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‘Het gaat niet over voetbal’
De geschiedenis van T.O.P. van 1927 tot 2010. Zo heet het boek dat Harrie Raaijmakers
schreef ter gelegenheid van de opheffing van de Tienrayse voetbalclub in 2010. Zelf ook lid
van de voetbalclub sinds 1964, kende Harrie veel verhalen, maar daarnaast spitte hij door
het archief en sprak hij ‘iconen’ van de club. Op woensdag 27 november wordt het werk
gepresenteerd.
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“Ik kreeg een archief dat in zeven
grote dozen zat. Dat had ik niet
verwacht van een voetbalclub”, geeft
Harrie Raaijmakers toe. “Het archief
woog meer dan 100 kilo. Bijna alles

was compleet. Helaas zijn de eerste
twee bladzijden uit het eerste notulenboek gescheurd, daar stond vast
iets onaardigs op”, lacht de geschiedschrijver. “Ik vind het het leukst als iets
handgeschreven is, dan zie je ook echt
de emotie.”
Raaijmakers spitte alles door en
dat leidde tot de herontdekking van
veel verhalen uit de 83 jaar dat Tot Ons
Plezier (TOP) ’27 bestond. “Alhoewel, in
1910 stond al in de krant dat TOP een
wedstrijd tegen Blitterswijck won met
9-0. Hoe dat kan, weet ik niet”, lacht
Raaijmakers. De verhalen en foto’s zijn
gebundeld in een kleine tweehonderd
pagina’s. “Laat duidelijk zijn: het gaat
niet over voetbal.”
“De voetbalvereniging hielp iedereen. Zo zamelde zij geld in voor een
pastorie in 1927 door het organiseren
van de ‘Olympische Spelen van NoordLimburg’, een enorm feest voor zo’n
klein dorp. Ook werd de kas gespekt
met activiteiten, waardoor de contributie laag kon blijven. Wij betaalden soms
vijftig of honderd gulden minder dan
in omliggende dorpen, maar daarvoor
moesten we dan helpen bij activiteiten”, herinnert hij zich.
Lees verder op pagina 02
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‘Het gaat niet over voetbal’
Voor zijn boek sprak Raaijmakers
veel oud-leden, zoals de 92-jarige
Wim van Rijswick. “Hij vertelde
dat helemaal in het begin takken
van sparren werden gehaald om
lampen in op te hangen. Er werd
een stroomkabel getrokken naar het
station voor verlichting op het veld.
In die tijd werd een trainer ook nog
wel eens betaald met aardappelen
of eieren.” Ook herinnert het boek
aan de tijden dat er nog een weg
over het voetbalveld liep of dat
kippenhokken omgebouwd werden
tot kleedlokalen.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
Sevenum en Swolgen
brochure
PLUS Lucassen
Jubileumkrant

Colofon

Toen bleek dat de jeugdelftallen
niet meer vol liepen, werd
samenwerking gezocht met het
naburige Swolgense Boys. Dat
resulteerde uiteindelijk in Sporting ST.

Van TOP
naar Sporting
“Het verdwijnen van TOP is geen
groot gemis voor het dorp omdat we
gewoon in een ander jasje verder zijn
gegaan”, vindt Harrie. Het boek wordt
woensdag 27 november om 20.00
uur in café ’t Pleintje, een van de

laatste clublokalen, gepresenteerd.
Het zaaltje wordt aangekleed met
attributen uit de TOP-tijd zoals
vaandels, tenues en bekers. “Ons
clublied, dat is iets bijzonders”, zegt
Harrie met een twinkeling in zijn
ogen.
“Dat werd na elke vergadering uit
volle borst meegezongen. Het heeft
ook wel eens door de Amsterdam
Arena geschald, drie coupletten lang.
Dat zal bij de presentatie ook wel
gezongen worden.”
Voor meer informatie, kijk op
www.studiomichels.nl/TOPboek

Groen licht
voor deel twee
centrum Horst
Het centrumplan voor Horst werd dinsdagavond tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen. De partijen gaven een duidelijke
boodschap mee aan het College van B&W: bekijk alternatieven voor de
verkeersafwikkeling en communiceer hierover.
was”, stelde Ien Meijers, namens de
inwoners. “De veiligheid voor met
name voetgangers en fietsers nu wordt
aangetast als het plan doorgaat.”
De inwoners boden het college enkele
alternatieven voor de afwikkelingen.
Ook de partijen benadrukten dat
alle alternatieven bekeken moeten
worden. Portefeuillehouder Ger van
Rensch geeft aan in de eerste helft van
2014 duidelijkheid over het verkeersvraagstuk te kunnen geven.

Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Nu het centrumplan is goedgekeurd, betekent ook dat begonnen wordt aan de realisatie van
’t Gasthoêsplein. Gevolg is dat de
centrumring, die nu via de Herstraat
loopt, verlegd moet worden. Een eerste
optie die genoemd werd, was via de
St. Josephstraat. Inwoners van die
straat waren dinsdagavond in groten
getale aanwezig om te pleiten voor
een alternatief “We hebben nog leren
fietsen op wat toen nog een zandpad

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings

Volières leeggeroofd

HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl

Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren (stagiair)
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Huub Thijssen 077 396 13 53
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Vogeldiefstallen
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst meldt dat de afgelopen tijd
diverse vogeldiefstallen plaatsvonden in gemeente Horst aan de Maas.
De vereniging geeft aan dat de dieven vooral na het broedseizoen hun
slag slaan.
Na het broedseizoen bevolken de
vogels in grote getalen de volières en
andere vogelruimten. Juist dan slaan
de dieven hun slag, stelt vogelvereniging Ons Genoegen. Volgens de
club schakelen sommige dieven zelfs
waakzame huisdieren uit om de vogels
te kunnen grijpen. De vogelvereniging
meldt dat diefstallen plaatsvonden in
Horst, Hegelsom, Sevenum en Meterik.
Ons Genoegen zegt dat de dieven
elke mogelijke vogelsoort meenemen.
Politie Horst zegt in een reactie dat ze

één of twee meldingen hebben binnengekregen van diefstal van vogels.
De politie raadt de volgelhouders
aan om de omgeving rond de kooi
moeilijk bereikbaar te maken en goed
af te schermen. Ook zeggen ze dat de
vogelliefhebbers een goede kwaliteit
kooi moeten kopen met een stevig
slot. Volgens de politie worden de
vogels voornamelijk gestolen voor de
handel. Getuigen van de diefstallen
kunnen zich melden bij de politie via
0900 88 44.

Federatie Maasdorpen

Samenwerking
Maasparochies
De parochies van Lottum, Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Swolgen, Meerlo en Tienray gaan vanaf volgend jaar
meer samenwerken. Voor 2015 krijgen de parochies één gezamenlijk
kerkbestuur. De zeven parochies gaan de federatie Maasdorpen heten.
Dat laat pastoor Ruud Verheggen weten.
“Wij bevinden ons aan het begin
van de 21e eeuw op een breukvlak
tussen twee tijdperken. We sluiten
de tijd af waarin het geloof door
vrijwel iedereen tot de dagelijkse
werkelijkheid behoorde en we
beginnen nu aan een tijdperk waarin
kerk en geloof een heel andere rol
gaan vervullen”, is op de website
van parochie Lottum te lezen. Dat
de kerkbezoeken en daarmee de
inkomsten voor de kerk teruglopen,
ziet de kerk ook.
De kerkbesturen van de parochies
Grubbenvorst, Lottum, Swolgen,
Tienray, Meerlo, Broekhuizen en
Broekhuizenvorst besloten dan ook
oplossingen te bespreken. Volgens

pastoor Verheggen is na dat overleg
de conclusie dat een hechte samenwerking tussen de zeven parochies
“de enige juiste weg is om ook voor
de toekomst in elke parochie regelmatige vieringen te blijven houden en
ook de andere parochiële taken aan
te kunnen blijven bieden.”

Parochies voor lange
termijn gediend
De parochies behouden wel hun
eigen werkgroepen en financiën. De
kerkbesturen laten weten ervan overtuigd te zijn dat met deze plannen de
zeven parochies voor de lange termijn
het meest gediend zijn.

Enquête

Naoberzorg leeft
in Meerlo
Het initiatief van enkele inwoners van Meerlo om in dit dorp te
starten met een moderne vorm van burenhulp via het Naoberzorgpunt
Meerlo is goed aangeslagen in het dorp. Dat blijkt uit de resultaten van
de dorpsenquête die de initiatiefgroep heeft gehouden.
Ruim 22 procent van de inwoners
vulde het enquêteformulier in dat de
organisatie rondgestuurd had onder
de ongeveer zevenhonderd gezinnen
in Meerlo. Via de enquête wilde de
initiatiefgroep een indruk krijgen hoe
Naoberzorg in het dorp leeft.

Veel vrijwilligers
ouder dan 55 jaar
Bijna honderd inwoners gaven
in de enquête aan via het Naoberzorgpunt in de toekomst de handen
uit de mouwen te willen steken om
hulpvragende dorpsbewoners te
helpen. Bijna 70 procent van deze
vrijwilligers is ouder dan 55 jaar.
Daarnaast blijkt dat veel inwoners nu
al naoberzorg verrichten bij familie,

buren of andere dorpsbewoners en
actief zijn bij verenigingen als het
Rode Kruis, KBO of De Zonnebloem.
Inwoners van Meerlo geven aan
bijvoorbeeld te willen helpen met de
begeleiding van basisschoolkinderen
of dementerende ouderen, met
meditatie of met een goed gesprek.
Naast vrijwilligers blijkt ook dat
28 dorpsbewoners aangeven zelf
hulpvragen te hebben. Verder
kreeg de groep aanbiedingen van
deskundige dorpsgenoten die ook
willen participeren.
De initiatiefgroep gaat de
komende tijd de gegevens van de
enquête verder uitwerken en de plannen concreet maken om in Meerlo
een vast Naoberzorgpunt gerealiseerd
te krijgen.

Vrouw aangehouden
voor hennep
Politie Horst heeft op woensdag 23 oktober rond 16.00 uur een 29-jarige
vrouw aangehouden in haar woning aan de Reuveltweg in Grubbenvorst.
De vrouw had 348 gram hennep in haar bezit.
Politie Horst voerde in
samenwerking met Wonen Limburg
een woningcontrole uit nadat ze een
sterke hennepgeur hadden geroken bij
het huis. De inwoonster werd daarop
aangehouden. Er wordt nog bekeken

of de nieuwe procedure, waarbij een
woning wordt gesloten bij een vondst
van vijf gram softdrugs of meer,
hier van toepassing is. De vrouw is
inmiddels weer vrij. Een strafrechtelijke
sanctie volgt nog.

Een knip- en verfbehandeling
t.w.v. 50 euro

€50,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Alle eendjes in het water
van Toverland
Attractiepark Toverland in Sevenum organiseert met Stichting Heppie op 30 maart een badeendjesrace,
de Heppie Duckrace. Natasja Froger, ambassadeur van Stichting Heppie, startte de actie afgelopen weekend.
De eerste vijf eendjes werden geadopteerd.

Appelkruimel
vlaai
HORST • GRUBBENVORST

Op 30 maart zullen 5.000
badeendjes racen in wildwaterbaan Djengu River in Toverland.
Geïnteresseerden kunnen een eend
adopteren. Wiens eend als eerste de
finish haalt, wint een prijs. De Heppie
Duckrace wordt georganiseerd om geld
binnen te halen voor kinderen die het
niet meezit. Stichting Heppie organiseert voor deze kinderen weekenden
en vakanties.
Caroline Kortooms, directeur van
attractiepark Toverland, werkt al twee
jaar samen met Stichting Hepppie en
vindt de actie een mooi gebaar naar
alle kinderen die jaarlijks gratis haar
park bezoeken. “Als ik verschil kan
maken en er voor kan zorgen dat deze
kinderen gelukkig zijn, is dat heel
mooi.”

Natasja Froger is blij dat ze de actie
mag starten. “Ik kon kiezen tussen een
voetbalwedstrijd van Ajax of Barcelona,
maar uiteindelijk ben ik nu hier in
Toverland”, lacht ze. Jaarlijks komen
er zo’n 1.500 kinderen via Stichting
Heppie naar het attractiepark. Nina
Schmitz, directeur van de stichting:
“Onze vrijwilligers kunnen van alles
bedenken, maar dit vinden de kinderen
het leukst. Het park is gestructureerd
en ze hoeven niet lang in een rij
te staan. Dat vinden ze fijn”, aldus
Schmitz.

Adoptie-eenden
Caroline Kortooms is op haar beurt
blij zulke positieve verhalen over haar
attractiepark te horen. Dat de Duckrace
nu in de wildwaterbaan van haar park

wordt gehouden, maakt haar dan ook
trots. “Ik vind het zo’n mooie actie. Ik
denk dat we aan 5.000 eendjes te weinig gaan hebben”, grapt ze. Ook Froger
spreekt vol vertrouwen. “M’n schoonvader zei altijd dat je van veel kleine
borrels ook dronken kan worden”,
lacht ze. “Met deze actie kan iedereen
meedoen, of je nu een, twee of tien
eendjes koopt.”
Alle geadopteerde eendjes brengen
maximaal 10.000 euro op. Vanaf
maandag 28 oktober kan iedereen
die Stichting Heppie wil steunen een
eendje in de winkel van Toverland
of via internet kopen. “En het is niet
alleen een donatie”, verklapt Kortooms.
“De eigenaren van de eerste paar
eendjes kunnen ook rekenen op een
mooie prijs.”

