gemeentenieuws pagina

17

24
10
2

0

1

3

Kruisen en kapellen – Veldkruis Hofweg America

pagina

04

De
Smêlentôs viert
50-jarig
bestaan
pagina

02

Gevallen
voor het
vaderland
pagina

07

‘Dingen
die echt
gebeuren
vind ik
saai’
pagina

22

Via de
Miëterik:
een echte
familievoorstelling
pagina

27

’Dit wordt echt ons feest’
De Sevenumse garagerockband The Mothmen, bestaande uit broers Erik (26) en Peter (29)
Muijsenberg en Mike Peeters (21), heeft grootse plannen. Op zaterdag 26 oktober organiseert
de band haar The Mothmen’s Annual Halloween Extravaganza. “Er komt één moment in het jaar
dat voor ons is. Dan staan wij even in de spotlight.”

www.ahhorst.nl
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Rocken op je eigen festival. Het
leek Erik, Peter en Mike een super idee.
“Dan heb je eindelijk eens het heft in
eigen handen en hoef je niet zo’n lullig

Niet vergeten!
26 oktober 2013

Wintertijd

mailtje te sturen of je alsjeblieft ergens
mag komen spelen”, vertelt Peter.
Hun feest, The Mothmen’s Annual
Halloween Extravaganza, moet een
jaarlijks terugkerend event worden.
“Halloween wordt in Engeland en
Amerika gevierd. Uit die landen halen
wij ook vaker onze inspiratie voor
nieuwe nummers.”
De mannen bruisen van de ideeën.
Het liefst zouden ze hun feest in
een oude verlaten schuur houden,
maar bij de eerste editie willen ze
niet te veel afwijken van hun vaste
locatie, hun thuishonk OJC Walhalla.
“Als we 150 bezoekers hebben, zijn
we tevreden voor een eerste keer.
Uiteindelijk willen we net zoals
Rowwen Hèze een vaste datum hebben
voor ons feest. Dat we kunnen zeggen:
dit is ons weekend.”

Laaghangende rook

www.horst-centrum.nl

Toch vullen ze zelf niet het hele
programma. Twee Belgische bands van
hetzelfde kaliber, The Red Light Rumors
en Los Venturas, komen ook spelen
op het feest. Voor het feest wordt OJC
Walhalla helemaal versierd en draait
het Sevenumse dj-collectief Dansvoer.
Lees verder op pagina 21
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De Smêlentôs viert 50-jarig bestaan

‘Gemeenschapshuis Evertsoord is van
levensbelang’
Gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord bestaat vijftig jaar. Om
dat te vieren organiseren Lies Rops, Jan Dinghs en Lei Bouten uit Evertsoord
op zaterdag 26 oktober met de andere bestuursleden van stichting gemeenschapshuis De Smêlentôs Evertsoord een discoavond. De activiteiten
beginnen om 14.00 uur voor kinderen en om 20.00 uur voor volwassenen.
In de jaren 50 werd het gemeenschapshuis in Evertsoord gebouwd,
weten Lies, Jan en Lei. In eerste instantie werd het gebouwd als dependance
van de Boerenbond in Sevenum.
“Boeren uit Evertsoord gingen altijd
kunstmest halen met paard en wagen.
Dan waren ze zo lang onderweg dat de
Boerenbond na een tijd heeft besloten
een dependance in Evertsoord te plaatsen”, vertelt Jan.
Toen de Boerenbond uit de
schuur vertrok, werd er een nieuwe
bestemming voor het gebouw
gezocht. “Dat was in 1963. Toen werd
de schuur als gemeenschapshuis in
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gebruik genomen”, weet Lei. De schuur
had nog geen naam, maar was al
snel niet meer weg te denken uit
Evertsoord. “Het was toen al de enige
ontmoetingsplek in het dorp. Je ging
er altijd naar toe voor gezelligheid.
Er werd van alles georganiseerd.”

Als we dit verliezen
valt Evertsoord uiteen
Het gemeenschapshuis kreeg
in 1983 de naam De Smêlentôs.
“Zo’n belangrijke ontmoetingsplek
had het dorp nooit gekend”, gaat Lies
verder. En nu, 30 jaar later, beseffen
de vrijwilligers van De Smêlentôs hoe
belangrijk het is om het gemeenschapshuis voor het dorp te behouden.
Jan: “Het is ieder jaar hard werken en
hopen dat we overleven. We vechten
ervoor, want als we dit verliezen, valt
Evertsoord uiteen.”
Het gemeenschapshuis wordt door
het hele dorp gedragen. De jongeren
van Jong Nederland gebruiken het als
clubhuis en ook de vroegere voetbalvereniging was in het gebouw ondergebracht. “Alles speelt zich hier af.
Vroeger vierden we hier onder andere
Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar.
Het functioneerde zelfs enige tijd
als dorpscafé na de kerkdienst. Dan
kwamen we hier samen”, vertelt Lies.
Om aan te geven hoe belangrijk
het gemeenschapshuis is voor de
leefbaarheid van het dorp, halen Lies,
Jan en Lei de jaarlijkse barbecue aan.
“Iedereen uit Evertsoord mag zich

daarvoor opgeven. Dit jaar hebben
we, net als in voorgaande jaren, zo’n
150 aanmeldingen. Dat zegt genoeg
in een dorp als Evertsoord. Dan wordt
het door iedereen gedragen. Jong en
oud, iedereen komt”, zegt Jan.

het dan met de gemeente en met
andere buurthuizen, want iedereen
loopt tegen dit probleem aan. Er is
geld tekort.”
Lies, Jan en Lei durven af en toe
voorzichtig over de toekomst van De
Smêlentôs te denken. Lies: “We weten
dat de verenigingen in Evertsoord
steeds kleiner worden. Er is minder
De eerste generatie gebruikers
aanwas, omdat de jeugd uit het dorp
is er nu niet meer. Lies, Jan en Lei
weggaat. Dat snappen we ook wel,
werken ieder jaar hard om alles
gefinancierd te krijgen in het gemeen- maar als we dan iets organiseren en
we hebben hulp nodig, dan staan er
schapshuis. “Je kunt je voorstellen
wel weer jonge en oudere mensen
dat er in zo’n gebouw van alles aan
klaar. Ze zijn er dus toch als het erop
vervanging toe is. Dat geld moet
ergens vandaan komen. We bespreken aankomt.”

Dan staat iedereen er

In de toekomst wil het bestuur
van stichting gemeenschapshuis De
Smêlentôs Evertsoord de kansen voor
behoud van het gebouw vergroten.

Weggevallen
inkomsten opvangen
Lies: “Als er andere inkomsten
wegvallen, moet je die opvangen. We
zijn er nu mee bezig de activiteiten in
dit gebouw. Het is een mooie locatie en
er is van alles mogelijk. Als we maar
blijven kijken naar nieuwe oplossingen
kan het gemeenschapshuis nog jaren
bestaan.”

Fürstenbergstraat Sevenum

Gemeente sluit pan- Man aangehouden
den bij drugsvondst voor mishandeling
Burgemeester Kees van Rooij van gemeente Horst aan de Maas heeft
op 16 oktober nieuwe beleidsregels vastgesteld die betrekking hebben
op de Opiumwet. In die nieuwe regels staat dat woningen en bedrijven
waar drugs gevonden worden, direct gesloten worden.
Het doel van deze nieuwe maatregel is om drugshandel en hennepteelt in woningen en bedrijven verder
te ontmoedigen. Ook wil burgemeester Kees van Rooij door middel van
deze maatregel drugscriminaliteit
bestrijden.
Volgens de gemeente zorgen
drugshandel en hennepteelt voor veel
overlast, verloedering en brandgevaarlijke situaties. Ook zouden panden
waar drugs worden verhandeld of
gekweekt andere criminele activiteiten aantrekken.

Woningsluiting
van drie maanden
In het nieuwe beleid sluit de
gemeente woningen en bedrijfspanden als er meer dan een halve
gram harddrugs of meer dan vijf

gram softdrugs gevonden wordt. Ook
bij het aantreffen van meer dan vijf
hennepplanten wordt de woning of
het bedrijf gesloten. Voor een woning
geldt voor het vinden van drugs een
sluiting van minimaal drie maanden.
Voor bedrijven geldt een sluiting van
minimaal zes maanden. De maximale
sluiting duurt 36 maanden. Deze
sanctie komt bovenop de strafrechtelijke aanpak door justitie en de fiscale
gevolgen die de belastingdienst stelt.
Het uitgangspunt dat voor alle
overtredingen geldt, is het one strike,
you are out-principe. Dit betekent
dat er bij een vondst van verdovende
middelen onmiddellijk tot sluiting
wordt overgegaan. De nieuwe
beleidsregels zijn op 18 oktober in
werking getreden.
Gemeente Venray hanteert sinds
kort ook deze nieuwe beleidsregels.

Een 37-jarige man is op maandag 21 oktober rond 13.00 uur aangehouden
door politie Horst op de Fürstenbergstraat in Sevenum. De man is meegenomen op verdenking van mishandeling en bedreiging van zijn vriendin.
Politie Horst kreeg een melding
binnen van de vriendin van de man.
Vervolgens hield de politie de 37-jarige

aan. De man zit vast. Het onderzoek
loopt nog. De vriendin maakt het intussen goed en is in veiligheid gebracht.

Shellac- of een luxe
manicurebehandeling

€30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Geluklopers bezoeken
Horst aan de Maas
Burgemeester Kees van Rooij heeft een gelukwens meegegeven aan de vrijwilligers van Expeditie Geluk.
Wethouder Ger van Rensch overhandigde de brief op zaterdag 19 oktober bij ijssalon Clevers in Grubbenvorst met de
woorden: “De inwoners van onze gemeente zijn relatief gezien rijk. En juist daarom is het belangrijk dat mensen
die het geluk hebben, het ook gaan delen met elkaar.”

Lekkere
amandelstaven
HORST • GRUBBENVORST

Wethouder Van Rensch ontvangt de boodschap van burgemeester Gilissen
Expeditie Geluk kreeg afgelopen weekend even de aandacht
in Grubbenvorst. De zogenaamde
Geluklopers die in 62 dagen door heel
Nederland lopen met zware karren,
willen met Expeditie Geluk aandacht
vragen voor het aantal kinderen dat
onder de armoede grens leeft. Volgens
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
zijn in ons land zo’n 400.000 kinderen
ongelukkig of komen in de knel, omdat
ze het met minder moeten doen.

Delen was de kern
van de boodschap
Om meer aandacht voor de actie
te krijgen, schrijven alle burgemeesters langs de route een boodschap
voor de geluklopers, die zij weer
doorgeven aan het volgende dorp
of stad. De geluksboodschap voor

onze burgemeester kwam uit Venray.
“Mayors for kids. Maires pour des
enfants. Bürgemeister für Kinder.
Börgemèèsters vur kiender. Kinderen
vormen de enige echte schat van
iedere beschaafde samenleving”,
schreef burgemeester Hans Gilissen
van gemeente Venray onder andere.
Delen, dat vormde de basis van
de boodschap van onze burgemeester
Kees van Rooij aan de burgemeester
van Roermond. Wethouder Ger van
Rensch die de boodschap overbracht,
zei: “Wij zijn een echte plattelandsgemeente. Er heerst een grote sociale
controle. Als het ergens niet goed gaat,
komt de buurt daar voor op”, legt hij
uit. “Geluk delen wij hier met elkaar.”
Schrijnende gevallen zoals kinderen
die niet mee op schoolreis kunnen,
omdat de ouders geen bijdrage kunnen
betalen, bestaan volgens wethouder

Van Rensch in de gemeente Horst aan
de Maas niet. “De mensen hebben het
hier best goed. Als ouders onder de
armoedegrens leven en toch een keer
naar de bioscoop of het theater willen,
dan heeft onze gemeente daar een
potje voor.”

De ellendige verhalen die de
geluklopers van mensen uit andere
gemeenten hebben gehoord, spelen in
Horst aan de Maas niet, zover wethouder Van Rensch weet. “Hier spelen de
kinderen nog gewoon buiten”, grapt de
wethouder. Hiermee geeft hij aan dat
de geluksmeter in Horst aan de Maas
goed op peil is. “Dat hebben we aan
de sociale betrokkenheid en elkaar te
danken.”

Ondanks het verzoek van de gemeenteraad om schenktijden voor musea, jongerencentra, kantines en
gemeenschapshuizen te beperken, houdt het College van B&W in haar nieuwste voorstel voor de Drank- en
Horecawet de verruimde tijden aan. Wel stelt zij een beperkende voorwaarde.
Jongerencentra mogen tot 01.00 uur
alcohol schenken en op vrijdagen en
zaterdagen tot 03.00 uur. Die bloktijden handhaaft het college ook in het
aangepaste plan. Om de commissie
tegemoet te komen, wil het college
een koppeling maken tussen de hoofdactiviteit en het schenken van alcohol.
Zij willen een regeling opnemen
waardoor paracommerciële instellingen
maximaal één uur voor en twee uur
na de hoofdactiviteit alcohol mogen
schenken. Tot nu toe mogen verenigin-

brillen:

Hier spelen de
kinderen nog buiten

College houdt vast aan
verruiming schenktijden
Bij de behandeling van de
Drank- en Horecawet in de commissie Samenleving van 24 september
sprak een gedeelte van de gemeenteraad zich uit tegen het plan van het
College van B&W voor de verruiming
van de openingstijden voor paracommerciële instellingen.
In het plan van het college
mogen musea tot 23.00 uur alcohol
schenken, en geldt voor gemeenschapshuizen 01.00 uur in het
weekend en 00.00 uur doordeweeks.

PC

gen tot één uur na de hoofdactiviteit
alcohol schenken.
Na een jaar wil het college op
verzoek van de gemeenteraad de
nieuwe wet en de toezichts- en handhavingstaken evalueren.
De commissieleden waren eerder
tegen de verruiming, onder andere
omdat dat concurrentie voor reguliere
horeca vergroot.
De gemeenteraad beslist op
19 november over het nieuwe voorstel van het college.

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl
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Horster
bibliothecaris
jurylid
Gouden Strop
Marian van Leth-Claassen,
directeur van BiblioNu, is
geselecteerd als de landelijke
bibliothecaris voor de jury van
De Gouden Strop, de prijs voor het
beste oorspronkelijk
Nederlandstalige spannende boek.

24
10

Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
14/16

Veldkruis Hofweg America

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: het kruis aan de
Hofweg in America.
Velen zien tegenwoordig de
kerk alleen nog maar van binnen
bij een begrafenis of huwelijk,of

één keer per jaar tijdens Kerstmis,
omdat ’het hoort’. Het kerkbezoek
blijft dalen met als gevolg bijna geen

De Gouden Strop wordt sinds 1986
uitgereikt. De jury bestaat in totaal uit
vijf leden: voorzitter Jaap Jongbloed,
drie recensenten van spannende
boeken en een bibliothecaris. Van LethClaassen zal als jurylid de komende
maanden zo’n 55 spannende boeken
lezen en beoordelen.
De bekendmaking van de winnaar
en de uitreiking van de prijs aan de
winnaar vindt plaats tijdens de Avond
van het Spannende Boek op donderdagavond 29 mei. De wedstrijd wordt
georganiseerd door Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek
(CPNB).

Oudste huis van
America
Aan de Hofweg in America, in het
verlengde van de Oude Peeldijk, staat
een eenvoudig veldkruis. Het stond er
al voordat de parochie America werd
opgericht, dat was in 1891. Wanneer
het kruis precies werd geplaatst, is
echter niet bekend. Het veldkruis staat
in de buurt van waar ooit het oudste
huis van America stond, Het Hof. Deze
boerderij brandde in 1929 geheel af,
waarna in 1931 door de toenmalige
bewoner Henricus Janssen een nieuwe
woning werd gebouwd, niet ver van de
plek van de oude hoeve af. Terug naar
het veldkruis. Het werd volgens het
boekje Veldkruisen en Veldkapellen in
Horst waarschijnlijk opgericht op ver-

Dodelijk
ongeval
Sevenum
Op de Maasbreeseweg in
Sevenum heeft zaterdagavond
19 oktober een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden. Even na
20.00 uur reed een 31-jarige inwoner
van Baarlo tegen een boom.
De auto raakte van de weg ter
hoogte van de Romerweg in Sevenum,
waarna deze tegen een boom
belandde. De bestuurder kwam hierdoor beklemd in het voertuig te zitten.
De auto vloog na de botsing in brand.
Omstanders hebben het slachtoffer
uit de auto kunnen halen en hebben
hem in de berm gelegd. Ook brandweer en ambulance waren snel ter
plaatse, maar medische hulp mocht
niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.
De rook die uit de personenauto kwam,
werd door de omstanders met emmers
water geblust.
De politie heeft het vermoeden
dat het slachtoffer met een te hoge
snelheid een drempel heeft genomen
en daardoor de macht over het stuur is
kwijtgeraakt. De brandweer heeft na
het ongeluk het wegdek nog gereinigd.

Fietsendiefstal
Grubbenvorst
Een 37-jarige man uit
Grubbenvorst is op donderdag
17 oktober rond 17.15 uur in zijn
woning aangehouden door politie
Horst in verband met fietsendiefstal.
Politie Horst is de man op het
spoor gekomen via het Van steler tot
heler-project. Bij dit project beschikt
de politie over meer capaciteit en is
er meer blauw op straat. Door het
project kon de politie de 37-jarige man
aanhouden.

inkomsten en dus leegstaande kerken
waarvoor een nieuwe bestemming
gezocht dient te worden. Het klinkt ons
daarom misschien wat vreemd in de
oren dat mensen 100 jaar geleden juist
een kapel of kruis stichtten, omdat ze
niet in staat waren zelf naar de kerk te
gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
kruis aan de Hofweg in America.

Subsidievoorwaarden

Peuterplekken
voor 2014 veilig
De locaties waar nu peuterspeelzaakwerk plaatsvindt, blijven ook in
2014 nog bestaan. Dat is een voorwaarde die de gemeente stelt aan de
subsidie voor het peuterprogramma.
In de subsidievoorwaarden wil
het College van B&W een regel
opstellen dat de locaties voor
peuterspeelzaakwerk in de veertien
kernen in Horst aan de Maas waar
het nu wordt aangeboden, in 2014
gehandhaafd blijven. Gedurende dat
jaar kan het aantal locaties door de
aanbieder niet verminderd worden.
Dat kan pas bij de subsidieaanvraag
voor het volgende kalenderjaar.
De gemeente hanteert het
uitgangspunt dat zij een zo groot
mogelijk aanbod van peuterplaatsen
wil bieden.
“Met het stellen van de
aanvullende subsidievoorwaarden,

wordt meer zekerheid gedurende
een kalenderjaar ingebouwd dat
locaties in stand worden gehouden.
Dat geeft ook zekerheid naar de
ouders van de peuters”, stelt het
college.

Ook in Griendtsveen
nog plekken
Ook in Griendtsveen, waar het
voortbestaan van de peuterplaatsen
onzeker was, blijven in 2014 in
ieder geval nog zeven plaatsen
gehandhaafd. De gemeenteraad
beslist in december over de
verlening van de subsidie.

zoek van Catharina van den Borg, in
de negentiende eeuw bewoonster
van Het Hof.

In Kevelaer gekocht
Catharina van den Borg
sukkelde blijkbaar met haar
gezondheid en was daarom niet
in staat om naar de kerk te gaan.
Daarom liet zij naast de weg bij
haar huis een veldkruis oprichten. Bekend is dat het corpus in
Kevelaer werd gekocht. Het kruis
werd in 1973 door de toenmalige
bewoners van de nieuwe woning
Het Hof vernieuwd. Het houten
corpus werd in 1981 vervangen
door een keramieken, omdat
men bang was dat het gestolen
zou worden. Volgens Stichting tot
Behoud en Beheer van Veldkruisen
en Veldkapellen in Noord-Limburg
stond er in vroeger tijd een
offerblok bij het kruis. Een zekere
Van der Sterren, eveneens afkomstig uit America, doneerde daar in
de jaren 50 van de vorige eeuw het
geld dat hij kreeg voor het afbidden
van wratten.
Bron: Veldkruisen en Veldkapellen in Horst
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Toekomst van Sevenum

‘Het enthousiasme is mooi om te zien’

De dorpsraad van Sevenum wilde
weten wat de inwoners van haar
dorp graag zouden willen zien in de
toekomst en welke ideeën ze daar
over hebben. Voorzitter van dorpsraad
Sevenum, Noël Hermans: “Wij wisten
als dorpsraad niet precies wat er leefde
onder de bevolking en wat de inwoners
in de toekomst wilden. Daarom besloten we een onderzoek te houden.”
Het onderzoek was volgens
Hermans een hele klus. “Ieder lid van
de dorpsraad heeft een paar namen

opgeschreven van mensen die hij of
zij kende. Daar zijn zo’n vijftig namen
uitgekomen. We hebben die mensen
gevraagd om hun ideeën kenbaar te
maken. Ze mochten het plan tekenen,
schrijven, plakken enzovoorts. Aan
die mensen werd gevraagd of ze het
onderzoek door konden geven aan
anderen. Uiteindelijk hebben we zo’n
125 reacties binnengekregen.”
Volgens de voorzitter zijn er mooie
verhalen en ideeën binnengekomen.
“In die verhalen kun je echt merken

dat de mensen enthousiast zijn. Dat is
mooi om te zien.” De dorpsraad heeft
de resultaten onderverdeeld in vijf
thema’s: wonen, recreatie en toerisme,
zorg en welzijn, verenigingen en voorzieningen.

Sportcomplex of
bioscoop
Bij wonen is volgens Hermans bijvoorbeeld het idee geopperd om meer
huurwoningen te plaatsen in het dorp.

