuinigingen van de overheid geen nieuwe regeling komt, is dit de laatste kans.
Met het programma wil Landschap
Horst aan de Maas een aantrekkelijk
buitengebied creëren en hiermee
de beleving van het landschap in
de gemeente versterken. In de
afgelopen tien jaar zijn in Horst aan
de Maas al ruim zeshonderd erven
verfraaid. Hiervoor wordt plantmateriaal gebruikt dat van oudsher in onze
regio voorkomt. Met erfbeplanting
kiest de deelnemer voor aankleding
in een vorm die past bij het huidige
landschap, maar ook bij zijn persoon-

Harslakzwam (Foto: Peter Hammer)

Kiwanis Horst aan de Maas
wordt ofﬁcieel
Na jarenlang als club in oprichting actief te zijn geweest in de gemeente Horst aan de Maas met activiteiten ten
behoeve van het kind, wordt Kiwanis Horst aan de Maas 5 oktober officieel in het Kiwanis-charter bijgeschreven.
Deze officiele erkenning vieren zij met steun aan een lokaal project: een belevingskas.
Met de inschrijving wordt Kiwanis
Horst aan de Maas internationaal
erkend als serviceclub in de wereldwijde Kiwanis-familie. Centraal thema
is ‘serving the children of the world’.
Ook voor alle projecten van de lokale
organisatie geldt dat zij ten behoeve
van projecten voor het kind zijn.
Een van de ‘dromen’ van Stichting
De Naobere is uitbreiding van de activiteiten door de bouw van een kweekkas
met teeltgedeelte en belevings- of rustruimte. Bezig zijn met potgrond, zaden,
stekken en natuurlijk de tomaten rood

zien worden aan de struik, het zelf
oogsten van groenten en fruit en het
verwerken hiervan of in de rustruimte
genieten onder het glazen dak van een
flinke regenbui of mooie Hollandse
luchten: Kiwanis Horst aan de Maas
gaat die droom helpen verwezenlijken
en viert daarmee op heel passende
wijze de feestelijk charter-gebeurtenis.
Het project is een flinke klus voor
de zeventien leden van Kiwanis Horst
aan de Maas. Met een oppervlakte
van 16 bij 8 meter en een aangepaste
bouw en inrichting is een bedrag van

37.000 euro gemoeid, bijna bijeengebracht door eigen inbreng van Kiwanis,
lokale en regionale sponsoren in de
‘groene wereld’ en een flinke donatie
van de NSGK (Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind). De
Kiwanis-leden steken ook vooral zelf de
handen uit de mouwen door zelf af te
breken, stenen te bikken, beton te storten voor de fundering en te metselen
en schilderen.
Voor meer informatie, kijk op www.
kiwanis.nl/horstaandemaas of op
www.facebook.nl/naoberekiwaniskas

lijke smaak. Dat kan variëren van een
gemengde haag tot een vogelbosje.
In samenspraak met een landschapsarchitect wordt een professioneel plan
gemaakt. Landschap Horst aan de
Maas zorgt voor materiaal en ondersteunt de deelnemers tijdens voorbereiding, uitvoering en onderhoud.
Tijdens de jaarlijkse erfbeplantingsdag
in november wordt het plantmateriaal
uitgeleverd en kunnen de deelnemers
aan de slag. Kijk voor meer informatie
op www.landschaphorstaandemaas.nl

Pater Pio gebedsgroep bestaat 10 jaar
De gebedsgroep van pater Pio uit Sevenum viert op 10 oktober haar
10-jarig bestaan. Om 18.30 vindt een mis plaats in de parochiekerk van
de H.H. Fabianus en Sebastianus. De verantwoordelijke voor de gebedsgroepen in de Benelux, Firmin Feyaerts, is bij deze jubileumviering als
gastspreker aanwezig.
Na de feestelijke viering van
de heilige mis bidden de leden van
de gebedsgroep bij het uitgestelde Allerheiligste. Men bidt voor
de intenties van kerk en wereld,
voor de zieken, voor de priesters,
parochies, om roepingen tot het
priesterschap, diaconaat en religieus
leven en voor de eigen noden. Er
bestaat ook de mogelijkheid het
sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Rond 20.00 uur

Calluna ‘Garden Girls’
C

wordt in het parochiehuis een film
vertoond over het leven van pater
Pio. Na afloop is daar een samenzijn. Wereldwijd zijn er meer dan
3.000 gebedsgroepen in 55 landen.
De erkende gebedsgroepen van
pater Pio staan onder toezicht van
het Casa sollievo della sofferenza in
San Giovanni Rotondo. Men komt in
Sevenum maandelijks samen, op de
tweede donderdag van de maand
om 18.30 uur.

Herfsthei,
vele kleuren, 11 cm pot
H

p.st.
1,59

Herfsthei, tweekleurig, 12 cm pot

p.st.
2,29

Calluna ’Twin Girls’
C
Fruitbomen en kleinfruit
Alle soorten, o.a. laag- en hoogstam,
mini- en leifruit, kiwi, druif, bes, etc.

Bomen vanaf 180 cm stamhoogte

Onder andere laan-, dak-, lei- en fruitbomen

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

12 st.

0,99
1,49
-25%
-25%
4,99

Aanbiedingen geldig t/m 8 okt. 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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Keepers Xperience
Wittenhorst

Wittenhorst zoekt naar vorm

RSKV Wittenhorst organiseert op zaterdag 12 oktober een Keepers
Xperience, waar jonge voetballertjes een middag lang kunnen meetrainen
zoals topkeepers doen.
Wat maakt een keeper goed, wat
zorgt ervoor dat hij of zij ziet waar de
bal komt? Technische elementen als
sprong- en duiktechnieken om een bal
uit de kruising te halen worden behandeld. Daarnaast is er ook ruimte voor
tactiektraining, zoals het positiespel.

Broekhuizen

Ook de conditie wordt niet overgeslagen. Denk daarbij aan looptraining of
training op sprongkracht.
De trainingen zijn van 13.30 tot
17.30 uur op sportpark Ter Horst.
Aanmelden kan via ch.arena.2013@
gmail.com

sef van Megenlaan 42

OpeN
daG 5 oktober van 11.00 tot 15.00 uur

inhoud:
635 m3

perceel:
570 m2

Bouwjaar:
1982

Zeer ruime, vrijstaande woning met aanpandige
garage en royale tuin.
▲
▲
▲
▲
▲

ruime hal met luxe, eiken trap
woonkamer met open haard & tuindeuren
royale keuken en een bijkeuken
4 slaapkamers & badkamer met bad
slk./kantoor beneden & toilet met douche.

vraagprijs E 329.000,-

tel. 077 - 398 75 76

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van Horster voetbalvereniging Wittenhorst heeft het kruit zondagmiddag vrij vroeg verschoten. In een wedstrijd tegen Someren wilden de mannen revanche nemen op het zwakke optreden van een week
geleden. De wil was er zeker, maar de uitvoering is ook een voorwaarde om succes te boeken.
Vanaf het begin waren de
Brabanders de betere ploeg. Het
veldspel was goed verzorgd en
belangrijk in voetbal is ook dat het
spelen zonder bal bij hen uitstekend
verzorgd werd. Pas in de 25e minuut
kon Wittenhorst voor het doel van
Someren komen. Een corner was het
gevolg. Bas Boonman van Someren

kreeg het hierna op zijn heupen.
Binnen een kwartier kwam hij overduidelijk in beeld. Met zijn wilskracht
en slimmigheid wist hij de complete
achterhoede van Wittenhorst te kijk
te zetten. In de laatste minuut voor
rust was Wittenhorst heel dicht bij de
eretreffer. Het afstandsschot van Thom
Derks belandde tegen de lat.

Na de pauze hoefde Someren
niet meer zo nodig. Wittenhorst
kroop iets meer uit zijn schulp. Bram
Rubie kreeg in deze fase twee dotten
van kansen, maar hij strandde twee
keer op doelman Maarten Werts. De
wedstrijd kabbelde zo naar het einde
met een oppermachtig Someren dat
Wittenhorst in mineur achterliet.

Meterik laat punten liggen
Door: RKSV Meterik
Onder prachtige weersomstandigheden toog het eerste elftal van voetbalvereniging Meterik naar de Peel
met de intentie drie punten binnen te halen in de wedstrijd tegen RKSV Griendtsveen.
Met wat speldenprikken werd de
keeper aan Griendstveense zijde op
de proef gesteld. Met wat attenter
reageren van de Meterikse voorhoede
op het niet klemvast hebben van de
bal, zou het misschien tot scoren kunnen zijn gekomen. Er ontspon zich een
wedstrijd met veel balverlies tussen
de zestienmetergebieden aan beide
zijden, maar daarbinnen viel weinig
te beleven. Pas na 30 minuten kwam
er een listige bal op de opkomende

Tom Jenniskens: de afronding was hier
onvoldoende. In de 35e minuut moest
Dirk Muijsers met een blessure het
veld verlaten. De weinige creativiteit
die er was, verliet op dat moment ook
het veld. Ondanks dat Meterik gedurende de eerste helft de bovenliggende
partij was, was de ruststand 0-0. De
tweede helft begon zoals de eerste
was geëindigd. Op een van de weinige
goede ballen die werden gegeven, kon
Boi Geurts in de 53e minuut koel afron-

den. De verwachting was toen dat,
ondanks het slechte spel, de punten
toch naar Meterik zouden gaan. Na
een afgeslagen Meterikse aanval in
de 60e minuut, werd er onoplettend
en zwak verdedigd. Enkele tellen later
lag de bal aan Meterikse zijde in het
net: 1-1, gescoord door Jos Fleurkens.
Het laatste half uur werd plichtmatig
volgespeeld en ieder moest leven met
de terechte 1-1 eindstand, want een
winnaar verdiende deze wedstrijd niet.