Te huur woonboerderij
Horsterdijk 23 BROEKHUIZEN

✓ langere periode mogelijk
✓ grote woonkamer (40 m2)
✓ schuur met 2 inrijpoorten
✓ in buitengebied
✓ Broekhuizen…

je zult er
maar wonen…
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

Afsluitingen A73 in november

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

De A73 tussen knooppunt Zaarderheiken en Venray wordt tijdens drie weekenden in november afgesloten.
Tussen vrijdag 21.00 uur en maandag 06.00 uur kan verkeer richting Nijmegen de snelweg niet op.
Rijkswaterstaat voert van vrijdag
1 tot en met maandag 4 november, tussen vrijdag 15 en maandag
18 november en van vrijdag 22 tot
maandag 25 november asfalteringswerkzaamheden uit aan de snelweg.
Dat betekent dat zowel de oprit bij
Grubbenvorst als de opritten bij Horst

afgesloten zijn. Hiervoor worden omleidingsroutes opgezet, aangegeven met
gele borden.
Van vrijdag 22 november 21.00 uur
tot zaterdag 23 november 08.00 uur
zijn daarnaast ook oprit 8 Venray-Noord
en oprit 9 Venray naar de A73 richting
Nijmegen afwisselend afgesloten. Ook

hier wordt het verkeer lokaal omgeleid. Rijkswaterstaat waarschuwt
daarnaast dat de onderhoudswerkzaamheden weersgevoelig zijn. Bij
slecht weer kunnen ze daarom op een
ander tijdstip ingepland worden.
Voor meer informatie, kijk op
www.rijkswaterstaat.nl

Bulgaarse zakkenrolster
Politie Horst heeft op woensdag 23 oktober rond 15.30 uur een 18-jarige Bulgaarse zakkenrolster aangehouden op de Steenstraat in Horst. Ze werd op heterdaad betrapt.
De Bulgaarse vrouw had een portemonnee gestolen van een 44-jarige
vrouw uit Sevenum op de Steenstraat.
De vrouw merkte dit en meldde het
bij politie Horst. De Bulgaarse vrouw
werd vervolgens als verdachte aangehouden. Zij gaf later de portemonnee
terug aan de rechtmatige eigenaresse.

Uit onderzoek bleek dat zij en haar
mededaders het vooral voorzien hebben op vrouwen met kinderwagens,
waarbij vaak tassen op het bagagerekje
onder de wagen staan. “Het slachtoffer wordt ‘ingesloten’ door meerdere
daders die kledingstukken gebruiken
om het zicht op dit rek te ontnemen.

Een van de daders haalt vervolgens de
tas met inhoud van het rekje weg”,
laat politie Horst weten. Zij adviseren
nooit tassen los op het bagagerekje
te laten staan en alert te zijn wanneer
anderen verdacht dicht bij de kinderwagen komen. De zakkenrolster wordt
voorgeleid aan justitie.

Riolering
n
n
n

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst n Tel. 077- 398 18 27

n

Fax 077- 398 72 45
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Kieslijst

Coppus
beoogd lijsttrekker SP
Thijs Coppus uit Horst is de
beoogd lijsttrekker voor SP in Horst
aan de Maas. In november, tijdens
de ledenvergadering van SP in Horst
aan de Maas, nemen de leden van
de SP een officieel besluit over de
kandidatenlijst en de lijsttrekker.
Thijs Coppus zat tot nu toe
voor SP Horst aan de Maas in de
gemeenteraad. In de aanloop naar de
raadsverkiezingen neemt Coppus het
fractievoorzitterschap van Anthony
van Baal vanaf 29 oktober over. Van
Baal gaat binnenkort aan de slag als
wijkagent in Venray en wil zich hier
vol voor inzetten.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
15/16

Bevrijdingskruis Griendtsveen

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 bevrijdingskruis in
Griendtsveen.
Het kruis op de hoek van de
Lavendellaan en de Kanaalweg
in Griendtsveen is na de oorlog
in 1945 onthuld. Het kruis doet
dienst als oorlogsmonument en

herinnert voorbijgangers aan de oorlog
van 1940 tot 1945, de evacuatie van
de Griendtsveense bevolking, de
aangerichte verwoestingen en de
bevrijding. Niet voor niks is voor een

21 bekeuringen

Verkeerscontrole
politie Horst
Politie Horst heeft op donderdag
24 oktober tussen 15.00 en
18.00 uur brommerrijders gecontroleerd in gemeente Horst aan de
Maas. De politie stond onder andere
op de Venrayseweg in Horst.
Volgens politie Horst betrof het
een reguliere brommercontrole in
de gemeente Horst aan de Maas.
De politie controleerde naast de
locatie in Horst ook op de Lorbaan
in America. In totaal heeft zij
21 bekeuringen uitgeschreven,
waaronder vier voor niet-handsfree
bellen en vijf voor te hard rijden.
Tijdens de controle, die zich eigenlijk
richtte op brommers, heeft de politie
ook een auto van de weg gehaald.
De technische staat van de auto
was onvoldoende om veilig op de
openbare weg te blijven rijden.

Gevangenisstraf en schadevergoeding

Verdachte overval
Jan Linders veroordeeld
Supermarkt Jan Linders in Grubbenvorst werd op dinsdagochtend 12 juli 2011 overvallen. Drie gewapende
daders maakten iets meer dan 10.000 euro buit. Twee mannen uit Venray van 19 en 22 jaar werden later die
ochtend aangehouden. Een van hen is onlangs door rechtbank Limburg veroordeeld.
Rechtbank Limburg sprak de straf
van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 26 maanden en een
schadevergoeding uit op woensdag
23 oktober. De man werd schuldig
bevonden aan een gewapende overval,
waarbij hij geweld gebruikte en van
het al eerder mishandelen van een
buschauffeur.
Op basis van onder andere getuigenverklaringen, camerabeelden en
een DNA-match acht de rechtbank het
bewezen dat de verdachte daadwerkelijk betrokken was bij de overval. De
twee medewerkers van Jan Linders,
waarvan een tijdens de overval 29
weken zwanger was, werden door de
mannen gedwongen de kluis te openen

en werden met tiewraps vastgebonden,
terwijl ze werden bedreigd met een
vuurwapen, een mes en een honkbalknuppel.

Doorgeladen wapen
uit het raam gegooid
Toen de daders in een vluchtauto
wegreden, werden zij gezien door een
andere getuige. Een latere getuige zag
hoe de daders tijdens een dollemansrit
over een fietspad in Venray een doorgeladen wapen uit het raam gooiden.
Dit is later door de politie gevonden.
Hoewel de man ook diefstal van de
vluchtauto ten laste was gelegd, kon
dit volgens de rechtbank niet bewezen

worden. Wel werd hij veroordeeld voor
het op 2 maart 2011 mishandelen van
een buschauffeur na een ruzie om
buskaartjes.
De jonge leeftijd van de verdachte
en de ernst van het feit werden door
de rechtbank zorgwekkend genoemd.
“Uit de verklaringen van de slachtoffers blijkt dat zij de gebeurtenissen
niet alleen als traumatiserend hebben
ervaren, maar dat dit ook negatieve
gevolgen heeft gehad voor hun dagelijkse functioneren. De rechtbank rekent
dit verdachte zwaar aan.”
Naast een gevangenisstraf van
26 maanden, moet de verdachte ook
schadevergoedingen betalen aan
Jan Linders en de andere slachtoffers.

kruis gekozen, aangezien dit symbool
staat voor lijden, strijd en overwinning.
Deze drie elementen komen vaak terug
in een oorlog. Griendtsveen heeft in
de Tweede Wereldoorlog veel geweld
moeten doorstaan. Daardoor liep het
Peeldorp veel schade op aan gebouwen
en werd er geroofd en geplunderd.

was, werd vernield. De armen
van het corpus werden afgerukt
en vernield. Een inwoner van
Griendtsveen schreef toen in het
dorpsblad: “De duivel heeft veel
knechten en ze manifesteren
zich op velerlei wijzen.” Hieruit
blijkt de verontwaardiging van
de inwoners ten opzichte van de
vernieling. In oktober 1982 werd
het opgeknapte kruis herplaatst.
Het kruis bestaat uit hout met een
corpus erop geplaatst. Voor het gedenk- Stichting tot behoud en beheer van
Veldkruisen en –kapellen in Horst
kruis is een knielbankje geplaatst. Het
heeft het kruis in samenwerking
kruis is geplaatst op een voetstuk met
met de lagere technische school
een plaquette. De tekst op die plaquette is van toenmalig Griendtsveense (LTS) in Horst gerestaureerd. De
inwoners van het Peeldorp zagen
onderwijzer Jac Keijsers. Hij schreef in
ook hoe het zinken plaatje met de
mei 1945 onder andere: ”We werden
tekst van Jac Keijsers, dat enkele
opgejaagd, verstrooid en vonden een
jaren daarvoor plotseling verdwegeschonden Griendtsveen weer.” Piet
van Mullekom uit Griendtsveen vertelde nen was, door een nieuw exemplaar vervangen werd. Doordat
aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei
over de evacuaties van de bevolking in de Griendtsveense gemeenschap
destijds het geld opbracht voor het
1940 en 1944: “Mijn ouders moesten
met zeven kinderen een veilig heenko- corpus, kan het kruis gezien worden als eigendom van de gehele
men zoeken. Bij terugkomst waren de
Griendtsveense gemeenschap.
dieren dood en het huis vernield.”
Het veldkruis viel in juni 1982 ten
Bron: o. a. Stichting tot behoud en beheer
prooi aan vandalisme. Het bevrijdingsvan veldkruisen en kapellen en Nationaal
kruis, dat toen nog pas gerestaureerd
Comité 4 en 5 mei

Gedenkkruis
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Verzamelaars Mart en Toos Heldens

Op elke pen past een dekseltje
Als je met elkaar trouwt, is het belangrijk dat je elkaar begrijpt. Dit doen Mart (63) en Toos Heldens (61) uit
Hegelsom zeker. Beiden hebben een verzameling en helpen de ander hierbij. Mart spaart pennen en heeft inmiddels een collectie van 100.000 stuks. Toos spaart koffiemelkcupdekseltjes.

Geen korting op kermissen
Nu bezuinigen op de kermissen in Horst aan de Maas terwijl in sommige dorpen bewoners de traditie juist
nieuw leven in willen blazen, zou afdoen aan de leefbaarheid. Dat stelde CDA Horst aan de Maas dinsdagavond
tijdens de raadsvergadering. De partij pleitte voor opschorting van de geplande bezuiniging.
“De kermissen zijn van historische waarde en leveren een bijdrage
aan de gemeenschapszin in onze
kernen. We zien in diverse kernen dat
inwoners er zelf voor kiezen om de
kermissen juist weer een impuls te
geven. In onze ogen mag die ontwikkeling niet worden tegengegaan
door nu hierop te bezuinigen”, stelt
fractievoorzitter Rudy Tegels van CDA
Horst aan de Maas. Het college had

een bezuiniging van 35.000 euro per
2014 opgesteld. Wat de partijen die het
voorstel van het CDA unaniem steunden betreft, hoeft deze bezuiniging
komend jaar niet perse door te gaan.
“Dat neemt niet weg dat het voor ons
een streven is om de kermissen zoveel
als mogelijk kostendekkend te laten
zijn. De eerste kermis is nog lang niet”,
aldus de raad. Wethouder Birgit op de
Laak vond dat er wel behoefte moet

zijn aan kermissen in de dorpen: “De
kermis zorgt voor leefbaarheid, die
kwaliteit moeten we behouden. Maar
de afgelopen jaren staan de kermisexploitanten soms met tegenzin op
de kermis en dat komt vooral door de
tegenvallende bezoekersaantallen.
We moeten goed analyseren of de
burgers nog behoefte hebben aan de
kermis of dat alleen de gemeente die
behoefte heeft.”

Een grote pen langs de voordeur
verklapt de hobby van Mart Heldens al
een beetje. Hij spaart al 23 jaar pennen.
Zoals iedere verzameling begint met
een verzamelstuk, begon het bij hem
ook met één pen: “Ik heb in de bouw
gewerkt. Op een dag werd er een fotoreportage van een kraanverhuurbedrijf
gemaakt waar ik aan het werk was.
Nadat de foto gemaakt was, kwam een
kraanmachinist naar me toe en gaf me
een pen. Deze pen heb ik thuis in een
potje gezet en er kwamen steeds meer
pennen bij. Ook nu wordt de collectie
nog groter.”
Mart is actief bezig met
zijn verzameling. “Ik zit bij de
Pennenverzamelaars Vereniging
Nederland. Leden van de vereniging
organiseren ruilbeurzen door het hele
land. Er zijn acht beurzen per jaar. Ik
organiseer de beurs in Horst dit jaar
voor de twintigste keer. Er zijn mensen
die de hele wereld afreizen voor de
pennen, dat gaat toch wel ver. Er is
een man in Denemarken die meer dan
400.000 pennen heeft. Hij gaat dan ook
naar Amerika toe om daar bijzondere
exemplaren te krijgen. Wij gaan ook wel
eens naar America, lekker op de fiets”,

lacht Mart.
Zeven jaar geleden begon Toos met
haar verzameling: koffiemelkcupdekseltjes. Toos: “Ik was met Mart mee naar
een beurs en daar waren twee dames
die dekseltjes spaarden. Toen heb ik
een tijdje de dekseltjes voor die twee
dames gespaard, totdat ik een echtpaar
zag op een andere beurs, ze spaarden
het ook. Op dat moment dacht ik: ik ga
voor mezelf sparen. Een vriend heeft me
daarbij goed op weg geholpen. Pennen
verzamelen is makkelijker dan de
dekseltjes. Soms denk ik dat ik een reeks
compleet heb, terwijl dit niet het geval
is. De tekst op het dekseltje is dan in een
andere taal, dan baal ik toch wel even.”
Toos: “Ik verzamel alleen maar
series van dekseltjes, dat vind ik toch
leuker dan losse dekseltjes. De verschillen tussen de dekseltjes zijn klein,
daarom kijk ik vaker op het internet
voor tips. Anders kijk je je er echt scheel
op. De meeste dekseltjes komen uit
Zwitserland. Daar hebben ze ook de boeken uitgegeven die ik gebruik voor het
zoeken van de verschillende dekseltjes.
Zwitserland is echt het mekka. Omdat
ik de dekseltjes spaar, maken we de
koffiemelkcupjes niet op een normale

Vernielingen
Schuitwater
Hengelsportvereniging Willem Barendsz uit Lottum en Staatsbosbeheer
melden dat in het weekend van 19 en 20 oktober vernielingen zijn aangetroffen bij natuurgebied het Schuitwater in Lottum.
Een schuilhuisje, dat eigendom is
van gemeente Horst aan de Maas, is
volgens de organisaties met verf beklad.
Ook de bomen langs het schuilhuisje, de
picknicktafel en de banken werden niet
gespaard en zijn besmeurd met zwarte,
witte en zilverkleurige verf. Ook zeggen
de organisaties dat het informatiebord
dat eigendom is van hengelsportvereniging Willem Barendsz volledig is
beklad. Daarnaast werd een poging

gedaan om dit bord omver te duwen.
In het verleden hebben er al kleine
vernielingen plaatsgevonden in het
natuurgebied, zoals het vernielen van
informatiebordjes en afvalemmers,
vertellen de verenigingen.
Staatsbosbeheer geeft aan dat ze de
komende periode actief gaat
surveilleren in het gebied. Getuigen van
de vernielingen kunnen zich melden bij
de politie via 0900 88 44.