Auto-ongeluk Broekhuizen

“Bij voorzieningen werd een centraal
sportcomplex of het plaatsen van een
bioscoop geopperd. Bij recreatie en
toerisme zouden de mensen graag een
uitbreiding zien van de KnopenLopenof fietsroutes. Bij zorg en welzijn werd
gedacht aan een ontmoetingsplek
voor jong en oud.” Verder werd vooral
aangegeven dat de mensen zoveel
mogelijk de dingen willen behouden
in het dorp. “Ik denk dat dat verzoek
is ontstaan vanuit de herindeling van
gemeente Sevenum bij Horst aan de
Maas. Er zijn toen al een paar dingen
weggevallen, zoals de bibliotheek. Ik
denk dat de mensen bang zijn dat er in
de toekomst nog meer gaat verdwijnen
en dat willen ze niet.”
De resultaten worden in
2.500 boeken geplaatst en gratis
verspreid onder de inwoners van
Sevenum. “Het boek ligt momenteel
bij de drukkerij. Met het boek willen
we andere mensen die niet hebben
meegedaan met het onderzoek aan
het denken zetten. Verder willen we
de mooie verhalen teruggeven aan de
inwoners en de moeite die de mensen
hebben genomen, belonen. In het boek

worden de resultaten van het onderzoek per thema benoemd.”
Het boek wordt op woensdag 6 november gepresenteerd in
De Wingerd. “Tijdens de presentatie
kunnen mensen de ideeën zien. Als ze
het eens zijn met het idee of het een
goed plan vinden, kunnen ze hun naam
noteren. Zo kunnen we mensen bij
elkaar brengen en projecten beginnen.
De meeste initiatieven laten we vanuit
de bevolking komen.”

De gemeenteraad
kan ideeën lenen
De eerste exemplaren van het
boek gaan naar twee vertegenwoordigers van de oude en jonge generatie.
“Daarnaast wordt een boek gegeven
aan een wethouder van gemeente
Horst aan de Maas. De gemeenteraad
kan ook ideeën uit het boek halen.”
De dorpsraad heeft expres niks gezegd
over eventuele budgetten voor de plannen. “Dat remt de goede ideeën van de
mensen. We willen dat ze zo creatief
mogelijk denken. Daarna kijken we wel
naar het geld.”

koopzondag
27 oktober
centrum venray 12-17 uur
gratis parkeren
TM

VEN

De dorpsraad van Sevenum heeft een onderzoek gedaan onder haar bevolking. In dat onderzoek werd gevraagd
hoe inwoners de toekomst van Sevenum zien en graag willen zien. De resultaten worden gepresenteerd in een
boek. Voorzitter van de dorpsraad, Noël Hermans, vertelt over het onderzoek en het boek.

gratis op
de pleinen

smaakfestival
woonevent finale

Y
RA
2011
2013

www.fraayvenray.nl

Kiest u voor kwaliteit?
Dan kiest u voor Rutten
naaimachines en BERNINA.
Service en reparatie van alle merken

In Broekhuizen sloeg op vrijdag 18 oktober even na 20.00 uur een auto over de kop op de Horsterweg. De inzittenden kwamen er zonder ernstige verwondingen vanaf.
Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo
Tel. 077-3871333
www.ruttennaaimachines.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

De inzittenden waren een
Poolse man en Poolse vrouw, die
woonachtig zijn op kasteel Ooijen in
Broekhuizenvorst. De precieze oorzaak
van het ongeluk met de auto is niet

bekend, maar Politie Horst gaf aan dat
de man waarschijnlijk de macht over
het stuur verloren is. Hoe dat heeft
kunnen gebeuren, wordt verder niet
meer onderzocht.

De inzittenden werden na het
ongeluk ter plaatse behandeld door de
hulpdiensten en hoefden niet naar het
ziekenhuis. Ze maken het momenteel
prima.

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

24
10

Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet.

Herman Thijssen
echtgenoot van

Ursula Thijssen-Groenen
Wellerlooi
19 december 1944

Melderslo
21 oktober 2013

Melderslo, Ursula
Noortje
Eric
Ron en Christel
Sven
Kirstie
Familie Thijssen
Familie Groenen
Mathijs Claassensstraat 59
5962 AM Melderslo
Wij zijn voor het laatst met Herman samen
op vrijdag 25 oktober om 9.30 uur in het crematorium
aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Herman is in de 24-uurskamer van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst,
waar u donderdag van 19.00 tot 19.45 uur afscheid
van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen zou Herman een gift
aan KWF Kankerbestrijding op prijs stellen.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Voor altijd herinnerd, in liefde en vriendschap
Voor altijd aanwezig, in woord en in geest
Voor altijd verbonden, door onzichtbare handen
Gekoesterd door velen, gemist nog het meest…

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van ôs Moeke, kleine oma en superoma

Annie Jacobs-Stax
Hartelijk dank hiervoor. Het heeft ons goed gedaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 26 oktober
om 18.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus te Horst.

Mooge we iederien bedanke vur de beejdraage aan het afscheid vaan

‘Ozze Henk’
Dankzej jullie allemoal hebbe we Henk ut afscheid kunne geave
wat ‘Henkwaardig’ waas. Zoonder jullie waas dat noëits gelukt.
En vur os... en enorme steun! Kei bedankt!
Anja Maessen
Dave, Mandy & Tim, Kevin, Guanita

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Kinder/jongerencoaching TIES.
Succesvolle unieke methode! Wij gaan
verder waar anderen stoppen en
zonder terugval! TIES helpt o.a. met RT,
gedrag/concentratie/motivatiepoblemen, etc. Infoavond 5 nov. in Torrekoel
te Kronenberg, 18 u.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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.

Lei-plataan/linde/sierappel-peer
nu voor € 49,50. Dakplataan € 55,00.
Div. andere bomen, beuken, buxus
v.a. € 0,60, taxus v.a. € 1,60, coniferen,
laurier, hortensia e.a. heesters.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06 40 32 71 08/077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
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! Jonge enthousiaste mensen
en/of studenten met goede sociale
vaardigheden, die op zoek zijn naar
leuke bijverdienste of baan.
Bel: 06 27 02 17 83.
Totale leegverkoop bij
Florale Vormgevers te Horst één
maand lang elke middag open vanaf
13.30 uur tot 17.30 uur. Behalve
op zondag. Wél op koopzondag
1 december. Florale Vormgevers
Loevestraat 37 Horst.

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.

KlankLigConcert. Nieuw: Xtra4people
organiseert een Klank Concert, klankschalen, didgeridoo en nog veel meer...
Za. 16 november 13.30 uur, 23,- pp.
heerlijk ontspannen! Opgeven:
Maryse Rijnbende 06 51 78 70 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)

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

Aanbieding Givi Systeemhelmen.
Party luxe Givi systeemhelmen met
zonnevisier van € 249.95 voor 149.95.
Opruiming LS2 helmen nu met 30%
korting www.roefsmotortrading.nl

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

Healing creme – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Kijkavond Dienstenveiling.
Vrijdag 25 okt., aanvang 19:00 uur,
is er een kijkavond in De Wingerd
te Sevenum voor de kunstwerken
welke worden aangeboden tijdens de
Dienstenveiling van de vrienden van
Harmonie Unie Sevenum.

Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine +/- 96 m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73 te Melderslo.
Voor diverse doeleinden geschikt.
077 398 28 96 / 06 30 83 78 52.

Gratis winterstalling motoren dit in
combinatie met een kleine of grote
beurt aan uw motorfiets. Voor meer
info www.roefsmotortrading.nl

Rits stuk? vanderwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

Meer weerstand en energie?
Haal dan nu gratis een weekverpakking
natuurlijke, goed opneembare multivitamine op bij Juul’s kruidenhoekje
077 398 02 50. Met advies welke voor
u het beste is!

Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het Hier
en Nu. Er start weer een cursus op
dinsdagavond 12 november. Voor meer
informatie kijk op www.via-rosa.nl of
www.marietweijs.nl

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

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

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

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

Te koop haagstruiken,
laurier 1-2,2 meter en
ligustrumstruiken 1-1,3 meter.
Tel. 06 81 55 39 56.

Aangeboden: Toyota Yaris
14” winterbanden en stalen velgen,
165/70 R14 Bridge Stone Blizzak LM20.
5000 km gebruikt. Tel. 06 52 24 23 25.
************ Aanbieding ************
Complete voetbehandeling (max.
45 min.) bij u thuis voor het actietarief
van maar € 23,50. Bel voor een
afspraak 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Gastouder gevraagd in Horst. Bent u
gastouder en werkt u 5 dagen per week?
Wellicht hebben we kindjes voor u.
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
tel. 077 374 51 49.
Praktijk Innerlijk Kompas: voor
rust, ruimte en balans. Energetische
behandelingen, massages en counseling voor HSP/Hooggevoeligheid. www.
innerlijkkompas.com / 06 20 22 42 08.
Gevestigd in Juul’s Kruidenhoekje.
Gevonden leren jas op de
Meldersloseweg net na de rotonde.
De persoon die weet welke kleur jas
het is en wat er in de zakken zit, kan
bellen met 077 398 41 22.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Nu ook laptopreparatie! Bel mij gerust
op 06 14 51 11 20.
Wij zoeken een gastouder die
zondags de zorg voor 2 kinderen op
zich wil nemen, bij de vraagouder aan
huis. Werktijden ± 10.30 - 20.30 uur.
GOB Roodkapje, tel. 077 374 51 49.
Rust in je hoofd. Eenvoudige
meditatietechnieken. 6 lessen
wekelijks ‘s avonds, v.a. 1 november
in Horst. Tel. 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Feng Shui Lezing “5 for Life”.
In 5 stappen naar geluk, welzijn en
succes. Zaterdag 02-11 van 13 tot
15 uur bij “De 3 Vrouwen”, Meterik,
St. Jansstraat 5. Voor meer info en
aanmeldingen kijk op www.citavital.nl
of bel 06 21 62 01 38.
Voor Allerheiligen: snij-chrysanten,
viooltjes (nu € 0,25) en diverse
bloemen. Tevens het adres voor het
overwinteren van kuipplanten.
H. Cox Molengatweg 4 Horst.
Tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64.

Training Zelfmeesterschap, snel in
balans fysiek, mentaal, emotioneel
en spiritueel. 10 en 24 november.
Info en opgeven: Maryse Rijnbende
Xtra4people, 06 51 78 70 32.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Gezin zoekt vrijstaande koopwoning
in Sevenum, Horst, Meterik,
Hegelsom of Melderslo. Rustig
gelegen, binnen bebouwde kom.
Inhoud >650m3, perceel>800m2.
Voor info: smcbasten@hotmail.com of
06 41 42 23 85.

voor een
persoonlijk
afscheid

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!
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Meteriks oorlogsslachtoffer verplaatst naar militair ereveld

Dienstenveiling Harmonie Unie.
Zaterdag 26 okt. houden de Vrienden
van Harmonie Unie een Dienstenveiling
in de Wingerd in Sevenum.
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:00
uur. Dit jaar o.a. veiling van kunst van
mensen met een beperking.

Gevallen voor het vaderland

Allerheiligen. Kom eens langs.
In onze automaat leuke bakjes voor
cadeau, maar ook voor Allerheiligen.
Deze week in de aanbieding:
Pot rozen div. kleuren € 5.00 Martens
Hazenkampweg 15b Meterik.

Pieter Litjens werd geboren op 18 maart 1905. Hij was 35 jaar toen hij met 24 gelijkgestemden, ‘hun plicht
vervullend in den ongelijken strijd tegen den duitschen overweldiger’, stierf bij Katwijk aan de Maas. Ruim 73 jaar
later wordt Pieter Litjens uit Meterik met beperkte militaire eer bij zijn kameraden gevoegd op het militair ereveld
Grebbeberg in Rhenen.

Yoga in Meerlo, Kronenberg,
Grubbenvorst en Horst
www.yogasanjoca.nl 0478 69 26 73.
Valise Atelier & Natuur.
Opgave mogelijk voor kerstworkshops
vanaf eind november, individueel of
met een groep. Nieuwsgierig?
Zondag 17 november weer een
kerstwandeling in Engelensfeer met
verrassende creaties. www.valise.nl
Verloren op dinsdag 20 oktober via
centrum Horst naar Frans Woltersstraat,
Lecoq sportief babyschoentje
(zwart/blauw), maat 18.
Tel. 06 13 39 14 55.
Woonruimte te huur voor 1 persoon,
in buitengebied Melderslo. Ca. 40m2
woonopp., geheel gerenoveerd. Voor
meer informatie tel. 06 38 00 03 61.
Workshop voor Allerheiligen.
Maak zelf uw bloemstuk voor
Allerheiligen. Woensdag 30 okt: lang
houdbare grafdecoratie op stronk.
Donderdag 31 okt: Hart vorm (een
andere vorm is mogelijk). Meer info
op www.decorato.nl Tel. 077 463 32 85.
Yoga for Runners!
Klagende knieën, stramme heupen,
korte hamstrings, geïrriteerde achillespezen? Zaterdag 26 oktober van
09.15-10.00 Yoga for Runners.
Try-out gemist? Doe een gratis proefles!
Kijk op www.weyoga.nl/workshops
Te koop verse soepbonen.
Verkrijgbaar op bestelling.
Bart Kellenaers tel. 06 49 35 99 96.

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

TE KOOP:
Halfvrijstaande
woning
gelegen aan de
Dorperweiden 10,
Sevenum
Voor inlichtingen:

T 077 398 60 87
M 06 51 84 83 22
Te koop fiets Altra Discovery
mt 53 met voorvork en zadelvering.
Z.g.a.n. Prijs € 275,- Tel. 398 26 73.
Ervaren schoonmaakster heeft nog
enkele uurtjes vrij. Tel. 06 43 48 47 49.

De herbegrafenis van Pieter
Litjens wordt verzorgd door de
Oorlogsgravenstichting. Deze stichting
onderhoudt, ook in Horst aan de Maas,
graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers, vertelt Hans Steenmetz,
consul van de stichting in onze
gemeente. De stichting beheert zo’n
50.000 tot 60.000 graven over de hele
wereld. In Horst aan de Maas zijn nog
ongeveer 20 tot 25 stichtingsgraven,
aldus Steenmetz.

Vermissen is veel
erger dan missen

B I J A AN KO O P VAN

 PRODUCTEN  

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. ACTIE T/M 29-12-2013 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

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

Zo af en toe vindt een herbegrafenis
op een ereveld plaats, vaak op verzoek
van de familie. Zo is familie Poels uit
America twee jaar geleden nog herbegraven op het civiele ereveld in Loenen.
“Tijdens de dodenherdenking twee
jaar geleden werd ik benaderd door
familie van Pieter Litjens”, vertelt Hans
Steenmetz. “De familie wilde graag
dat hun oom Pieter, die in Meterik
begraven ligt, bij zijn kameraden op de
Grebbeberg zou worden geplaatst. Met

toestemming van de gemeente hebben
we dat proces toen in werking gesteld.”
De oorlogsgravenstichting verzorgt ook
twee keer per jaar inspecties van alle
stichtingsgraven in Horst aan de Maas
en verzorgt waar nodig onderhoud.
Daarnaast identificeert de stichting nog
steeds anonieme graven. “Vermissen
is veel erger dan weten dat iemand
gesneuveld is. Als we iemand vinden,
doen we er alles aan om deze persoon
te identificeren”, licht Steenmetz toe.
“Dat gebeurt nog een paar keer per
jaar.” Ook organiseert de stichting
pelgrimstochten naar graven in het
buitenland.

Geen schijn van kans
Terug naar 1940. Op 10 mei
belandde Pieter Litjens in het gehucht
Katwijk aan de Maas, vlakbij Cuijk, in
wat later de slag om Mook genoemd
zou worden. Langs de Maas lagen
hij en zijn kameraden van de derde
compagnie, tweede bataljon, 26e
regiment infanterie in kazemat S115 en
omliggende schuttersputten verscholen
om de binnengevallen vijand tegen te

houden. Al snel kwamen ze zelf zwaar
onder vuur te liggen.
Rond 05.30 uur die ochtend
begonnen de Duitsers het front met
artillerie te bestoken. Rond 11.00 uur
werd de kazemat van Litjens’ commandant, Clevis uit Broekhuizenvorst,
doorboord met een projectiel uit
een pantserbestrijdingskanon. Clevis
overleed ter plaatse door een voltreffer.
Ook Pieter Litjens overleed ergens die
ochtend in een van de schuttersputten
door vijandelijk vuur. “Ze hadden geen
kans tegen dat artillerievuur”, oordeelt
Steenmetz, zelf oud-beroepsmilitair.
Binnenkort wordt het graf door de
Bergings- en Identificatiedienst (BID)
van de Koninklijke Luchtmacht geëxumeerd. Litjens wordt op 7 november
om 11.00 uur op militair ereveld
Grebbeberg met beperkte militaire eer
herbegraven. Steenmetz: “Dat wil zeggen dat de kist met een vlag gedragen
wordt door militairen, dat een trompetter de Taptoe blaast en dat er een
minuut stilte wordt gehouden.” Litjens
vindt dan echt zijn laatste rustplaats,
omringd door zijn kameraden.

Rowwen Hèze maakt
ﬁlmtrailer
De Limburgse band Rowwen Hèze maakt voor het aankomende slotconcert in America een filmtrailer. De
trailer is alleen te zien tijdens dit concert. In de filmtrailer worden fragmenten en personen uit bekende films
uitvergroot en op een leuke wijze neergezet.
Rowwen Hèze verzorgt de
muziek voor de film Hemel op Aarde
van regisseur Pieter Kuijpers. “De
filmtrailer is een ludieke actie en
wordt vertoond tijdens het slotconcert. De band is de trailer gaan
maken na aanleiding van het filmavontuur. Het is een uitstapje naar de
filmwereld”, zegt Pieter-Nic van den

Beuken van cultureel projectbureau
Witgoed en Van Bontewas. Hij is een
van mensen die de opnames maken.
Van maandag 21 tot zondag
27 oktober worden beelden gemaakt
op verschillende locaties in Limburg,
Gelderland en Noord-Brabant. Van
den Beuken: “Dit kunnen beelden
van manschappen zijn, maar ook

bijvoorbeeld van stadstaferelen.”
Fans konden zich aanmelden als
figurant of speler voor de filmtrailer.
“Dit gaat erg goed. Er zijn al ongeveer honderd aanmeldingen binnen”,
zegt Van den Beuken.
Het slotconcert vindt dit jaar op
vrijdag 1 en zaterdag 2 november
plaats in America.
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Raad van State beslist

Toch boete voor
protestbord
De eigenaar van het perceel langs de A73 waar belangenorganisatie
Behoud de Parel haar protestbord etaleerde, moet alsnog een dwangsom
aan de gemeente betalen. Dat stelt de Raad van State op woensdag
16 oktober.
Gemeente Horst aan de Maas
bepaalde in 2011 dat het billboard
van Behoud de Parel met protestleuzen tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf
langs de A73 moest verdwijnen. De
belangenorganisatie bevestigde het
doek hierop op een schaftkeet op het
perceel, om hiermee de betiteling
‘billboard’ te omzeilen. De gemeente
tolereerde dit niet en nam, nadat de
schaftkeet een keer werd verplaatst,
de wagen in beslag. Ook werd een
dwangsom van 2.500 euro opgelegd
aan de eigenaar van het perceel.
De eigenaar diende hierop
bezwaar. Rechtbank Limburg keurde
de beslissing van de gemeente om de
dwangsom aan de man en niet aan
de belangenorganisatie op te leggen
goed. De eigenaar van het perceel
ging hierop in hoger beroep.
Nu heeft de Raad van State
uitspraak gedaan in de zaak. Zij

verklaart het hoger beroep ongegrond, wat betekent dat de eigenaar
de dwangsom alsnog moet betalen.
De eigenaar droeg als argument
aan dat hij wel eigenaar is van het
perceel, maar niet van het zeil op de
schaftwagen. Volgens de Raad van
State heeft hij echter wel toestemming gegeven voor het zeil en is hij
dus wel aansprakelijk. Ook zij acht de
locatie niet geschikt voor dergelijke
uitingen.
Behoud de Parel, die in deze
rechtszaak geen partij is, maar wel
betrokken blijft, geeft aan binnenkort
in overleg te gaan met de eigenaar
van het perceel. “De kar is ook in
beslag genomen en die willen de
eigenaren daarvan natuurlijk ook
graag terug”, aldus Paul Geurts van
Behoud de Parel. “We zullen ons met
alle betrokkenen beraden op wat de
uitspraak betekent.”

Autobrand
Broekhuizen
In Broekhuizen woedde op zondag 20 oktober rond 22.15 uur een
autobrand op de Sef van Megenlaan.
Brandweerpost Lottum en politie
Horst kregen een melding binnen
van een autobrand in Broekhuizen.
De brandweer heeft vervolgens de
brand geblust. De politie gaat niet uit
van brandstichting, maar denkt aan

een storing of kortsluiting in de auto.
Er loopt geen verder onderzoek naar
de autobrand.
De eigenaresse van de auto was
bij de brand aanwezig, maar mankeert niks.

Dreigbrief in de
brievenbus

Balletschool vreest einde
door bezuiniging
Het bestuur van Stichting Balletschool Horst hoorde ongeveer een maand geleden dat het College van B&W van
Horst aan de Maas de gemeenteraad op 29 oktober voorstelt om de balletschool in 2014 zo’n 40 procent minder
subsidie te geven. In 2015 zou eenzelfde bezuiniging plaatsvinden. De stichting vreest dat dit leidt tot sluiting van
de school.