Off-day voor SVEB
Door: Geert Schatorjé, SVEB
Na een goede start van de competitie met negen punten uit drie wedstrijden is SVEB weer met beide voetjes op
aarde gezet. Tegen TSC ’04 uit Tegelen had SVEB weliswaar meer balbezit, maar de overtuiging ontbrak. Door een
gebrek aan creativiteit kwam het zelden tot goed combinatiespel.

K.K.

www.groen-goed.nl

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 5 oktober 2013

4 verse kipschnitzels € 5,95
VLEESWARENKOOPJE

100 gram cervelaat en 100 gram
boterhamworst samen € 2,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Uw radiator roestvrij
en in een nieuwe frisse kleur?
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

Tom Aerts wordt stevig aangepakt (Foto: Thijs Janssen)
SVEB had drie punten mee naar huis
kunnen nemen, maar door nonchalant
en slap verdedigen kreeg TSC vijf kansen, waarvan ze er maar liefst vier van
benutten. Aan de andere kant kwam
SVEB zonder goed spel toch tot tien
kansen, waarvan er door onrustige en
slordige afwerking slechts twee werden
verzilverd. SVEB had in de beginfase van
de wedstrijd licht veldoverwicht. In de
13e minuut werd een diepe bal van TSC
niet afdoende weggewerkt door de verdediging, waarna de bal vanaf de punt
van het zestienmetergebied met gevoel
over de doelman werd gelobd en via de
binnenkant paal in het doel sprong: 1-0.
SVEB was even van slag. Nog geen

vijf minuten later werd weer slecht
verdedigd, wat weer werd afgestraft:
2-0. SVEB herpakte zich en creëerde
in het tweede deel van de eerste
helft kansen. Ze kwam tot een aantal
goede aanvallen over de rechterflank,
maar telkens lukte het net niet. In de
47e minuut was het wél raak: een
lange bal van achteruit werd buiten
de 16 meter door de TSC- doelman
slecht weggekopt. Dean Crompvoets
kon de bal op de borst meenemen en
binnenschuiven: 2-1. lak na rust had
Dean Crompvoets zijn wedstrijd moeten
bekronen met zijn tweede doelpunt,
maar op vijf meter van het doel miste
hij de net. SVEB had veel balbezit maar

deed er weinig mee. In de 82e minuut
ging het achterin bij SVEB weer mis en
weer werd dat afgestraft: 3-1. Vanaf
dat moment ging SVEB alles of niets
spelen. Ineens werd wél vol overtuiging
gestreden en ontstonden kansen. In
de 88e minuut werd Joris de Mulder
omgelopen in het zestienmetergebied:
rood voor TSC. De Mulder scoorde uit de
strafschop 3-2. Door een blessure van
een TSC-speler moest de thuisclub met
negen man verder omdat alle wissels al
waren benut. SVEB gooide alle schroom
van zich af. Een blinde bevrijdingstrap
van TSC werd op de middenlijn doorgekopt en weer werd de SVEB-verdediging
geklopt. De eindstand was 4-2.

sport 25

03
10

Zandhazentocht

Mountainbikeroute Horst
Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op zondag 6 oktober de Zandhazentocht, een bewegwijzerde mountainbiketocht waar iedereen met een mountainbike of crossfiets aan deel kan nemen. Voor de 38e keer
zijn er in de bosrijke omgeving van Horst routes uitgezet van 30, 40 of 50 kilometer.

Hovoc verdubbelt
punten in tweede
competitieronde
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De volleybaldames van Hovoc verloren hun eerste competitiewedstrijd met 1-3, terwijl het eerste herenteam in hetzelfde weekend met 2-3
won. Afgelopen zaterdag stond de tweede ronde op het programma en
daarin werden voor beide teams dezelfde uitslagen genoteerd. Het zijn
de spreekwoordelijke puntjes op de i die voor meer punten kunnen
zorgen en daar werken beide Horster ploegen dan ook hard aan.

De Zandhazentocht van TWC Oranje
staat bekend om de afwisselende route
en de goede organisatie. De tocht
wordt door de Nederlandse Toer Fiets
Unie (NTFU) gekwalificeerd met twee
sterren, wat staat voor uitstekende

kwaliteit. De routes gaan veelal over
onverharde wegen en paden: veel
singletracks, korte klimmetjes in De
Reulsberg, het Houthuizerbosgebied
en de Tienrayse- en Swolgense heide,
en de inmiddels beruchte kombochten

maken de route zeer afwisselend.
Inschrijven voor de zandhazentocht
kan bij café De Beurs in Horst tussen
08.30 en 10.00 uur.
Voor meer informatie over de
wedstrijd, kijk op www.twcoranje.nl

Hovoc DS 1 trof in Tilburg derde
divisie-concurrent Triade-VCT DS 1.
Ondanks het gedreven spel van de
Horster dames ging de eerste set nipt
naar Tilburg. Het geloof in meer was
er en werd in het tweede bedrijf dan
ook met setwinst beloond. Daarna
liep Hovoc achter de feiten aan en kon
Tilburg profiteren door de derde en
uiteindelijk ook vierde set naar zich toe
te trekken. Met een 3-1 verlies richt
Hovoc DS 1 haar pijlen dan ook snel
op komende zaterdag, wanneer het in
haar eigen sporthal het Eindhovense
Hajraa DS 1 ontvangt. De herenhoofdmacht van Hovoc trof thuis Furos HS
1 uit Kerkrade. De lange mannen uit
Horst hadden een voortvarende start
en werkten hard. Servesfouten werden
gecompenseerd door sterk spel aan het
net en Hovoc HS 1 wist de eerste twee
sets op haar naam te zetten (25-22

en 26-24). Dat beeld draaide om in de
derde en vierde set, toen de Horster
mannen een te hoge foutenlast kenden (21-25 en 22-25). De beslissende
vijfde set begon Hovoc vervolgens na
een succesvolle servesbeurt van Pieter
Weijs met een ruime 5-0 voorsprong,
die niet meer werd afgegeven. Zo won
Hovoc HS 1 voor thuispubliek via 15-10
met 3-2 van de Zuid-Limburgers.
Hovoc-coach Bob Soberjé vertelde na afloop van de wedstrijd in de
promotieklasse: “Grote gedeelten van
de wedstrijden hebben we een goed
niveau neergezet, maar helaas lukte
het ons nog niet om dit vier sets vol te
houden. De foutenlast liep in de derde
en vierde set te hoog op, waardoor
we deze sets niet winnend konden
afsluiten. Het team verdient wel een
pluim voor het weer binnenhalen van
de vijfde set.”

5 oktober a.s. open huis
nieuwbouw
in horst aan
De maas

11.00 -12.00 uur

11.00 -13.30 uur

12.00 -13.30 uur

gebr. Douvenstraat 36, horst

schaDijkerweg, meterik

Dentjesweg 18, horst

plan Douven

meteriks velD
De la

kom 5 oktober a.s.

atste

De afhang fase 2

!

een kijkje nemen bij
De Diverse projecten
en laat u vrijblijvenD
informeren over De
in verkoop zijnDe

schrijf u nu in voor De vervolgfasen!

woningen.
Wonen in een
nieuwbouwwoning met
de eerste jaren weinig
onderhoud, eigen keuzes
qua inrichting, meer
financieringsmogelijkheden
en lage energiekosten!
•
•
•
•

•
•
•
•

Nog slechts 3 woningen te koop!
www.plandouven.nl

www.planmeterik.nl

Gelegen op loopafstand van het centrum;
Slaap- en badkamer op de begane grond;
Zonnige patiotuin;
Mogelijkheid voor 2e badkamer
op verdieping;
• Verkoopprijs v.a. € 289.500,- v.o.n.

Afgewerkte badkamer en toilet;
Incl. garage/houten berging;
3 slaapkamers;
Verkoopprijzen variërend van
€ 174.000,-* v.o.n. tot € 279.000,- v.o.n.