Magazijnverkoop
Donderdag 31 oktober,
vrijdag 1 en zaterdag 2 november
Vesten en truien v.a. € 7,50
Blouses en shirts v.a. € 7,50
Gilets v.a. € 7,50
Pantalons en rokken v.a. € 10,Blazers v.a. € 15,- Jacks v.a. € 20,-

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

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

Nel Peeters–van Rens
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen
en een luisterend oor.
Corrie en Henk Ambrosius-Peeters
Dennis en Fieke, Sander, Wouter
Petra en Corné Buijs-Peeters
Floris, Michelle
Gerrit Vullings

Voor het hartverwarmende medeleven dat wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, pap en trotse opa

Peter Thijssen
zeggen wij hartelijk dank. Het is voor ons een troost te ondervinden
dat er zoveel mensen met ons meegeleefd hebben.
Nellie, Johan en Sandra, Reggie, Nina
Sevenum, november 2013
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.

Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.

Bloemsierkunst de Kogeldistel
kerstshow “op z’n Kogeldistels”.
Zat. 23 nov 13.00-20.00; zon 24 nov
11.00-17.00 Kogelstraat 62, Hegelsom.
facebook.com/kogeldistel

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

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.

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.

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Gratis winterstalling motoren dit in
combinatie met een kleine of grote
beurt aan uw motorfiets. Voor meer
info www.roefsmotortrading.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Dankbetuiging

cafÉ

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.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

De zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 10 november a.s. om 10.30 uur
in het zaaltje van Berkele Heem.

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)
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
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
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.

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

************ 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.

Jan en Brigitta Peeters-Ueblacker

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Grafmonumenten
en restauratie

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

PROFICIAT WIEL HOEIJMAKERS

BEDANKT VOOR 50 JAAR PRETTIGE SAMENWERKING
Namens directie en collega’s van VISSERSOLIE

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.
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.
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.
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
Let op: zaterdag 2 en 9 nov. open
van 10.00-14.00 uur.
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
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.
Set winterbanden voor Volvo V70
met aluminium velgen 205x55x16.
Tel. 06 27 05 31 14.

Zaterdagnacht 26-10 rond 00.30 heeft
iemand mijn zwarte leren jas (m)
van WE meegenomen uit café de
Beurs. Ken jij of ben jij diegene,
neem dan aub contact met mij op.
S. Duijf 06 18 65 68 77.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Voor Allerheiligen: snij-chrysanten,
viooltjes (nu € 0,25) en diverse
bloemen. Tevens het adres voor het
overwinteren van kuipplanten.
H. Cox Molengatweg4 Horst
tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64.
Yoga speciaal voor 60+.
Nu kunt u 5 proeflessen volgen op
dinsdag- en vrijdagochtend om
10.45 uur voor € 25,-.
Voor info/opgave bel 077 398 51 36
www.yogacentrumlespoir.nl
Pedicuri Myriam Wagemans
Voor uw voetverzorging, ook voor
reuma- en diabetesclienten (ook met
simm’s classificatie).
Bel voor een afspraak 077 398 71 05
of 06 30 61 99 43.
Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur dvd’s die wij opruimen: 5 films voor € 15,- of 10 films
voor € 25,-. Op=op! Ster Media Store,
Venloseweg 2, Horst.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel.
06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Yoga in Meerlo, Kronenberg,
Grubbenvorst en Horst
www.yogasanjoca.nl 0478 69 26 73.
Valise Atelier & Natuur.
Eind november starten we met de
kerstworkshops. Nieuwsgierig wat
we dit jaar doen? Zondag 17 november
start vanuit Valise een wandeling in
Engelensfeer. De koffie en thee staan
klaar! www.valise.nl

Af te halen, tegen deze advertentiekosten, antieke bruine barokke stoel.
Stoel is in goede staat.
Janssen tel. 077 851 23 39.

Dag en nacht bereikbaar

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

Ik ben zaterdagavond 26-10 mijn
trouwring verloren (in de buurt van
Blok 10 en De Lange); inscriptie
Mieke 7-9-2001. Gevonden? Bel svp
06 52 26 60 05 / 06 11 84 43 26.

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

www.theoarts.com

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.
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Geboren

Geboren

Joep

Mette

23 oktober 2013
Dochter en zusje van
Bjorn, Marjelle en Jelte
Coppers-Verheijen
Van Sonsveldstraat 23
5961 SJ Horst




18 oktober 2013
zoon van
Frank Jacobs en
Marloes Cuppen
Lisdodde 16
5966 TG America

nieuws 07

Rowwen Hèze in Braveheart

Hollywood in America
In de bossen bij Toverland vonden vrijdag 25 oktober filmopnames plaats met in de hoofdrol Jack Poels van
Rowwen Hèze als William Wallace uit Braveheart. De scene maakt deel uit van een korte Hollywood-filmtrailer die
tijdens de slotconcerten als gimmick wordt ingezet.

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Daan en Lynn

geboren op 23 oktober 2013
Zoon en dochter van:
René Peters & Jolanda Alards
Broertje en zusje van Yenthe

Van Schaesbergstraat 21, 5961 SC Horst

Geboren

Geboren

19 oktober 2013
Zoon van
Tom en Charlotte
Knoops-Jacobs
Ringovenhof 31
5865 BN Tienray

22 oktober 2013
Zusje en dochter van
Floor en Maartje,
Ruud en Femke Verheijen
De Sondert 14
5975 WB Sevenum

Eef

Siebe

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo, tel. 06 21 58 07 85.
Pasfoto’s direct klaar!
7 dagen per week, ‘s middags en
‘s avonds van 13-21u. Gratis parkeren
voor de deur. Voor officiële pasfoto’s,
maar ook voor profielfoto’s.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
Wij verhuren ook beamers!
Huurwoning gevraagd. Woonruimte
voor 1 persoon, 1-3 kamers, keuken
en badkamer. Gevraagd: tv kleinmiddel. Gevraagd: een goede draaitafel
-stereoset. Te koop:grote partij plastic
bloempotten, 17 cm doorsnede.
Tel. 06 19 01 64 82.
Te huur luxe appartement
(gemeubileerd) in centrum Horst.
Tel. 06 13 11 37 97.

“De opgenomen scène vertelt
het verhaal waarin William Wallace
zijn manschappen, gespeeld door
tientallen fans uit heel het land,
toespreekt voordat ze ten strijde trekken. De scène is gemaakt met een

vette knipoog naar het origineel”,
aldus Pieter-Nic van den Beuken van
creatief projectbureau Witgoed en van
Bontewas.
De overige bandleden vertolken in
de filmtrailer ook ieder een bekende

filmscène en kropen net als Jack Poels
voor even in de huid van Hollywoodsterren. Welke dat zijn, wordt pas
tijdens de exclusief vertoning tijdens
de slotconcerten in America duidelijk.
(Foto: Marcel Hakvoort)

Ons prachtkereltje is geboren

Max

23 oktober 2013
Zoon van
Mark en Rianne
Meulen-van Rhee
Nieuwstraat 68
5961 HE Horst

Winstgevende websites maken.
Workshop “Leer je Eigen Website
Maken en hoe je hier Geld mee kunt
verdienen” 19 november. Een betaalbare website láten maken?
www.websitesaandekeukentafel.nl
Massage. Onthaasten, ontspannen
en ont-moeten. Kijk snel op
www.hetstiltehuis.123website.nl
voor de aanbieding van november.
Of bel 077 398 61 14.
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

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

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

Ontwikkeling natuur in buitengebied

Maasgaard kan van start
De gemeenteraden van Horst aan de Maas en Venray hebben in de raadsvergaderingen van dinsdagavond
beide ingestemd met plan Maasgaard. Samen met Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) en de provincie
besteden zij de komende tien jaar 18 miljoen euro aan de ontwikkeling van het buitengebied.
Een investering in groen, water,
toerisme en recreatie, zo noemen
de vier samenwerkende partijen het
plan. “Door groen en water duidelijk
te begrenzen, weet ook de landbouw
beter waar zij aan toe is”, stelt de
stuurgroep. In het plan worden
diverse natuurgebieden in Horst
aan de Maas en Venray met elkaar
verbonden met natuur en wandel- en
fietsroutes.
“Nadruk komt te liggen
op mensgerichte natuur”, stelt
wethouder Paul Driessen. Zo ziet de
stuurgroep kansen voor recreatie
in verschillende van de twaalf
deelprojecten, zoals waterrecreatie

bij De Diepeling in Tienray en het
blootleggen van oorlogshistorie in de
Peel: de Peel-Raamlinie. “Dit historisch
overblijfsel uit de oorlog is niet zo
bekend bij de eigen inwoners. De linie
is straks beter bereikbaar en er komt
een route naar de nieuwe Zwarte
Plakverbinding”, stelt de stuurgroep.
Horst aan de Maas besteedt
1,9 miljoen aan het plan. Een
deel van die gelden komt uit
compensatieregelingen. Ondernemers
die hun bedrijfsuitbreiding moeten
compenseren met natuur, kunnen
een vergoeding betalen, waarmee
natuur in de ontwikkelingsgebieden
van Maasgaard wordt gerealiseerd.

Met het plan hopen de gemeentes
een balans te bereiken tussen
natuur- en landbouwontwikkelingen.
“We willen voorkomen dat
plukjes natuur versnipperd over
de gemeente verschijnen of dat
duurzame landbouwgrond verandert
in compensatie-natuurgebied”, stelt
wethouder Driessen. “We richten de
natuurcompensatie op de beken”,
aldus Sjraar Roelofs van WPM.
Ook hoopt het Waterschap met
het plan de aandacht te verleggen
naar recreatieve hotspots en hiermee
de druk op kwetsbare natuurgebieden
als het Schuitwater en de Mariapeel
te verlichten.

Bezuiniging 2014 van de baan

Balletschool lijkt gered
“We zijn geen huppelclub, wij zijn een school met zeven klassen. En we participeren in de gemeenschap.”
Met die woorden probeerde een vertegenwoordigster van Stichting Balletschool Horst de gemeenteraad dinsdagavond tijdens de begrotingsbesprekingen te overreden.
Balletschool Horst kreeg onlangs
te horen dat hun subsidie in 2014
wordt verminderd en in 2015 wordt
stopgezet. Volgens het bestuur is zo’n
plotselinge wending een doodsteek
voor de balletvereniging. Zij kregen
dinsdagavond tijdens de raadsvergadering bijval van PvdA-PK.
De partij diende een amendement in op de begroting, waardoor
de korting van ruim 6.500 euro op
de subsidie in 2014 vervalt. Volgens
fractievoorzitter Richard van der
Weegen kwam de bezuiniging op de

balletschool “als een duveltje uit een
doosje.” De partij wil de school de kans
geven zich op de bezuinigingen voor te
bereiden. “Zij hoorden drie maanden
voor 2014 pas dat de subsidie dan
vervalt. Dat is bezuinigen met de botte
bijl. Wij willen een voorziening die 40
jaar bestaat, bijna honderd kinderen
balletonderwijs biedt en laagdrempelig
wil zijn, niet voor een onmogelijke
opgave stellen.”
Naast het vervallen van de
bezuiniging in 2014, werd het college
opgedragen in overleg met de school

de gevolgen van bezuinigingen per
2015 in beeld te brengen en met
een oplossing te komen waarbij
het balletonderwijs toch kan blijven
bestaan.

Duurzame oplossing
Ook D66, SP en CDA konden zich
vinden in het amendement. Essentie
stemde niet in. Wel kon ook deze
partij zich vinden in overleg met de
school. “We moeten een duurzame
oplossing zoeken”, aldus fractievoorzitter Bram Hendrix.
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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.

Frank Ramaekers
Koken met

Randy

Vader van vier kinderen, een druk man en een vrijwilliger in hart en
nieren. Hij zet zich in voor verenigingen, komt oorspronkelijk uit Roggel,
maar woont naar eigen zeggen al 8 jaar gelukkig met zijn gezin in
Griendtsveen. Deze week wordt Frank Ramaekers (37) geplukt.

buizen zijn. Dat willen mensen weten
als ze hun huis gaan verbouwen”, legt
hij uit. “Nauwkeurigheid is daarbij heel
belangrijk.”
Als hij ’s avonds thuis komt, springt
hij heel secuur met zijn tijd om. “Vader
zijn van vier kinderen is leuk, maar
ik ben ook druk”, lacht hij. Mensen
zeggen wel eens tegen hem dat hij er
makkelijk nog wat vrijwilligerswerk bij
kan doen. “Ik denk dan, natuurlijk kan
ik dat, want als drukbezet man kan
ik heel goed plannen”, vertelt Frank
enthousiast.

Ik word overal
bijgehaald
Nu geeft hij bijvoorbeeld EHBOlessen op de basisschool en is hij
coördinator bij de plaatselijke voetbalvereniging. “Ik word overal bijgehaald.
Als EHBO-er hebben ze mij gevraagd
om op school les te geven toen een
van onze jongens in groep acht zat. En
zo gaat dat ook bij het voetballen waar
de kinderen en ik zelf spelen”, zegt hij.
Frank is in acht jaar sociaal betrokken geraakt met de inwoners van
Griendtsveen. Zo zit hij bijvoorbeeld
in het bestuur van kindervakantiewerk en wandelt hij tijdens de
Wandelvierdaagse van Horst aan de
Maas mee met de kinderen uit het
Peeldorp. “Het is gewoon gezellig om
tussen de mensen te zijn.”