Een archieffoto van een van de balletvoorstellingen van de Horster Balletschool
“De subsidie die de balletschool
van de gemeente ontvangt, is minder
dan de helft van de jaarlijkse kosten.
Het grootste deel van de kosten
verdient de school zelf uit lesgelden
en bijvoorbeeld voorstellingen.
De gemeentelijk subsidie, die al
jaren vastgesteld is op ruim 15.000
euro per jaar, is wel noodzakelijk om
het bestaan van de balletschool te
verzekeren”, laat het bestuur weten.
Het stichtingsbestuur heeft nog
geen idee hoe men deze bezuiniging
van uiteindelijk 80 procent op de
subsidie voor het balletonderwijs kan
opvangen. De Horster school verzorgt
groepsgewijs laagdrempelig balletonderwijs voor elf schoolklassen.
Haar onderwijs voldoet aan de norm
van de Europese Royal Academy of

Dance en wordt door de internationale
dansopleiding geprezen voor het
hoge niveau dat wordt bereikt tegen
minimale kosten.
Daarnaast maken ruim 25 senioren
gebruik van de mogelijkheden in de
balletschool. Voor de senioren ontvangt
de school geen gemeentelijke subsidie.
Dat geldt alleen voor het onderwijs aan
jongeren.
Aangezien de school vaste
kosten heeft omdat de lessen door
gediplomeerde beroepskrachten worden verzorgt, verwacht de
Balletschool dat sluiting dreigt nog
voor het 40-jarig schooljubileum in
2016. “De personeelskosten bedragen
ongeveer 70 procent van de jaarlijkse
uitgaven. Een forse verhoging van de
lesgelden van 120 euro naar meer

dan 240 euro per jaar, is geen optie”,
aldus het schoolbestuur. “Nu al hebben
sommige ouders door de crisis moeite
om het lesgeld te betalen. Een forse
verhoging van de lesgelden leidt ertoe
dat een aantal scholieren zal afhaken,
terwijl de vaste lasten vrijwel hetzelfde
blijven. De school komt dan bedrijfsmatig in een negatieve spiraal: minder
leerlingen, dus weer lesgeldverhoging,
wat weer leidt tot minder leerlingen.
Dat betekent dat er mogelijk een einde
komt aan balletonderwijs van ruim
125 leerlingen uit alle kernen van de
gemeente Horst aan de Maas.”
Het bestuur van de stichting
overlegt donderdag 24 oktober met de
wethouder over de toekomst van de
school. Op dinsdag 29 oktober besluit
de gemeenteraad over de bezuiniging.

“Wanneer gaan jullie aan het werk, parasieten, luie honden, of blijf in
Polen.” Een briefje met deze tekst vonden Peter en Agnes Scheepers uit
Horst maandagochtend 21 oktober in hun brievenbus bij terugkomst na een
week vakantie in het buitenland.
“We waren net terug in Horst en
we vroegen onze dochter (10) of ze de
brievenbus leeg wilde halen, terwijl wij
de auto uitruimden. Zij zag als eerste
het briefje en daar zijn we nog steeds
erg kapot van, dat juist zij daarmee
werd geconfronteerd”, aldus Peter. Met
het briefje in de hand stapte het koppel
meteen naar de politie en het gemeentehuis. “De politie heeft er een melding
van gemaakt, want ze vonden het geen
bedreiging. Wel hebben ze aangegeven
dat als zich meer verdachte situaties
voordoen, we dit moeten melden. Bij
het gemeentehuis was de persoon die
daarover ging ziek. We konden later
terugkomen”, zegt Peter.
Peter en Agnes Scheepers hebben
een vermoeden dat het briefje afkomstig is van iemand uit de directe omgeving. “Onze auto is vaker bekrast en ze
hebben al een paar keer de tankdop
gestolen en meegenomen. Maar dat de

dader uit onze directe omgeving komt,
is slechts een vermoeden.”
Agnes: “Zelf ben ik afkomstig
uit Hongarije en inmiddels ben ik
vijftien jaar getrouwd met Peter. Ik
ben Nederlandse en heb daarvoor
verschillende cursussen gedaan,
waaronder een inburgeringscursus
en ik heb Nederlands geleerd. Ik
hoef me niet eens te verantwoorden,
maar ik doe mijn best om me hier
aan te passen en dan gebeurt er
zoiets.” Peter: “We twijfelen over de
vervolgstappen. We zullen het in ieder
geval, op aanraden van de politie,
goed in de gaten houden en verdachte
situaties melden.”
De gemeente laat desgevraagd via
een woordvoerder weten dat ze het
voorval betreuren. “Dit is iets wat wij
als gemeente zeker niet willen. Het
past niet in ons beleid over arbeidsmigranten. Wij keuren het ten zeerste af.”

Vier generaties
Precies één week voor haar 81e verjaardag werd oma Leentje eerder dit jaar overgrootmoeder van
haar eerste achterkleindochter. Hiermee waren de vier generaties compleet. Op de foto staat de trotse
overgrootmoeder Leen Jeurissen-Cleven uit America, grootmoeder Jacqueline Pouwels-Jeurissen (57) uit
America en moeder Nicolle Pouwels (30) en dochter Nena Versteegen (geboren op 24 april) uit Horst.
Voor oma Leentje was het maken van de foto een bijzonder moment. Samen met opa Frans geniet ze
altijd enorm van hun inmiddels drie achterkleinkinderen.
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Skateboarden door tekenfilm

’Ik heb altijd nét geluk als ik val’
Timo Lubbers (14) uit Tienray is om een opvallende reden begonnen met skateboarden. Na het zien van
tekenfilm Rocket Power op kinderzender Nickelodeon kreeg hij het skateboardvirus te pakken. Sindsdien is hij niet
meer weg te slaan van zijn board.

leek me ook heel vet, maar dat gaat in
Nederland moeilijker.”
De hobby die de 14-jarige
Tienraynaar gekozen heeft, brengt
wel risico’s met zich mee. Veel vallen
en weer opstaan, is daarbij dagelijkse
routine. Dat weet Timo inmiddels ook.
“Het blijft spannend als je tricks doet. Ik
heb altijd nét geluk als ik val. Ik dacht
een keer dat ik mijn ribben gebroken
had, want toen was ik voorover op een
‘grind rail’ gevallen. Dat deed verschrikkelijk veel pijn. Ik kreeg bijna geen
lucht meer, maar gelukkig ging het na
een paar dagen weg. De pijn hoort er
eigenlijk ook bij.”

Sommige tricks zijn
echt te eng
Vallen en pijn houden Timo niet
tegen om door te gaan, maar aan
enkele tricks waagt hij zich nog niet.
“Sommige tricks zijn echt te eng. Die
durf ik nog niet. Hopelijk durf ik er
binnenkort meer, maar het oefenen
kost veel tijd. Ik leer veel van andere

mensen en van YouTube-filmpjes.
Iedere dag kijk ik filmpjes van mijn
idool Shane O’Neill. De tricks die hij
doet, probeer ik af en toe na te doen.
Jammer genoeg lukt dat niet altijd”,
zegt Timo lachend.

Skateboardtour
Voor komende zomer heeft de
skateboarder al een ‘tour’ met zijn
vrienden gepland. “We maken in drie
dagen een rondje door Nederland. We
gaan dan overal skateboarden”, vertelt
hij. Geregeld pakt hij de trein naar
Eindhoven om daar het skatepark te
bezoeken, want in Tienray is niet veel
te beleven op skategebied, zo vindt hij.
“Thuis doe ik altijd op straat skateboarden, meer is er niet. Het is daarom leuk
om af en toe naar andere plaatsen te
gaan om daar dingen uit te testen. Ik
vind het vaak wel nog eng, maar het is
gewoon een knop die je moet omzetten. Volgens mij zijn sommige dingen
ook niet moeilijk, maar het lijkt heel
eng. Voor nu moet het allemaal niet te
hoog zijn, dan durf ik het nog wel.”

Drie horecabedrijven
Grubbenvorst failliet
Aboonenment Beheer BV uit Grubbenvorst is op dinsdag 22 oktober
failliet verklaard. Onder de BV vielen steakhouse Grubbenvorst, brasserie
In de Witte Dame en café ’t Stammineke in Grubbenvorst.

tekenfilmserie gaat over vier kinderen
die sporten beoefenen als skaten,
skateboarden en surfen. De serie was
de inspiratiebron voor Timo. “Rocket
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Power heeft mij op het idee gebracht
om te gaan skateboarden. Inmiddels
doe ik het al bijna drie jaar. Het
verveelt nog geen moment. Surfen
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
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café ’t Stammineke aan de Dorpstraat
heeft het café ook teruggekocht.
Steegers geeft aan dat de intentie
er is om het hotelgedeelte van In de
Witte Dame weer terug te brengen.
“Zeker is dat nog niet. Voorlopig
wachten we nog even”, aldus
Steegers. Eigenaar van Aboonenment
Beheer, Twan Boonen, geeft aan
nog geen concrete plannen voor de
toekomst te hebben.
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uw kunstgebit?
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Fixet Service bouwmarkt
Horsterweg 42,
5975 NB Sevenum
Tel: (077) 467 14 06
Mail: fixet.sevenum@fixet.nl

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
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*Vraag
naar de voorwaarden
*Vraag naar de voorwaarden

“Skateboarden leek me altijd
wel leuk, maar na het zien van
tekenfilm Rocket Power wilde ik het
graag proberen”, begint Timo. De

De panden van In de Witte
Dame en steakhouse Grubbenvorst
aan het Pastoor Vullinghsplein, die
door de fiscus in de verkoop zijn
gedaan, zijn weer teruggekocht
door de voormalige pandeigenaar
Steegers. “Tijdens de terugkoop zat
ik in het buitenland. Leon de Vries,
die ik al lang ken, heeft toen mijn
honneurs waargenomen”, vertelt
Steegers. Pandeigenaar Grolsch van

*

cadeau!
www.fixet.nl
03-10-13 15:34

www.fixet.nl
03-10-13 15:34
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Starters in de regio
Mooier Schrijven
Bedrijf

Schrijfpraktijk Mooier
Schrijven &
Kindercoach
Eigenaar Chantal Breukers
Adres
Sef van Megenlaan 21
Plaats
Broekhuizen
Telefoon 06 55 17 25 38
Email
info@
mooierschrijven.nl
Website mooierschrijven.nl
Sector
Het onderwijs en privé
Start
Oktober 2012
Activiteiten
Schrijfpedagoge en schrijfdansdocente Chantal Breukers
kan kinderen helpen wiens
handschrift onleesbaar is of die
gemakkelijk afgeleid, over- of
hyperactief of gemakkelijk
gefrustreerd zijn. Het kind leert
soepeler en vloeiender te
schrijven op een speelse manier.
Kernwoorden tijdens haar lessen
zijn plezier, emotie, fantasie,
muziek, beweging en expressie.
In ons tijdperk gaat alles steeds
sneller. Dat kan de hersensignalen in verwarring brengen.
Kinderen, maar ook volwassenen, zijn hier extra gevoelig voor
en kunnen verkrampen, verstarren of worden juist onrustig en
erg beweeglijk. Dit is in het
handschrift terug te zien. Vaak
zijn er dan breuken in de lijn,
veel verbeteringen of minder
goede en of slechte lettervorm te
zien. Door specifieke oefeningen,
waarbij Chantal Breukers werkt

vanuit de fantasie en emotie in
combinatie met muziek, helpt zij
de kinderen een beter algemeen
lichaamsbesef te creëren. Dit
helpt in het opbouwen van meer
zelfvertrouwen en een
‘completer’ gevoel dat duidelijk
terug te zien zal zijn in het
handschrift. Vloeiend, leesbaar
en verbonden schrijven.

Onderscheidend vermogen
Voor alle grote en kleine
vragen die ouders of leerkrachten en kinderen hebben kunnen
zij een beroep doen op de
kindercoach. Vaak is het niet
nodig om direct naar een
therapeut te gaan.
Ondersteuning in de vorm van
een tikje op de schouder om de
goede richting weer te vinden is
dan al voldoende. Daaraan kan
Chantal een waardevolle bijdrage
leveren. Samen met haar wordt
er ontdekt wat allemaal wél
goed gaat.

Rust in je hoofd
Anna Maria van Gemert organiseert een cursus waarin eenvoudige
meditatietechnieken geleerd worden. In zes wekelijkse bijeenkomsten van
een uur kunnen deelnemers ontdekken hoe ze te midden van alle dingen
in het dagelijks leven met eenvoudige manieren tot rust kunnen komen.
hoe met stress van alledag om te
gaan. Veel onderwerpen komen aan
de orde: van kiezen voor authenticiteit
tot het omgaan met de tijd. De cursus
Rust in je hoofd start op vrijdagavond
1 november. De cursus wordt gegeven
van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Gasthoês
in Horst.

Zo jij fotograﬁe
start in Horst
Zo jij fotografie opent op zondag 27 oktober in Horst. Fotograaf
Cindy Janssen start in Horst in de tuinkamer achter restaurant Chitanie.
“Dit was een uitgelezen kans
voor mij om een daglichtstudio te
beginnen”, legt Janssen haar keuze
voor locatie uit. “En zo kan er ook een
leuke combinatie gemaakt worden
tussen het restaurant en mij als
fotograaf.” De fotografe denkt daarbij
aan bruiloften of babyshowers. Cindy
Janssen ziet haarzelf als een fotograaf
die emoties wil vastleggen. “De

Zondag van de gezonde smaak

‘Genieten,
maar wel gezond’
Negen ondernemers organiseren op 27 oktober de zondag van de gezonde smaak. Bezoekers kunnen in een
tent op het Wilhelminaplein in Horst gezonde dingen proeven en zien. Lambert Joosten van slagerij Joosten en
Jan Joosten van café ´t Centrum zijn twee van de negen ondernemers.

Doelgroep
De hulp van Chantal Breukers
kan worden ingeschakeld bij
bijvoorbeeld concentratieproblemen, (faal)angst, weinig
zelfvertrouwen of moeite met
vrienden maken, pesten of
gepest worden, boosheid of
agressie, vervelende gewoonten,
verwerking van ziekte, scheiding
of verdriet door het verlies van
iemand en nachtmerries.

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

Het hoofd ontlasten van druk,
spanning en stress, even tot rust
komen: Anna Maria van Gemert leert
cursisten de onrust in hun hoofd op
te ruimen en vat te krijgen op hoe
tijd en energie te besteden. In de
nieuwe cursus Rust in je hoofd krijgen
deelnemers 1-minuuttips. Men leert
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puurheid van een mens is prachtig. Ik
miste dit bij heel veel fotografen waar
je alleen maar geposeerd op de foto
staat, bijna zonder emoties.” Dat wil
Janssen juist niet doen. “Je kan iets
aan mensen geven, een herinnering
die is vastgelegd. Het is zo ontzettend
belangrijk om herinneringen te hebben aan bepaalde fases in je leven.
Dat is waar ik voor sta.”

Jan en zijn broer Lambert Joosten organiseren
de zondag van de gezonde smaak met zeven andere ondernemers
De zondag van de gezonde smaak
is bedacht naar aanleiding van de Regio
van de Smaak. Jan Joosten: “De negen
ondernemers organiseren het samen.
We willen met deze dag naar voren
halen dat je bourgondisch en tegelijkertijd ook gezond kunt genieten. Het
gaat dus eigenlijk om verantwoord
genieten.”
Volgens zijn broer Lambert praten
steeds meer mensen over gezonde
dingen en gezondheid. “We proberen daar mede door de zondag van
de gezonde smaak op in te spelen.
Dit doen we onder andere door het
gebruik van duurzame producten.
Ikzelf gebruik scharrelvarkensvlees. De
varkens waarvan dit vlees afkomstig is,
hebben per varken 400 vierkante meter

ruimte gehad om te scharrelen. En dat
proef je.”
Op het Wilhelminaplein kun je
onder andere kleine hapjes, gezond
Limburgs bockbier en blauwe bessen proeven. Aan de zondag van de
gezonde smaak doen naast een café,
proeverij en herberg ook een fysiotherapiepraktijk en diëtistenpraktijk
mee. “Zij hebben ook te maken met
gezondheid en gezond leven”, zegt
Lambert. De zondag van de gezonde
smaak vindt tegelijk plaats met het
Boemelweekend. “Dit staat echter los
van elkaar. Maar het kan een mooie
aanleiding zijn om de tent binnen te
lopen. Ook omdat het zondag koopzondag is”, zegt Jan.
Op zondag vindt ook een recepten-

wedstrijd plaats. Mensen kunnen van
allerlei recepten insturen als ze denken
dat de gerechten gezond en lekker zijn.
“Een jury bestaande uit Freddy Post van
proeverij De Zwerfkei, Charles Oortman
van Blok 10 en ondergetekende kiezen
een paar binnengekomen recepten uit,
dan maken wij die klaar en proeven ze
vervolgens”, vertelt Lambert. Voor de
winnaar staat een mand met streekartikelen klaar.
Aan de jeugd is tijdens de zondag
van de gezonde smaak ook gedacht.
Jan: “Er zijn een knuffelpony en een
bodypaintpaard aanwezig. Verder staan
er vuurkorven buiten de tent waar kinderen marshmallows kunnen roosteren.
Door de vuurkorven komen de mensen
ook een beetje in de herfstsfeer.”

LEUNEN,
MOLENHOFWEG 5A

LEUNEN,
MOLENHOFWEG 5A

Zeer ruime onder architectuur gebouwde 2-kapper. In huidige staat en voor de snelle beslisser aangeboden voor een
vanafprijs van € 275.000,- k.k. Deze vanaf aktie geldt t/m
31 december. Perceeloppervlakte 505 m². Inhoud 650 m³.

Moderne 2-kapper afgewerkt met hoogwaardige
materialen. De woning is gebouwd onder architectuur en
sleutelklaar. Woningruil bespreekbaar, informeer naar de
mogelijkheden. Perceeloppervlakte 505 m2. Inhoud 650 m3.

VANAFPRIJS € 275.000,- k.k.

KOOPSOM € 335.000,- v.o.n.

WWW.ERAMAASREGIO.NL

Poststraat 9, 5801 BC Venray

25
jaar

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar
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Nieuwe expositie Irok
Galerie Irok in Horst opent op zondag 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur haar najaarsexpositie. Deelnemende
kunstenaars zijn onder andere Rowwen Hèze-zanger Jack Poels en fotograaf Jan Janssen.

winkel&bedrijf
nieuws
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Mertens plaatst
herinneringsbank
Het Horster bedrijf Mertens bestaat dit jaar 60 jaar. Om dit te vieren
heeft Mertens een duurzaam bankje laten plaatsen aan de St. Annaweg in
Horst bij het gelijknamige kapelletje. Het maakt onderdeel uit van het
initiatief ‘De bank vertelt’ van Vereniging Innovatief Platteland.

De Americaan Jack Poels exposeert
schilderijen die hij het afgelopen jaar
geschilderd heeft. Het thema water
inspireerde hem voor zijn laatste
schilderijen. Fotograaf Jan Janssen uit
Hegelsom exposeert zijn foto’s uit het
Himalaya-gebied, die ook gebundeld
zijn in zijn nieuw boek The Himalaya
my home. Zijn boek won onlangs een

prestigieuze award. Janssen verzorgt op
vrijdag 15 november vanaf 19.30 uur
ook een lezing bij Irok.
Daarnaast exposeert Lara Vos haar
koperen objecten, die ze bewerkt
met een zelfontwikkelde bijzondere
techniek, waarbij ze koperen fragmenten met koperdraad naait. Marlies
Crooymans exposeert haar ambachtelijk

gemaakte wandobjecten en gebruiksvoorwerpen van keramiek, bijzondere
technieken en glazuren. Willem Kind
toont met name kleiner werk in deze
expositie. Zijn thema is De balans van
de mens, uitgevoerd in ruw gelast
rvs. De expositie loopt tot en met 8
december.
(Foto: Jan Janssen fotografie)

A d ve r to r i a l

Echtscheiding... aanpassing
in een nieuw gezin
Een nieuw samengesteld gezin vergt van kinderen veel aanpassing:
verhuizen, het wekelijks heen en weer bewegen tussen twee gezinnen en
leren omgaan met andere regels en gewoonten. Kinderen kunnen zich
bedreigd voelen door de komst van een nieuwe partner en te maken
krijgen met een andere manier van opvoeden van de nieuwe stiefouder.
Het kost tijd om een band op te bouwen. Kinderen moeten ook hun plek
weer vinden in het nieuwe gezin als zij deel gaan uitmaken van een
stiefgezin met kinderen.
Verwachtingen van stiefouders
Veel stiefouders (vooral stiefmoeders)
hebben hoge verwachtingen van het
stiefgezin. Zij denken vaak dat het
stiefgezin hetzelfde is als een oorspronkelijk gezin, dat de aanpassing aan het
stiefgezin vlot zal verlopen en dat stiefgezinsleden vanzelf van elkaar gaan
houden. Wanneer ouders beseffen dat
het in werkelijkheid vaak anders loopt,
gaat dat gepaard met gevoelens van
schuld, teleurstelling en verwarring.

• Met de partner moeten regels worden vastgesteld voor de kinderen.
• Belangrijk is om als eigen ouder de
nieuwe partner te steunen in het
bijzijn van kinderen.
• De liefde voor de eigen kinderen is
anders dan voor stiefkinderen, de
liefde kan groeien.
• Dwarsliggend gedrag van kinderen
moet niet persoonlijk worden
opgevat, maar als een uiting van de
moeite die kinderen kunnen hebben
met de nieuwe situatie.
• Stiefouders en stiefkinderen zijn
Boodschap voor nieuwe ouders
overgevoelig. Ze betrekken veel op
Er zijn tien aandachtspunten voor stiefzichzelf.
gezinnen, die zowel voor ouders als
omgeving belangrijk zijn om te weten: • Bouw als partners aan de relatie
(door het stiefouderschap lijkt dit
• Bewustwording en weten dat het
natuurlijk proces soms gestaggezin geen oorspronkelijk gezin is.
neerd).
• Het is belangrijk om met z’n allen
over deze nieuwe situatie te praten. • Als stiefouder is het belangrijk om
iets te doen waar je goed in bent,
• De stiefouder moet niet te snel de rol
bijvoorbeeld inspiratie halen uit een
van moeder of vader op zich nemen.