* incl. € 6000,- koopsubsidie Horst aan de Maas

t. 077 398 90 90

t. 0478 51 37 00

t. 06 133 87 266

•
•
•
•
•

Compleet afgewerkte badkamer en toilet;
Uitbouw achterzijde;
Vrijstaande garage achter in de tuin;
Erker in de zijgevel;
Opstelplaats keuken zowel aan de
voorzijde als aan de achterzijde mogelijk;
• Verkoopprijs € 289.000,- v.o.n.
Voor meer info over alle woningen zie:
www.deafhangfase2.nl
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Derde op LK judo
Door: Berry Bartels, Budoclub Horst
In Roermond waren op zaterdag 21 september de Limburgse kampioenschappen judo voor senioren. Patrick Mooren vertegenwoordigde
Budoclub Horst op deze kampioenschappen in de klasse tot 60 kilo.
Patrick Mooren moest meteen in
zijn eerste wedstrijd vol aan de bak
tegen een voor hem bekend gezicht.
De partij ging zeer gelijk op, totdat
zijn tegenstander een foutje maakte.
Hierdoor kon Patrick de wedstrijd naar
zich toe trekken. Nadat hij verder
in het toernooi nipt verloor van de
uiteindelijke kampioen, moest hij nog
één wedstrijd. Winst betekende brons,

verlies betekende helemaal niets.
Na enkele minuten kreeg Patrick zijn
tegenstander op de grond en werkte
hem in een houdgreep. Deze zat zo
sterk dat hij zijn partij won op ippon.
Deze derde plaats is voor Patrick
een extra prestatie: met zijn 15 jaar
hoort hij nog in de jeugdcompetitie
maar hij pakt een medaille bij de
senioren.

Topper GFC’33 - Melderslo
eindigt onbeslist
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
GFC’33 begon geconcentreerd en fel aan de wedstrijd tegen RKSV Melderslo. Dit resulteerde in de eerste
20 minuten in enkele doelrijpe kansen. Daar waar de spitsen van GFC in de eerste drie wedstrijden 21 keer het
vijandelijke doel wisten te treffen, waren de kansen ditmaal niet aan hen besteed.

Achterband gooit
roet in het eten
Door: United Gebben Racing
Kevin van Leuven uit Swolgen nam in het weekend van zaterdag 21
en zondag 22 september met het United Gebben Racingteam deel aan
het British Superbike-weekend in de Supersport 600. Een defect aan de
band zorgde voor een grote teleurstelling.
Tijdens dit evenement met
een groot deelnemersveld en veel
publiek, stond Kevin als zesde
gekwalificeerd. De start verliep matig
en Kevin kwam als negende door. In
de eerste ronde volgde een rode vlag
na een valpartij. De wedstrijd werd
hierna ingekort van veertien naar
negen rondes.
De tweede start verliep iets beter
en Kevin kwam als zevende door. Al
snel werd duidelijk dat de kopgroep
niet te volgen was. Een ronde voor
afloop van de wedstrijd kwam Kevin
noodgedwongen naar binnen. Later
bleek de achterband van het karkas
te hebben losgelaten waardoor
verder rijden geen optie meer was.
Gelukkig kon Kevin de motor nog

veilig naar binnen loodsen. Kevin:
“Dit is een grote teleurstelling. Ik
was erg gebrand om mijn derde plek
in het klassement te verstevigen.
Mijn gevoel met de motor was goed
maar we konden simpelweg geen
achterband vinden die het over een
hele raceafstand kon volhouden.
Nu moeten we de mogelijkheden
bekijken om het laatste weekend
met competitief materiaal aan de
start te verschijnen. Ik zou graag voor
mijn eerste overwinning willen gaan
tijdens de sponsordag.”
Het laatste raceweekend vindt
plaats op het TT-circuit tijdens de Race
of the Champions op 13 oktober. Hier
wordt ook de jaarlijkse sponsor- en
fanclubdag gehouden.

Melderslo wist na het openingsoffensief van GFC met verzorgd voetbal
het initiatief naar zich toe te trekken,
wat resulteerde in een wonderschoon
doelpunt vanuit een vrije trap, ongeveer 20 meter van het doel. In het restant van de eerste helft bleef Melderslo
de bovenliggende partij.
Na de thee begon GFC furieus
aan de tweede helft. Melderslo werd
vastgezet op eigen helft en in de 50e
minuut scoorde Jeroen van Summeren
met een kopbal de verdiende gelijkmaker. GFC was echter niet bij machte om
de tegenstander de genadeslag toe te
brengen. Melderslo vocht zich terug in

de wedstrijd en creëerde ook enkele
goede kansen maar ook dat team kon
niet echt een vuist maken. De woorden
van trainer Roeland van Oudenhoven
van Melderslo, die voor aanvang van
de wedstrijd zei “We komen niet om te
winnen maar voor een punt”, wisten
de spelers op waarde te schatten en
zo eindigde de wedstrijd tussen beide
koplopers in 5F in een terecht gelijkspel. Door deze uitslag en de overwinning van EWC (6-0 thuis tegen RK DSO)
werden GFC’33 en Melderslo teruggezet
naar een gedeelde tweede plaats met
twee punten achterstand op de koploper uit Well.

bouWkaVels VaNaF € 163.500,- V.o.N.

Kom op 5 oktober a.s. van 10.00 - 15.00 uur naar het woonevent bij Startpunt Wonen,
Kerkstraat 5 te Horst en laat u informeren over de in verkoop zijnde woningen en kavels.

6 CoMFortabele eeNgeziNsWoNiNgeN

a l 50%

Ve r ko

C Ht!!

4 royale patiobuNgaloWs

6 CoMFortabele eeNgeziNsWoNiNgeN

•
•
•
•
•
•

• Royale kavels variërend van ca. 129 m² tot 227 m²
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
• Uitzicht op groen
• Hoekwoning met standaard uitbouw
• Standaard buitenberging
• Diverse kopersopties mogelijk
• Verkoopprijzen vanaf € 172.000,- v.o.n.
• Starterslening van toepassing*

Royale kavels variërend van ca. 261 m² tot 288 m²
Standaard 2 slaapkamers
Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk, o.a. garage en
3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

daaroM NieuWbouW

* Informeer naar de voorwaarden

Wonen in een nieuwbouwwoning met de eerste jaren
weinig onderhoud, eigen keuzes qua inrichting, meer
financieringsmogelijkheden en lage energiekosten!

WWW.CreeMerHoF.Nl

(Foto: Henk Vullings)

5 oktober WooNeVeNt

4 royale patiobuNgaloWs

ScHItteRenD Wonen VlaKbIj
He t centRUm Van S eVenUm

Daar waar Melderslo tevreden
van het veld liep, resteerde bij GFC
de wrange nasmaak van het puntenverlies in haar eerste thuiswedstrijd.
“Teveel spelers lieten vandaag niet
zien wat ze in hun mars hebben”,
aldus trainer Casper Tielen.
Voorafgaande aan de wedstrijd
tussen GFC’33 en Melderslo heeft
GFC’33 haar sponsorcontract met
hoofdsponsor Van den Brandt Straten
Assurantiën BV uit Grubbenvorst met
drie jaar verlengd. Ook werd het
eerste elftal van GFC’33 voorzien van
een nieuw tenue.

bepaal zelF de plattegroNd VaN uW WoNiNg*

*Keuze uit diverse optionele plattegronden

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

en zo 27
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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.

Math Craenmehr
Koken met

Randy

Geef hem een gitaar en een podium, groot of klein dat maakt niet uit.
Spelen voor een groep of een enkel persoon, ook daar maakt hij geen
onderscheid in. Zelf is hij net terug van een reis naar Lourdes, waar hij
meeging als brancardier. Uiteindelijk gaat het hem maar om één ding. Deze
week wordt Math Craenmehr uit Horst 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.

Rundvleescurry
Benodigdheden:
· 2 courgettes

een beetje tennis. “Ik vind dat ik veel
te weinig beweeg, maar al mijn tijd
gaat in de muziek zitten.” De liefde
voor muziek begon vroeg. “Mijn
moeder is er eentje van Bertrams
en dat was een muzikale familie uit
Hegelsom. Ik had ooms die gitaar
speelden en daar keek ik dan een
akkoordje van af en leerde mijzelf wat
dingen aan. Ondertussen begon ik ook
te zingen.” Zelf vindt hij dat hij geen
muziekvirtuoos is. “Ik noem mijzelf een
redelijk beperkte muzikant. Maar in
combinatie met mijn stem weet ik bij
veel mensen een gevoelige snaar te
raken.”
In zijn pubertijd begon Math samen
met Wim Hendrix, een maat van Math,
het humoristisch zangduo Um&Um,
dat momenteel al 44 jaar bestaat.
“We waren twee heren in smoking met
op onze hoofden een chapeau claque.
Samen zijn we op veel plekken in
Nederland geweest en hebben ook met
het Limburgs Symfonie Orkest getourd.”
Wim Hendrix schreef de teksten, waarmee ze volle zalen trokken. “Het waren
prikkelende liedjes, nooit kwetsend
of een steek onder de gordel, maar
altijd een combinatie van humor en
nostalgie. We willen onze toehoorders
levensvreugde brengen of teruggeven.
En dat kan een lach en een traan zijn.”
Ditzelfde principe hanteert hij ook bij
stichting Erato.
Aan deze stichting zijn dertig muzikanten uit heel Limburg verbonden,
die gratis optreden, mede mogelijk
gemaakt door het bedrijfsleven.
Ze spelen voor mensen die langdurig
ziek zijn, aan het einde van hun leven
zijn of als gevolg van hun ziekte, zoals