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.

Veulense
geitenkaas
met Livar
ontbijtspek

In Griendtsveen hebben ze een
activiteit waar Frank iedere keer extra
naar toe leeft. “Ja, 12 en 13 oktober
was het weer zover”, lacht hij. “Weer
met z’n allen Bokkenollen. Gewoon
voor de gein. Supergezellig”, vertelt hij.
“De sociale betrokkenheid die je dan
ziet, is geweldig. Iedereen helpt mee
opbouwen”, meent hij.

Milieubewuster
Een ding is zeker: Frank steekt zijn
handen graag uit de mouwen. Ook in
het huis is hij altijd bezig. “Dit is een
huis uit 1980. Om alles milieubewuster
te maken, heb ik er een hobby aan
gekregen het hele huis te isoleren en
zonnepanelen op het dak te plaatsen.
En het hout voor komende winter ligt al
bij de kachel”, vertelt hij.
Als al het werk gedaan is, vindt
Frank het heerlijk om even te ontspannen. “Wat ik heel leuk vind om te doen
in de zomer is lekker met de kinderen
naar speeltuin Roeffen Mart of naar
Clevers voor een dik vet ijs”, lacht hij.
“En af en toe ga ik er met m’n vrouw
tussenuit. Heerlijk, met z’n tweetjes uit
eten bij De Morgenstond.”
Frank zet zich graag in voor de
gemeenschap en is daarnaast vader en
zoon. “Pap, ben je bijna klaar?”, vraagt
Dries. “Ja, nu weet je alles wel van me
hè? “, vraagt hij. En inderdaad. Dit is
hoe Frank is. Een trots vaderfiguur uit
Griendtsveen.

Acu-Balance

Voor vier personen

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Benodigdheden:

Energie & Hormonale Balans
Overgangsklachten, IVF, Stress
Rugklachten, Tennisarm, Moeheid

· 300 gram Veulense geitenkaas
· 12 plakjes Livar ontbijtspek
· 50 gram rucolasla
· 3 cl ciderazijn
· 5 eetlepels honing
· 10 ml olijfolie
· peper en zout
· acetostroop

Bereiding:
• maak van de geitenkaas balletjes
van ongeveer 25 gram;
• smeer de geitenkaas in met
honing en bestrooi het dan met
peper en zout;
• rol de geitenkaas in het Livar
ontbijtspek;
• doe 3 eetlepels honing en 3 cl
ciderazijn in een kom en meng dit
tot een gladde massa;
• roer er langzaam 10 ml olijfolie
door en breng de dressing op
smaak met peper en zout;
• bak de geitenkaas licht aan in
een pan met een beetje olijfolie;
• maak de rucola aan met een
beetje honingdressing;
• leg de geitenkaasballetjes op een
rij in het midden van het bord en
dresseer de rucola er op;
• dresseer de honingdressing in
een rechte streep langs de
geitenkaas en trek langs de
honingdressing een streep met
de acetostroop.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Frank Ramaekers woont met
zijn vrouw Janny Hermans (38) en
kinderen Jonas (12), Faas (10), Dries
(6) en Cis (5) in een gezellig ingericht
huis in Griendtsveen. Terwijl Jonas de
hond uitlaat, komt Dries vragen om
een warme kruik. “Dries, hoe ging het

voetballen gisteren?”, vraagt Frank. Hij
is echt een familieman.
Gedurende de week werkt Frank
als ambtenaar bij gemeente Helmond.
“Doordeweeks zit ik op kantoor en zoek
ik voor gemeente Helmond uit waar de
rioleringen precies liggen of hoe dik de

PUZZEL

Sudoku

Rob Coumans

Ook bij Stoppen met
Roken en Overgewicht

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

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

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.

Sudoku nog
aanpassen

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

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Speklapjes
v/h scharrelvarken
Verse kip filet
Gehakt cordon bleu

100 gram € 0,99
100 gram € 0,90
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Veilig de weg op in Horst aan de Maas
De wintertijd is ingegaan, de dagen worden donker en de weersomstandigheden zoals regen en wind gaan de weggebruiker parten spelen. Iemand die daar zeker over
mee kan praten is een rij-instructeur. Hij of zij zit dagelijks uren naast zijn leerlingen in de auto, die aan het einde van een reeks lessen een examen afleggen. Hoe is het
eigenlijk om eindelijk geslaagd te zijn? Redacteur Rick van Gasteren schreef er een column over. Ivo Janssen (13) uit Melderslo komt nog lang niet in aanmerking voor een
rijbewijs, maar dat heeft hij op een crossparcours ook niet nodig. Wellicht dat hij enkele handige tips over veilig autorijden toch in zijn achterhoofd mee kan nemen. Net zoals
hoe een autokoper de kleur van zijn nieuwe bolide kiest. Kortom: deze en andere onderwerpen staan centraal in deze editie van thema auto.

Stralen en schooperen

Het beschermen van het oppervlak
van je auto
Harry van den Munckhof is met zijn broer Marcel eigenaar van Autoschade Horst BV. Hier voeren ze werkzaamheden uit aan verschillende voertuigen.
Een van die werkzaamheden is het stralen en schooperen van oppervlaktes van vervoersmiddelen.

Harry van den Munckhof aan het werk met het straalpistool
“Om maar bij het begin te beginnen, stralen is het verwijderen van vuil
op ijzer. Dit kan van alles zijn. Zo kun je
denken aan verf en roest”, vertelt Harry
van den Munckhof. “Die vuiligheid spuit

je van het ijzer af. Dit kun je doen met
verschillende soorten materialen. Zo
gebruiken wij onder andere gemalen
gietijzer. Maar je kunt ook spuiten met
glasparel. Dat zijn hele fijne korreltjes

glas.” Glasparel kun je volgens Harry
onder andere gebruiken op roestvrijstaal. “Dit is dan niet om de roest er
vanaf te halen, maar om het oppervlak
mat te maken. Sommige mensen

Van Wylick richt- en lastechniek
voor bedrijven én particulieren!
Hét adres voor reparatie van al uw auto- en motorvelgen, stralen en spuiten en
reparatie van uw auto- en motoronderdelen. Tevens hét adres voor al
uw las-, draai-, frees-, boor- en tapwerk van aluminium, rvs, staal,
gietijzer, koper, magnesium en titanium en constructiewerk
in alle materialen. Voor uitgebreide informatie over onze
mogelijkheden, kunt u contact met mij opnemen.
Dries van Wylick Richt- en Lastechniek
Venloseweg 106, 5961 JD Horst
Tel.: 06-53147095 fax.: 077-3984542
E-mail: info@velgenrichten.nl
Internet: www.velgenrichten.nl
Tevens mogelijkheid tot verzorgen van grondwerk met laadschop
en minigraver, levering van zand, grond en diverse materialen.

vinden dat mooi.” Schooperen is het
proces waarbij een aluminium-zinklaag
in een spuit tot een hoge temperatuur
wordt verwarmd. “Die laag spuiten
we dan tussen het ijzer en de verf-

laag. Schooperen zorgt voor een extra
bescherming van het ijzer, voornamelijk
tegen roest. Na één keer ben je er voor
een lange tijd vanaf. Het is dus heel
duurzaam.” Je kunt een oppervlakte
niet schooperen, voordat het gestraald
is. “Voor schooperen moet het oppervlak brandschoon zijn. En dat resultaat
bereik je alleen met stralen.”
Tegenwoordig worden steeds meer
nieuwe personenauto’s gegalvaniseerd.
“Dat wil zeggen dat de oppervlakte van
de auto al aan de binnen- en buitenkant gereinigd en beschermd is. Ook
zijn bijvoorbeeld de bumpers van auto´s
steeds vaker van kunststof en die kun
je niet schooperen.” Voor vrachtwagens
en landbouwmachines geldt dit niet.
“Deze voertuigen zijn vaak te groot om
te galvaniseren. Bij vrachtwagens en
landbouwvoertuigen wordt nog wel
vaak geschoopeerd. Bij een vrachtwagen kunnen we bijvoorbeeld de bumper schooperen als die veel lijdt onder
steenslag op de snelweg.”
Wat de klant in de toekomst met
een voertuig wil, bepaalt of schooperen
een verstandige keuze is of niet. “Maar
als je een voertuig hebt dat langdurig
en duurzaam beschermd moet worden,
dan is het verstandig als je het oppervlak laat schooperen.”

Trends autokleuren
Bij de aanschaf van een auto let men op dingen als verbruik of
brandstoftype. Het uiterlijk van de auto is bij veel kopers ook belangrijk.
Welke kleur auto heeft de voorkeur van de koper? Gaat hij mee met de
trend of spelen andere belangen een rol bij de kleurkeuze?
Het aanbod van auto’s is groot.
Daarbij zijn auto’s in vele kleuren
beschikbaar: van fel tot rustig.
Volgens Autovisie zijn op dit moment
zilver- en grijstinten populair bij
de koper, maar ook zwart en wit.
Wit is de meest populaire autokleur
ter wereld. Volgens autoblog.nl
gaan kleurentrends de komende
jaren echter veranderen. Rustige
natuurkleuren als brons en koper
worden de komende vier tot vijf jaar
helemaal modern. Ook maakt groen
een opmars. Er gaat een verschuiving
plaatsvinden in kleur maar ook in de
subtiele afwerking van die kleur. Veel
kleuren verschijnen in andere tinten,
in een matte variant of juist in een
meer glanzende variant. Voorspeld
wordt dat de matte afwerking zijn
opmars gaat maken de komende
jaren. Tevens wordt er onderzoek
gedaan naar de ontwikkeling van een
milieuvriendelijkere verf.
Andere factoren kunnen een
rol spelen bij het bepalen van de
autokleur. De kleur van je auto kan

namelijk je veiligheid beïnvloeden.
Bepaalde kleuren vallen meer op dan
andere. Auto’s met een lichte kleur
vangen meer zonlicht, waardoor ze
zichtbaarder zijn op de weg. Ook kan
de autokleur de restwaarde van de
auto beïnvloeden. Een ‘verkeerde’
kleur kan ervoor zorgen dat de
restwaarde bij de doorverkoop van
een auto beduidend minder wordt.
Een roze auto is wellicht niet zo’n
goed idee. Wie een auto nog wil
doorverkopen, doet er verstandig aan
om veilige kleuren te kiezen zoals
wit, zwart en grijs.
Toch behoefte aan een extremere
kleur? Car wrappen is de oplossing.
Hierbij wordt vinyl op de auto geplakt
waardoor het mogelijk is makkelijk
van kleur te veranderen. Als men
weer terug wil naar de originele
autokleur, kan de folie eraf gehaald
worden. Zo komt die roze auto toch
weer binnen handbereik. Deze zal
overigens niet snel gestolen worden,
wel een voordeel van een auto met
een opvallende kleur.
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Een week geen smartphone
Veilig Verkeer Nederland (VNN) en TeamAlert, de verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren, dagen
automobilisten uit om minimaal één week lang hun smartphone niet achter het stuur te gebruiken. Sociale
media en verkeer gaan volgens hen niet samen. Deze actie is onderdeel van de campagne Aandacht in het
verkeer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het startsein voor de uitdaging
werd op maandag 28 oktober om
16.00 uur gegeven. VVN-ambassadeur
en presentator van tv-programma
Wegmisbruikers, André van der Toorn,
was hierbij aanwezig. Daarna zijn de
campagneteams op verschillende
locaties in het land te vinden om
zoveel mogelijk jonge en zakelijke
automobilisten hun ervaringen te
laten delen. Om het gevaar van
smartphones in het verkeer zelf te
ervaren, kan een testrit gemaakt worden in een simulator van het campagneteam. Met deze actie hopen Veilig
Verkeer Nederland en TeamAlert dat

automobilisten ervaren hoe het is om
één week geen smartphone te gebruiken in het verkeer. Deelnemers kunnen
hun belevenissen delen met anderen.
Hiervoor krijgen ze als beloning een
foto of gadget, of ze maken kans op
een leuke prijs. Nard Gilsing, projectleider van TeamAlert: “We willen dat
jongeren een deal met zichzelf sluiten
om hun smartphone minimaal één
week links te laten liggen tijdens het
autorijden. Terwijl ze deze deal sluiten,
fotografeert het voorlichtingsteam hen.
Deze foto kunnen ze dan bij thuiskomst
op Facebook terugvinden en helpt ze
herinneren aan de afspraak die ze heb-

ben gemaakt.” De campagne geldt
niet alleen voor jonge automobilisten, maar ook voor zakelijke rijders.
“Veel mensen zitten dagelijks op
de weg voor hun werk. Zij gebruiken hun smartphone voor zakelijke
gesprekken of mailberichten”, aldus
VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.
“Door de zakelijke autorijders uit te
dagen, roepen we bedrijven en hun
werknemers op hun betrokkenheid
te tonen bij verantwoord gebruik van
smartphones tijdens verkeersdeelname.” Voor meer informatie kijk op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl/
aandacht

Rijinstructeur Geert Nottelman

‘Iedere les
is weer anders’

Geert Nottelman (52) uit Horst heeft sinds 2,5 jaar zijn eigen bedrijf:
Autorijschool Geert. Samen met drie instructeurs en zijn vrouw die de
administratie doet, runt hij de autorijschool met veel plezier. “Het is een
dankbaar beroep.”