De bankjes, op bijzondere plekken in het buitengebied, vormen een
blijvende herinnering aan een dierbaar
persoon, markante gebeurtenissen in de
omgeving, veranderingen in het
landschap of mijlpalen in het bedrijfsleven. Mertens, met inmiddels ruim
honderd vaste medewerkers, is een
toeleverancier voor agro, tuin en groen.
“We staan met beide benen op de grond
en midden in de Horster samenleving”
vindt Jan Schoeber, die samen met Mart
Verheijen de directie voert. “Vele
mensen uit de directe omgeving zijn bij
ons werkzaam en jaarlijks ondersteunen
we diverse maatschappelijke initiatieven
en projecten.” Burgemeester Kees van

Rooij verrichte op woensdagochtend 23
oktober de officiële opening in het
bijzijn van mevrouw Mertens, weduwe
van oprichter Jan Mertens en mevrouw
Bartels-Jacobs, weduwe van oud-directeur Ger Bartels. Daarnaast waren ook
Vereniging Innovatief Platteland,
stichting Kruisen en Kapellen en een
afvaardiging van het bedrijf aanwezig.
Jan Schoeber: “Het is een prachtig plekje
in de nabijheid van ons bedrijf, waar
dagelijks vele mensen voorbij wandelen
en fietsen. Een mooie plek dus ook voor
medewerkers van de bedrijven op
industrieterrein Hoogveld om even uit te
rusten of even letterlijk stil te staan bij
60 jaar Mertens.”

Iedere emotie,
een passend bloemwerk ...
...Ieder huis,
een sfeervolle decoratie
baan of hobby. Dit als tegenwicht
voor onzekere gevoelens.
Marian Joosten,
Consulente CJG
Verpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar GGD
onderdeel van de veiligheidsregio
Limburg Noord

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

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Informatiebijeenkomst
Het CJG organiseert op woensdag
30 oktober a.s. een thema-avond
over echtscheiding voor
(stief)ouders en grootouders.
Kijk voor meer informatie en
inschrijven op www.mijncjg.nl

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

BoemelzaTerdag

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

26 okToBer
on STage
STUnnIng SUzY
zaTerdag 2 novemBer
legendS oF
HeavY meTal
vanaF 1 novemBer
WIldSPeCIalITeITen
& verraSSende
nIeUWe gereCHTen
wilhelminaplein 10 Horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Judy
Straten
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Wijnhoven Horst en StudioELF
slaan handen ineen
Wijnhoven en StudioELF uit Horst zijn een samenwerking aangegaan. Hun nieuwe concept InterieurPlus Plan
bevat interieurontwerp, styling en realisatie ineen. Initiatiefnemers Marc Wijnhoven van Wijnhoven Horst en Ilona
Janssen-Soberjé van StudioELF bundelden hiervoor hun krachten.

Galerie Judy Straten opent op
zondag 27 oktober om 15.00 uur
haar nieuwe expositie in haar
galerie in Horst. Hierin worden
schilderijen van Karin Hoogesteger en fashion design van
Petra Schuddeboom getoond.
De schilderijen van Karin
Hoogesteger zijn opgebouwd vanuit
een gelaagdheid: vaak acryl in
combinatie met potlood, maar ook
gemengd met houtskool, Chinese
inkt of (rijst)papier. Hoogesteger
werkt het liefst op puur linnen.
Zij volgde haar opleiding aan de
kunstacademie ArtEZ. Tijdens de
expositie bij Judy Straten worden
haar meest recente schilderijen
worden getoond met de titel 38,
over imperfecties van de ziel.
Petra Schuddeboom laat zich
inspireren door materiaal en bouwt
daarna haar ontwerpen hiermee.
Haar designs zijn vaak experimenteel, maar ze maakt ook draagbare
kleding. Vorm is haar sleutelwoord,
zowel in designs als in details.
Ook experimenteert ze graag met
chemische reacties.
De expositie is tot en met
1 december te bekijken.

Marc Wijnhoven en Ilona Janssen bundelen hun krachten
Het InterieurPlus Plan begeleidt
particulieren en bedrijven bij het
realiseren van hun interieur. De klant

heeft één aanspreekpunt waarbij de
verschillende fasen van interieurontwerp, stylingadvies en realisatie

op elkaar aansluiten, met een uniek
eindresultaat, aldus de initiatiefnemers.
StudioELF verzorgt interieurontwerp en

-advies en eventuele bouwbegeleiding
terwijl Wijnhoven Horst voorziet in de
realisatie, zoals raam- en vloerdecoratie of verf en behang. “We merken
dat professionele begeleiding van een
project vaak in onze branche wordt
overgeslagen, maar dit maakt juist het
verschil voor het uiteindelijke resultaat
en voor het bewaken van het budget”,
stelt Marc Wijnhoven.
De initiatiefnemers zien de
samenwerking van Wijnhoven Horst en
StudioELF als een krachtenbundeling:
StudioELF bedenkt totaalconcepten en
interieuradviezen voor bedrijven en
particulieren. Wijnhoven Horst verzorgt
advies en realisatie van raam, vloer- en
wandafwerkingen. De klant kan zoals
voorheen ook voor bestaande diensten
en producten bij Wijnhoven Horst en
StudioELF terecht. “We behouden de
diensten die mensen van ons gewend
zijn, maar willen met het aanbieden
van InterieurPlus Plan meerwaarde bieden voor de klant”, aldus Ilona Janssen.
StudioELF heeft in oktober haar
intrede gedaan in het pand van
Wijnhoven Horst. Om de regio kennis
te laten maken met InterieurPlus
Plan organiseren Wijnhoven Horst en
StudioELF op zondag 3 november een
open dag van 12.00 tot 17.00 uur.

Onderzoek naar
ﬁtheid
Het landelijke onderzoek Hoe
fit is Nederland start vanaf
maandag 4 november via ruim
vijftig lokale onderzoeken. In
Horst vindt het onderzoek plaats
bij anco lifestyle centre.
In een landelijk fitheidsonderzoek wil men bekijken hoe groot de
verbetering van de gezondheid is,
als men twee keer per week een
uurtje beweegt. Daarvoor worden
honderd testpersonen gezocht
die vijf weken lang aan de hand
van een trainingprogramma gaan
bewegen.

Effect van tien
trainingen
Vooraf wordt een begintest
gedaan. Na vijf weken wordt bij de
hertest bekeken wat het effect van
tien trainingen is. De wetenschappelijke evaluatie van de testgegevens
gebeurt door de Hogeschool voor
gezondheid en sport in Berlijn.
“Wijzelf weten inmiddels wel
dat fitnesstraining enorm effectief
is. Het leuke is nu dat we via dit
onderzoek kunnen aantonen dat het
daadwerkelijk zo is. We zijn er dan
ook trots op dat ons fitnesscentrum
als een van de testcentra is verkozen”, zegt eigenaar Patrick Bierens.
Geïnteresseerden kunnen zich nog
aanmelden.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
sTunT aanBieding!

BEDMODE

Hollands
Belegen Kaas
nu
per
kilo

7,95

sTunT aanBieding!

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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DE NIEUWE COLLECTIE
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Budoclub Horst

Maarheze fel

Twee primeurs tijdens
SVEB verliest
bekerwedstrijd judo-evenement
Door: Wiel Hendrix, SVEB
Zonder Tim Geurts en Tom Aerts, die rust kregen vanwege lichte
blessures, begon het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst aan de tweede bekerwedstrijd tegen
Maarheze 1. De toeschouwers verwachtten een gemotiveerd en strijdlustig SVEB na de teleurstellende wedstrijd tegen HBSV.
De wedstrijd begon met twee
kwalitatief gelijkwaardige ploegen.
De eerste kans na 5 minuten was
een voorzet van Rob Cleven, die
Sjors Schatorjé net naast kopte. In
de 7e minuut ging een schot van
Maik Vermazeren in het zijnet. Het
spel ging op en neer, met ook kleine
kansen voor Maarheeze. Maarheeze
voerde de druk op, geholpen door
het slordige spel van SVEB op het
middenveld. Toch ontstonden enkele
kansen voor SVEB, zoals in de 24e
minuut. Een vrije trap van Maik wist
Rob Cleven te bereiken, die doorkopte
naar Joris. De SVEB-aanhang dacht aan
de 1-0, maar de vlag ging omhoog en
de goal werd afgekeurd.
Vanaf dat moment werd een
ommekeer verwacht, maar het spel
bleef slecht met veel balverlies en
slordigheden in de achterste linie.
Mede door prima keeperswerk van
John kon SVEB tot de 37e minuut de
nul vasthouden. Toen werd vanuit een
hoekschop onhoudbaar ingeschoten
en was het 1-0.
Het niveau zakte, zeker aan SVEBkant. Maarheeze daarentegen toonde

Budoclub Horst organiseert op 26 en 27 oktober in evenementenhal De Mèrthal in Horst haar vierde grote
judo-evenement. Deze editie kent twee primeurs. Ook wordt het 55-jarig bestaan van de vereniging gevierd.

veel inzet en felheid, waardoor het
team de wedstrijd controleerde.
Het vervolg: in de 39e minuut stond
2-0 op het scorebord. In de laatste fase voor rust kreeg SVEB nog
enkele kansen, maar het ontbrak aan
scherpte.

Counter op snelheid
uitgevoerd
In de 52e minuut ging een vrije
trap vanaf 30 meter van Joris net over.
In de 55e minuut kwam een aanval
vanuit het middenveld. Cristian de La
Flor gaf een zuivere pass naar Rick die
op snelheid de achterlijn haalde en
Sjors op maat bediende: 2-1.
Joris werd toen vervangen door
Joep Beurskens (A1-speler) en Maik
door Robbert van Dijk. Door het
hanteren van lange ballen ontstonden
kansen aan beide zijden. Rob Cleven
werd in de 74e minuut vervangen door Dion Curvers (ook A1).
Maarheeze loerde op de lange bal en
in de 79e minuut werd de counter op
snelheid uitgevoerd en afgelegd op
de 5 meterlijn: eindstand 3-1.

Horst zet de boel recht

Hockeydames
winnen na
zwakke start

Drie activiteiten staan zaterdag
26 oktober op het programma. Het
evenement begint met de eerste
primeur: de interne competitie. Om
13.00 uur nemen beginnende wedstrijdjudoka’s van vijftien judoverenigingen uit de regio hier aan deel.
Om 17.00 uur start het gemeentelijk judotoernooi voor de judoverenigingen binnen Horst aan de Maas:
Judoclub Lottum, Judoclub Jigoro Kano

Sevenum, Judovereniging Samourai
Grubbenvorst, Budoteam MeerloWanssum en Budoclub Horst.

Ne-waza-toernooi
De tweede primeur op zaterdag
is een ne-waza-toernooi voor junioren en senioren. Het toernooi start
om 18.30 uur. Zowel judoka’s als
jiu-jitsuka’s in diverse gewichtsklassen
nemen deel.

Het evenement wordt op zondag
27 oktober vanaf 09.30 uur afgesloten
met de clubkampioenschappen. Per
gewichtsklasse mag zich iemand een
jaar lang clubkampioen 2013 noemen.
De organisatie van het evenement is in handen van het bestuur
van Budoclub Horst, judotrainer Johan
Camps en jiu-jitsutrainer Peter Weijs.
Toegang tot het evenement is
gratis.

ZORG

RESIDENTIE

Door: Hockey Club Horst
Na een zwakke seizoensstart was aartsrivaal en ongeslagen nummer 2 Blerick voor Horst de ideale tegenstander om een boel recht te
zetten. In het begin leek dit niet erg waarschijnlijk want Blerick was de
betere ploeg. Horst ontsnapte tot twee keer toe maar net aan een
vroege achterstand.
Waar Horst in een aantal vorige
wedstrijden de pech had dat de
eerste kansen van de tegenstander
meteen raak waren, had het nu het
geluk dat doelpogingen van Blerick
maar net het doel misten. Dit geluk
had Horst net nodig om in het zadel
geholpen te worden. Het trok de
wedstrijd meer naar zich toe, zeker
nadat Caro Roeffen de 1-0 had
gescoord. Hierna was Horst de betere
ploeg. Nog voor rust vergrootte Horst
de voorsprong toen Annemiek Geurts
de 2-0 scoorde na een mooie aanval
die ze zelf had opgezet.

Tegentreffer geen
verrassing
Ook na rust was Horst de betere
ploeg. Blerick zette nu meer druk
maar de Blerickse aanvallers werden
keer op keer opgewacht door een

uitstekend keepende Mieke Versleijen
die de hele cirkel domineerde en
al ingreep voordat er echte kansen
ontstonden. Doordat Blerick meer
naar voor speelde, kwam er voor
Horst veel ruimte. Hier maakte het
dankbaar gebruik van. Met goed
lopende aanvallen wist Horst keer op
keer gevaarlijk te worden.
Nadat Caro Roeffen en Pien
Gubbels de stand naar een heel comfortabele 4-0 hadden getild, was de
wedstrijd dan ook definitief gespeeld.
Jammer genoeg speelde dit idee ook
door de hoofden van veel Horster
speelsters, waardoor er minder
scherp werd gespeeld. Een Blerickse
tegentreffer kwam dan ook niet echt
als een verrassing. Maar met nog 8
minuten op de klok en een verschil
van drie doelpunten was het voor
iedereen duidelijk dat dit alleen nog
cosmetisch was.

Kwalitatieve zorg hoeft
niet onbetaalbaar te zijn
BENT U OP ZOEK NAAR DESKUNDIGE ZORG BIJ DEMENTIE?
MAAK DAN KENNIS MET ZORGRESIDENTIE SMAKT, WANT
DAAR VINDT U BETAALBARE ZORG ZONDER CONCESSIES
AAN KWALITEIT.
Zorgresidentie Smakt (vlakbij Venray) geeft haar bewoners
de zorg en aandacht die zij verdienen. We nemen de tijd voor
leuke dagbesteding, persoonlijke hygiëne en individuele aandacht. Ondanks alle bezuinigingen van de overheid doen wij
geen concessies aan de kwaliteit van onze zorg. Iedere bewoner heeft zijn eigen wensen en dat vraagt om maatwerk, met
zoveel mogelijk vrijheid: bewoners kunnen dagelijks douchen,
wij assisteren bij toiletgebruik naar behoefte. En uw bezoek en
familie zijn en blijven voor ons gasten, geen mantelzorgers.

Ontdek dat kwalitatieve zorg niet
onbetaalbaar hoeft te zijn
WWW.ZORGRESIDENTIEWONEN.NL

Betaalt u bij uw huidige zorginstelling minstens 1.200 euro
eigen bijdrage? Dan is Zorgresidentie Smakt een interessant
alternatief. U kunt altijd een afspraak maken om te komen
kijken. Ook houden wij elke eerste zaterdag van de maand
Open Dag van 14.00 tot 17.00 uur. Neemt u deze bon mee,
dan krijgt u een gratis rondleiding en een kopje koffie.
St. Jozeflaan 56, Smakt (bij Venray), Tel: (0486) 479 500
Zorgresidentie Smakt is onderdeel van de Zorgresidentie
Groep, die naast Zorg bij Dementie ook Wonen met Zorg en
Zorghotel Grave onder haar beheer heeft.
Bezoek ook onze vernieuwde websites:

WWW.ZORGHOTELGRAVE.NL

WWW.ZORGRESIDENTIEDEMENTIE.NL
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Onderzoek naar een lokale coffeeshop

Er is ruimte in Horst aan de Maas
voor een coffeeshop

Tegenwoordig hebben bijna alle (grote) steden wel één of meerdere coffeeshops. In een
coffeeshop kunnen klanten drugs kopen en nuttigen. Is er ruimte in gemeente Horst aan de Maas
voor zo´n zaak? Van de inwoners van Horst aan de Maas vindt 69 procent van niet, maar
17 procent heeft er geen moeite mee en is het eens met de stelling. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl

wordt, antwoord
54 procent neutraal.
Veel stemmers
geven aan dat
ze niet weten
of er in Horst
aan de Maas
veel gebruikt
wordt. “Er zal
zeker gebruikt
worden, maar of
dat veel is, weet ik
niet.”
De meerderheid van
de inwoners van Horst aan de
Maas vindt dat er geen coffeeshop
moet komen in de gemeente. Een van
onze stemmers reageerde met: “Alleen

Neutraal
14%
Eens
17%

“Ik weet niet
”Een coffeeshop is in elk geval beter dan in het illegale
eens of er behoefte
circuit je drugsbehoefte willen bevredigen”
aan is. Ik verkeer
niet in de kringen
”Eens, maar toegang alleen met een pasje voor alleen
waar deze stelling
inwoners van Horst aan de Maas”
over gaat”, reageert
één van de stem”Wat maakt het überhaupt uit? We kunnen ons beter
mers. Deze stemmer
druk maken over het alcoholgebruik”
is niet de enige die
(wiet) heeft gebruikt. Maar 1,2 procent gebruikt wordt in gemeente Horst
zo antwoordt. Maar liefst 98,4 procent
aan de Maas. Op de vraag of er in
zegt dit wel gedaan te hebben. Ook
van de stemmers geeft aan dat ze de
Horst aan de Maas veel drugs gebruikt
weten de stemmers niet of er veel
afgelopen maanden geen cannabis

Oneens
69%

als het niet voor overlast zorgt. Het
kopen en het thuis gebruiken van
drugs vind ik geen probleem. Wel het
gebruik ter plekke of in het openbaar.”
Een andere stemmer vindt dat je het
gebruik ervan niet moet stimuleren.
“Maar sigaretten en alcohol kun je ook
kopen”, zegt deze persoon. Ook is de
gemeente Horst aan de Maas volgens
een stemmer niet te vergelijken met
een stad als Venlo of Venray.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Arbeidsmigranten zijn goedkoper
In de media wordt geschreven dat de werklozen alles aan moeten
pakken wat ze kunnen krijgen. Maar hoe wil je iets aanpakken als je nooit
uitgenodigd wordt voor gesprek? Is dat wel het geval, dan word je overal
afgewezen. Ik ben dus één van de werklozen in Nederland.
In de krant staan mooie woorden: Noord-Limburg is een goeie
plek om banen te creëren en dat

er bedrijven komen. In onder andere
Venray en in Roermond zouden ze
500 man personeel nodig hebben. Ik

dacht: ‘Dat is voor mij een mooie kans.
Dan lukt het misschien wel om aan een
baan te komen’.
Een nieuwe baan zit er niet in,
want ik kreeg te horen dat het voor mij
niet doorgaat. Het betreffende bedrijf
gaat in zee met een uitzendbureau
dat arbeidsmigranten aan het werk

helpt. Het maakt mij enorm boos, want
Nederlanders komen op die manier
nooit meer aan de bak. Een veelgehoord excuus zou zijn dat Polen harder
zouden werken. Dat is onzin, want ik
heb vaak met ze samengewerkt. Zij
weten tegenwoordig ook wel beter en
werken heus niet harder. Volgens mij

Ontdek tijdens VieCuri
Matinee:

Inkijk in het ziekenhuis van toen, nu én morgen tijdens
derde editie VieCuri Matinee

Toekomst van de zorg:
fantasie of werkelijkheid?
Hebben we straks een land vol honderdjarigen? Is kanker
over twintig jaar een chronische ziekte? En kunnen we de
voedingsproblemen oplossen omdat we een hamburger kunnen
kweken? VieCuri Matinee biedt op zondag 3 november een kijkje in
de toekomst van de zorg. Volgens dagvoorzitter Norbert Foudraine,
intensivist van VieCuri, moeten we realistisch blijven, maar vooral
durven dromen. Tijdens het derde VieCuri Matinee laten we zien
welke fantasieën echt dichterbij komen of al werkelijkheid zijn.’
Is er veel vooruitgang in de zorg?
“Ik merk dat het vertrouwen van mensen in vooruitgang niet altijd
meer zo vanzelfsprekend is. Op tal van vlakken maken we door de
economische omstandigheden een pas op de plaats, maar vooruitgang
in de zorg staat absoluut niet stil. Op een wetenschappelijke maar
vooral ook op een ludieke en luchtige manier komt dit tijdens het
Matinee aan bod.”
Welke ontwikkelingen zijn tijdens Matinee te zien?
“De middag start met een discussie tussen filosoof Leon de Haas en
enkele medisch specialisten, waarin op een onorthodoxe wijze de
toekomst van de zorg aan de orde komt. Daarna kunnen bezoekers
zelf diverse ontwikkelingen ontdekken en ervaren. Onder andere
Proteion, onze cardiologen, de beroemde HeLa-cellijn en Siemens zijn
aanwezig.”

is de enige reden dat ik te duur ben.
Kennelijk zijn arbeidsmigranten uit
voormalige Oostblok-landen gewoon
goedkoper. Zelf probeer ik al tien jaar
aan de bak te komen, maar het blijkt
gewoon dat je te duur bent.
Patrick Manders,
Horst

Op zondag 3 november organiseert VieCuri het
derde VieCuri Matinee. Dit keer met als thema de
toekomst van de gezondheidszorg, met een knipoog
naar het verleden. Tijdens deze bijeenkomst wil
VieCuri inwoners uit de regio laten zien wat het
ziekenhuis naast medische zorg nog meer te bieden
heeft. Op een interactieve en laagdrempelige
manier wil VieCuri kennis delen over thema’s
als gezondheid, wetenschap, zorg en andere
interessante onderwerpen. Wij geven u graag een
kijkje in wat er in het ziekenhuis gebeurt.
Wanneer:
Locatie:
Entree:
Aanmelden:
Parkeren:

zondag 3 november, 14.00 uur
VieCuri Venlo, restaurant ThuiZ
gratis
www.viecuri.nl/matinee
of 077 - 320 5318 (ma t/m do)
gratis

Het Matinee maakt ook een knipoog naar het verleden.
“Ja, klopt. Naast aandacht voor nieuwe ontwikkelingen is er
ook ruimte voor een terugblik. Bezoekers kunnen een lezing
bijwonen van een voormalig medewerker van het gemeentelijk
archief. Hij vertelt over de geschiedenis van de ziekenzorg
in de regio Venlo. Daarnaast zijn natuurervaringsmakelaar
Maaike van Strijp, oude hoorapparatuur, de apotheek en een
nagebootste verpleegkamer uit het verleden aanwezig.”

inkijk in het ziekenhuis van toen, nu
én morgen
• de beste medische apps
• innovatieve projecten van Proteion Thuis
• leren reanimeren onder leiding van cardiologen
• presentatie van het gezonde sapje
Eau de VieCuri
• de beroemde HeLa-cellijn
• lezing over 200 jaar ziekenzorg in Limburg
• een verpleegkamer uit het verleden
• en nog veel meer!
•

Volg VieCuri en
Matinee online!