dementie, het hier en nu niet meer
bewust meemaken.
“Het maakt ook niet uit wat
mensen hebben. Als ik bijvoorbeeld
in een hospice speel, dan hoef ik niet
weten wie ik voor me heb of wat het
verleden is van diegene. Je neemt
iedereen zoals hij is en dat vind ik wel
goed zo. Hetzelfde geldt voor mensen
die hun vader, moeder, opa of oma een
muzikaal cadeau aanbieden.”
“Dan ga ik als troubadour samen
met de familie een uurtje in huiselijke kring zingen”, aldus Math. Het
raakt hem zichtbaar als hij vertelt dat
hij samen met een familie voor hun
90-jarige vader mocht spelen. “Je zag
de dementerende man helemaal
opleven en zelf de show stelen.
Een half jaar later overleed hij en werd
de geluidsopname van de man tijdens
de crematiedienst afgespeeld. Dan blijkt
zo’n opname van onschatbare waarde
en ook hoe belangrijk het is om samen
met elkaar tijd door te brengen.”
In het verleden werkte Math
als manager van de punkband
Heideroosjes en stond hij vaker in
de coulissen als de band optrad voor
60.000 mensen. Laatst ging hij naar
Bruce Springsteen in Nijmegen en
stond hij zelf tussen het publiek. “Hoe
prachtig is dat om te genieten van de
muziek als zoveel mensen om je heen
dat ook doen.” Maar genieten doet
Math ook van een solo-optreden of
een reis naar Lourdes. “Het gaat voor
mij maar om één ding in het leven:
levensvreugde.” Of zoals goede vriend
Joop Mittelmeijer tegen hem zei:
“wie het leven wil, moet durven delen
met een ander.”

· 1 rode peper
· 125 gram cherrytomaatjes

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

· 500 gram runderlende
· 20 gram currypasta
· 4 deciliter kokosmelk
· 2 avocado’s
· 10 blaadjes munt

Bereiding:
• Snij de courgette in dunne plakjes
en snijd de peper in kleine
stukjes;
• halveer de tomaatjes en snijd het
vlees in stukjes;
• verhit een scheut olie in een wok
en bak de currypasta al roerende
circa 1 minuut in de olie;
• voeg het vlees toe en bak dit kort
mee;
• blus het vlees af met de helft van
de kokosmelk;
• haal het vlees uit de pan en leg
dit apart;
• voeg de groenten toe aan de
kokosmelk en laat dit 3 minuten
koken;
• maak de avocado’s schoon en
snijd het vruchtvlees in blokjes;
• voeg alles bij elkaar en voeg de
andere helft van de kokosmelk
toe;
• snijd de munt fijn, voeg deze toe
en laat het geheel nog
1 minuutje goed doorkoken.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

De wieg van Math (57) stond in
Melderslo en na een korte tussenstop
van vijf jaar in Meterik, woont hij nu
in Horst. Hij is 35 jaar getrouwd met
Annemie Craenmehr-Hesen. Ze wonen
samen aan de rand van het centrum

in Horst, waar Math kantoor aan huis
heeft. Het is dezelfde ruimte, die hij
gebruikt voor zijn grootste passie:
zingen en muziek maken.
Math heeft in het verleden weleens
gevoetbald en speelt op dit moment
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café-fee

www.devonkel.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

2
1

6
1

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

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

5

5

Grubbenvorst • 077 366 13 09

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

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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DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Shoarmareepjes
Gehakt half om half
Hamburgers

100 gram € 0,85

Gratis saus
500 gram € 3,25
5 stuks € 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Recensie docudrama Peelgoden

Tirannie fabrieksdirecteur prima acteerwerk
Manage D’n Umswing op het evenemententerrein in Kronenberg is het decor van het jubileumstuk Peelgoden
van toneelvereniging Setovera uit Sevenum. Op een plek in het buitengebied waar normaliter kou en wind de
overhand zouden hebben, slaagt de jubilerende toneelvereniging erin om een warme en professionele docudrama
op poten te zetten.

door Frans Keijsers, waar het publiek
al snel een hekel aan krijgt. Zeker als
hij zijn lieve dienstmeid Elske, zeer
geloofwaardig gespeeld door Mieke
Verhaegh, het hof probeert te maken
en Kemperman er stellig van overtuigd
is dat zij wel degelijk ook gevoelens
voor hem heeft. Hoewel de directeur
geen tegenspraak duldt, weten
zijn vrouw Clara Kemperman (Truus
Lenssen) en wasvrouw Martha Bessem
(Jeanette van de Goor) het hem toch
knap lastig te maken.

Geen cent te makken

Het gezin Vreren bestaande uit dochter Gritje, Driek, Stien en zoon Naad
Bij binnenkomst is het publiek
vergeten waar zij is: een warm
ontvangst, een aangename
temperatuur en de hartelijkheid van
de vele vrijwilligers doen daar een
schepje bovenop. In het midden van

de manage staat een grote tribune
met minder plezierige klapstoeltjes
met uitzicht op een mooi decor. In
één oogopslag krijgt het publiek
een kijkje in de Peel anno 1903. Het
biedt een duidelijk contrast tussen

arm en rijk, met aan de ene kant de
steenrijke directeur Kemperman van
de turfstrooiselfabriek. Een machtige
man, die zichzelf God van de Peel
waant. Deze egocentrische rol van
fabrieksdirecteur wordt knap neergezet

Aan de andere kant zie je het gezin
van peelwerkers Driek en Stien Vreren,
die geen cent te makken hebben. Hun
zoon Naad, gespeeld door Erik Snel, die
25 jaar bij Setovera is, heeft een studie
gevolgd, maar kan geen werk vinden
als schoolmeester. Noodgedwongen
gaat hij met zijn vader turfsteken in
de Peel, met onder zijn arm een kan
slappe thee en in plaats van spek
alleen maar vet op de boterham. Het
gezin bestaat verder uit dochter Gritje,
gespeeld door Belinda Verstegen, die
werk vindt als hoedenmaakster, maar
van een zeer koude kermis terugkomt.
Ook vader Driek, gespeeld door Marc
Vervoort, blijft niets bespaard. Hij wordt
geteisterd door een versleten pijnlijke
rug, die hij met dure jenever probeert
te verzachten. Zijn vrouw Stien is een
lieve vrouw en ondanks alle ellende
voel je de warmte van het gezin. Deze

rol wordt door Yvonne Janssen heel
goed neergezet.
Tussen deze twee uitersten, waar
de voertaal dialect uit verschillende
Noord-Limburgse kernen is, staat de
kerk. De pastoor, gespeeld door Cees
Takken, tiert en vloekt in onvervalst
algemeen beschaafd Nederlands over
normen en waarden. Hij spreekt arm en
rijk aan op hun gedrag, waar overigens
de kerk haar voordeel uit haalt.
Peelgoden is een mooi stuk met
zeer aangrijpende scenes, die handelen over het leven in de Peel. Je voelt
door enkele goede acteerprestaties
de pijn van mensen die weinig geld
hebben en het misbruik van macht.
Vooral de tirannie van fabrieksdirecteur Kemperman is een sterk staaltje
acteerwerk. De macht stijgt hem naar
zijn hoofd en dat wordt uiteindelijk
door niemand gepikt. Het decor is
prachtig, tot in detail uitgewerkt.
Regisseuse Karen Buwalda heeft in het
ruim twee uur durende stuk, geschreven door Louis Boonen, een mooi
drama weergegeven over het dagelijks
leven in de Peel anno 1903. Niet alleen
dankzij haar, maar vooral door de inzet
van acteurs, rekwisiteurs, technici en
vrijwilligers ziet het publiek de professionaliteit en grootse aanpak van een
amateurvereniging.
De première van Peelgoden was op
zaterdag 28 september en daarna volgen nog acht voorstellingen. Voor meer
informatie, kijk op www.setovera.nl

Kijkje in nieuw champignonpaviljoen
Het roept op zijn zachtst gezegd gemengde gevoelens op, het nieuwe champignonpaviljoen van Museum
De Locht in Melderslo. De een vindt het mooi en de ander heeft er zijn twijfels bij. Wie graag zijn eigen mening wil
vormen, kan op 13 en 20 oktober een kijkje nemen.

vogelkooisysteem”, zegt Jan Huys. Het
nadeel van betonspuiten is wel dat het
weersafhankelijk is. “Het mag dan niet
regenen en ook niet vriezen. Door de
slechte winter en het natte voorjaar
heeft de bouw van half december tot
1 april stil gelegen. Ik kan me nog
herinneren dat de aannemer vorig jaar
na de bouwvak zei: voor december ben
ik hier weg”, lacht Van den Brandt.