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
BMW X1 xDrive20d Executive
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder 347pk
Citroen C1 1.0i Seduction
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend
Mercedes-Benz A-klasse 160 BlueEfficiency Business Class
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC Airco
Mercedes-Benz S-klasse S 350 SE Automaat W116
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
Porsche 911 Carrera 4 964
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150pk
Tech. Road Limitee autom.
SAAB 9-5 3.0 V6 t Griffin
SAAB 9-5 Sedan 2.3t Vector
Seat Leon 2.0 TFSI FR DSG
Skoda Superb Combi 2.0 TDI 140pk
Ambition Businessline DSG
Smart Fortwo Pulse
Toyota Aygo 1.0 Now
Toyota Corolla Verso 1.8 16v VVT-i Linea Sol 7-persoons

2007
2011
2002
2008
2008
2007
2008
2008
2011
2008
1978
2004
1990
2003

155123 Km.
54536 Km.
166031 Km.
77145 Km.
103123 Km.
172791 Km.
120524 Km.
144422 Km.
64686 Km.
92838 Km.
151723 Km.
117428 Km.
180341 Km.
205000 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine

€ 23.750
€ 33.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.500
€ 2.995
€ 4.250
€ 4.250
€ 13.950
€ 12.950
€ 12.500
€ 7.950
€ 24.500
€ 2.950

2005
2000
2001
2007

220000 Km.
227316 Km.
240272 Km.
98018 Km.

Diesel
Benzine
Benzine
Benzine

€ 3.250
€ 2.950
€ 2.950
€ 13.950

2010
2004
2012
2004

71957 Km.
122580 Km.
20277 Km.
82102 Km.

Diesel
Benzine
Benzine
Benzine

€ 28.950
€ 3.950
€ 7.950
€ 8.950

Aixam 500.4 500.4 SL Minivan
Brommobiel Chatenet Ch26 Pack Sport
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel
Ligier X-TOO X-TOO R

2004
2009
2007
2008

24265 Km.
9916 Km.
3343 Km.
52031 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 4.950
€ 8.950
€ 6.950
€ 6.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

Geert Nottelman werkt al 27 jaar
als rijinstructeur. Sinds 2,5 jaar heeft
hij zijn eigen rijschool, die hij samen
met drie instructeurs en zijn vrouw
draaiende houdt. Mede door zijn liefde
voor auto´s is Geert begonnen als
rijinstructeur. “Ik ben altijd al autoliefhebber geweest. Ook ga ik graag met
mensen om. Rijinstructeur is een mooie
combinatie hiervan. Het is een dankbaar beroep. Als je te maken hebt met
iemand die in het begin niet kan rijden
en dan vorderingen maakt en uiteindelijk zijn rijexamen haalt, is dat natuurlijk
leuk.” Geert heeft de dagopleiding tot
rijinstructeur gevolgd. “Ik had theorie
op school en ben de praktijk gaan
leren op stage bij een rijschoolhouder.
Binnen één jaar had ik mijn opleiding
afgerond”, zegt Geert. Momenteel
geven hij en zijn team aan ongeveer
zestig leerlingen les. Geert: “De lessen
duren bij mij twee uur.”

Mensenkennis,
vakkennis en
overdrachtskennis
Volgens Geert is rijinstructeur geen
saai werk, maar zit er juist afwisseling
in. “Ik kom met de auto overal in de
omgeving. Ik zie veel van wat er allemaal gebeurt. Elke leerling is anders en
daarmee dus ook elke les. In de les zit
ook een pauze. Je merkt dat de leerlingen heel anders gaan rijden als ze vijf
tot tien minuten rust hebben gehad.
Dan gaat het vaak weer beter.” Een
goede rijinstructeur beschikt volgens
Geert over mensenkennis, vakkennis en
overdrachtskennis. “Een rijinstructeur
moet snel aanvoelen hoeveel lessen iemand nodig heeft en wanneer

iemand op examen kan. Dat kun je
vooral leren door ervaring op te doen.
Ook moet je informatie kunnen overbrengen. Als je dat niet kunt, dan ben
je nergens.” De rijinstructeurs moeten
tegenwoordig om de vijf jaar bijscholing volgen. Geert: “Het verkeer en de
regels veranderen constant. Wij moeten
mee veranderen. In het verkeer merk ik
dat mensen asocialer zijn geworden en
denken steeds meer aan zichzelf.”

Kijk naar je ouders
Het team van Geert geeft ook rijles
aan mensen met autisme. Ze hebben
daar speciale cursussen voor gevolgd.
“Er zijn veel verschillende soorten
autisme”, begint Geert. “Momenteel
geven we les aan zo’n zes tot acht
leerlingen met autisme.” Volgens de
rijinstructeur hebben deze leerlingen
nog meer structuur nodig dan anderen.
“Het lessen bestaat uit veel herhalen
en structuur. Ook is het belangrijk dat
zo´n leerling elke les dezelfde instructeur heeft.” Geert: “Goede tips als je
wil beginnen met lessen is dat je op de
fiets al bezig bent met het verkeer. Ook
is het slim om van tevoren theorieboeken aan te schaffen en te bestuderen of
te kijken hoe je ouders rijden.”
Ook voor het examen heeft de
rijinstructeur tips. “Blijf vooral jezelf.
Ga je niet bewijzen voor iemand.
Probeer gemaakte fouten tijdens het
examen van je af te zetten en focus je
op de rest van de route. Ik weet dat dat
heel moeilijk is, maar die fouten kun
je niet meer ongedaan maken en het
betekent niet altijd dat je gezakt bent.
Als je eenmaal je rijbewijs in handen
hebt, ga je pas ervaring opdoen en
daarmee ontwikkel je een eigen
rijstijl.”
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Autocrosser Ivo Janssen

‘Soms wil ik nog wel harder rijden’
Met dertien jaar achter het stuur, dat kan. Niet op de openbare weg, maar op een crossparcours. Ivo Janssen uit
Melderslo vindt het geweldig. Hij is vorig jaar op zijn twaalfde begonnen met rijden en eindigde dit seizoen op de
elfde plaats in de junior cup. In totaal deden 45 deelnemers mee in de klasse 12 tot en met 15 jaar.

De passie voor het autocrossen is
overgebracht van vader op zoon. Vader
Mike heeft zelf lange tijd gereden en
heeft Ivo enthousiast gemaakt. Ivo is
vorig jaar in september 12 jaar gewor-

den en heeft daarom alleen de laatste
wedstrijden van het seizoen mee
kunnen doen. Meteen in een van zijn
eerste wedstrijden ging hij over de kop.
“Ik vond het eerst eng, maar daarna

was het wel leuk”, zegt hij daarover. De
moeder van Ivo, Tanja, vond het niet zo
leuk als haar zoon: “Ik schrok wel even.
Als moeder wil je dan ook meteen naar
je kind toe, maar dat kan dan niet.

Winterklaar.

Gelukkig stapte hij zelf uit de auto en
zag ik dat er niets aan de hand was.”
Deze ervaring heeft Ivo niet
afgeschrikt. Hij blijft racen. Daarbij
worden volgens Mike wel snelheden
van 90 kilometer per uur bereikt,
afhankelijk van de grond. Op een
zachtere ondergrond halen de coureurs
maximaal 70 of 80 kilometer per
uur. Ivo: “Soms wil ik nog wel harder
rijden.” De snelheidsduivel heeft dan
ook geen zenuwen tijdens de race.
“Alleen voor de start vind ik het spannend, tijdens het rijden helemaal niet.
Dan wil ik gewoon eerste worden.”
Bij het autocrossen komt veel kijken, vooral wat betreft voorbereiding.
Mike: “De dag voor de race beginnen
we al met het inpakken van de spullen die mee moeten.” Ivo vervolgt:
“We moeten van alles meenemen.
Bijvoorbeeld de overall, helm, nekband,
bril, gereedschap, reservebanden en
veel meer.” De races zijn in Limburg en
af en toe in Brabant. Vaak gaan vader
en zoon samen naar de races. Mike:
“Rond 08.30 uur rijden we aan. Als
we op de plek van bestemming zijn,
laden we de spullen uit, dan eten we
even, bekijken we het parcours en dan
krijgen de jongens een briefing.”
Ivo vertelt dat tijdens de briefing
verbeterpunten worden aangedragen
en door de organisatie wordt verteld

waar je als racer op moet letten. Na de
briefing rijdt eerst de klasse 16 tot en
met 18 jaar, daarna is de klasse van Ivo
aan de beurt. Van zenuwen heeft Ivo
niet zo heel veel last. Mike geeft toe
dat hij vaak meer zenuwen heeft dan
zijn zoon.

Leermomenten
Mike: “De wedstrijden zijn belangrijke leermomenten, want alleen dan
mag Ivo in die auto rijden. Trainen zit
er dus niet in omdat de auto niet op de
openbare weg mag. Het autocrossen
is echt een snelheidssport. Het gaat
er gelukkig wel eerlijk aan toe tijdens
de wedstrijden. Wanneer iemand een
ander opzettelijk aantikt, wordt hij
of zij bij de jury geroepen om uitleg
te geven. Wanneer een auto over de
kop gaat, wordt de wedstrijd meteen
stilgelegd. Er zijn geen sancties voor
deze overtredingen, maar het gaat er
om dat rijders zich bewust zijn dat het
niet mag.” Ivo houdt zich netjes aan de
regels: “Ik ben ook wel eens aangetikt. Dan denk ik wel dat ik hem kan
gaan terugpakken, maar uiteindelijk
doe ik dit niet.” De sfeer bij de races is
altijd goed. Mike: “Op de baan is het
ieder voor zich en gunnen ze de ander
geen meter, maar na de race wordt er
nagepraat en helpen ze elkaar als er
mankementen aan de auto zijn.”

Met de Volkswagen
wintercheckdag
op 2 november.
Wat de winter ons ook brengt, u kunt er maar beter klaar
voor zijn. Wij helpen u met een gratis winter-check op een
aantal essentiële punten en meer winters voordeel.
Zo profiteert u van aantrekkelijke winterbandenacties en
krijgt u 10% korting op een accu.

Kom naar AutoArena Venlo, Venray of Panningen
tussen 8.00 en 13.00 uur. Let op VOL=VOL!

AutoArena
Gratis
ruitreparatie

5 liter
ruitensproeiervloeistof
€ 4,95

Voordeel
10% korting
op accu’s

Voordeel
winterbanden
vanaf € 66
per stuk

Complete set winterbanden incl. originele
Volkswagen lichtmetalen velgen vanaf € 599.

In goede handen.

Venlo, Celsiusweg 5.
Telefoon 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85.
Telefoon 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20.
Telefoon 077 - 306 06 66
www.autoarena.nl

* Vanaf prijs losse banden geldt voor Continental ContiWinterContact TS850 met bandenmaat 165/70 R14 81T. De Continental ContiWinterContact 185/60 R15T TS850 is door de ANWB als beste getest in de ANWB Winterbandentest 2013.
Raadpleeg voor de winterbanden van uw Volkswagen model de beschikbare prijslijsten. Actie niet geldig i.c.m. andere acties. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Deze actie is geldig tot en met 31 december 2013. Continental actie
loopt tot en met 30 november 2013. De wintercheck is geldig t/m 31 december 2013. De winterbandenacties zijn geldig t/m 30 november 2013.
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Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
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Oudere bestuurders in het verkeer

‘Als je maar weet wat
minder goed gaat’
Oudere automobilisten hoeven binnenkort niet meer op hun 70e, maar pas bij 75 jaar een medische keuring te
ondergaan om hun rijbewijs te verlengen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu verhoogt de
keuringsleeftijd per 1 januari. Sommige ouderen laten hun rijvaardigheid echter vrijwillig keuren, bijvoorbeeld
tijdens de door VNN-afdeling Horst aan de Maas georganiseerde broemritten.

Autobedrijf
Autobedrijf

HAY PEETERS
Horst, Telefoon (077) 398 51 54

Reparatie en onderhoud van alle merken
Verkoop nieuw en gebruikt - Auto airco service
Storingsdiagnose - Ruitreparatie
Bandenservice - A.P.K. Station

Voor al uw schadeherstel,
spuit- en straalwerk!

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

VVN afdeling Horst aan de Maas
organiseert regelmatig zogenaamde
broemritten: rijvaardigheidsritten voor
50+’ers. “In de praktijk nemen vooral
wat oudere mensen deel”, stelt Thijs
Weijs van VVN Horst aan de Maas.
Volgens de organisatie helpen de ritten
bij bewustwording: “Deze mensen
kunnen nog prima deelnemen aan het
verkeer, als ze ook weten wat minder
goed gaat. Dan kunnen ze er op letten.” De dag biedt ook verfrissing op
het gebied van theorieregels.
Mensen die deelnemen aan de
broemritten doen dit op eigen intiatief.
“Het is voor hen vaak een geruststelling, een bevestiging dat ze hun rijbewijs nog waardig zijn”, stelt Weijs. De
uitslag van de dag heeft geen invloed
op de rijvaardigheid. “We geven advies
en inzicht, maar het is geen keuringsmoment. We willen hiermee ouderen
zo lang mogelijk veilig en verantwoord
deel laten nemen aan het verkeer.
Het verkeer is drukker en gehaaster

dan toen zij hun rijbewijs haalden.
Vaak neemt ook de reactiesnelheid
en beweeglijkheid met de leeftijd af”,
zegt Weijs.

Ik betaalde 6 gulden
per les
Een mevrouw zit bij de ogentest
en vertelt voluit: “Vroeger was het
wel anders. Ik ben voor nog geen 100
gulden geslaagd. Ik betaalde 6 gulden
per les, twaalf voor het examen en
vier voor het rijbewijs. Als je eens ziet
wat het nu allemaal kost.” Na de test
zijn de meeste ouderen tevreden. “Nu
hebben we het makkelijkste gehad”,
zegt een mevrouw die oversteekt
naar het theorielokaal. Een moeilijk
punt voor oudere verkeersdeelnemers
is het regelmatig veranderen van de
verkeersregels. Dat blijkt ook uit de
theorieles. “We moeten blinden met
een stok en mensen die slecht ter been
zijn altijd voor laten gaan”, zegt de

theoriedocent. “Staat dat ook ergens?”
verzucht een van de oudere deelnemers. “Dat is inderdaad een nieuwere
regel”, geeft de docent toe. “Ah, de
onverharde weg heeft geen voorrang.
Die regel bestaat nog steeds, toch iets
wat van vroeger overeind is gebleven”,
stelt een van de ouderen triomfantelijk.
Dan is het tijd voor het tochtje
met een instructeur. De een friemelt
wat nerveus aan z’n sleutels, de ander
stapt zelfverzekerd op zijn auto af.
“Ik geef geen rijles, ik geef alleen
advies achteraf”, zegt Anet Jansen
van rijschool Leon Jansen tegen een
deelneemster. “Met iemand erbij rijd
je toch wel anders hoor”, verzucht de
75-jarige chauffeuse. “Ik heb nu last
van m’n heupen, dus normaal laat ik
de auto dan even staan. Maar ik wilde
toch eens peilen of het nog goed is.
Zelf vind ik van wel, maar ja, dat vindt
iedereen.” Na afloop krijgt ze een dikke
voldoende. Ze lacht trots: “Dat viel
mee. Maar dat is altijd, achteraf.”