• www.viecuri.nl
• facebook.com/VieCuri
• twitter.com/VieCuri
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Het is onzin te bouwen voor leegstand
Dat vond het merendeel van onze stemmers. Maar liefst 88 procent vindt
dat woningcorporaties geen nieuwe huurwoningen hoeven te bouwen als zij
verwachten dat deze binnen een aantal jaren weer leeg komen te staan. Slechts
12 procent van de stemmers vond dat geen onzin. Aanleiding voor de stelling
waren de acties van Rood, de jongerenafdeling van SP Horst aan de Maas voor
de bouw van sociale huurwoningen voor jongeren. Volgens de partij is er een
groot tekort aan betaalbare huurwoningen in de gemeente. Onlangs bezetten
de jongeren nog de parkeerplaats bij Wonen Limburg om zo aandacht te vragen
voor hun actie. Ook andere politieke partijen in Horst aan de Maas hebben al
diverse keren het tekort aan huurwoningen aangestipt. Maar is de oplossing
meer huurwoningen bouwen, ook in de kleine kernen?
André Vollenberg uit Grubbenvorst vindt dat weggegooid geld, als blijkt
dat de huizen snel weer leegstaan. “Als ik zie dat er diverse winkelpanden,

kantoren- en bedrijfspanden te koop en te huur staan in Horst en omstreken
dan is er al teveel gebouwd. Toch werd en wordt nog steeds alles uit de kast
gehaald om te bouwen en dikwijls met gemeenschapsgeld. Kijk naar Villa Flora
en de Innovatoren: gebouwd met belastingcenten en nu is het resultaat van
de Floriade een blok aan het been van onze regio. Nu weer een volgend
prestigieus project in de vorm van een hippisch centrum ter waarde van
9 miljoen euro. Wat mij betreft waren hier betaalbare woningen voor jongeren
mee gerealiseerd, maar voor veel politici is huisvesting voor vee blijkbaar
belangrijker.”
Ook de woningcorporatie wil slechts een paar huizen bijbouwen. Volgens
haar valt het tekort ook wel mee en reageert 60 procent van de jongeren die bij
de corporatie ingeschreven staan, helemaal niet actief op vrijkomende woningen. De woonstichting is daarom niet van plan om te bouwen voor leegstand.

Halloween verdringt Sint Maarten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Halloween-party hier, Halloween-thema daar: ook in Horst aan de Maas zie
je steeds vaker uitingen van het Amerikaanse feest Halloween. Op 31 oktober
of in de nacht naar 1 november (Allerheiligen) gaan kinderen in deze traditie
verkleed met lampionnen langs de deuren om snoep op te halen. Heksen,
spoken, geesten en uitgeholde pompoenen zijn symbolisch voor deze traditie.
De traditie lijkt trouwens erg veel op een Nederlands feest dat twee weken later
gevierd wordt. Vergeet de kostuums en voeg een vreugdevuur toe en je viert
Sint Maarten.

Ook attractiepark Toverland, jongerensoos OJC Niks en diverse horecagelegenheden besteden dit jaar aandacht aan Halloween en via tekenfilms of
andere uitingen komen jongeren steeds vaker in contact met het Amerikaanse
feest. Leuk, hoe meer feesten hoe beter! Verkleden en een beetje griezelen:
wie houdt daar nu niet van? Kritiek klinkt echter ook: het Sint Maartensfeest
komt door Halloween in de verdrukking. Typische veramerikanisering van
de samenleving. Kunnen onze kinderen over vijftien jaar nog Sinter Mertes
veugelke zingen? Halloween verdringt Sint Maarten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > Ik weet al op wie ik ga stemmen > eens 50% oneens 50%

EEN MUZIKALE SHOW
IN ‘T GASTHOÊS HORST
m.m.v. “Quintella” en dansgroep “Let’s do it!”

1-2 november 2013 aanvang 20.00 uur
3 november 2013 aanvang 14.30 uur
Prijs €17,50
17,50 | Kinderen t/m 12 jaar €10,00
Kaartverkoop
aartverkoop en verkoopadressen via
www.hoors.nl

broodje van de week

Pistolet
met kipsaté
en gebakken
uitjes

1.95

geldig vanaf 24 t/m 30 oktober

vocalgroup HOOR’S! presenteert:

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Vakprijs voor verbeterdrift
van Gerard Reijnders
Schilderwerken BV Venray
Knap Werk Actie: 20% speciale winterkorting
op de aanbiedingsprijs voor alle nieuwe
schilderwerk-opdrachten, die uitgevoerd worden
in december 2013, januari en februari 2014.

De pluim werd – als enige schilderbedrijf uit
Nederland – uitgereikt aan Gerard Reijnders
Schilderwerken B.V. door John Kerstens, Tweede
Kamerlid voor de PvdA en voormalig voorzitter
van FNV Bouw en de Adviesraad van Knap werk.

GERARD REIJNDERS schilderwerken
P l a t a a n s t r a a t 1 2 , 5 8 0 2 E J V e n r a y T. 0 4 7 8 - 5 8 2 6 3 5 w w w. g e r a r d - r e i j n d e r s . n l

Dag
Kop Sinterklaasje
Tekst
We schrijven 5 decemberD!rk
Reacties:
2023.
Een koude wind waait
www.hallohorstaandemaas.nl
door
de bomen, maar niemand
durft daar nog een liedje over te
zingen. De havens in Broekhuizen, Lottum en Grubbenvorst
liggen er stil en verlaten bij.
Geen wimpels die waaien, alle
schimmels staan veilig achter de
staldeuren. Dan ineens schiet
een figuur met een pluim op zijn
muts, rode lippen en een grote
jutezak het Wilhelminaplein in
Horst over. Zou het? Nee, dat is
een verre illusie.
Tien jaar geleden werd het
inmiddels verboden Sinterklaasfeest nog met egards gevierd:
pepernoten en chocolademunten
werden rijkelijk gestrooid,
Amerigo trippelde over de daken
en uit schoorstenen klonk
Sinterklaas kapoentje. Totdat de
Verenigde Naties lucht kregen van
onze traditie en toenmalige
premier Rutte niet verder kwam
dan een ongenuanceerd ‘ja, hij is
nou eenmaal zwart.’
Toen daarna ook de internationale bond voor senioren zich
opwierp tegen het feit dat een
man van meer dan 200 jaar een
hele nacht door moet trekken,
was een internationale rel
geboren. Wij lagen toen toch al
niet zo lekker bij de Russen en
toen Amerika haar kans schoon
zag om Coca Cola-reclamebord
Santa Claus nog een gebied te
laten koloniseren, kon zelfs de
machtige speelgoedfabrikantenlobby uit China een verbod op ons
feest niet meer voorkomen.
Een paar jaar duurde het
publiek protest nog. Pepernoten
werden in M&M-verpakkingen
gesmokkeld, ‘kerstcadeautjes’
werden per ongeluk twintig
dagen te vroeg geopend. Tot ook
toenmalige burgemeester Van
Rooij de opdracht kreeg zijn
handhavingsteams niet langer in
te zetten voor alcoholmisbruik of
fietsendiefstal, maar zich te
richten op de marsepeinmaffia.
Het verzet was gebroken.
Ergens rond die tijd zat een
klein meisje op wat ooit
Sinterklaasavond was voor het
raam te wachten op die bekende
roffel op de deur die het begin
van het feest aangaf. Tevergeefs.
Het meisje begreep het niet. Vorig
jaar was iedereen nog welkom. En
nu mocht Zwarte Piet ineens het
land niet meer in van de grote
mensen. Met al haar lessen over
pesten op school in haar achterhoofd, snapte ze er niks van.
Het was toch juist een feestje?
What Else?
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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.

Centrum Horst: Essentie is voor
Na vele (te) ambitieuze plannen heeft de gemeenteraad enkele jaren
geleden een visie op het centrum ‘op Horster maat’ vastgelegd.
Deze toekomstvisie moest ervoor zorgen dat het centrum van Horst een
impuls kreeg. Heel wat jaren verder zijn we een eind op weg. Maar het is
nog niet af.
In het plan wordt gesproken
over een horecaplein op het
Wilhelminaplein en een cultuurplein
bij het Gasthoês en de Mèrthal, beide
verbonden met een uitnodigende
winkelstraat. Het horecaplein is
inmiddels een groot succes. Zo vinden

we een café in de Café top 100 en een
bar/restaurant in de Koffie top 100.
Met name bij mooi weer is het gezellig
druk op deze aanwinst voor Horst.
Maar een gemeente kan nog zo’n
mooi plan hebben voor het uiterlijk
van het centrum, het krijgt pas inhoud

als er ondernemers zijn die de ruimte
met een goed en gevarieerd aanbod
invullen. Horst centrum is, mede door
voldoende gratis parkeermogelijkheden, aantrekkelijk voor bezoekers en
daarmee ook voor ondernemers. Er is
in Horst dan ook veel minder leegstand
dan in omringende gemeenten.
Dat willen we zo houden, maar we
zien ook dat internetwinkels groeien
als kool. Dat verandert ook veel voor
ondernemers. Winkelen moet meer en
meer een beleving worden. Een uitje

Een gezellig familiefeest of bedrijfsfeest?

waarbij gewinkeld maar ook gerecreeerd wordt. Het centrum van Horst
moet erin slagen in deze behoefte te
voorzien. Maar om dat te kunnen volhouden is een investering noodzakelijk.
Voor het verder afmaken was enige
jaren geleden door de herindeling even
geen budget. Essentie wil dat het plan
nu wordt afgemaakt met herinrichting
van het Lambertusplein, Kloosterhof en
Gasthoêsplein. En natuurlijk met voldoende en gratis parkeerfaciliteiten. De
plannen zijn gereed en het benodigde

Kusters

industriedeuren
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

www.restauranthetmaasdal.nl

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •

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

budget is gevonden. De gemeenteraad besluit dinsdag 29 oktober hierover. Dat u het weet, Essentie is voor!
Hierdoor krijgt het centrum van Horst
een nieuwe impuls. Ondernemers
willen dan weer investeren en meer
inwoners en bezoekers zullen hun
weg vinden in het centrum. En dat is
natuurlijk weer goed voor onze lokale
economie en de lokale werkgelegenheid.
Eric Beurskens en Bart Bertrams,
namens de fractie van Essentie

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

toon@kustersindustriedeuren.nl

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

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

www.partijdumper.nl

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Wasmachine
Samsung
Ecobubble

Energieklasse A+++
7kg
1400 toeren
Met duitse tekst
2 jaar garantie
Van € 499,00 voor

Eigen service dienst.
Binnen 24 uur geleverd en gratis bezorgd.
Beko koelvriescombi
CN230
Energieklasse A+
Inhoud koel 193 liter
Inhoud vries 80 liter
No Frost

Exquisit
Vrijstaande koelkast
KS320

Van € 349,00 voor

€ 349,00

€ 259,00

Vrijstaande
vaatwasser
Siemens
SN25D200EU

Bestron Friteuze
AF351

AEG
wasmachine
Lavamat

Van € 469,00 voor

Van € 39,95 voor

€ 299,00

€ 24,95

Wasmachine Haier
HW60-1482

Wasmachine
Siemens
WM14B261NL

Beko
condensdroger
DCU7230X

Energieklasse A+
6 kg machine
1400 toeren

Energieklasse B
7 kg wasdroger
electronische
vochtmeting

Van € 499,00 voor

Van € 389,00 voor

Energieklasse A+
12 couverts
5 programma’s

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

€ 269,00

3,5 liter
5 jaar
fabrieksgarantie

€ 369,00

Beko
Vrieskast
FN126420

Energieklasse A+
kleur wit
Inhoud 245 liter
Afmetingen 55x144x57 cm

Van € 499,00 voor

€ 379,00

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

Energieklasse A+
7 laden
265 liter
No Frost
2 jaar
fabrieksgarantie

Energieklasse A++
1400 toeren
6 kg laadvermogen
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 499,00 voor

€ 399,00

€ 289,00

Van € 599,00 voor

€ 449,00

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

Gratis bezorgen in een
straal van 20 km
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Participatie Platform
Horst aan de Maas

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Het Participatie Platform Horst aan de Maas is gevestigd in het Dienstencentrum Mikado
(Dichterbij), Deken Creemersstraat 56, 5961 JP in Horst.
Het PPH is geopend op donderdag- en vrijdagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur. In de even
weken ook op maandagmorgen van 8.00 uur tot
12.30 uur.

Alle informatie over het PPH is te vinden op de
website www.pphorstaandemaas.nl. Het emailadres is secretariaat@pphorstaandemaas.nl.

Startpunt Wonen maakt aan- en verkoop mogelijk

Dankzij Startpunt Wonen
naar Horst

De heer en mevrouw Hendriks hadden hun huis in Leunen al drie jaar te koop staan toen ze met
Ralph Beunen van Startpunt Wonen in gesprek raakten.
Graag wilden ze naar Horst. Janssen de Jong
projectontwikkeling bouwt hier een aantal
zogenaamde Hoevewoningen. Prachtige
levensloopbestendige woningen gelegen aan
de Kabroeksebeek. “Eigenlijk hadden we de
hoop al opgegeven” zegt Wilma Hendriks, “maar
door de positieve benadering en het geloof in
succes van Ralph hebben we het nog een half
jaar gegeven. We zijn erg blij dat we dit advies
hebben opgevolgd”. Henk en Wilma Hendriks
hebben gebruik gemaakt van de woonketting.
Hun woning in Leunen is verkocht dankzij het
systeem van de woonketting.
Henk: “De inzet van Woonketting was de schakel om onze plannen vlot te trekken. Niet alleen
het systeem, maar vooral ook de persoonlijke
betrokkenheid was geweldig, zelfs voor wat betreft de financiering kregen we de winnende tip.”
Vorige maand is de bouw van de

Hoevewoningen gestart. De woningen die
worden gebouwd zijn allemaal met de stimuleringsmaatregelen van de gemeente verkocht.
Dankzij de garanties die kopers krijgen wordt er
in Horst wel gewoon gebouwd.
Ralph Beunen van Startpunt Wonen benadrukt
dat er in Horst veel mogelijk is: “Startpunt
Wonen biedt de juiste begeleiding en denkt mee
in oplossingen. Bij ons vindt u op één plek een
antwoord op al uw woon- en verhuisvragen. ”
Meer informatie
Wilt u weten wat Startpunt Wonen voor u kan
betekenen? Of het nu gaat om een goed beeld
van nieuwbouwaanbod, financieel inzicht, verkoop van de bestaande woning of een combinatie van deze zaken? Neem contact met ons
op of loop een keer binnen: Startpunt Wonen,
Kerkstraat 5 in Horst, telefoon: 077 - 260 00 00.

Henk en Wilma
Hendriks tekenen voor hun
nieuwe woning
op de Afhang bij
notaris Gulikers.

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
Hofweg 24
Lorbaan ongenummerd

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Horst
Lindweg-Venrayseweg
Schengweg 5a
Van Douverenstraat 5
Wevertweg 1

Lottum
Veilinghof
Melderslo
Broekhuizerdijk 31
Steegstraat 10
Broekhuizerdijk 47

Sevenum
Renkensstraat 9b
(verzonden op 21 oktober 2013)
Heerstraat 11
Tienray
Over de Beek 21

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

‘Persoonlijk contact,
daar gaat het om’
“Vrijwilligerswerk wordt nog steeds ondergewaardeerd. Dat is jammer.
En niet alleen dat: er zijn ook nog zoveel meer vrijwilligers nodig.
Volgens mij heeft iedereen wel wat vrije tijd over en het zou mooi zijn
als iedereen een deel van die tijd aan vrijwilligerswerk zou besteden.”
Lizeth Honig is sinds een jaar of vijf
twee middagen in de week vrijwilliger bij
De Baersdonck in Grubbenvorst. In het
creatieve atelier helpt zij mensen met een
verstandelijke beperking die hier komen voor
hun dagbesteding. “Meestal gaat het om
een groepje van rond de tien personen. Ik
help vooral door mensen te motiveren en te
helpen bij het maken van ruimtelijke objecten
van papier-maché. En daarin ben ik niet de
enige: hoe Femke Haanen zich daar als
vrijwilligster inzet, dat is fantastisch. Eigenlijk
doen wij de dingen waar de professionele
begeleiders juist voor zijn opgeleid en die zij
zelf ook het liefst zouden doen. Maar door
alle andere verplichtingen komen zij daar
gewoon vaak niet aan toe.”
Voldoening
Haar grootste voldoening haalt Lizeth Honig
uit de manier waarop zij begroet wordt als
zij binnenkomt. “Het enthousiasme en de
belangstelling naar mij toe, daar haal ik heel
veel voldoening uit. Ik zou de meesten ook
teleurstellen als ik ineens niet meer zou komen. Wat dat betreft klopt die zegswijze wel:
vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend.”
De 49-jarige inwoonster van Swolgen zet
zich niet alleen daar in voor anderen. Met
een vijftal mensen met een verstandelijke
beperking, twee wonen er nog thuis en de

drie anderen vallen onder begeleid wonen,
gaat ze ook op persoonlijke titel op pad. Zo
zijn er twee ‘vriendjes’ zoals Lizeth Honig
ze noemt, waarmee ze bij haar thuis gaat
kleien. “Die activiteit is bij de dagbesteding in
Grubbenvorst gestopt. Bezuinigingen. Maar
omdat deze twee dat zo leuk vonden, ben ik
er met hen bij mij thuis mee verder gegaan.”
Frietje
“Met John ga ik elke week koffie drinken,
winkelen of iets anders gezelligs doen.
Hem heb ik bijvoorbeeld ook een keertje
meegenomen naar de bioscoop. Elly is een
voormalige buurvrouw die al wat ouder is
en nu in Venray woont. Als die belt, stap ik
meteen in de auto. Ga ik op de koffie. Of we
gaan ergens heen. En dan is er nog Willy,
mijn ’vlooienmarktvriendje’, waar ik vooral
vrijmarkten en rommelmarkten mee bezoek.”
Eigenlijk, zo zegt zij, gaat het niet eens
zozeer om wat je doet. “Het allerbelangrijkste
is persoonlijk contact. Belangstelling tonen
en aanwezig zijn. Dat is waar het voor deze
mensen om draait. En dat is wat ze ook wil
geven. In Horst gaat het om het WIJ-gevoel,
maar de wereld bestaat vooral nog steeds uit
een ik-cultuur.
Zelf ben ik daar niet van. Niet alle mensen
kunnen hetzelfde. En die mensen geef ik
graag een steuntje in de rug.”

Er zit
muziek in de
Dorpentoer
We zijn bijna halverwege met
de WIJ-dorpentoer. De afgelopen
dagen stond de tent in Swolgen
en Kronenberg en op zaterdag
2 november is het de beurt aan
Horst. Horstenaren die mee willen
praten over hun dorp kunnen om
14.00 uur terecht in de tent op het
Wilhelminaplein.
Kijk voor meer informatie ook
op www.horstaandemaas.nl.
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verenigingen

Plantenruilmarkt
Sevenum
Aan de Tongerlostraat in Sevenum vindt op zaterdag 26 oktober een
plantenruilmarkt plaats. Het ruilen kan van 11.00 tot 13.00 uur en wordt
georganiseerd door groenvereniging Groei & Bloei.
Bezoekers kunnen tijdens de
plantenruilmarkt gratis alles ruilen
wat met de tuin te maken heeft. Dit
kunnen planten, maar ook zaden, potten en tuinboeken zijn. Tijdens de ruilbeurs zijn ook tuinboeken aanwezig,
waar bezoekers eventueel planten en

zaden in op kunnen zoeken.
Groei & Bloei is een landelijke
vereniging voor tuinen- en plantenliefhebbers. Doelstelling van
de vereniging is het stimuleren en
ondersteunen van mensen met een
groene hobby.
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Dienstenveiling
De Vrienden van Harmonie Unie uit Sevenum organiseren op zaterdag 26 oktober in De Wingerd voor de zesde
keer een dienstenveiling.
De veiling wordt eens per drie jaar
georganiseerd. Naast diensten wordt
ook een aantal kunstwerken van mensen met een beperking geveild. Ook
is er muziek. Inwoners van Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord kregen
een boekje thuisbezorgd, waarin de

diensten en kunstwerken die worden
geveild staan beschreven. Andere
geïnteresseerden kunnen kijken op
www.vriendenharmonieunie.nl Daar
staan ook de laatst binnengekomen
diensten voor de veiling. Daags voor
de veiling, op vrijdag 25 oktober,

kan men van 19.00 tot 21.30 uur de
kunstwerken bekijken. De veiling
begint zaterdag om 20.00 uur en wordt
voorgezeten door Frans Keijsers en
Eric Tielen. De muziek wordt verzorgd
door De Moezeband. De opbrengst is
voor Koninklijke Harmonie Unie.