Museum gaat geld
opbrengen
Het zoeken naar een nieuwe aannemer leverde niet alleen tijdsverlies
op. Het nam ook een extra hap uit de
beschikbare financiën. “De nieuwe
constructie is inderdaad veel duurder”,
beaamt Henk Kemperman. “Het is
een verschil van twee ton. We hebben
wel een post onvoorzien, maar dat
betekent wel dat daar een groot deel
van naar het champignonpaviljoen is

Jan Huys, Erik van den Brandt en Henk Kemperman
Het steeltje van de paddenstoel
is klaar en bijna helemaal ingericht.
Deze zijde van het gebouw wordt ook
wel de culinaire kant genoemd. Er
staat een klein keukenblok, zodat er
straks als het museum geopend is ook
hapjes bereid kunnen worden. De hoed
van de paddenstoel vormt dadelijk
het tentoonstellingsgedeelte. Hier
kan de bezoeker de geschiedenis van
de champignonteelt door de eeuwen
heen, maar ook het heden en de toekomst bekijken. Omdat er zo veel vraag
is naar het nieuwe museum, opent het

op 13 en 20 oktober de deuren. Daarna
gaat het weer op slot. “De Locht is
tot en met 31 oktober nog elke dag
open”, legt Erik van den Brandt namens
de champignoncommissie uit. “In de
winter is het museum alleen geopend
op woensdag, zaterdag en zondag.
We kunnen dan alle tijd nemen om
het nieuwe champignonpaviljoen in te
richten.”

Vogelkooisysteem
Samen met directeur Henk
Kemperman en Jan Huys, eveneens lid

van de champignoncommissie, is hij
trots op het resultaat, al ging de voorbereiding niet zonder slag of stoot. “Het
eerste ontwerp ging simpel gezegd uit
van een ballon waar beton overheen
gegoten zou komen, waarna de ballon
kapot geprikt zou worden”, vertelt
Kemperman. “Deze aannemer ging
echter failliet en hij had het patent op
dit ontwerp. Dus moesten we op zoek
naar een alternatief.” De constructie is
nu gemaakt van tempexmateriaal met
aan de zijkanten betonijzer, waartegen beton is gespoten. “Een soort

gegaan.” De drie zijn ervan overtuigd
dat het nieuwe gebouw ook geld gaat
opbrengen. Het nieuwe paviljoen is
daarnaast mogelijk dankzij Europese
POP-subsidie en sponsoring door de
champignonsector. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven de ruimte
straks kan gebruiken voor bijvoorbeeld
bijeenkomsten met zakenpartners.

Uniek in Nederland
Museum De Locht was afgelopen
weekend aanwezig tijdens de opening
van de Week van de Smaak. Daar
werden foto’s getoond van het nieuwe
champignonpaviljoen. “Mensen zeiden:
goh, staat dat in Melderslo”, lacht
Kemperman. De reacties waren over
het algemeen positief, maar er zijn
ook kritische blikken. Het ontwerp was
echter een zeer bewuste keuze, zeggen
de drie. “Het wijkt inderdaad af van alle
andere gebouwen op dit terrein. Maar
dit is uniek in Nederland”, zegt Huys.

Stroop maken in
Museum De Locht
In Museum De Locht wordt op zondag 6 oktober de nieuwe stroopmakerij in gebruik genomen. Verder is er muziek van Draaiorgelclub
Noord-Limburg.
Met de herfsttijd is ook de tijd van
het stroop maken aangebroken. Hoe
dat in zijn werk gaat, is zondagmiddag te zien in de nieuwe stroopmakerij. De draaiorgelclub speelt muziek

op kleine zelfgemaakte draaiorgels.
Verder zijn er diverse wisselexposities
te zien.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

cultuur 29

Lottumse bisschop

Frans Schravenherdenking
In de kerk van Broekhuizenvorst worden op woensdag 9 oktober
slachtoffers van seksueel geweld herdacht. Er wordt dan tevens stilgestaan bij het leven van de Lottumse bisschop Frans Schraven.

Levende geschiedenis in
Kasteelse Bossen
Het Landelijk Plaftorm voor Levende Geschiedenis organiseert ook dit jaar weer een Festival Levende
Geschiedenis. Op het evenemententerrein Kasteelse Bossen in Horst deden zo’n 45 verenigingen en 650
vrijwilligers mee met het uitbeelden van verschillende tijdsperiodes in de geschiedenis.

Frans Schraven werd 75 jaar
geleden samen met acht missionarissen door Japanse militairen in de
Chinese stad Chengtingfu vermoord
omdat zij weigerde Chinese vrouwen
aan hen uit te leveren.

De heer Gijs Liefferink, medewerker van de SRTV, houdt deze
avond na de gebedsviering de
jaarlijkse Mgr. Schravenlezing over
het thema: vrouwen/mensenhandel
moderne slavernij.

Optreden zingende
zusters uit Vaals

Huidige China

Tijdens de herdenking is er een
optreden van de ‘zingende zusters’
uit Vaals. Deze internationale groep
zusters weet met haar gitaarmuziek en zang toehoorders te raken.
Samen met de landelijke organisatie
Stichting religieuzen tegen vrouwenhandel (SRTV) verzorgen zij deze
herdenking.

Kaarsen maken en de
tuin in de herfst

Op zondag 13 oktober 10.30 uur
gaat pater Jeroom Heyndrix in de
kerk van Broekhuizenvorst tijdens de
preek in op de betekenis van Frans
Schraven voor het huidige China.
Na de viering kan men tegen
12.30 uur deelnemen aan een lunch
in het Maaspaviljoen te Broekhuizen.
Voor meer informatie kijk op
www.mgrschraven.nl of bel met
045 544 54 19.

Bouw en hout
in goede handen!

In het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske wordt op zondag 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur het
maken van kaarsen gedemonstreerd. Bezoekers kunnen ook zelf kaarsen maken.
In het najaar zoeken bijen het
laatste stuifmeel voor het aanvullen
van hun wintervoorraad. Belangrijke
herfstplanten als verbena, aster en
struikklimop leveren hier in dit seizoen
nog volop gelegenheid voor. Kaarsen
van gesmolten, vloeibare bijenwas
kunnen in rubber mallen worden
gegoten of van vaste platen worden
gerold.

In de tuin is er ook voor mensen
van alles te zien te ruiken en te
proeven. Bessen, noten, zaden, maar
ook plantendelen met bijvoorbeeld
heilzame werking zijn deze periode te
vinden in de natuur. Met een gids van
IVN De Maasdorpen kunnen bezoekers
een rondje meelopen in het natuurgebied van de Kasteelse bossen. Na
terugkomst staan er in het Zoemhukske

meerdere natuurproducten klaar om
naar te kijken, te ruiken en te proeven.
Enkele imkers zijn aanwezig om
uitleg te geven over de honingbij en
haar leven. Het bijenseizoen is bijna ten
einde. De openstellingen van praktijkcentrum ´t Zoemhukske starten weer
de eerste zondagmiddag van april. Voor
meer informatie, kijk op www.zoemhukske.nl en www.ivn.nl/maasdorpen

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl
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Te koop Blitterswijckseweg
Broekhuizenvorst
landhuis

voor als u weet te waarderen:
✓ wonen in het
buitengebied
✓ zo de natuur in lopen
✓ levensloopbestendig
✓ 6 slaapkamers
✓ grote leefruimtes
✓ buiten leven op 2800 m2
✓ TOP afgewerkt
✓ VET gaaf wonen

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

KCS
BV Champignons
Koot
Gezocht per direct:
Allround medewerker m/v
(eventueel
Gezochtschoolverlater)
per direct:

Frühschoppen met blaaskapel
Reulsberger Muzikanten
Blaaskapel Reulsberger Muzikanten geeft op zondag 6 oktober een optreden bij Center Parcs
de Limburgse Peel. Zij gaat dan namelijk het frühschoppen muzikaal omlijsten. Het früschoppen vindt
plaats van 11.00 tot 13.00 uur.

Service B.V.

Allround medewerker m/v

Wij zoeken iemand die van aanpakken weet
Geen
9 tot 5 mentaliteit
(eventueel
schoolverlater)

Sollicitaties
via mail:
info@freshchamp.com
• Wij zoeken
iemand
die van aanpakken weet
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Sollicitaties via mail: info@freshchamp.com
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Schuif aan
tafel bij onze
adviseurs!

Oriënteren is
kosteloos
077 389 84 00

Snel een afspraak
met een deskundig
adviseur

Kom vrijdag 4 of zaterdag 5 oktober naar het WoonEvent in de winkel van Startpunt Wonen aan
de Kerkstraat 5 in Horst. Onze adviseurs beantwoorden graag al uw financiële vragen over wonen.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

WoonEvent
Vrijdag 4 oktober: 18:30
tot 21

:30 uur en zaterdag 5 okto

ber: 10:00 tot 15:00 uur
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Vogels vliegen om de molen
De Limburgse Molendag wordt op komend weekend gevierd in de Houthuizermolen in Lottum en molen Eendracht maakt Macht in Meterik. Het thema
van de viering in Lottum is Vogels vliegen om de molen.

NATUURLIJK
met Bram

Valkerij De Havikshoeve uit
Wellerlooi is op zondag 6 oktober met
twaalf tot vijftien roofvogels aanwezig
bij de Lottumse molen. Zij hebben
onder andere uilen, buizerds, valken,
een arend, een gier en een raaf mee.
De vogels zijn de hele dag te bezichtigen en te fotograferen. Om 15.00 uur
vindt een roofvogeldemonstratie plaats.