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

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

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

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

De dagen worden donkerder. Situaties kunnen snel onveilig worden, denk aan harde regenbuien of mist.
Weersomstandigheden hebben automobilisten niet in de hand, de veiligheid voor een groot deel wel.
Veel auto’s zijn uitgerust met
onderdelen om een ongeval te
voorkomen, de actieve veiligheid.
Onder andere het ABS-systeem
(antiblokkeerremsysteem) en de ESC
(elektronische stabiliteitscontrole)
zorgen ervoor dat de bestuurder
veilig rijdt. Een ABS-systeem zorgt
ervoor dat een auto bestuurbaar
blijft wanneer een noodstop wordt
gemaakt en ESC zorgt ervoor dat de
bestuurder ondersteund wordt als hij
in een kritieke situatie terechtkomt.
Passieve veiligheid in een auto zorgt
ervoor dat wanneer een ongeval
zich voordoet, de schade beperkt
blijft. Tot de passieve veiligheid
behoren onder andere anti-whiplashhoofdsteunen en airbags. De
automobilist kan zelf de veiligheid

vergroten door een gevarendriehoek
en een kleine brandblusser voor in de
auto aan te schaffen. Een lifehammer
mag ook niet ontbreken, het liefst
twee stuks. Zo kunnen de passagiers
achter in de auto ook de ruiten
breken en de autogordel doorsnijden.
Donkergekleurde ruitenfolie op de
autoruiten plakken, is verboden. Door
deze folies wordt het zicht verminderd.
Vaak zit een automobilist niet alleen in
de auto. Het vervoeren van kinderen
en baby’s verdient extra aandacht.
Wanneer baby’s worden vervoerd in
de auto, is een aanbeveling om deze
te vervoeren tegen de rijrichting in.
Zorg ervoor dat dan de airbag voor
die stoel uitgeschakeld is. Zolang
een kind kleiner is dan 1,35 meter
moet het in een kinderzitje vervoerd

worden. Een gordelverlenger mag
niet in combinatie met een kinderzitje
gebruikt worden, omdat de kwaliteit
van deze gordelverlengers niet
bekend is, stelt Rijksoverheid.
Het ministerie van Infrastructuur
en Milieu voert campagne tegen
gebruik van telefoons in het verkeer.
Volgens minister Schultz van Haegen
gebruikt een op de drie Nederlandse
automobilisten de smartphone achter
het stuur. Het TNO (Nederlandse
Centrale Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek)
geeft aan dat een automobilist op
de snelweg een afstand van een
voetbalveld aflegt wanneer hij of zij
drie seconden op de smartphone kijkt.
Tevens slingeren automobilisten vaker
als ze op de smartphone kijken.

31
10

themaauto 13

Veilig autorijden

’De jeugd weet het vaak nog beter’
Er wordt om gelachen, maar steeds vaker is het de realiteit: mensen met een rijbewijs die de verkeersregels
niet meer kennen. Paul Crompvoets (52) uit Broekhuizenvorst is rijinstructeur bij defensie en in zijn vrije tijd geeft
hij theorie- en praktijklessen. In de praktijk gaat er volgens hem van alles mis: “De jeugd van tegenwoordig kan de
ouderen achter het stuur nog veel leren.”

Ook noemt Crompvoets nieuwe
strepen op het wegdek. “Mensen
kennen de nieuwe strepen niet.”
Op veel plekken laten de strepen op
de weg zien hoe hard je mag rijden.
De snelheidsborden die langs de weg
staan, zijn er puur ter verduidelijking of
als er bijvoorbeeld sneeuw ligt en de
strepen niet zichtbaar zijn. Het is maar
goed dat deze borden er staan, anders
waren er al veel boetes uitgedeeld”,
lacht Crompvoets. Zijn cursisten leren
de nieuwe strepen wel kennen. “Als ik
theorielessen geef, leg ik het goed uit.
De jeugd weet het vaak nog beter dan
de ouderen.”

Mensen moeten zelf
leergierig zijn

Onoverzichtelijke kruising in Horst
Nieuwe strepen op het wegdek,
aangepaste borden: in het Nederlandse
verkeer verandert ieder jaar wel wat.
Als voorbeeld noemt Crompvoets
de kruising van de Herstraat,
Americaanseweg en Kloosterstraat
in Horst. “Dat is nou een typisch
voorbeeld. Iedereen moet het verkeer
dat van de Americaanseweg komt

voor laten, maar een straat verder,
bij de Sint Josephstraat gaat de regel
rechts gaat voor, niet op. De Sint
Josephstraat is namelijk een uitrit. De
kenmerken van een uitrit kennen veel
mensen niet.”
Paul Crompvoets vindt het moeilijk
om een paar onveilige verkeerssituaties op te noemen, maar zegt wel:

“Ik hoor steeds vaker van mensen dat
ze niet weten hoe iets precies in elkaar
zit.” Zo heeft hij ook de verandering uit
2010 voor een rouwstoet opgezocht.
“Veel mensen onderbreken zo’n stoet
uit respect niet, maar er is een tijd
geweest dat het wel mocht. Nu weten
veel mensen niet meer hoe het op dit
moment zit”, zegt hij. ”Het mag niet.”

Gaten in de berm zorgen voor gevaarlijke situaties

Crompvoets kan er over door
blijven praten. “Nog een voorbeeld”,
zegt hij. “De nieuwe verkeersborden in
Nederland worden voortaan voorzien
van een dunne, witte, reflecterende
lijn.” Hij legt uit dat dit gebeurt voor
weggebruikers die kleurenblind zijn.
“Zo kunnen personen die kleurenblind
zijn toch op tijd zien wat er op het bord
staat. Net zoals de ronde en vierkante
borden bij een wegversmalling. Door
de vorm van het bord, kunnen ze
zien of ze zelf voorrang hebben bij
een vierkant bord of dat ze voorrang
moeten verlenen bij een rond bord.”
De veiligheid is volgens Crompvoets
het belangrijkste wat er bestaat.
“Ik kan zoveel vertellen over wat wel
en wat niet mag, maar mensen moeten zelf ook leergieriger zijn. Alles is te
vinden op internet en ouders kunnen
het van hun kinderen leren”, praat hij
verder. “Als je met een aanhangwagen
gaat rijden en niet zeker weet hoe
zwaar de aanhanger maximaal mag
zijn, dan moet je dat op zo’n moment
gewoon opzoeken. Dat is de enige
manier om het goed te doen.”
Als laatste noemt hij nog een paar
onveilige situaties in het verkeer in
Horst aan de Maas. “De Blaktdijk richting Kronenberg is een mooi voorbeeld.
Die heuvels die daar liggen waren in
het begin veel te hoog. Als je daar met
je auto schade krijgt, kun je de kosten
op de gemeente verhalen. Of de gaten
langs de wegversmallingen op de weg
van Melderslo naar Broekhuizen, nog
zo een. Als je daar in de goot belandt,
dat is levensgevaarlijk.” Volgens
Crompvoets begint veiligheid bij jezelf,
maar voegt hij toe: “De overheid moet
er ook voor zorgen dat je het verkeer
veilig kunt in gaan.”

Autobedrijf

AUTOBEDRIJF

Banden - Accu’s - Carwash

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

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

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

AUTO ACCU’S Fer van Lin
VANAF € 39,- • Onderhoud

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

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

Rijexamen(s)
Het is zo’n beetje het enige
examen dat de meerderheid
van de bevolking aflegt. Het
rijexamen, een examen van
ongeveer een half uur, waar je
(als het goed is) voor de
laatste keer moet laten zien
dat je veilig kunt rijden.
Eén uur in de week had ik
rijles. Soms ging het goed en
dacht ik bij mezelf dat ik de
volgende dag op kon en de
week erop ging het weer
dramatisch en schoot de
gedachte door mijn hoofd dat ik
in 2016 nog aan het lessen zou
zijn. Na de tweede keer
geslaagd te zijn voor mijn
theorie-examen en het afleggen
van een tussentijdse toets,
mocht ik op vrijdag 13 september, ik herhaal vríjdag 13
september, op in Blerick. Ik
stapte redelijk zelfverzekerd,
doch met zweethandjes, in de
auto. Na een rit waar het fout
ging bij knooppunt
Zaarderheiken in Venlo op zo’n
idiote in- en uitvoegstrook,
bleek dat ik er nog niet helemaal klaar voor was. Na een
paar dagen treuren en mokken
werd er een nieuwe datum
gepland op dinsdag 22 oktober.
Ik prees mezelf gelukkig dat er
niks akeligs is aan deze dag en
kon me om 08.00 uur melden.
Mijn examinator vroeg voor de
rit of ze iets kon doen om me
iets te kalmeren. Ja, dacht ik, me
meteen laten slagen. Over mijn
tweede rijexamen had ik na de
rit een beter gevoel dan over de
eerste. Toch vroeg de examinator
of ik even buiten de auto kon
wachten omdat zij ging overleggen met mijn instructeur. Het
enthousiasme zonk me in de
schoenen en ik was alweer een
nieuw examen aan het plannen
in mijn hoofd. Totdat mijn
examinator plots de hand uitstak
tijdens het evaluatiegesprek.
”Gefeliciteerd”, zei ze. Ik kon
mijn vreugdedansje maar
moeilijk inhouden. Ik had het
geflikt. Mede dankzij mijn
rijinstructeur. Nu is het felbegeerde roze pasje eindelijk
binnen en wordt het kilometers
maken.
Rick van Gasteren (stagiair)
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DECULTUURRECENSENT
‘Vroeger ging ik zelf ook artiesten interviewen’
contact te komen met cultuur?
Dat vind ik juist heel leuk en zeker
omdat het vrijwillig is. Vroeger toen
ik 15 of 16 jaar was, ging ik zelf ook
altijd naar voorstellingen om daarna de
artiesten te interviewen en nu zijn we
een soort van collega’s. De meesten
weten nog allemaal dat ik ze vroeger
geïnterviewd heb.
Kun je het snel zien of het publiek je
optreden waardeert?
Meestal weet je dat de eerste keer dat
je een nieuw optreden doet nog niet zo
goed, maar als je de voorstelling een
keer of tien hebt gespeeld, dan heb je
meestal wel door of ze het leuk gaan

De Cultuurrecensenten: Teun Stiphout (15) en Stef Schreurs (15)
Voorstelling: Katinka Polderman – Baart zorgen (zo 20 okt)
Theater is: Een voorstelling vanuit het hart

vinden als ze bijvoorbeeld na het eerste
liedje al lachen.
Denk je dat je nog succesvoller zult
worden als cabaretière of dat je wel
ongeveer op je hoogtepunt zit?
Het is door de crisis allemaal heel lastig
in te schatten en er is ook al vrij veel
cabaret maar ik ben wel een van de
weinigen die een speellijst heeft van
meer dan honderd voorstellingen dit
seizoen.
De voorstelling in drie woorden:
Nuchter, grappig en muzikaal.
De volgende voorstelling bij
Kukeleku is Silvester – In de lift op
zondag 10 november.

OMG! Festival keert
terug in 2014
Waarom ben je cabaret gaan
beoefenen?
Omdat cabaret al een combinatie was
van alles wat ik al deed. Ik wilde als
kind altijd al toneelspelen en ik speelde
gitaar.
Hoe zou je jezelf omschrijven als
cabaretière?
Met veel liedjes, droog, soms ook een
beetje grof of een beetje cynisch.
Welk beroep had je gekozen als
cabaret was tegengevallen?

Leraar Nederlands, want dat leek me
ook een hele leuke studie en het is
eigenlijk ook een soort van cabaret.
U heeft ook een column in de Spits en
een item op de radio. Is deze variatie
belangrijk voor een cabaretière?
Op het moment ben ik alleen bezig met
mijn show te maken, maar daarin vind
ik dan ook veel variatie. Als ik klaar ben
met mijn shows dan ga ik denk ik ook
weer columns schrijven.
Wat maakt het de moeite waard om

naar uw voorstellingen te gaan?
Mensen hebben altijd een leuke
avond en er is altijd wel iets nieuws of
speciaals in mijn voorstellingen.
Wat doet u graag naast het leven als
artiest?
Nou ja eh… biertjes drinken doe ik
graag, haha. Verder zitten al mijn
hobby’s wel in de voorstellingen zoals
tekenen of knutselen.
Wat vindt u ervan dat onze school
leerlingen zoals ons stuurt om zo in

De eerste editie van het OMG! Festival vond afgelopen zomer in
Kronenberg plaats. Dat was de organisatie goed bevallen: deze week
maken ze bekend dat op zaterdag 28 juni een tweede editie plaatsvindt.

De Kroevert wint streekarrangement
Groep 6/7 van basisschool De Kroevert uit Kronenberg heeft op dinsdag 29 oktober deelgenomen aan het
Kokkerelli streekarrangement. Twee leerlingen uit deze klas hadden het arrangement gewonnen met prijsvraag van
het Huis van de Streek in Horst.

Ruim 900 bezoekers brachten
afgelopen juni een bezoek aan OMG!
Festival op het evenemententerrein in
Kronenberg. De organisatie kijkt met
een goed gevoel terug op die eerste
editie. “De vele positieve reacties
die vanuit de bezoekers en partners binnenkwamen zijn een goede
basis voor een nieuwe editie van
OMG! Festival”, aldus organiserende
Stichting 7VNTY7. Deze nieuwe editie
luistert de organisatie ook weer naar

haar bezoekers. Evenals het afgelopen
jaar zal er op de Facebook-pagina
van OMG! Festival de mogelijkheid
zijn om ideeën en suggesties voor
artiesten achter te laten. Verder gaat
de organisatie aan de slag met de tips
die vanuit betrokkenen zijn binnengekomen. Zo wordt er onder andere
een nieuw muziekgenre geprogrammeerd. Over de invulling van de
nieuwe editie wordt binnenkort meer
bekendgemaakt.