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

Politiehonden bij De Bedelaer
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

De politiehondenkeuringen van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV)
vonden onder andere in het weekend van 19 en 20 oktober plaats bij PHV De Bedelaer uit Kronenberg.
Op het oefenterrein in Sevenum moesten honden onder andere laten zien dat zij konden volgen,
springen over hindernissen en voorwerpen of een persoon in een bosperceel konden opzoeken. Ook
moesten de honden een water overzwemmen. Na de middag moesten ze pakwerkers aanvallen. De
pakwerkers gingen met een stok tegen de hond in en probeerden hem onder het geven van dreigende
commando’s en een stokslag, van zijn aanval af te brengen.

JN America snoeit heideveld
Jong Nederland America heeft op zaterdag 19 oktober het heideveld nabij de Slikweg in de Schadijkse Bossen
gesnoeid. Tien vrijwilligers en 36 jeugdleden gingen aan de slag met de klus.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

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

In 2012 was al begonnen met
het snoeien van het heideveld. De
laatste jaren groeiden daar berken- en
dennenbomen, waardoor de heide
dreigde te verdwijnen. Ook een wandelpad was bijna helemaal dichtgegroeid. Jong Nederland America heeft
dat nu weer toegankelijk gemaakt.
De werkzaamheden werden verricht
onder begeleiding van Jos Ramaekers

van Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg
(IKL). Vrijwilliger van Jong Nederland
America, Marco Hesp, vertelt: “Een
opdracht om bomen om te zagen,
hoef je ze maar één keer te geven.
Vol enthousiasme ging iedereen aan
de slag. Een groot aantal leden heeft
al eens eerder snoeiwerkzaamheden
verricht en dat kon je ook wel zien. De

andere leden hadden het snel genoeg
door.”
Na drie uren werken, lagen de
bomen en struiken op een gebied van
ongeveer 30 hectare om. De dieren
op het terrein zijn ook geholpen door
de werkzaamheden. Zij kunnen nu
weer nestjes bouwen in het heideveld
of schuilen voor roofdieren, aldus de
organisatie.
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VNeL begint met najaarsprogramma
Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL) begint op zaterdag 26 oktober met haar najaarsprogramma. De
vereniging start met haar werkzaamheden op de zaterdagochtenden.

verenigingen 19
Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden uit Wanssum en omstreken
organiseert op zondag 27 oktober haar maandelijkse vogelmarkt.
Tijdens de markt zijn er vogelhandelaren aanwezig en kan iedereen
vogels kopen en verkopen. Ook zijn
er benodigdheden zoals vogelvoer
en nestkastjes aanwezig. Duiven en

kwartels worden tijdens deze ochtend
niet toegelaten. De vogelmarkt
wordt gehouden in sport- en
feestzalencomplex ’t Brugeind in
Meerlo van 09.30 uur tot 12.00 uur.

Jachthoornblazers

Jubileummis Diana
Wildbeheer- en jagersvereniging Diana uit Lottum bestaat dit jaar
60 jaar. Zij vieren dit met een Hubertusmis in de buitenlucht op zaterdag 9 november.
Op het ‘oud Rozenterrein’ aan de
Kraaienhoflaan achter de voetbalvelden in Lottum draagt deken De
Graaff Woutering een jubileummis
op. De jachthoornblazers van Diana

luisteren de mis muzikaal op. Alle
jagers met honden van de wildbeheereenheid zijn uitgenodigd om bij
de buitenmis aanwezig te zijn. Ook
andere geïnteresseerden zijn welkom.

Crist Coppens
VNeL begint op 26 oktober en
9 november in samenwerking met
Staatsbosbeheer te werken op de
Swolgenderheide in Swolgen. De
verenigingen gaan daar onder andere
vochtige heidevegetatie uitbreiden. Ze
doen dat op dezelfde locaties als waar
ze vorige herfst gewerkt hebben.
Op de zaterdagen 16 en 23 november gaat VNeL in samenwerking met
Stichting het Limburgs Landschap de

opslag rondom poelen en de boomopslag verwijderen bij Kaldenbroek
tussen Grubbenvorst en Lottum. Het
doel van deze werkzaamheden bij het
‘Ruig Weitje’ is het in standhouden van
de natte schraalgraslanden en poelen.
De werkzaamheden op zaterdagen
beginnen om 09.30 uur en eindigen om
12.30 uur.
Op zaterdag 2 november is de landelijke natuurwerkdag. In samenwer-

king met lopersgroep De Peelrunners
en Staatsbosbeheer gaat VNeL bomen
zagen op de Schaakse heide in Meterik.
Zo hopen ze ruimte te creëren op de
heide. De werkzaamheden vinden
plaats tussen 09.30 en 13.00 uur.
Voor vragen of aanmelding, neem
contact op met Ton Wismans via
06 13 31 43 67 of wisma205@planet.nl
of met Bart Reintjes via 06 38 03 42 87
of reintjes.l@nhtv.nl

Magere filetlapjes 4 stuks
€5,95
geldig tot en met zaterdag 26 oktober 2013

kilo gehakt half-om-half halve prijs
Alleen geldig op dinsdag 29 oktober 2013

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Herstel van hoogveenlandschap

Diapresentatie De Pelen
Bert Bronswijk verzorgt op woensdag 30 oktober om 20.00 uur een diapresentatie over de Groote Peel in
’t Zoemhukske in Horst. De lezing wordt georganiseerd door IVN De Maasdorpen.

Nu diverse aanbiedingen op de schoenenafdeling:

kortingen tot wel 50%!
27 oktober
Koopzondagn 11
.00-17.00 uur
zijn wij open va

Voor de koude dagen
hebben we weer
flanellen lakens en
hoeslakens,
warme pyjama’s en
nachthemden.
Ruim 200 jaar geleden werden
de Groote Peel, de Mariapeel en de
Deurnsche Peel nog bedekt door een
metersdik veenpakket. Gedurende
de laatste 200 jaar is dit hoogveen
vrijwel geheel verdwenen door
veenwinning op industriële schaal.
De landschapsbeheerders proberen

nu de aangroei van het veenmos
weer op gang te brengen in de
hoop dat plaatselijk dit bijzondere
hoogveenlandschap zich enigszins
herstelt.
Bert Bronswijk neemt de toehoorders aan de hand van zijn dia’s mee
naar de ontstaansgeschiedenis van

het veen, naar de unieke flora zoals
veenmossen, de kleine veenbes,
eenarig wollegras en lavendelheide
en naar de vogels en insecten van
de Peel.
Voor meer informatie, neem
contact op met Peter Hammer via
077 373 50 37. (Foto: Peter Hammer)

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

Koken met

Randy

Ton Jacobs

Een actieve duizendpoot en erg betrokken. De meeste mensen kennen
hem als ‘bonte hond’ op zijn handbike. Hiermee heeft hij zijn beperking ver
achter zich gelaten. Deze week wordt vrijwilliger Ton Jacobs (60) 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.

Mascarponecrème

rondje op de handbike. Terwijl de
gordijnen bij de buren dan nog dicht
zijn, zit hij al op de fiets. “Heerlijk even
weg. Ik heb verschillende routes en
fiets zomaar 40 tot 50 kilometer.”
Ton heeft een bevlogen persoonlijkheid. Of hij nu in een rolstoel zit of niet,
zijn vrouw hoeft niet veel voor hem te
doen. Ton: “Ik doe er alles aan om zo
zelfstandig mogelijk te zijn. Daar maak
ik mij hard voor, want dat is mijn goed
recht.” Van problemen heeft hij nooit
gehoord. ”Ik bijt me in iets vast totdat
ik een oplossing heb.”
Ton zit in een rolstoel omdat zijn
rechterbeen verlamd is en omdat hij
het restless legs syndroom heeft. “Ik
laat mij door de rolstoel niet tegenhouden als ik ergens heen wil. Als ik
ergens niet naar binnen kan, zeg ik dat
en dan zorg ik dat het veranderd wordt
voor alle beperkten.”
Ton is een man met doorzettingsvermogen. Jarenlang heeft hij zich sterk
gemaakt voor gehandicapten en dat
zit nog steeds in hem. “Ze hebben me
enkele jaren geleden gezegd dat ik
maar wat rustiger aan moest doen met
alle vrijwillige activiteiten die ik deed.
Ik werkte als arbeidsongeschikte soms
wel 50 uur vrijwillig.”
Op de vraag wat hij dan allemaal
heeft gedaan, antwoordt hij: “ik heb

bij Elzenhorst samen met iemand
anders computerlessen voor senioren opgezet. Ik heb me jaren sterk
gemaakt voor gehandicapten bij het
Gehandicaptenplatform van Horst en ik
heb de nieuwsbrief gemaakt van het
platform van Limburgse kleine kernen.”
Of dat alles is wat Ton heeft
gedaan, antwoordt zijn vrouw: “Hij
heeft bij zoveel verenigingen en groepen vrijwilligerswerk gedaan. Dat kun
je helemaal niet allemaal onthouden.”
Dan begint Ton te lachen. “Ja, ik was
er dag en nacht mee bezig. Als er iets
opgelost moest worden, was ik er, want
denken in oplossingen doe ik graag.”
Toen Ton twee jaar geleden een
streep onder zijn vrijwilligerswerk zette,
kreeg hij tijd voor meerdere hobby’s.
Nu snijdt hij hout bij het Hobbygilde in
’t Gasthoes en zit hij bij schietvereniging ’t Trefpunt in Tienray. Zijn beperking komt daarbij niet meer in beeld.
“Ik zorg dat ik plezier heb en wil laten
zien dat dat ook kan in een rolstoel.”
Ton laat zien dat je een geweldig
leven kunt hebben, ook als je wat minder met je lichaam kunt. “Ik hoop dat
mensen met een beperking enthousiast
worden als ze mij zo zien. Jaren geleden deed ik ook niets en kijk mij nou.
Met die handbike en nieuwe hobby’s is
een wereld voor me open gegaan.”

met krokant korstdeeg
en roodfruit
Voor vier personen

Extra
weekend
actie

Benodigdheden:
· 2,5 deciliter mascarpone
· 2,5 deciliter slagroom
· 1 vanillestokje
· 200 gram suiker
· 4 plakjes bladerdeeg

Malse
nu
konijnenbouten
Grote Duovlaai
van Ut Bruêdje nu

6,49

Phicoop

· 5 gram kaneelpoeder
· roodfruit

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

per kilo

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 oktober 2013.

· 2 eierdooiers

Bereiding:
• Haal voor de crème het merg uit
het vanillestokje en doe dit bij de
slagroom;
• voeg 100 gram suiker toe en sla
de slagroom tot yoghurtdikte;
• roer de mascarpone glad en spatel
deze onder de slagroom;
• klop de massa eventueel iets
verder op;
• laat dit opstijven in de koelkast;
• leg twee plakjes korstdeeg op
elkaar en druk deze licht aan;
• meng de overgebleven suiker met
het kaneelpoeder;
• strijk de plakjes in met de eidooier
en bestooi het met kaneelsuiker;
• bak het korstdeeg in een voorverwarmde oven op 180 graden af in
ongeveer 8 minuten;
• snijd het korstdeeg diagonaal
doormidden en snij de twee plakken
nog een keer verticaal door;
• leg de onderkant van het
korstdeeg op een bord;
• maak van de mascarponecrème
met een lepel een bolletje en leg
deze op het plakje kostdeeg;
• leg er nog een bolletje langs;
• leg het roodfruit op de
mascarponecrème en leg de
bovenkant van het korstdeeg
schuin tegen de mascarponecrème.

6,

49

Ton Jacobs woont samen met zijn
vrouw Thea Jacobs-Cox (55) in een
rijtjeswoning in Horst. Hij heeft twee
kinderen en een kleinzoon, zijn oogappeltje. “Absoluut. Af en toe komt hij
hierheen en dan mag ik op hem letten.
Drie jaar oud is hij en al helemaal gek

van de trein, duplo en de autootjes die
hij verzamelt”, vertelt Ton als trotse
opa.
Toch heeft Ton niet altijd even veel
tijd om met zijn kleinzoon te spelen.
Hij heeft zo z’n vaste hobby’s. Twee
tot drie keer per week maakt hij zijn

PUZZEL

Sudoku

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

ZA 26 OKTOBER

Tramontana event

Een styliste van Tramontana
geeft u deze dag graag tips en
stylingadvies
hapjes - drankjes/proseccobar

ikel

Bij aankoop van een Tramontana-art
ontvangt u een leuke attentie van ons!

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

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Karbonade lapjes
v/h scharrelvarken
Pittige rund reepjes
Kip saté schnitzel

100 gram € 1,25
100 gram € 1,85
4 stuks

€ 5,00

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

jongeren 21
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Intensieve krachttraining

‘Het is een roeping’
De van origine Poolse Marcin Stolarczyk (16) woont sinds een jaar met zijn familie in Horst. Marcin heeft een
indrukwekkende verschijning: sinds vier jaar doet hij intensief aan fitness en krachttraining. Hij blijkt hier talent
voor te hebben. Dit talent wil hij gebruiken voor een carrière bij defensie.

In de herfstvakantie heeft BSO de Bende in Horst,
onderdeel van Spring Kinderopvang, activiteiten voor kinderen
georganiseerd, waaronder het kampioenschap bommetje springen,
een quiz en een estafette. Als klapper was er een bezoekje
van Freek Alaerds. Hij kwam met drie echte uilen naar de
buitenschoolse opvang. De kinderen mochten vragen stellen over
de uilen. Na een half uurtje vragen stellen, mochten ze één voor
één de uil op de arm zetten.

Vervolg voorpagina

’Dit wordt echt
ons feest’
Op grote schermen komen echte
Halloween-klassiekers voorbij. “En we
hebben een hele vette rookmachine
waarvan de rook laag blijft hangen”,
lacht Mike. “En special guests die met
ons komen optreden”, verklapt Erik.
“Iedereen is natuurlijk welkom,
maar dit soort muziek trekt wel een
wat alternatievere doelgroep. We
maken nummers over mythes en oude
verhalen en staan niet in korte broeken
op het podium”, vertelt Peter. De band
heeft een unieke eigen stijl. Het imago
dat ze uitstralen, vinden ze dan ook
heel belangrijk. “We willen herkenning.
Een van de punten waarop mensen
onze band nu herkennen, is dat we
geen bassist hebben”, meent Peter.
Tijdens het feest gaan ze ook in stijl.
“De dresscode is Halloween, dus wij
staan verkleed op het podium”, zegt
Mike.

Alternatief publiek
voor Halloween-feest
Het feest dat de heren organiseren
wordt gefinancierd door OJC Walhalla.
Het trio is er al helemaal klaar voor: de

persberichten zijn verstuurd, de posters
hangen. “We kunnen via Facebook
al heel veel mensen bereiken en OJC
Walhalla helpt ons ook, want zij hebben er natuurlijk ook belang bij als het
een tof feest wordt. De entree en het
geld van drankjes gaat namelijk naar
hen toe”, legt Peter uit.
De mannen denken dat het alternatieve publiek wel openstaat voor
een Halloweenfeest. “We moeten het
natuurlijk eerst zien, maar volgens
mij vindt iedereen het wel leuk”, legt
Peter uit. Van concurrentie zeggen de
mannen geen last te hebben. OJC Niks
in Horst organiseert datzelfde weekend
ook een Halloweenfeest. “Maar”, zegt
Erik, “daar hebben wij geen last van.
Die mensen gaan vrijdagavond daar
naartoe en zaterdag komen ze bij ons.
Zij doen het met dj’s en wij met bands.
Dat is totaal verschillend.”
Het trio gaat de organisatie van
hun feest vol zelfvertrouwen tegenmoet. De extravaganza duurt van
21.00 tot 02.00 uur in OJC Walhalla in
Sevenum. Voor meer informatie over
het Halloween-feest, kijk op
www.themothmen.com

Quiz met kipnuggets
OJC Canix uit Lottum organiseert op vrijdag 25 oktober een popkwis
met kipnuggets en de Canix huisdj’s.
Na de successen van het megafrikadellenfestijn, het grote Canix bitterball, Fiësta Mexicano en Viva Viandellos
is het deze keer tijd voor kipnuggets

in OJC Canix met de Chicken Tonight.
Op deze avond zorgen de Canix dj’s
voor muziek. De deur van het jongerencentrum opent om 20.00 uur.

De interesse voor krachttraining
ontstond bij Marcin doordat zijn vader
en zijn neef de sport al lang beoefenden. “Het is fijn om te volharden, om
de spierpijn te doorstaan en om een
sterk lijf te krijgen”, zegt Marcin. Marcin
trainde bij verschillende sportscholen
en deed mee met een aantal wedstrijden. Op het moment is hij herstellende
van zeven maanden training.
Doordat Marcin van kinds af aan al
weet dat hij bij het leger wil, stapte hij
na de zomer over van het vmbo op het
Dendron College naar de afdeling Sport,
Dienstverlening en Veiligheid (SDV)
van het Blariacumcollege in Blerick.

Hier kan hij zich voorbereiden op een
carrière bij defensie, waar hij op wil
klimmen tot de commando’s. Waarom
hij zich graag bij het leger wil aansluiten, kan Marcin niet uitleggen. “Het is
een roeping”, zegt hij.
Marcin en zijn vader zijn stellig
wat betreft de zuiverheid van de sport:
“Veel mensen die aan krachttraining
doen, doen dit om hun lichaam aan
mensen te laten zien. Daarbij slikken ze
vaak proteïnen en andere dingen die
slecht zijn voor je lijf.” Voor Marcin is
dit geen optie. “Voor mij gaat het om
het krijgen van kracht en conditie voor
in het leger.” Hoewel de aandacht van

meisjes volgens hem geen nare bijkomstigheid is. Behalve een loopbaan
bij defensie wil Marcin graag ook nog
beter worden in de krachtsport, als hij
hier naast zijn sportopleiding nog tijd
voor vrij kan maken. Op het moment
kan hij 265 kilo tillen, maar wanneer hij
ouder wordt, zou dit nog meer kunnen
worden. “Veel wedstrijden hebben als
minimumleeftijd 17 jaar. Vanaf volgend
jaar zou ik hier dus in kunnen groeien”,
zegt Marcin. Zijn vader zal hierbij een
oogje in het zeil houden. “Al moet ik bij
hem bloedtesten afnemen, ik wil graag
zeker weten dat hij zijn gezondheid
voorop stelt.”

damesschoenen,
dameslaarsjes en
herenschoenen

in de tent

€ 59.-

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

alleen koopzondag 27 oktober
van 11.00 tot 17.00 uur
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DECULTUURRECENSENT
‘Dingen die echt gebeuren, vind ik saai’
De Cultuurrecensenten: Maartje Vullings (10) en Janske van de Goor (10)
Voorstelling: Thijs Goverde – Opgeruimd (woensdag 16 oktober)

Wat zou je willen doen behalve
schrijven?
Nou, ik vind dit ook wel heel erg leuk,
cabaret. Als ik niet kon schrijven, ging
ik cabaret doen. Als ik allebei niet kon
doen, dan ging ik iets héél anders

doen, gewoon op het land werken en
pompoenen verbouwen ofzo.
Hoe lang schrijf je al?
Ik schrijf al sinds ik zestien was. Ik
begon met gedichtjes en later kwamen
de verhalen en later kwamen de

boeken. Mijn eerste boek is 15 jaar
geleden uitgekomen, dus ik ben pas
15 jaar écht schrijver.
Hoe ben je erachter gekomen dat je
schrijver wilde worden?
Dat is niet iets waar ik achter ben

gekomen hoor. Ik was gewoon
afgestudeerd en toen moest ik ergens
geld mee gaan verdienen. Ik kon niet
zo gek veel, maar ik kon wél schrijven,
dus dat ben ik gaan doen.
Hoeveel boeken heb je al
geschreven?
Ik heb 15 boeken geschreven, maar
twee daarvan zijn mislukt. Die mag je
niet kopen! Die liggen bij mij thuis in
een la en die zit op slot, want geen
kind mag die zien.
Waarom zijn die dan mislukt?
Ja, dan lees je het nog eens door en
denk je: ’wat is dit een prutsboek
eigenlijk’. Het is een grote hutspot
van allerlei leuke ideetjes, maar bij
elkaar blijkt dat geen goed boek
te zijn.
Hoe kom je op de ideeën voor je
boeken?
Die komen vanzelf. Ik denk er nooit
van tevoren over na. Als ik een boek
teruglees, denk ik wel eens, ’ah, dit
stukje lijkt een beetje op dat boek,
dit lijkt een beetje op die film, dit
lijkt op wat ik zelf heb meegemaakt’.
Kennelijk bloebert dat omhoog,
klontert dat door mekaar en dan heb
je opeens een boek.