Kirsty
McGee bij
Cambrinus
Cambrinus muziekpodium
ontvangt de Britse Kirsty McGee
op zondag 6 oktober op haar
podium. Kirsty McGee is een van
de meest gerespecteerde Engelse
singer-songwriters van haar generatie. Haar maatschappij-kritische
visie en haar emotionele bewogenheid worden onderbouwd en
versterkt door haar excentrieke
manier van leven.
McGee is een onafhankelijke,
kritische zangeres die haar eigen
weg bewandelt. Terwijl ze met
haar stem de ontspannen sfeer kan
oproepen van een nachtclub, nestelen haar songs zich tegelijkertijd
ongevraagd onder je huid.
Ze boeit met haar krachtige
stem, de mooie intiem gezongen
songs en haar sterke spel op gitaar.
Met band of solo, de sfeer bij Kirsty
McGee blijft nagenoeg hetzelfde,
altijd intiem maar tegelijk rijk van
kleur.
McGee is niet doorsnee en zo
klinkt ze ook niet. Met haar debuut
Honeysuckle (2002) werd ze dan
ook meteen genomineerd voor een
BBC 2 Folk Award als beste nieuwkomer. Haar laatste en vijfde album
heet heel toepasselijk No. 5. Hoewel
de muziek van Kirsty McGee verwantschap vertoont met de Engelse
folk, is ze bepaald niet puristisch en
verwerkt ze net zo makkelijk invloeden uit New Orleans, bluegrass of
oldtime jazz in haar werk.
Kirsty McGee treedt als duo aan.
Wie haar begeleider zal zijn, is nu
nog niet bekend. Het concert begint
om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Er is livemuziek op het terras van
de molen. Van 11.00 tot 14.00 uur
treedt het accordeonduo Mart en Lea
uit Castenray op. Daarna is het de
beurt aan troubadour Math Craenmehr.
Ook zijn versgebakken molenbrood,
diverse soorten meel, honing en wafels
te koop. De molen is de hele dag te
bezichtigen en er wordt uitleg gegeven

over de werking. De molendag in
Lottum duurt van 11.00 tot 17.00
uur. De Meterikse molen is zaterdag
én zondag open van 10.00 tot 17.00
uur. Bezoekers kunnen bekijken hoe
met de historische molen uit 1899
gemalen wordt met de wind en het
gebied rond de molen, dat dit jaar
grondig veranderd is, eens van dichtbij

bekijken. In de dit jaar ingerichte
maalderij kan men tarwe, spelt, rogge
en boekweit kopen, dat vervolgens
vers wordt gemalen. De drie mulders
geven uitleg en delen hun passie
voor dit staaltje cultuurhistorisch en
technisch erfgoed. De Meterikse molen
is daarnaast iedere zaterdagmiddag
open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaggenhouwers maken
LVK-logo bekend
Dit jaar heeft Gekke Moandaagsvereniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst de eer om het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) te organiseren. De vereniging heeft een aparte stichting op gericht,
Stichting Evenementen GMV De Plaggenhouwers, waarbij verschillende commissies ervoor zorgen dat het LVK
een succes wordt.

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3 Vrouwen en
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Primavera
Essentiële oliën
Krachten uit de natuur
voor uw gezondheid
Wanneer het najaar weer
begint kunnen verkoudheid en
griep weer regelmatig de kop op
steken.
De Cold Therapie producten
van Primavera zijn kant en klaar en
geven verlichting bij verkoudheid.
Er is een Balsem, om de rug/borst
mee in te wrijven. Heerlijk is de
Kussenspray, je zuivert er de lucht
mee en het is natuurlijk ook voor
op je kussen. De Roll-on, een roller
om direct op de nek en slapen te
gebruiken. Het Geurmengsel voor
de geur lamp of het stoombad en
er is een Badolie die aangenaam
en verlichtend werkt bij
verkoudheid.

Tip
De presentatie van het logo voor
het LVK 2014 vond plaats op zaterdag
28 september. Tijs Meeuwis, voorzitter
van GMV De Plaggenhouwers: “Over
alle elementen in het logo is goed
nagedacht. Sowieso is het mannetje
van Stichting LVK erin verwerkt, maar
we hebben er onze eigen draai aan
gegeven. Ons motto is: Doa zit meziek
in, vandaar de muzieknoten in het logo
en de kleuren van De Plaggenhouwers,
rood, blauw en geel zitten ook in het
logo. Het evenement vindt plaats in
de ZON-veilinghallen, daarom is er
een zon op de achtergrond te zien. Tot
slot vindt het evenement plaats op 14
februari, Valentijnsdag. Hier verwijzen

de hartjes naar. Over alle elementen is
goed nagedacht.”
Tijs over de voorbereidingen
van het LVK: “We zijn het LVK op dit
moment met 25 à 30 mensen aan het
organiseren en doordat we verschillende commissies hebben, zijn de
taken goed verdeeld. We hebben
bijvoorbeeld een commissie techniek
die de veilinghallen moet gaan indelen. Er moet gekeken worden waar
de bar komt en het podium. Naast
de verschillende commissies hebben
we ook vrijwilligers nodig, ongeveer
250 mensen die zich op de avond zelf
bezig zullen houden met verschillende
taken.”

Er komt veel kijken bij het organiseren van het LVK. Tijs: “We werken
samen met verschillende partners als
L1 en Stichting LVK. Ook gemeente
Horst aan de Maas is betrokken bij
de organisatie. Het LVK vindt plaats
in Grubbenvorst, maar omdat de
hallen op het grondgebied van Venlo
staan, werken we ook samen met
gemeente Venlo. Alle partijen zijn
enthousiast en de samenwerking is
goed. We werken gericht toe naar
14 februari en ik denk dat het veel
voldoening zal geven op die dag
zelf. We willen Grubbenvorst en
de GMV De Plaggenhouwers op de
kaart zetten.“

Maak uw eigen mengsel.
In 30 ml. amandel olie doe je
9 dr. Ravintsara, 9 dr. Eucalytus
Radiata, 3 dr. Lavendel fijn,
3 dr. Rozenhout en 3 dr. Manuka,
masseer hier een aantal keren
per dag de rug en/of borst
mee in.

Dit advies wordt u aangeboden door

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com
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Björn van Berkel wint
Grubbenvorster Liedjeskonkoer
De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst openden hun nieuwe vastenoavendseizoen op zaterdag 28 september
met de liedjesaovend. Tijdens de avond stonden veel deelnemers op de planken, die extra gestimuleerd werden
door de organisatie van de LVK-finale in Grubbenvorst in 2014.

Concert voor
jubilerende dirigent
De muziekkorpsen fanfare Les Montagnards uit Bergen, fanfare
Vriendenkring uit Swolgen en fanfare Monte Corona uit Kronenberg en
Evertsoord geven op zaterdag 5 oktober een gezamenlijk concert. Dit optreden staat in het teken van het 40-jarig jubileum van dirigent Chris Cuppen.

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

Björn van Berkel, die na een
afwezigheid van een aantal jaar dit jaar
samen met Martijn de Jong de muziek
schreef voor het nummer Vastenaovend
belaeve, won het liedjesconcours.
De muziek werd gemaakt door Martijn
de Jong. Voor een volle zaal wer-

Drie muziekkorpsen

den elf liedjes ten gehore gebracht.
Als tweede eindigden Bep en Nel (Eef
en Mayke) met hun liedje Weej viere
ut same op muziek van Marcel Engelen.
Derde werden De Sieskes met Pils,
een liedje van Geert Verschueren en
Marij Gijsen. De beste drie nummers

worden ingestuurd voor het Limburgs
Vastenaovend Liedjeskonkoer. Winnaars
van het jeugdliedjesconcours zijn Roos
en Jikke Straten. De Straotjes brachten
hun nummer Project V met tekst en
muziek van Tanja Vastbinder het beste
van de jeugd.