Proud to be Fout
bij UsMa
Het Huis van de Streek had een
prijsvraag uitgeschreven voor alle
basisscholen uit de gemeente Horst aan
de Maas in het kader van de opening
van de nieuwe winkel in Horst. Twee
leerlingen van groep 6/7 van basisschool De Kroevert wisten de prijs
binnen te slepen. “De hele klas is eerst
met de bus naar een champignonteler

in Maasbree geweest en heeft daarna
met dit typische streekproduct lekkere
hapjes mogen maken. Het was een
leerzame en lekkere dag waarbij de
kinderen bewust werden gemaakt
van al het lekkers dat deze regio te
bieden heeft”, zegt de lerares van de
leerlingen. Volgens de exploitant van
het Huis van de Streek, Dick Seuren, is

voorlichting geven aan kinderen over
eten uit de eigen regio een van de
speerpunten van de winkel. “Helaas
weten veel kinderen niet waar hun
dagelijkse portie eten precies vandaan komt. Juist door kinderen op
een speelse manier met eten om te
laten gaan, leren zij de echte smaak te
herkennen”, vertelt Seuren.

Jongerenorganisatie UsMa organiseert op vrijdag 8 november Proud
To Be Fout in OJC Niks in Horst. De avond begint om 19.00 uur.
UsMa geeft aan dat ze na het
succes van de Neonparty twee maanden geleden een soortgelijk feest
organiseert. Tijdens Proud to be Fout
is het de bedoeling dat de jongeren

zich zo fout mogelijk kleden. Voor wie
zich het foutst verkleed, heeft UsMa
een prijs.
De avond is voor jongeren van
10 tot 14 jaar en duurt tot 22.00 uur.
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jongeren 15

15 VRAGEN aan Janne Verhaegh

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.

Kijken,
kijken,
niet kopen
Ik heb het al eens eerder
aangegeven: het beste
netwerk bouw je op gewoon
in een klein dorp als Horst.
Hulp wordt vanuit alle kanten
aangereikt onder het mom
van een vriendendienst. Zo
heb ik denk ik al een stuk of
tien mooie meisjes zo ver
weten te krijgen de meest
onmogelijke poses aan te
nemen als model en durfde
een fotograaf het aan mij in
zijn studio te laten werken,
met al mijn vreemde en
conceptuele constructies.
Maar het gaat verder dan
dat, daar kwam ik vorige week
achter. Mijn oer-Hollandse
instinct borrelde op: kijken
kijken, maar nee, niet kopen.
Nu heb ik het natuurlijk niet
over de culturele souvenirs die
her en der aangeboden worden
voor een klein prijsje. Ik denk
meer aan peperdure spreien of
borduurmateriaal van hoge
kwaliteit. Je kunt het zo gek niet
bedenken of ik heb het nodig
om een passende shoot-set te
kunnen bouwen. En nou ja, met
mijn karige studentenrekening
kom ik helaas niet ver.
Wordt in Amsterdam me al
snel de deur gewezen als blijkt
dat mijn portemonnee niet
genoeg geld bevat, maakt Horst
aan de Maas shoppen zonder
geld mogelijk. Afgelopen
weekend kon ik zonder problemen die prachtige sprei meenemen om een dagje of twee te
lenen, mocht ik in goed vertrouwen die perfecte rol borduurmateriaal de auto inladen om als
vloer van mijn set te gebruiken
en kreeg ik lingerie en badkleding te leen als stylingelementen voor modellen: geweldig
toch?
Kijken, kijken, niet kopen 2.0
dus, en dat gewoon bij ons in
Horst aan de Maas. Niet kopen
inderdaad, maar wel lenen,
gewoon voor noppes. Of nou ja,
voor noppes… Dat is niet
helemaal waar: lenen, in ruil
voor levenslange dankbaarheid,
waardering en bewondering.
Mies

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janne Verhaegh
14 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik over tien jaar nog
aan het leren ben. Ik wil heel graag
rechercheur worden en daarvoor moet
je eerst de politieopleiding afronden
en dan doorleren voor rechercheur. Dat
lijkt me heel erg ruig, vooral door de
series die ik vaak kijk.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou graag groep 5 opnieuw willen
doen, omdat ik toen ben blijven zitten.
Ik zou graag willen weten hoe mijn
leven eruit had gezien als ik niet was
blijven zitten: met wie ik dan omging
en wat ik dan allemaal had gedaan.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is niet echt één specifiek iemand,
maar ik heb een aantal mensen leren
kennen waar ik heel erg blij mee ben.

Ik heb gewoon een hele leuke vriendinnengroep waar ik veel mee optrek.
De meesten heb ik tijdens het eerste
jaar van de middelbare school leren
kennen.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Dat was van Joyce, de moeder van mijn
oppaskindjes. Ze vroeg me wanneer
ik weer kon oppassen. Ik pas daar nu
ongeveer een jaar op bij een tweeling
en een ouder meisje.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het handig en vooral ook leuk
om te weten wat iedereen heeft
gedaan. Vooral WhatsApp vind ik heel
erg fijn, omdat ik daarmee gratis met
mensen kan praten. Ik gebruik Twitter
ook heel veel, dan tweet ik over dingen
die ik heb gedaan of die ik leuk vind.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou alles sparen en als ik ouder ben,
zou ik daarvan naar India of een ander

derdewereldland gaan, om daar huizen
te bouwen of in ieder geval mensen te
helpen die het moeilijk hebben.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Het is niet echt een gerecht, maar
arretjescake is wel heel erg lekker. Dat
maakt ze altijd tijdens verjaardagen
en dan vraagt iedereen haar om het
recept.
Leukste feestje ooit?
Tot nu toe is dat het bedrijfsfeest, dat
was echt heel erg leuk. Ik werk bij
Westbrug, daar pluk ik tomaten. Er
waren gezellige mensen en iedereen
had het naar z’n zin.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik vind Kerst toch wel de leukste dagen
van het jaar. Dan ben je met z’n allen
bij elkaar, met de familie is het altijd
heel erg gezellig. We gaan altijd eten
bij mijn opa en oma en verder vieren
we thuis met vrienden Kerst.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?

Meestal ga ik in de vakantie of tijdens
de weekenden shoppen en het liefst
ga ik dan naar Venlo, Eindhoven of
nog verder weg. In Antwerpen ben
ik tijdens de zomer een weekendje
met mijn moeder geweest. Die stad
sprak mij ook heel erg aan omdat
er heel veel natuur is en er zijn heel
veel winkels. Alles ligt daar heel dicht
bij elkaar, je hoeft dus geen grote
afstanden te overbruggen om ergens
te komen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
De mensen en gewoon de gezelligheid
tijdens feesten zoals carnaval, dan is er
altijd wel iets leuks te doen. Ik zou er
alleen later niet willen wonen. Het is
niet zo dat ik er echt weg wil, maar
met een stad heb ik toch net wat meer
dan met een dorp.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 6 voor een grote toets
voor biologie. Het is niet echt een van
mijn beste vakken, maar ik vind het
wel een interessant vak omdat het ook
een beetje over jezelf gaat. Ik vind gym
het leukste vak, omdat je dan buiten
bent en niet stil hoeft te zitten.
Online of offline?
Ik ben liever online dan offline, het
liefst zit ik constant op mijn mobiel.
Het is niet zo dat ik niet zonder mijn
telefoon kan, maar ik ben blij dat het
wel uitgevonden is. Computeren doe ik
trouwens bijna niet.
Stad of dorp?
Een stad, later wil ik ook graag in een
stad gaan wonen. Alles is bij de hand:
je kunt er beter winkelen en ook goed
uitgaan. Een stad trekt me gewoon
meer dan een dorp. Heel graag zou ik
later in Utrecht willen wonen. Ik vind
het een hele leuke stad en je kunt er
ook goed studeren. In Utrecht kun je
eigenlijk alle kanten op.
Foto of video?
Een foto, die kun je echt bewaren. Een
video kun je niet af te laten drukken
en bewaren in een mapje om het later
nog eens te bekijken. Een video blijft
digitaal. Als je computer het begeeft,
ben je je filmpje ook kwijt.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

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

tandprothetische praktijk

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

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

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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Denkers en doeners op najaarsconferentie ‘Goed voor elkaar’
De buurgemeenten Venray en Horst aan de Maas trekken al een tijd samen op bij een aantal
projecten op het maatschappelijke vlak. Concreet zijn er bijvoorbeeld onder de noemer ‘We
gaan het anders doen’ zowel in Venray als in Horst aan de Maas op wijk- c.q. dorpsniveau
aansprekende initiatieven ontstaan. Naast een praktijkvoorbeeld uit dit project komen tijdens
de najaarsconferentie ‘Goed voor elkaar’ op 15 november a.s. juist ook andere aansprekende
voorbeelden uit beide gemeenten aan bod. Maatschappelijke organisaties en verenigingen die
eerder dit jaar al betrokken zijn bij dit thema komen tijdens de conferentie opnieuw bij elkaar.
Goed voor elkaar, hoe doe je dat?
Steeds meer mensen willen zeggenschap
hebben over de kwaliteit van hun eigen leven,
leefomgeving en dat van hun medemens. Maar
dat gebeurt niet zomaar vanzelf. Inwoners,
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties,
iedereen moet wennen aan nieuwe rollen en
een nieuwe aanpak. De vraag hoe je dat het
beste kunt doen is het thema van de najaarsconferentie die op 15 november as. wordt
georganiseerd. De titel ‘Goed voor elkaar’ lijkt al
een voorschot te willen nemen op het antwoord
op die vraag.
Breed gedragen
Plaatselijke organisaties, actieve inwoners
van beide gemeenten, de welzijnsinstelling,
zorgaanbieders, zorgkantoor en zorgverzekeraar gaan die middag gezamenlijk inhoud
geven. Denkers en doeners komen opnieuw bij
elkaar om zowel van de voorbeelden als ook
van elkaars kwaliteiten te leren. Behalve de
twee gemeenten zijn het Participatieplatform
Horst aan de Maas, de Klankbordgroep Wmo
Venray en Zorgbelang Venray bij de organisatie
van de conferentie betrokken. De conferentie
sluit aan bij eerder gehouden (verenigings)
bijeenkomsten in juni van dit jaar, waarbij de

veranderingen binnen het sociaal domein centraal stonden.
Belangstellenden zijn welkom
Het gemeenschapshuis ‘De Torrekoel’ is de
toepasselijke plaats van handeling voor de conferentie. Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u
daarbij van harte welkom. Om organisatorische
redenen wordt u verzocht zich wel even via de
mail aan te melden (decentralisatie@venray.nl).
Op vrijdag 15 november wordt u dan ontvangen
vanaf 13.00 uur met kofﬁe en thee. Vanaf 13.30
uur start de conferentie, die gedurende de middag overgaat in een forumdiscussie.
Eigen initiatieven?
Het project ‘We gaan het anders doen’ heeft,
wat betreft de uitvoering, in Horst aan de Maas
en Venray tot goede initiatieven geleid. Maar
het wordt steeds meer duidelijk dat ook op
andere plaatsen binnen beide gemeenten waardevolle initiatieven bestaan en ontstaan die
vallen onder het motto ‘Goed voor elkaar’. Op
15 november kunt u daar in de Torrekoel mooie
voorbeelden van zien en horen. Ook voor het
onder de aandacht brengen van uw eigen initiatief en eigen ideeën is tijdens de conferentie
ruimschoots gelegenheid.

Commissie Ruimte

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
5 november 2013 bij elkaar voor het behandelen van bezwaarschriften.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Hoorzitting om 18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen een besluit verlenen bouwvergunning
woning in Sevenum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?
Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Woensdag 6 november

De Commissie Ruimte vergadert op woensdag
6 november 2013 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Onderwerpen onder andere:
• Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
• Project Oude Maasarm Ooijen-Wanssum
• Commissieleden kunnen ook vragen stellen aan B&W over raadsvoorstellen die in
de eerstvolgende raadsvergadering op de
agenda staan.

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

De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website van Horst aan de Maas.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op woensdag 6 november 2013 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

Dinsdag 5 november

Commissie
Samenleving
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 5 november 2013 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas.

De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website van Horst aan de Maas.

Onderwerpen zijn onder andere:
• Subsidierelatie Stichting Synthese
• Concept Bibliotheekvisie 2016
• Concept-nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 5 november
2013 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

Wegenonderhoud
Horst aan de Maas
In opdracht van de gemeente Horst aan de
Maas start Wegenbouwmaatschappij KWS Infra
BV uit Eindhoven op maandag 4 november,
dinsdag 5 november en woensdag 6 november 2013 met het aanpassen van de drempels
en vervangen asfaltverharding.
• Op de locaties Zwarte Plakweg, Blaktdijk en
De Steeg worden de asfaltdrempels opnieuw
geproﬁleerd.
• Op de Mgr. Evertsstraat wordt de asfaltverharding vervangen.
Bereikbaarheid
De betreffende wegen worden tijdens de
werkzaamheden voor al het verkeer afgesloten.
In verband met de werkzaamheden wordt het
doorgaande verkeer omgeleid via borden.
De woningen/bedrijven blijven zoveel mogelijk
bereikbaar en de bewoners/bedrijven worden
per brief door de aannemer op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
met zich mee kunnen brengen. Wij doen echter
ons best om deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Wij rekenen dan ook op uw begrip en
medewerking van uw kant. Afhankelijk van de
weersgesteldheid kunnen de werkzaamheden
eerder dan wel later uitgevoerd worden.