Waar schrijf je het liefst over?
Kan alles zijn, als er maar veel fantasie
in zit! Dingen die echt gebeuren, vind
ik saai.
Heb je kinderen?
Ja, ik heb twee kinderen. Eentje van
twaalf en eentje van vijf.
Wat vinden zij ervan dat je schrijft?
Mijn dochtertje vindt het helemaal
fantastisch, die leert net zelf lezen,
dus vindt het fantastisch dat haar papa
schrijver is. De oudste vindt het niet
zo heel interessant, maar een paar
kinderen bij hem in de klas waren fan
van mijn boeken. Ik krijg de boeken
natuurlijk voor ze in de winkel komen,
dan leest hij ze toch wel, maar vooral
om zijn klasgenootjes een beetje
jaloers te maken.
Wat zijn je hobby’s behalve
schrijven?
Ik hou van spelletjes doen, in de tuin
werken, van de sport capoeira en van
zwaardvechten. En LARP vind ik heel
erg leuk. Dat is levend rollenspel, ga je
met z’n allen het bos in en avonturen
beleven. En lezen natuurlijk.
De volgende voorstelling
van Kukeleku is Silvester – In de lift,
op zondag 10 november.

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

Deze week staat ‘De goede smaak van de herfst’ centraal
De eerste editie van “De goede smaak van de
herfst in Horst aan de Maas en de Regio” vindt
plaats op zondag 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur
op het Wilhelminaplein in Horst.
Blok 10, Slagerij Joosten, Café Het Centrum, Lekkernij
Proeverij de Zwerfkei, Fysiotherapie Westsingel,
Diëtistenpraktijk Eefje Smits, Douven Blauwe Bessen
en Herberg Trekpaardenhouderij De Lindehoeve
willen deze middag een gezonde leefstijl promoten.
Bezoekers kunnen hapjes én drankjes proeven, krijgen
producten aangeboden, kunnen presentaties over
gezondheids- en bewegingsaspecten volgen en de
eerste 200 personen nemen op het eind van de dag
een foodgoodiebag mee naar huis.
Lekker Limburgs leven, bewust beter bewegen en
gewoon gezond genieten in Horst aan de Maas: dat
wil de werkgroep uitstralen. De ondernemers delen
een passie voor smaak in al haar facetten. Hiermee

willen ze aangeven dat het in Horst aan de Maas goed
leven, werken en ontspannen is. Mede dankzij lokale en
streekgebonden ondernemers en hun producten.
“De goede smaak van de herfst in Horst aan de Maas
en de Regio” is een aanvulling op de festiviteiten tijdens
het Boemelweekend en koopzondag op 27 oktober in het
centrum van Horst. Toegang tot ´De goede smaak van de
herfst in Horst aan de Maas en de Regio” is gratis.
Heeft u ook een initiatief rondom het thema Smaak en
Voedsel?
Onder het motto ‘de Hoofdstad van de Smaak is wat je er
zelf van maakt’ worden bedrijven en instanties uitgedaagd
activiteiten aan te melden voor de Smaakkalender 2013.
Bijzondere initiatieven komen eventueel in aanmerking
voor een subsidie.
Over de mogelijkheden hiervan kunt u contact opnemen
met Leon Joris via l.joris@horstaandemaas.nl, of bel
077 477 94 75 of meld u aan op www.regiovandesmaak.nl

De goede smaak van de
herfst in Horst aan de
Maas en de regio
• Op 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur;
• tijdens Boemelweekend op het
Wilhelminaplein in Horst;
• negen ondernemers uit
Horst aan de Maas;
• een passie voor smaak
in al haar facetten;
• gratis foodgoodiebag
(voor de eerste 200 personen).
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15 VRAGEN

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

Tom Spreeuwenberg
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop op een voetbalveld bij een
voetbalclub waar ik geld kan gaan
verdienen. Het liefst zou ik bij Ajax
of Barcelona voetballen. Ik voetbal al
vanaf mijn vijfde, maar je mag eigenlijk
pas op je zesde beginnen. Voetbal zit
gewoon al van jongs af aan in me: het
eerste woord dat ik kon zeggen was
’bal’ en ik kon eerder voetballen dan
lopen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou eigenlijk niets opnieuw willen
doen. Ik heb beslissingen genomen en
daar ben ik gewoon tevreden mee. Ik
heb weleens over dingen getwijfeld, of
ik wel of niet ging trainen bij PSV bijvoorbeeld, omdat ik daar niemand zou
kennen. Ik heb dat toen toch gedaan
en daar ben ik nu heel blij mee.

Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een voetbalwedstrijd kijken in het stadion van Barcelona, tijdens een wedstrijd tegen Real Madrid. Ik heb zo’n
goede wedstrijd nog nooit gezien. Ik
heb wel al eens een keer Real Madrid
zien voetballen, maar dat was tegen
een andere club.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van de directeur van onze
school. Dan zou ik iedereen gewoon
een dagje vrij geven, inclusief mezelf.
Later zou ik liever niet in zijn schoenen
willen staan, dan zit je zo vaak stil en
zo. Dan zou ik liever iets met sport
willen doen, want ik kan echt niet stil
zitten.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn er heel veel, maar onder
andere Luc Lemmen uit Someren.
Hem heb ik leren kennen tijdens de
voetbalweek. Zijn moeder woont hier
in de buurt, dus ik zie hem best wel

Open
dag

jongeren 23

aan
Tom Spreeuwenberg Mies

vaak. Zaterdag zijn we bijvoorbeeld nog
samen naar Toverland geweest.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Dat kreeg ik vanochtend van een aantal
meiden: van Nina en Janne. Ze vroegen
hoe het ging en hoe de voetbalwedstrijd was gegaan, omdat ik een blessure opgelopen heb. Een van die twee
voetbalt ook en de andere volleybalt,
met hen praat ik heel veel over sport.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Voor mij hoort daar een dikke wagen
bij, niet zo’n klein autootje. Dan zou ik
graag in een Ferrari of een Jaguar willen rijden, in de kleuren rood en zwart.
Wat is uniek aan jou?
Dat ik veel van voetbal houd, je kan
me wakker maken voor voetbal. Als
ik de hele nacht op het voetbalveld
zou moeten staan, zou me dat echt
helemaal niets uitmaken. Ik krijg daar
soms wel complimenten over, dat ik
goed kan voetballen en dat ik eigenlijk
voor een andere club zou moeten gaan

voetballen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van de mensen om je heen en van de
cafés, feesten en blijdschap. Hier is het
helemaal niet druk en eigenlijk altijd
wel gezellig. Ik zou ook graag voor
altijd hier willen blijven wonen. Dat
hoeft niet per se in Sevenum te zijn,
dat zou ook best een ander dorp binnen
Horst aan de Maas kunnen zijn.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik eerst met de hele familie
op vakantie gaan naar Curaçao. Daar
zou ik dan ongeveer twee à drie weken
blijven en het leuk hebben met elkaar.
Ik ben daar nu al twee keer geweest en
eigenlijk alles daar bevalt me wel: de
stranden, de zee, de zon. De rest van
het geld zou ik gewoon sparen, of ik
zou er een Playstation of zo van kopen.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Broccolistamppot met spekjes. Ze
gebruikt daar een beetje paprikapoeder
bij als geheim ingrediënt. We vinden
dat allemaal heel lekker, dus ze maakt
het best wel vaak klaar.
Leukste feestje ooit?
Het allerleukste feestje is voor mij een
feestje waarbij al mijn familie en vrienden bij elkaar zijn, op mijn verjaardag
of tijdens een familiedag bijvoorbeeld.
Discotheek of kroeg?
Dan kies ik voor een discotheek.
Kroegen vind ik meer voor oudere
mensen, voor 16- à 17-jarigen. Als je
onder de vijftien bent, ga je vaker naar
een discotheek en dan ken je daar veel
meer mensen.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ‘s Ochtends
kom ik heel moeilijk met mijn bed uit
en ’s avonds kan ik gewoon langer op
blijven.
Online of offline?
Online, omdat ik vaak via mijn telefoon
op het internet zit of ik doe online
spellen op de computer met anderen.
Qua sociale media doe ik aan Twitter,
WhatsApp en soms aan Facebook. Af en
toe doe ik ook nog iets met Instagram.

PROFITEER NU NOG VAN
ONZE BEURSAANBIEDINGEN!

Donderdag 31 oktober van 9.30 uur tot 11.30 uur

Groepstherapie in gemeenschapshuis Torrekoel
Doelgroep: alle mensen die training/beweging nodig hebben van dagelijkse
activiteiten, na een gewrichtsoperatie b.v . heup/knie of na een neurologische
aandoening. Tijdens de training van functionele vaardigheden ontvangt men
voorlichting over beperkingen/ gedragsveranderingen/mogelijkheden toe te
passen in het dagelijks leven. Zeer belangrijk is dat deelnemers herkenning
en stimulans vinden bij elkaar en over de alledaagse zaken kunnen praten.
Peelstraat 7
5976 NK Kronenberg

T: 077 - 374 39 66
E: info@fystiotherapiesmulders.nl
I: www.fysiotherapiesmulders.nl

Bijvoorbeeld deze voordeur inclusief:
brede stijlen, isolatieglaslatten,
120 Mu gegrond, KFV driepuntsluiting,
tochtvaldorpel, sluitkommen, weldorpel

VANAF € 675
overige aanbiedingen op aanvraag

Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203
www.deurenland.nl

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

Column

Rioolontstoppers
Respect heb ik voor de
mensen die zich iedere dag
weer aan de verstopte riolen
in Nederland wagen. Ik zou
het niet kunnen, dat geef ik
toe. Eerlijk gezegd stond ik er
nooit zo bij stil, maar tja dat
werk moet natuurlijk ook
gebeuren. Lieve ambtenaren
en rioolstoppers: donderdag
werd het voor mij duidelijk,
jullie hebben mijn zegen.
Afgelopen week maakte ik
kennis met de grijze drab die
iedere dag weer als bloed door
de onze ondergrondse aderen
stroomt. Geen erg fijne ontmoeting, dat begrijp je wel. Als een
soort hete lava stroomde de
ontzettend stinkende drab de
verstopte put uit, richting mij
en mijn fiets. Ik heb nog nooit
zo hard weg willen rennen.
Maar zoals iedereen weet:
haastige spoed is zelden goed.
Natuurlijk kreeg ik juist net
deze keer mijn slot niet open,
bleven mijn twee zware tassen
niet op mijn stuurrekje staan,
zat mijn stuur vastgeklemd
tussen twee andere fietsen, had
ik mijn nieuwe, leren schoenen
aan, hadden die schoenen
torenhoge hakken waar ik me
niet heel snel in kon bewegen
en deden de desbetreffende
rioolstoppers in veel te oranje
jasjes niets anders dan toekijken en koekjes eten... Fijn,
heel fijn.
Met mijn nieuwe schoenen
en volgeladen zware fiets stond
ik dus, na heel lang wroeten
met het slot, middenin een
grijze rioolplas. “Gadver, dat is
poep en plas!”, riepen twee
meisjes op datzelfde moment.
Bedankt voor deze fijne
mededeling, maar op dit
moment sta ik er nog middenin,
dus doe maar liever niet.
Het beeld van de
toekijkende oranje vestjes
creëerde op dat moment niet
heel veel respect vanuit mijn
kant. Maar natuurlijk realiseer
ik me dat het voor mij eens en
nooit weer is, terwijl deze
stinkende drab voor de oranje
vestjes dag in dag uit-werk is
en dat verdient volgens mij toch
wel wat waardering. Dus bij
deze.
Mies
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Ondiep in Cambrinus
De Noord-Limburgse formatie Ondiep uit Wanssum staat zaterdag 26 oktober op het podium van Cambrinus in
Horst. In 1992 begonnen onder de naam Diep Sjit heeft de band zich onder haar huidige naam ontwikkeld tot een
vaste waarde in de top van de Limburgstalige muziek.

Naast de aanvankelijke mix van
Tex-Mex, fanfare, Ierse muziek en
rock herbergt Ondiep ook roots, pop
en een vleugje singer-songwriter in
haar muziek. Waar hun eerste albums
vooral feestmuziek bevatten, is liedjes-

schrijver Huub Janssen op de laatste
cd’s een stuk persoonlijker.
Onder leiding van Huub Janssen
neemt de band met haar typisch
Limburgse sound haar toehoorders
mee langs de wegen die Janssen

bewandelt en waar weemoed en
uitbundige vrolijkheid vechten om
voorrang.
Het concert begint om 20.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Een streekpakket,
leuk cadeau!

Pret
ng
voor jod
en ou

Probleem met uw huid?

De Bommelband

Boemelweekend
bij De Buun
In Muziekcafé De Buun in Horst treden op zaterdag 26 en zondag
27 oktober De Bommelband en De Intenties op. Beide bands beginnen hun
optredens om 22.00 uur.
De Bommelband speelt op
zaterdag 26 oktober onder andere
Nederlandstalige country, blues en
bluegrass. Ook zullen ze covers van
acts als Cornelis Vreeswijk en Johnny

Cash ten gehore brengen. Op zondag
27 oktober spelen De Intenties liedjes
van hun album De Schipbreuk. De zes
Nijmeegse muzikanten laten nieuwe
Nederlandstalige muziek horen.

Grubbenvorster
Fassfest
Het einde van oktober nadert en daarmee het einde van de oktoberfeesten. Dat betekent ook bijna het begin van het nieuwe carnavalsseizoen.
En dat moet gevierd worden, vinden ze in Grubbenvorst.

Er zijn diverse mogelijkheden bij Huidzorg Horst!
Vergoedingen
Huidzorg Horst is gespecialiseerd in het verbeteren
Behandelingen van bovenstaande aandoeningen
van deze huidaandoeningen: ACNÉ - COUPEROSE worden doorgaans vergoed door de meeste ziektekosPIGMENT - ONGEWENSTE HAARGROEI - OEDEEM tenverzekeraars, meestal uit de
LITTEKENS - ROSACEA - ECZEEM
aanvullende verzekering. Tevens
Acné is een van de meest voorkoBent u benieuwd
kunt u vaak zonder verwijzing een
mende, en vaak psychisch belaste
wat voeding en
behandeling ondergaan.
huidaandoeningen. Er zijn verschilhuidsupplementen op
lende oorzaken en daardoor diverse
natuurlijke basis voor uw
Interesse?
vormen van acné, en zowel jong als
Wij plannen altijd eerst een
oud kan er last van hebben.
huidaandoening
intakegesprek zodat een maatHet is daarom noodzakelijk om
kunnen betekenen?
werk-behandeltraject kan worden
de juiste diagnose te verkrijgen
Wij nodigen u van harte uit
vastgesteld. Tevens wordt de wijze
alvorens te behandelen. Bij de
voor onze informatieavond
van behandelen volledig toegelicht.
behandeling van acné richten wij
21 november om 19.00 u.
Het intakegesprek is kosteloos en
ons op het in balans brengen en
Deelname is kosteloos,
vrijblijvend. Voor meer informatie
hydrateren van de huid, ontstekingraag even aanmelden via
en/of het maken van een afspraak
gen remmen en de talgproductie
info@huidzorghorst.nl
kunt u contact met ons opnemen.
reduceren. We werken aan de
oorzaak van het probleem.

Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419
info@huidzorghorst.nl

www.huidzorghorst.nl www.facebook.com/huidzorghorst

Op zondag 27 oktober vanaf
15.00 uur vindt het Grubbenvorster
Fassfest plaats bij café De Vonkel. Deze
tweede editie is gebaseerd op de
traditie van het fassfest. Dat bestaat
uit het vieren van de overgang van het
oktoberfeestseizoen naar het vastenaovendseizoen. Dit wordt symbolisch
weergegeven door het leegtappen van

het laatste houten oktoberfeestvat en
het aanslaan van het eerste vastenaovendvat. De middag wordt muzikaal
aangekleed door optredens van drie
livebands: partyband Zugabe, vastenaovendband Pats! en coverband Fifty
Fifty. De dj’s The Partybrothers zorgen
voor een ‘gemütliche Stimmung’.
Toegang is gratis.
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Met Vivace, St. Caecilia en Happy Sound

Najaarsconcert Egelsheim
in Hegelsom
Gemengde zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom organiseert op zaterdag 26 oktober een najaarsconcert in
Zaal Debije in Hegelsom. Het concert begint om 19.30 uur.

Frans Duijts en Django Wagner

Cd-presentatie
Crist Coppens
Crist Coppens presenteert op zondag 10 november zijn nieuwe cd
Liefde, in de zaal van De Lange Horst. Crist wordt bij zijn presentatie onder
andere bijgestaan door volkszangers Django Wagner en Frans Duijts.
De zingende slager Crist Coppens
is onder andere bekend van zijn
singles Geef me jouw liefde en Jouw
donkere ogen. Django Wagner is dit
jaar verkozen tot beste zanger van
Nederland. Hij zal, net als Frans Duijts,

Jacques Herb, Duo NL, Thom Coppens
en Manfred Jongenelis het podium
beklimmen.
De deuren van de zaal openen
om 15.00 uur. Het programma begint
om 16.00 uur.

Museum De Locht

Bakken en smeden
Er wordt brood gebakken in de authentieke bakoven van museum De
Locht in Melderslo op zondag 27 oktober. Kinderen mogen hun eigen
broodje vorm geven, versieren en laten bakken. De smederij en de
stroopmakerij zijn in bedrijf.
Naast de vaste expositie biedt
De Locht een aantal wisselexposities:
Van baby tot bengel, over opgroeien
in grootmoeders tijd, Mijn beeld van
Beatrix, Van legende tot volksgebruik
en Altbier, met informatie over lokale
en regionale kleine bierbrouwers
Tijdens het najaarsconcert verzorgen gemengde zangvereniging Vivace
uit Ittervoort en mannenkoor Sint
Caecilia uit Koningsbosch een gastoptreden. Ook vocalgroup Happy Sound
uit Hegelsom is aanwezig. Ze zijn onder

andere van de partij ter voorbereiding
voor hun deelname aan het Limburgs
Korenfestival op zondag 24 november
in Tegelen.
Gemengde zangvereniging
Egelsheim voert tijdens haar najaars-

uit de vorige eeuw en hun speciale
bieren.
Het museum is alle dagen van
11.00 tot 17.00 uur open. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

concert nieuwe werken uit, aangevuld met de bekendere en vaker
uitgevoerde stukken. Sinds 2000 is John
Wauben dirigent van het koor.
De toegang voor het najaarsconcert
is gratis.

In één jaar 35 optredens

Seniorenorkest sluit
jubileumjaar af
Het Seniorenorkest Horst is begonnen aan de afsluiting van haar jubileumjaar. Het orkest bestaat 20 jaar en
vierde dit het afgelopen jaar uitbundig. Op zondag 27 oktober treedt het orkest van 11.00 tot 13.00 uur op in
Center Parcs Limburgse Peel.

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen
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zaterdag 26
16.00 uur
van 10.00 tot

Herfstactie!

Gratis motor
bij een nieuwe
sektionaaldeur.

Het Seniorenorkest tijdens een optreden in de Kasteeltuinen in Arcen
De toegang tot het optreden
is gratis. Ter gelegenheid van
het jubileum zijn enige nieuwe
nummers ingestudeerd, zoals de
Gemütlichkeitsmars, een mars die
speciaal is geschreven voor het orkest,
maar ook nummers van de Höhner

en Helene Fischer. Het orkest staat
al twintig jaar onder leiding van Will
Faasen. Met een gemiddelde leeftijd
van ruim 70 jaar is het orkest steeds
op zoek naar nieuwe muzikanten.
Inmiddels hebben een aantal nieuwe
muzikanten en een zangeres het

seniorenorkest versterkt.
Na het optreden in de Limburgse
Peel volgen er in december nog zes
kerstoptredens, onder andere in het
Parkhotel in Horst. Daarmee sluit het
orkest hun jubileumjaar waarin zij
35 optredens hebben verzorgd, af.

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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Hegelsom heeft eigen
Tuuteloëp
Het Hegelsoms Ommetje, de Tuuteloëp, is op zondag 20 oktober onder toeziend oog van tientallen wandelaars
geopend. Vol enthousiasme werd de eerste gezamenlijke wandeling gelopen door een groep Hegelsommers. Met
de plaatsing van de drie laatste stenen werd de opening officieel.

Ruilbeurs Peelmuseum
In het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg in America wordt op
zondag 27 oktober een ruilbeurs georganiseerd. De beurs duurt van 10.00
tot 12.00 uur.
Tijdens de ruilbeurs kunnen de
bezoekers uiteenlopende spullen
zoals postzegels, munten, balpennen

en sigarenbandjes ruilen. De beurs
vindt plaats in museumgebouw De
Kamphut van het Peelmuseum.

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

Stunning Suzy in
Blok 10
Band Stunning Suzy speelt op zaterdag 26 oktober in Blok 10 in Horst.
Vanaf ongeveer 22.00 uur begint de band met spelen.

Nieuwsgierige wandelaars bekijken de net geopende Tuuteloëp
Het Hegelsoms Ommetje bestaat
uit verschillende wandel- en fietsroutes. De Tuuteloëp, die ongeveer vijf
kilometer lang is, bestaat uit wegen
en paden die inmiddels allemaal een
naam gekregen hebben. De routekaart
wordt later nog aan het bord in het
centrum van Hegelsom bevestigd.
Vanuit de kerk kan de wandelaar voor
verschillende routes kiezen. Alle routes
sluiten namelijk op elkaar aan. Fanfare
Sint Hubertus uit Hegelsom zorgde

tijdens de opening voor een gezellige
sfeer. Ad Vingerhoets van Stichting
Horster Landschap, die begint met een
omschrijving van de route, krijgt de
lach meteen op het gezicht van vele
mensen. “De route weerspiegelt wie
jullie als Hegelsommers zijn.” Samen
met de heemkundevereniging is zoveel
mogelijk opgezocht over de geschiedenis van Hegelsom en haar staakbonen.
Ook de dorpsraad heeft aan de zoektocht bijgedragen. Vingerhoets: “Zonder

de dorpsraad en de heemkundevereniging had deze route er nu niet zo
mooi bij gelegen.” Terwijl een groep
wandelaars alvast begint aan de route,
wordt er nog geroepen dat er in Zaal
Debije na afloop voor iedereen wat te
drinken en een stuk Limburgse vlaai
klaarstaan. Met lachende gezichten
wordt er begonnen aan de route.
Voor meer informatie over het
Hegelsoms Ommetje kijk op
www.landschaphorstaandemaas.nl

Stunning Suzy in Baarlo (Foto: Marcel Hakvoort/Hakvoortfoto)
Tijdens het Boemelweekend, dat
plaatsvindt op zaterdag 26 september
en zondag 27 september in Horst,
brengt Stunning Suzy verschillende

klassieke rockhits ten gehore. Zij spelen
tijdens de opening van dit weekend
in Blok 10 aan het Wilhelminaplein.
De toegang is gratis.
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Recensie Via de Miëterik - Meriko Vocaal

Via de Miëterik:
een echte familievoorstelling
Een zaal met familie, vrienden en bekenden zit klaar voor de voorstelling van Meriko Vocaal uit Meterik.
Het koor bestaat dit jaar 45 jaar en viert dat samen met toneelvereniging Tovri. Tijdens een interactieve voorstelling
staat het VVV-kantoor in Meterik centraal. De jubileumvoorstelling, die Limburg weer op de kaart zet, is humoristisch met een vleugje zelfspot.