Chris Cuppen uit America heeft
zijn sporen ruimschoots verdiend
en is in de Limburgse muziekwereld dan ook een bekende dirigent.
Cuppen startte in 1970 als dirigent
bij de jeugdfanfare van America
waarmee hij in 1972 een eerste prijs
met promotie van de vierde naar
de derde afdeling behaalde. Enkele
jaren later zorgde een ongeval ervoor
dat hij zijn beroep als tuinder niet
meer kon uitoefenen. Gestimuleerd
door de toenmalige dirigent van
America, Leon Adams, besloot hij
in 1974 op 29-jarige leeftijd naar
het conservatorium te gaan. Vier
jaar later behaalde hij zijn diploma
hafa-directie. In 1980 verwierf hij zijn
diploma docerend musicus tuba. Chris
is vanaf 1973 dirigent van fanfare
Vriendenkring Swolgen en sinds
1974 dirigent van Les Montagnards
van Bergen. Van 1986 tot 1994
dirigeerde hij fanfare Dorpsklank

Castenray met als hoogtepunt het
in 1993 behalen van het WMC
kampioenschap te Kerkrade in de
derde divisie fanfare. Van 1987 tot
1999 was hij de muzikale leider van
fanfare Vriendenkring van Overloon.
Chris is ook dirigent geweest van
fanfare Monte Corona te Kronenberg
en Evertsoord, van 1977 tot 1986
en harmonie de Vriendenkring in
Well van 1975 tot 1986. Tevens is
hij vanaf 1987 hoofddocent koper
aan de Gennepse muziekschool en
geeft hij les aan Kreato te Thorn. Van
1999 tot eind 2009 dirigeerde hij
fanfare St. Aldegondis van Maasbree.
Daarnaast was hij een korte periode
dirigent van harmonie Eendracht
te Tegelen en op dit moment is hij
dirigent van fanfare St. Nicolaas
Broekhuizen. Het gezamenlijk concert
van de drie korpsen vindt plaats in
gemeenschapshuis De Torrekoel in
Kronenberg en start om 20.30 uur.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Graslandbeheer wordt steeds
belangrijker. Stijgende voerprijzen
voor aan te kopen krachtvoer,
ruwvoer en bijproducten maken dat
goed en veel eigen ruwvoer steeds
belangrijker wordt. Wij bieden u
vanaf heden de mogelijkheid uw
grasland te bewerken met de
He Va Grass Roller.
De door ons aangeschafte machine
combineert meerdere bewerkingen,
te weten:

Goed grasland levert
2.484 KVEM meer op
dan slecht grasland.
Dit staat gelijk aan
€546,00 per Hectare.
(bron Barenburg)

1) Egaliseren door verend opgehangen
egalisatiebord;
2) Intensief eggen met 2 rijen zware
veertanden die de graszode uitkrabben;
3) Bijzaaien van graszaad
(onderhoudsgift) om uw graszode jong
en fris te houden;
4) Aanrollen door zware rol,
vastleggen van graszaad voor een
optimale opkomst.
In het voorjaar is de Grass Roller de
optimale machine om het grasland te

100 VEM meer in ruwvoer
levert kostprijsdaling van
1,5 cent / kg melk.
(bron Agrifrim)

verzorgen en waar nodig door te
zaaien (reparatie) Denk aan het verticuteren van uw gazon: een intensieve
bewerking van de graszode geeft de
beste grasmat. De Grass Roller is
tevens bijzonder geschikt om in de
nazomer het grasland te bewerken en
tegelijkertijd een onderhoudsgift met
graszaad te geven. Het graszaad kan
zich optimaal ontwikkelen omdat er
voldoende vocht beschikbaar is en de
concurrentie van bestaande grassen
minder is als in het voorjaar.

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

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

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Goed Grasland bestaat
uit minimaal 80% goede
grassen. 50% van het
grasland in Nederland is
onder de maat!
(bron Eurograss)

Houd uw grasland in optimale conditie. Investeer jaarlijks een klein
bedrag in graslandonderhoud voor een betere zode met jong en fris
gras. Uitstellen / voorkomen van grote uitgaven en opbrengstderving
door volledig te moeten vernieuwen. Meer en vooral een betere
kwaliteit ruwvoer merkt u dagelijks in uw portemonnee.
Wij adviseren u graag voor een oplossing op maat!
Informeer naar het aantrekkelijke introductie tarief, probeer en overtuig uzelf:

Graslandonderhoud rendeert, uw kostprijs profiteert!

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

PLEET
M
O
C
R
E
BADKAM TAGE E 9999,00*
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RDEN

ORWAA
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Nieuwe bassist voor
Rowwen Hèze

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

Rowwen Hèze heeft in de persoon van Wladimir Geels een nieuwe bassist gevonden. Geels is de vervanger van
Jan Philipsen die onlangs aankondigde als bandlid te stoppen.

Het centrum van Horst stond zondag 29 september in het teken van
de Peelkabouters en koopzondag. Er was een rode lopershow, mensen
konden deelnemen aan het NK spijkerbroekhangen en de Bronzen
Wijsneus werd uitgereikt aan Tiny Koppes uit Meerlo.
Derde van links: nieuwe bassist Wladimir Geels (Foto: Rowwen Hèze)

Optreden Con Amore
Gemengd koor Con Amore uit Baexem treedt op zondag 6 oktober op in
de St. Lambertuskerk in Horst. Con Amore is een vierstemmig koor dat
bestaat uit vijftig leden.
Het koor zingt van klassieke muziek
tot jazz, pop en musical. Het koor staat
onder leiding van de Wit-Russische
Veronika Peerboom Chujanova. Om

10.30 uur luistert het koor de mis in
de Lambertuskerk in Horst op. Het koor
wordt daarbij begeleid door pianist Jos
Grootjans.

PROMS-concert
Carla Mafﬁoletti
Carla Maffioletti zingt in Grubbenvorst op het 35e PROMS-concert op
zondag 6 oktober om 12.15 uur in de parochiekerk. Maffioletti is bekend als
kleine, blonde sopraan van André Rieu en wordt ook wel de Braziliaanse
nachtegaal genoemd.
Maffioletti treedt op met het
Venloos Gemengd Koor Zanglust. Dit
koor is enkele jaren geleden ontstaan
uit een fusie van het Venloos Gemengd
Koor en het Tegelse koor Zanglust,
geleid door dirigent Hans Luesink.
In de samenstelling van het
programma krijgt Carla Maffiioletti
uitgebreid de kans te schitteren in
haar sterke kanten: zij kan ingetogen
acteren, wat te horen zal zijn in de aria
Casta diva van Bellini, maar ze kan ook
alle acteerregisters opentrekken in de
uitbundige Poppenaria van Jacques
Offenbach. Het koor heeft in al haar
liederen een begeleidende of ondersteunende rol.

Ook pianiste Marielle Frijns, de
vaste begeleidster van het koor, werkt
mee: zij is sinds haar conservatoriumtijd in Maastricht bevriend met Carla
Maffioletti en heeft met haar opgetreden. Een instrumentale bijdrage wordt
daarnaast gegeven door blazerskwintet
Mosa Brass van Maastrichtse conservatoriumstudenten. Zij hebben een
prominente rol in het traditionele slotstuk, het gezamenlijke Land of Hope
and Glory.
Het PROMS-concert is lichtklassiek,
laagdrempelig en toegankelijk voor een
breed publiek. Het concert is gratis te
bezoeken en begint om 12.15 uur. De
kerk gaat open om 11.45 uur.

De 43-jarige Wladimir Geels is
afkomstig uit Sittard, maar werd
geboren in Eindhoven. Hij studeerde
aan het conservatorium in Rotterdam
en speelde bij bands als Noordkaap
en Triggerfinger. De afgelopen
vijftien jaar werkte hij voornamelijk
in de Belgische muziek scene met
muzikanten als Jan Leyers en Rik De
Leeuw. Als docent en bandcoach was
hij actief op diverse muziekscholen
in Midden- en Zuid-Limburg en
de afgelopen drie jaar bij rock- en
popacademie PXL-Music in Hasselt.

Geels geeft aan een goed gevoel
te hebben over zijn carrièrestap.
“Het voelt allemaal als een soort
thuiskomen. Ik ken als vanouds het
echte Limburg-gevoel en met de
mannen klikte het meteen, dat geldt
voor het muzikale én het persoonlijke
vlak. Wat ik met de fans gemeen heb,
is onze liefde voor Rowwen Hèze en
alles waar de band voor staat.”
Dat gevoel wordt onderschreven door Rowwen Hèze-manager
Rudy Havermans. “Wladimir is een
grote aanwinst voor de band. Hij had

Rommelmarkt
Mèrthal Horst
Zon 6 oktober

& kunststof kozijnen

9.30/15.30 u

Gasthuisstr 5961 GA
A73 afrit 11 en volg de borden

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

www.carbootsalehorst.nl
( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

Fanfare Vriendenkring uit Swolgen organiseert zaterdag 12 oktober het
promsconcert MUSIC, the second edition. Het concert vindt plaats in stal
De Leygraaf aan de Donkstraat in Swolgen.
dorp. De manege van de familie Poels
wordt omgetoverd in een concertlocatie die naast staplaatsen beschikt over
voldoende zitplaatsen. De opzet is nog
grootser dan voorheen. Het podium,
lichteffecten en het geluid zullen nog
spectaculairder zijn, belooft de fanfare.
Kijk voor meer informatie over het concert op www.musicswolgen.nl

h u i s r a a d

25%
KORTING
op tafels, stoelen en kasten
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl
VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

Vissers Olie heeft zich naast de
groothandel in motorbrandstoffen en smeermiddelen
gespecialiseerd in het exploiteren
van tankstations.

In 2011 organiseerde de fanfare
de eerste editie van het promsconcert
MUSIC. Dit staat voor Music Unlimited
Swolgen In Concert. De dirigent, de
muzikanten en de artiesten zetten zich
in om iedereen een onvergetelijke
avond te bezorgen. De muzikanten van
de fanfare worden deze avond ondersteund door diverse artiesten uit het

•

Door het enorme aanbod tot 13 oktober

Fanfare Swolgen

Promsconcert MUSIC

tijdens de audities aan een half woord
genoeg en viel meteen goed bij alle
bandleden. We hadden snel door dat
hij prima binnen het collectief zou
passen.”
De nieuwe bassist draait meteen
mee in de voorbereiding van de
nieuwe theatertour ’n Hemel Op Aarde
en zal ook de baspartijen voor een
nieuw album op zich nemen.
Jan Philipsen neemt afscheid
van de band en fans tijdens de
Slotconcerten van 1 tot en met
3 november.