“Ik hàld van Limburg.” Met die
woorden is de toon aan het begin van
de voorstelling meteen gezet. Naast
Engelse en Nederlandse nummers,
komen ook vele meezingers in het
dialect voorbij. Het publiek zit in een
denkbeeldige bus waarmee ze door
heel Limburg reizen: van attractiepark
Toverland tot de Peel.
Wie tijdens deze voorstelling heeft
stilgezeten, heeft dat toch echt aan
zichzelf te danken. Door een film van
de route te vertonen, wordt het publiek
letterlijk meegenomen in een reis door
het Limburgse landschap. Voor de een
helemaal niet interessant, voor de
ander een mooie kijk op onze provincie.
Het plaatje wordt pas echt compleet
wanneer de karakters van Tovri hun
rollen gaan spelen.
Ook burgemeester Kees van Rooij
draagt bij aan de voorstelling: hij knipt
namelijk het lint door voor de opening
van het VVV-kantoor in Meterik. Op de
vraag waarom hij burgemeester van
Horst is geworden, grapt hij: “Omdat
Meterik zonder twijfel de kern van
Horst aan de Maas vormt.” Een leuke
grap voor de inwoners van Meterik,
een beetje flauw voor mensen uit
andere dorpen.
In deze voorstelling worden de

kwaliteiten van alle deelnemers
bijzonder goed ingezet. Dat heeft de
vereniging mede te danken aan een
goede regisseur. Zelfs aan styling is tijdens deze voorstelling gedacht. Begint
het koor in wit, rood, beige en zwart,
wisselt het later door blauw, groen, wit
en zwart te dragen. Het is wel duidelijk
dat alles tot in de puntjes verzorgd is
tijdens dit optreden.
Over humor gesproken, Meriko
Vocaal kan er wat van. De grappen komen vooral bij volwassenen
binnen. Terwijl er in het Nederlands
wordt gezongen, komen er af en toe
Limburgse woorden voorbij. Hiermee
wil het koor waarschijnlijk aangeven
hoe goed ouders hun best doen de
kinderen dialect te leren, maar dat
het zuivere dialect van een dorp haast
nergens meer wordt gesproken.
De voorstelling die van Mamma
Mia via Rowwen Hèze uiteindelijk bij
Beppie Kraft terechtkomt, vraag aan
het eind om meer. ‘Zugabe’ is dan
ook uit de zaal te horen. Hoewel het
een lange voorstelling was, heeft het
publiek met volle teugen genoten.
Terug in Meterik wordt iedereen die
mee heeft gewerkt aan de voorstelling,
bedankt. Het luid applaus dat volgt,
heeft Meriko Vocaal verdiend.

SOS Meerlo - Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)

Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl
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Decoupages maken

Verzot op servetten
Voor de een is het gewoon een servet en voor de ander is het een goudmijntje. Franca Adriaanssen uit Horst
hecht veel waarde aan servetten. Ze maakt er namelijk decoupages van.

zegt ze lachend. Volgens Franca komen
er steeds meer mooie servetten bij.
“Als je die kick hebt dat je steeds naar
servetten zoekt, dan let je daar op. Voor
anderen is het misschien niet zo speciaal, maar ik vind het geweldig om te
zien dat er steeds andere en mooiere
servetten bij komen.”

Onderzetters voor
Renée van Wegberg
Voor de Horsterse is er één klant
geweest die ze erg speciaal vond. “Ik
heb een keer voor zangeres en musicalactrice Renée van Wegberg onderzetters gemaakt. Ze speelde in de musical
We Will Rock You en toen heb ik daar

onderzetters van gemaakt die ze weg
kon geven als ‘dankjewel’ aan alle spelers. Toen ze in Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat speelde, had ik
hetzelfde gedaan, maar dan met die
musical erop. Het was heel speciaal om
te doen.”
Omdat het maken van servettendecoupages een creatieve hobby is,
weet Franca nog niet wat ze nog graag
wil maken. “Je weet niet wat er voor
mogelijkheden in de toekomst komen.
Mijn creativiteit groeit en daarom kan
ik moeilijk zeggen wat ik nog graag
wil maken. Ik vind het een geweldige
hobby en daar blijf ik zeker nog jaren
mee doorgaan. Dus wie weet wat ik
nog allemaal ga fabriceren.”

Boemelen en griezelen bij De Lange
Franca Adriaanssen is al een
hele poos in de weer met servetten.
Jarenlang had ze een abonnement op
een hobbytijdschrift. Daarin zag ze een
dienblad dat ze graag wilde hebben.
Samen met een vriendin maakte ze
deze na. Het was een dienblad met een
etiket erop. Op een gegeven moment
vroeg Franca aan haar vriendin of het
ook met servetten kon. “En dat kon
dus. Toen was mijn hobby begon-

nen”, begint ze. De Horster hobbyiste
gebruikt vooral houten voorwerpen
om servetten op te plakken. Er gaat
een hele voorbereiding aan vooraf,
want het voorwerp moet eerst in de
gewenste kleur geverfd worden en nog
een paar keer behandeld worden met
allerlei materialen. Na ongeveer twee
weken is het voorwerp klaar om het
servet erop te plakken.
Het liefste maakt Franca iets in

opdracht. “Mensen krijgen dan iets
persoonlijks en dat vind ik het mooiste
om te doen.” Ze werkt niet alleen met
servetten, maar ook met onder meer
etiketten. “Zolang het papier is, kan
het, maar toch werk ik het meeste met
servetten.” Om aan de wensen van
de mensen te voldoen, heeft ze veel
servetten in huis. “Ik heb wel honderden servetten. Zo kunnen ze kiezen.
Dat is niet altijd even gemakkelijk”,

Het laatste weekend van oktober breekt aan. Dat betekent griezelen
en boemelen bij De Lange Horst. Het hele weekend, van vrijdag tot en
met zondag, staat De Lange Horst in het thema van Halloween: griezelen
met pompoenen, skeletten, doodshoofden en vleermuizen.
De zaal van De Lange wordt in
Halloween-stijl aangekleed. Wie
verkleed komt, krijgt een gratis
consumptie. Op zondag wordt de zaal
kindvriendelijk aangekleed. Met een
spannende griezelfilm, kleurplaten en
gratis pannenkoeken kunnen kinderen
zich vermaken.

De boemelbus vervoert deelnemers gratis van het ene café naar
de andere uitgaansgelegenheid. De
toegang tot De Lange is iedere dag
gratis. Op vrijdag gaat de zaal open
om 23.00 uur. Op zaterdag is dat
21.00 uur. Tijdens de kidsmiddag gaat
de zaal open om 13.00 uur.

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Viooltjes WinterBolgrote planten
hei
chrysanten
€ 0,25
86 kleuren
eigen kweek
(de goedkoopste)
vol in bloem

in bloei

Lei linde plataan € 39,95
stam 180 cm, totale hoogte met rek 350 cm
Dakplataan linde € 39,95
stam 220 cm, alles stam maat 10-12
Lei photinia € 59,95

grote pot

€ 0,95

diameter 60-70 cm

€ 4,95
3 stuks € 13,75

wintergroen, mooi rood blad, stam 180 cm tot 200 cm,
totale hoogte 350 cm

eigen kweek

en vele andere lei- en dakbomen

per stuk

laat gratis
beplanting uw
splan
maken

Fruitbomen 25% korting

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

AUTOBEDRIJF

Alle bomen
buiten de actie

25% korting

Beukenhaag div.
maten groen en rood,
vele andere hagen.
Alle soorten tuin-vaste
planten heesters,
potgrond.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Winter Sfeer Markt Opening schoolGrubbenvorst
bibliotheek De Kroevert
De eerste versie van de Winter Sfeer Markt vindt op 17 november in
Grubbenvorst plaats. Deze markt wordt georganiseerd door Stichting
Gewoën Grubbevors en lokale ondernemers. Het onlangs opgeknapte
winkelplein De Zumpel dient als locatie voor een dag vol activiteiten.

Op basisschool De Kroevert in Kronenberg opende op maandag 21 oktober de schoolbibliotheek. De opening
bestond uit een klein toneelstukje, waarna de naam werd onthuld en de bedenkers van de naam het lint mochten
doorknippen. De klassen mochten één voor één de bibliotheek bezichtigen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“In het verleden organiseerden
wij de cadeaumarkt in het dorp. Dat
was eigenlijk alleen een braderie”,
zegt Mark Nabben, voorzitter van de
evenementencommissie van
Gewoën Grubbevors. “Het animo
voor een dergelijke markt liep flink
terug. Verleden jaar hebben we dan
ook besloten om daar een punt
achter te zetten. We hebben toen
beloofd een nieuw initiatief op te
pakken en die belofte komen we nu
na.” De stichting werkt voor de
organisatie van de markt samen met
de ondernemers in het dorp, die zondag 17 november ook allemaal hun
winkels open hebben. “Zo kunnen
bezoekers hun eerste decemberinko-

pen kunnen doen”, zegt Nabben.
Naast de markt is het hele plein
omgetoverd tot een winters tafereel.
Zo wordt er speciaal voor de sfeermarkt een kunstijsbaan aangelegd
op het plein. Daarbij is een terras
waar bezoekers kunnen genieten
van de wintersfeer, de capriolen
op het ijs en optredens van koren
en après-ski-dj’s. Voor de kinderen
wordt een speurtocht door het centrum georganiseerd. Tenslotte is er
voor dappere bezoekers een heuse
jetski-simulator.
De Winter Sfeer Markt in het centrum van Grubbenvorst vindt plaats
op zondag 17 november van 11.00
tot 17.00 uur.

Directeur van basisschool De
Kroevert, Nicolette Seuren: “Het is
geweldig dat er nou ook een bieb is op
onze school. Lezen is heel belangrijk
voor de kinderen. Hoe dichterbij een
bieb, hoe eerder de kinderen gaan
lezen, dus hoe beter.” Volgens Seuren
lazen de kinderen al veel op school.
“Lezen heeft continu de aandacht. Om
het goed te kunnen beheersen, moeten
de kinderen kilometers maken. Voor
ieder kind is een boek aanwezig dat bij
zijn niveau past.”
De leerlingen krijgen tijdens de
opening een toneelstukje te zien
waarbij een lerares een moeder speelt.
De vader wordt gespeeld door een leerling. Hun kinderen vervelen zich. Totdat
een leerling in het publiek voorstelt dat

ze kunnen gaan lezen. “Ja, lezen, dat is
een goed idee”, reageert de lerares. Er
wordt een karton naar voren gehaald
waarop de naam Leesplezier is hier
staat. Deze naam zal de bibliotheek
voortaan dragen. Twee jongens die de
naam hebben bedacht mogen het lint
doorknippen. Als beloning krijgen ze
een boek cadeau.

Vijftien bibliotheken
Marian van Leth, directeur van
BiblioNu: “We hebben momenteel dertien schoolbibliotheken in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray. In
januari en februari komen er nog twee
bij in Grubbenvorst. De plannen zijn
dan om tot 2016 deze vijftien bibliotheken te behouden.” Ook Van Leth vindt

het fijn dat er nu een bibliotheek is op
De Kroevert. “Ik denk dat de kinderen
ook meer gaan lezen, omdat ze dichterbij de boeken zijn. Iedere leerling krijgt
een pasje. Hier op school mogen ze
alles pakken wat ze nodig hebben. Ze
mogen verder één boek mee naar huis
nemen en dat maximaal drie weken
houden.”
De kinderen graaien intussen
tussen de boeken. “Ik ga hier aan het
werk en adviseer kinderen over lezen
en boeken en zorg voor leesbevordering”, vertelt leesconsulente Yvonne
Smolenaers over haar rol. Aan het
enthousiasme van de kinderen zal het
niet liggen. In ieder boek wordt gebladerd en gelezen. Smolenaers lacht:
“Het is geweldig om te zien.”

E
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Bij plaatsing van een cv ketel
maakt u kans op 1 van deze 3 prijzen:
t/m 31-01-2014

1x GRATIS
Nefit Easy Thermostaat
2x 5 jaar GRATIS
onderhoud aan cv ketel
Prijsuitreiking in februari 2014

Wij plaatsen al een NEFIT cv ketel
vanaf E 1.375,00
(vraag naar de voorwaarden)

ORST
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Blok
B
lok 10 happen & tappen • Slagerij Joosten • Café He
Het Centrum
entrum
Fysiotherapie Westsingell • D
Douven
Herberg de Lindehoeve
en Blauwe bessen • Herbe
IJssalon Passi • Eefje Smits diëtistenpraktijk • Lekkernij Proeverij de Zwerfkei

30

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Grubbenvorst

Meezing- en swingmiddag
zo 27 oktober 14.30-16.30 uur
Org: Smartlappenkoor Huûr ôs
Locatie: gemeenschapshuis
‘t Haeren

Ruilbeurs

Grubbenvorster Fassfest

zo 27 oktober 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 27 oktober 15.00 uur
Locatie: café De Vonkel

Optreden Seniorenorkest
Horst aan de Maas

Hegelsom

zo 27 oktober
11.00-13.00 uur
Locatie:
Center Parcs Limburgse Peel

Broekhuizen

Najaarsconcert

za 26 oktober 19.30 uur
Organisatie:
Egelsheim met Vivace,
mannenkoor St. Caecilia en
vocalgroup Happy Sound
Locatie: zaal Debije

Uniformenconcert

za 26 oktober 19.00 uur en
zo 27 oktober 12.00 uur
Organisatie:
Fanfare St. Nicolaas
Locatie: feestzaal Genenberg

Horst

Optreden Ondiep
za 26 oktober 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Universe
za 26 oktober 21.30 uur
Locatie: café De Beurs

Optreden Stunning Suzy

za 26 oktober 19.00 uur
Organisatie: Stichting Groengroep
Sevenum
Locatie: start Gasterij Bergerbaan

Lottum

Dienstenveiling

Chicken Tonight

Optreden
De Bommelband

Meerlo

za 26 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Autocrosswedstrijden
zo 27 oktober
Organisatie:
ACC De Paradijsracers
Locatie: ‘t Peeldijkje

Koopzondag
zo 27 oktober 12.00-17.00 uur
Locatie: Horst-centrum

Dorpsraadvergadering

Halloween Party

Halloween Kidsmiddag

wo 30 oktober 20.30 uur
Locatie: Naesenhof

vr 25 oktober 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

zo 27 oktober 13.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Team Ultra Rocket

za 26 oktober
14.00-18.00 uur
Locatie: De Smêlentôs

wo 30 oktober 20.00 – 22.00 uur
Organisatie: Centrum voor Jeugd
en Gezin Horst aan de Maas
Locatie: Dendron College

vr 25 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

vr 25 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

50 jaar gemeenschapshuis
kinderparty

Nacht van de Nacht:
wandeling in het donker

za 26 oktober 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Borduurcafé

Evertsoord

Informatiebijeenkomst
echtscheiding

za 26 oktober 20.00 uur
Organisatie: Vrienden van
Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd

Optreden Smoking Stu &
Sudden Lee

Hondenshow
zo 27 oktober 09.30-16.30 uur
Org: Kynologenclub Venray eo
Locatie: ‘t Brugeind

za 26 oktober 21.00 uur
Locatie: De Gaper

The Mothmen’s Halloween
extravaganza

Vogelmarkt
zo 27 oktober 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden uit
Wanssum eo
Locatie: ‘t Brugeind

za 26 oktober 21.00-02.00 uur
Organisatie: The Mothmen
Locatie: OJC Walhalla

Musical Go Olympic

Melderslo

zo 27 oktober 13.00 en 16.30 uur
Organisatie: Dansgarde Dun
Èzelskop
Locatie: De Wingerd

Optreden Allan Taylor

Optreden Joep en Joep

vr 25 oktober 20.30 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: Braakhok MFC De Zwingel

vr 25 oktober
Locatie: Blok 10

zo 27 oktober 18.00 uur
Locatie: café De Beurs

Brood bakken

Boemelen en griezelen

Optreden De Intenties

zo 27 oktober 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

vr 25 oktober 23.00 uur en
za 26 oktober 21.00 uur
Locatie: De Lange Horst

zo 27 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

50 jaar gemeenschapshuis
schuurfeest

Dialezing De Pelen
Judo-evenement

za 26 oktober
20.00-01.00 uur
Locatie: De Smêlentôs

za 26 en zo 27 oktober
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: de Mèrthal

wo 30 oktober 20.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

The Pain Game

zo 27 oktober 16.00 uur
Locatie: De Sevewaeg

Tienray

Jeugdinstuif
Oud-Hollandse spellen

Sevenum

vr 25 oktober
Locatie: OJC Gaellus

Plantenruilbeurs
za 26 oktober 11.00-13.00 uur
Organisatie: groenvereniging
Groei & Bloei
Locatie: Tongerlostraat 35

TempleCore
za 26 oktober 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Limburgstalige folk & pop

Zaterdag 26 oktober

Gezellig boemelen
Livemuziek m.m.v.

De Rambo’s
Aanvang 21.30 uur

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077 - 398 33 05

ZA

26
OKT

ONDIEP

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

KOFFERDRIEDAAGSE
25, 26 en 27 oktober as.

15% KORTING
op alle koffers

(ook actiemodellen)
Zondag

27 okt

open!

your professional sportshop

like us on

: www.facebook.com/meulendijkssport
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
Broekhuizen
zondag

Heilige mis

09.45

America

Meerlo

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

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

Broekhuizenvorst

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

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

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

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

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

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

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

zaterdag

zondag

09.45

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
Rozenkrans

17.30

Swolgen
zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Venray

Tienray

(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

zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
25 t/m 31 oktober 2013
Kies Mondzorg Well
t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

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

112

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tijdens deze meezing- en swingmiddag zingen de koorleden bekende
smartlappen en levensliederen. Band

BizzyBizzy is te gast. De toegang is
gratis. De middag duurt van 14.30 tot
16.30 uur.

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 50.00
175/65R14 v.a. E 56.00
185/65R15 v.a. E 62.00
195/65R15 v.a. E 63.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 82.00

balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

Lottum

woensdag

Brand, ongeval of misdrijf

Smartlappenkoor Huûr ôs organiseert op zondag 27 oktober een
meezing- en swingmiddag in gemeenschapshuis ’t Haeren in
Grubbenvorst.

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,

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

Meezing- en swingmiddag

Horst (Lambertus)

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

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

Heilige mis

Grubbenvorst

zondag

Venlo

19.15

Griendtsveen

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

Huisartsenpost

Heilige mis

service 31

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

NIEUWE COLLECTIE

ANGELS
In de modellen Skinny en Cici

Kleuren: bordeaux, bruin, koperkleur, zilverkleur
ook met een coating
Verder nieuwe prachtige wassingen in de jeans

32

nieuws
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Begunstigers ijsbaan zichtbaar
in hartje Horst

De sponsoren van de ijsbaan zijn sinds afgelopen weekend extra zichtbaar in het centrum van Horst. Het grote
doek met daarop alle 480 beschikbare vierkante meter ijsvloer en de bijhorende sponsoren en begunstigers is te
zien in het oude pand van Rabobank aan de Steenstraat.

Sponsor
meter

De huidige eigenaar van het pand
was direct bereid om mee te werken
aan een goede zichtbaarheid van de
sponsoren die dit evenement mogelijk maken. Bijna dagelijks worden er
nieuwe logo’s bijgeplaatst, waarmee
weer een aantal meters ijs zijn veiliggesteld.
Bij het werven van sponsoren
merkt de organisatie duidelijk dat
iedereen heel bewust omgaat met
de eigen beschikbare middelen. Het
instapbedrag blijkt voor de meeste
bedrijven te overzien en ze zijn bewust
van de toegevoegde waarde van een
ijsbaan rondom de kerstdagen. Het zou
volgens veel ondernemers een gemis
zijn als deze activiteit en sfeerbrenger
niet meer in het centrum te vinden is.
De organisatie hoopt dat het bedrijfsleven en privé- of verenigingsinitiatieven voldoende meters ijs zullen
adopteren.
Adopteren kan heel eenvoudig via
www.ijsbaanhorst.nl Die éne vierkante
meter maakt het verschil of het wel
of niet doorgaat in hartje Horst deze
winter. “Kom in actie en laat dit evenement niet in de kou staan”, aldus een
woordvoerder van de organisatie.

Tussenstand

480 m2

30%
Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand oktober geldig
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Parador
Basic 400
4V Walnoot
19,4x128,5cm
Met 4 velling randen

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Zondag 27 oktober koopzondag van 11:00 tot 17:00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u