Wegens vervanging tijdens zwangerschapsverlof zoeken wij,
per direct, voor onze administratie aan de Stationsstraat te Horst een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
FULLTIME

Ons betrokken team staat garant
voor optimale service en kwaliteit.
Wij leveren op dynamische,
duurzame en klantgerichte wijze
alles voor uw vooruitgang.

Geïnteresseerd?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersolie.nl/vacatures
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Vossenjacht

za 5 oktober 12.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: kerkplein

Sooske Nollen
za 5 oktober 19.00-22.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

03
10

Grubbenvorst
35e Promsconcert

zo 6 oktober 12.15 uur
Locatie: O.L. Vrouw
Tenhemelopnemingskerk

Horst

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

Optreden Con Amore

Dorpsraadvergadering

zo 6 oktober 10.30 uur
Organisatie: Gemengd koor
Con Amore
Locatie: St. Lambertuskerk

wo 9 oktober 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Dierenzegening

Jungle Book

zo 6 oktober 11.30 uur
Locatie: atrium Lambertuskerk

De herfst proeven,
zien en doen
zo 6 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Kantkloscafé
Jubileumavond en receptie
za 5 oktober 19.30 uur
Organisatie:
Jong Nederland America
Locatie: Blokhut Ôs thoês

Frühschoppen
zo 6 oktober 11.00-13.00 uur
Organisatie: blaaskapel
Reulsberger Muzikanten
Locatie: Center Parcs
De Limburgse Peel

vr 4 oktober 14.00 uur
Locatie:
Museum De Kantfabriek

Lezing jeugdschrijfster
Christian Rutten

zo 6 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Optreden Kirsty McGee

Vinyl Escort met
Niks Draait Door-dj’s

Rijvaardigheidsritten 50+

vr 4 oktober 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

zo 6 oktober 13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

The Village Festival 2013

Dorpsraadvergadering
met B&W

za 5 oktober
21.00-05.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

wo 9 oktober 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Zandhazentocht

Broekhuizenvorst

zo 6 oktober 08.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: café De Beurs

Frans Schraven-herdenking

zo 6 oktober 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

di 8 oktober 13.30 uur
Organisatie: VVN afdeling Horst
aan de Maas
Locatie: kantine sportpark Ter Horst

Kronenberg
Toneelvoorstelling
Peelgoden

za 5 en zo 6 oktober
Organisatie: Setovera
Locatie: manege D’n Umswing

Jubileumsconcert Chris Cuppen
Rommelmarkt
zo 6 oktober
09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

vr 4 oktober 19.00 -20.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Lottum
Locatie: H. Gertrudiskerk

Kampioensreceptie
vr 4 oktober 19.30-20.30 uur
Organisatie: pony- en ruiterclub
Lottum
Locatie: rijhal Hoogveld

Tomorrowland Night
vr 4 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Vogels vliegen om de molen

vr 4 oktober
19.00-20.00 uur
Locatie: BiblioNu

Openstelling

wo 9 oktober
Organisatie: Stichting Religieuzen
tegen Vrouwenhandel en de
Zingende Zusters
Locatie: H. Naam Jezuskerk

Wandeling met natuurgidsen
door Kasteelse Bossen

Lottum

za 5 oktober 20.30 uur
Organisatie: fanfares Monte
Corona, Vriendenkring en Les
Montagnards
Locatie: De Torrekoel

zo 6 oktober 11.00-17.00 uur
Organisatie: Valkerij De
Havikshoeve
Locatie: Houthuizermolen

Naast veel enthousiasme is er
ook veel geld nodig voor de ijsbaan.
Het bedrijfsleven heeft ook in

Horst en omgeving heeft last van de
economische situatie. Ondernemers
helpen graag, maar Stichting IJsbaan

Horst doet ook een dringend beroep op
families, buurtverenigingen, sportclubs
en burgerinitiatieven. Als veel partijen

Croes Control: Dierendag
edition
vr 4 oktober
Locatie: Croes Moeke

Kampioensclubmatch voor
Belgische herdershonden
zo 6 oktober 08.00 uur
Organisatie: Belgische Herderclub
Nederland
Locatie: Dierencentrum Sevenum

Hobbytentoonstelling
zo 6 oktober 11.00 – 16.30 uur
Organisatie: Gehandicapten- en
ziekenvereniging Sevenum
Locatie: Blokhut Jongeren Gilde

Accordeondag en open
podium
zo 6 oktober 13.00 – 18.00 uur
Organisatie: trio Buddiger
Locatie: De Schatberg

10-jarig jubileum

Melderslo

do 10 oktober 18.30 uur
Organisatie: gebedsgroep Pater
Pio
Locatie: parochiekerk

zo 6 oktober 09.30 uur
Organisatie: Rijvereniging en
ponyclub De Dravertjes
Locatie: ruiterterrein

Tienray

Clubkampioenschappen

Stroopmaken en muziek

Buffalo avond
vr 4 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 6 oktober 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Limburgs molenweekend
za 5 en zo 6 oktober
10.00-17.00 uur
Locatie: molen Eendracht
maakt Macht

Schouders onder ijsbaan
Horst centrum

Het doel is simpel: een gezellig ijsbaan in Horst centrum en kerstsfeer in hartje Horst. De weg ernaartoe is niet
eenvoudig. Een handvol vrijwilligers spant zich in om ook dit jaar weer een ijsbaan te realiseren op het
Wilhelminaplein, want de verplaatsing naar het Lambertusplein is dit jaar nog niet aan de orde.

Sevenum

Sponsor
meter
Tussenstand
de schouders er onder zetten kan het
nodige geldbedrag aan sponsoring
opgebracht worden. Elke vierkante
meter ijs wordt ‘verkocht’ voor
100 euro, exclusief btw.
In totaal moet er 500 vierkante
meter verkocht worden om
verantwoord aan de klus te kunnen
beginnen. Gemeente Horst aan de
Maas zal haar steentje bijdragen.
Het promoteam was afgelopen
weekend al actief in het centrum.
De eerste sponsoren hebben zich al
gemeld en dus staat de ‘sponsormeter’
op zes procent. Dat wil zeggen dat er
nog lange weg te gaan is.
Denk dus niet dat alleen
bedrijven de ijsbaan kunnen steunen.
Ook vriendengroepen, buurten,
voetbalelftallen, waterpoloteams of
particulieren kunnen een meter ijs
kopen. Denk ook niet dat die ene
meter het verschil niet zal maken:
elke meter telt.
Via www.ijsbaanhorst.nl kun je
direct ijs kopen. Ook de tegenprestatie
vanuit de stichting staat daar vermeldt.

500 m2

6%
Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 500 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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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

11.00

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

Broekhuizen

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

Sevenum

zondag
maandag
dinsdag

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

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & 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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost

zondag

zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst

Liedjesavond
D’n Dreumel
In ’t Gasthoês in Horst strijden zaterdag 12 oktober zeventien deelnemers
om een plaatsje op de nieuwe Dreumel-cd. Dan vindt namelijk de
Liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst plaats.
Niet alleen de jury gaat deze avond
de optredens beoordelen. Ook het
publiek heeft een stem. De Liedjesavond wordt opgeluisterd door Eva
Wijnen onder begeleiding van de band
Otherwise en Coen Janssen. Ook de

Dansgarde van D’n Dreumel ontbreekt
deze avond niet. De kaartenverkoop van
deze avond is op 12 oktober om 10.00
uur in ’t Gasthoês. De verkoop van de
Dreumel CD 2013 is op 18 januari 2014.
De uitslag is tegen middernacht bekend.

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> 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

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

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

Meerlo
zondag
donderdag

Nieuw in Sevenum:

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum

(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

zaterdag
zondag
maandag

(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

09.45

Griendtsveen

Venlo

Venray

Heilige mis

service 35

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

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
Voor openingstijden: zie website

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

www.mathpeeters.nl
Voortaan

zaterdagavond open!
Vanaf zaterdag 5 oktober 2013

Happy Hour!
Elke zaterdag van 17.00- 19.00 uur

Tandarts

2 gangen-menu naar keuze
voor maar€E 12,50 p.p.

Spoedgevallendienst
4 t/m 10 oktober 2013
Kies Mondzorg Velden
Kloosterstraat 10, Velden
T 077 472 24 86

keuze uit alle soepen / keuze uit alle hoofdgerechten.
Deze aanbieding geldt op alle zaterdagen en alleen
als u tussen 17.00 en 19.00 uur bestelt.
Ook na 19.00 uur bent u nog van harte welkom,
maar dan kunt u geen gebruik meer maken van onze
Happy Hour aanbieding (de keuken is open tot 20.00 uur).

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

Tot gauw!

ewenst!
reserveren g

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Kerkstraat 16 5961 GD Horst Tel: 077 - 398 60 60

36

nieuws
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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

5-7-2013 16:05:09