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

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.
Evertsoord
Wertemerweg 6
Grubbenvorst
Aartserfweg 34
Meerlosebaan 1
Horst
Gastendonkstraat 39
Venrayseweg 128
Gebr. van Doornelaan 15
en 15a
Rietbos 33
Schoolstraat 9

Melderslo
Broekhuizerdijk 47
Vlasvenstraat 27
Meterik
St. Maartensweg 2
Sevenum
Heerstraat 11
Dorperdijk 20
Zwarte Plak
Van Vlattenstraat 18
Grubbenvorsterweg 41

Horst aan de Maas
Coördinatieregeling Klaver 8,
Horst aan de Maas: Ontwerpbestemmingsplan Klaver 8 en
ontwerp- omgevingsvergunning voor een tankstation,
restaurant en parkeerplaats.
Ligging ten zuiden van de
Venloseweg, tussen het
bedrijventerrein Trade Port
West, TrafﬁcPort en het agrarisch gebied richting de kern
Sevenum.

Tienray
Over de Beek 21

Wethouder Birgit op de Laak:

‘De voortuin(en) van een
leefbaar Horst aan de Maas’
Voor het tweede jaar wordt in Horst aan de Maas de voortuinenwedstrijd georganiseerd.
In verschillende categorieën zijn door het jaar heen tuinen in deze groene plattelandsgemeente
beoordeeld door een twintigtal keurmeesters. Op 6 november is de ofﬁciële prijsuitreiking.
Wethouder Birgit op de Laak zal o.a. een prijs uitreiken in de categorie ‘Mantelzorg’.
Andere categorieën hebben betrekking op kleine, middelgrote en grote voortuinen.
Nieuw in 2013 is ook de categorie Landschappelijke erven en landschappelijke tuinen.
Overkoepelend thema is ‘De levende tuin’. Het is een kernachtige samenvatting van het gegeven dat ‘levende tuinen’ duurzaam zijn, ons welzijn verhogen en het milieu verbeteren.
Kortom, Horst aan de Maas leefbaar houden, alsdus de organisatie. Tijdens de prijsuitreiking
wordt door de landelijke groenbranche VHG een presentatie gegeven over levende tuinen.
Mantelzorg en tuinen
Op de Laak over de prijscategorie ‘Mantelzorg’:
‘We zijn er ons steeds meer van bewust, dat
groen niet alleen een decoratieve functie heeft.
Groen is belangrijk in relatie tot onze gezondheid en de kwaliteit van ons leefmilieu. Voor
veel mensen is een mooie tuin een oase van
rust. Voor hen die hun eigen tuin niet meer
kunnen bijhouden zijn het vaak mantelzorgers die die oase van rust in stand houden.
Om die reden hebben we ook in 2013 weer
de categorie ‘Mantelzorg’ meegenomen in de
Voortuinenwedstrijd. Een logische categorie,
ook met het oog op de WIJ-campagne waarmee Horst aan de Maas zich voorbereidt op
de ontwikkelingen op zorg en welzijnsgebied.
Mantelzorg maakt daar een wezenlijk onderdeel
van uit’.
Beoordeling
Twintig keurmeesters, allen specialisten in de
groensector (o.a afkomstig van hoveniersbedrijven en Citaverde Bedrijfsopleidingen)
bezochten de tuinen (dit jaar 120 deelnemers!)
op drie momenten in het jaar. Voorjaar, zomer
en het najaar van 2013. Elke tuin werd zes
keer beoordeeld, door een wisselende groep

keurmeesters, om zo een goed beeld te krijgen
van elke tuin in elk seizoen. Deze bevindingen
worden samengevat in juryrapporten, die voor
alle deelnemers beschikbaar komen. Tijdens de
voortuinenavond op 6 november zal ook plantenspecialist Wiel Jenniskens vertellen over wat
de keurmeesters in 2013 zijn tegengekomen.
Anekdotes, maar ook voortuintips.
Prijsuitreiking
Ton van Hoof neemt namens Stichting
Landschap Horst ad Maas de prijsuitreiking voor
de nieuwe categorie ‘Landschappelijke erven
en Landschappelijke tuinen’ onder zijn hoede.
Wethouder Birgit op de Laak maakt de winnaars
van de overige categorieën bekend. Ook de
Creativiteitsprijs wordt door haar uitgereikt.
De voortuinenwedstrijd is een initiatief van
de Stichting CentrumManagement, Citaverde
Bedrijfsopleidingen en de gemeente Horst aan
de Maas. Het oorspronkelijke idee ontstond bij
de start van de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas in 2010. De deelname aan de voortuinenwedstrijd door inwoners uit alle zestien kernen
laat zien dat ook hier de gedachte van het
gemeenschapsdenken van Horst aan de Maas
opnieuw tot zijn recht komt.

Weekendafsluitingen A73

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de A73 afgesloten tussen knooppunt
Zaarderheiken en afrit 9 Venray, in de richting van Nijmegen.
Houd rekening met omleidingroutes, extra reistijd en onverwachte drukte.
Vrijdag 1 november 21.00 uur tot maandag 4 november 06.00 uur
Vrijdag 15 november 21.00 uur tot maandag 18 november 06.00 uur
Vrijdag 22 november 21.00 uur tot maandag 25 november 06.00 uur
Afsluitingen
• A73 tussen knooppunt Zaarderheiken en afrit 9
Venray richting Nijmegen
• Verbindingsweg van de A67 vanuit Duitsland/
Eindhoven naar de A73 richting Nijmegen
• Oprit 12 Grubbenvorst naar de A73 richting
Nijmegen
• Oprit 11 Horst naar de A73 richting Nijmegen
• Oprit 10 Horst-Noord naar de A73 richting
Nijmegen
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.
Let op!
Van vrijdag 22 november 21.00 uur tot zaterdag

23 november 08.00 uur zijn ook oprit 8 VenrayNoord en oprit 9 Venray naar de A73 richting
Nijmegen afwisselend afgesloten. Het verkeer
wordt lokaal omgeleid.
Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden
mogelijk geen doorgang vinden en worden ze
opnieuw ingepland.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op
www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl
of bel met de gratis informatielijn 0800 - 8002.

Coördinatieregeling Klaver 8, gemeente Horst aan de Maas:
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Ontwerpbestemmingsplan Klaver 8 en
ontwerpomgevingsvergunning voor een
tankstation, restaurant en parkeerplaats
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken ter uitvoering van het raadsbesluit
d.d. 12 maart 2013 en ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.30, 3.31 en 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en paragraaf 3.3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat de volgende stukken ter inzage liggen:
1 ontwerp bestemmingsplan ‘Klaver 8’
(NL.IMRO.1507.BPHMKLAVER8-ON01).
Bevoegd gezag: de gemeenteraad;
2 ontwerp omgevingsvergunning voor een
tankstation, restaurant en parkeerplaats
aan de Erik de Rodeweg, nabij de rotonde
Venloseweg – Greenportlane te Sevenum.
Bevoegd gezag: burgemeester en wethouders (B&W);
Ligging en doel
Klaver 8 is onderdeel van het Klavertje 4-gebied
en ligt ten zuiden van de Venloseweg, tussen
het bedrijventerrein Trade Port West, TrafﬁcPort
en het agrarisch gebied richting de kern
Sevenum. Het gebied vormt de afronding van
het bestaande bedrijventerrein Trade Port West.
In de komende periode van ten minste 10 jaar
zal klaver 8 worden ontwikkeld ten behoeve van
de vestiging een tankstation, een vrachtwagenparkeerterrein en bedrijvigheid. Het huidige bestemmingsplan laat deze ontwikkeling niet toe,
daarom wordt dit bestemmingsplan opgesteld.
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning hebben betrekking
op de ontwikkeling van Klaver 8. Burgemeester
en wethouders van Horst aan de Maas coördineren de besluitvorming op grond van paragraaf
3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling).
Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op deze
publicatie liggen ter inzage met ingang van de
dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken
(van 1 november 2013 t/m 12 december 2013)
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 te Horst. Openingstijden
informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en
di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de

stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (077) 477 97 77. Wanneer u een toelichting
wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt
dan rekening met de kantoortijden.
De stukken kunnen ook geraadpleegd
worden op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen).
Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl
Inloopmiddag/-avond
Op woensdag 13 november 2013 is er van
16.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid het
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning met de bijbehorende stukken
in te zien en hierover een toelichting en mondelinge informatie te krijgen in de Innovatoren (9e
verdieping) aan de Sint Jansweg 15 te Venlo.
Zienswijzen
Iedereen kan gedurende genoemde termijn
van 6 weken schriftelijk (heeft de voorkeur) of
mondeling zienswijzen indienen bij:
• ontwerp 1 (ontwerp bestemmingsplan): de
gemeenteraad van Horst aan de Maas, t.a.v.
de Afdeling Projectbureau, postbus 6005,
5960 AA Horst;
• ontwerp 2 (ontwerp omgevingsvergunning):
burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas, t.a.v. de Afdeling Projectbureau,
postbus 6005, 5960 AA Horst;
Op het te nemen besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1
van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent onder meer dat beroepsgronden in het
beroepschrift zullen moeten worden opgenomen
en dat deze na aﬂoop van de beroepstermijn
niet meer kunnen worden aangevuld.
Email geen rechtsgeldige correspondentie
Houdt u er rekening mee dat ofﬁciële reacties
op procedures ondertekend moeten worden
en daarom niet per email ingediend kunnen
worden.

De WIJ-Dorpentoer
trekt elke keer meer
geïnteresseerden
Aanstaande zaterdag 2 november staan we op het Wilhelminaplein in Horst.
Om 14.00 uur of om 15.00 uur bent u daar ook van harte
welkom om mee te praten over zorg en welzijn in de toekomst.
Zo doen WIJ dat in Horst aan de Maas!
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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.

Paul Tang bezoekt Meterik
Politiek en burger dichter naar elkaar toe brengen. Een van de redenen
waarom we inmiddels een jaar geleden met onze 16-dorpentour begonnen. Elke maand wilden we met een politiek kopstuk in een van onze
dorpen langs gaan om aan onze inwoners te vragen wat ze vinden van de
politiek in hun eigen buurt, gemeente, Nederland en Europa.
Inmiddels hebben we twaalf
van de zestien dorpen bezocht en
hebben onze partijvoorzitter, een
Europees Parlementslid en elf Tweede
Kamerleden Horst aan de Maas
bezocht, hebben we met zo’n 250

inwoners gesproken en hebben we
twaalf themabijeenkomsten georganiseerd.
Als PvdA Horst aan de Maas zijn
we blij met de betrokkenheid die de
inwoners van onze dorpen telkens

weer tonen. We hebben ontzettend
veel input gekregen over hoe onze
inwoners naar hun en onze omgeving
kijken. Een reden om met nog meer
energie door te gaan en wel op zaterdag 2 november in Meterik. Dit keer
hebben we Paul Tang op bezoek. Paul
Tang, econoom en voormalig Tweede
Kamerlid, is kandidaat-lijsttrekker voor
de Europese verkiezingen over een half
jaar en heeft zijn campagne opgezet
rondom ons burgers, zowel als het

gaat om zijn standpunten, zoals een
Europese ledenraad, alsook om u en
mij te vragen naar onze mening over
Europa. Daarom bezoekt hij op zaterdag
2 november Meterik. We starten de
dag met een zogenaamde canvasactie waarbij we met vele vrijwilligers
van deur tot deur met de inwoners
van Meterik in gesprek gaan over hun
omgeving. Daarna organiseren we van
10.30 tot 12.00 uur een themabijeenkomst in café ’t Hukske. Hoe moeten

we samen aan de slag met Europa?
Dus: wilt u uw mening met
betrekking tot Europa delen met een
van de kandidaat-lijsttrekkers met
de volgende Europese verkiezingen?
Of wilt u met onze wethouder of
raadsleden in gesprek over uw eigen
omgeving? Kom dan op zaterdag
2 november om 10.30 uur naar
Meterik. Graag tot dan.
Roy Bouten,
namens PvdA Horst aan de Maas

Het is onzin te bouwen voor leegstand
Als ROOD waren wij ontzettend blij toen wij de HALLO van 10 oktober
onder onze neus kregen. Nog nooit zagen wij zoveel artikelen die gingen
over wonen in onze gemeente. Dat is goed nieuws want zo zien we dat het
onderwerp leeft.
Wat ons wel verbaasde was
de poll van die week, die luidde
namelijk: Het is onzin te bouwen
voor leegstand. Hier kan natuurlijk
niemand tegen zijn. We hebben ook
nooit gepleit voor het bijbouwen
van woningen, alleen de eis gesteld

per direct te stoppen met het verkopen van huurwoningen. In de reactie
op de poll van afgelopen week staat
dat 60 procent van de jongeren niet
actief reageert. Het lijkt me ook een
verstandig idee om je vroegtijdig in
te schrijven bij een woningcorporatie

zodat je, als je na je studie bijvoorbeeld
terug wilt naar Horst aan de Maas,
geen jaren meer op een woning moet
wachten. Wonen Limburg geeft aan
met leegstand rekening te houden
door levensloopbestendig te bouwen
zodat de woningen voor alle leeftijden
geschikt zijn. Maar laten we eerlijk
zijn, levensloopbestendige woningen
zijn helemaal niet voor alle leeftijden
geschikt. Levensloopbestendig bouwen
kost veel geld waardoor de vraagprijs

van de woning omhoog schiet en dat is
vrij logisch. Nu is het feit dat jongeren
en starters die voor het eerst een huis
of appartement huren daar meestal
niet hun hele leven blijven zitten. Ze
krijgen beter werk, een partner en kinderen waardoor hun woonwensen veranderen en ze op zoek gaan naar een
geschiktere woning. Laten we ook niet
vergeten te melden dat Wonen Limburg
nog steeds huurwoningen verkoopt in
plaats van ze te verhuren. Dit is volgens

mij de taak van een makelaar en
niet van een woningcorporatie. Laten
we eindigen waar we begonnen
zijn, namelijk de poll. Wij als ROOD
hebben een voorstel voor een volgende editie: De gemeente, woningcorporaties en jongeren zijn samen
verantwoordelijk voor het creëren van
voldoende betaalbare huurwoningen.
Bart Cox,
Rood, jong in de SP
Horst aan de Maas

Meer huurwoningen, klinkt makkelijk
Veel politieke partijen zeggen: “Bouw meer huurwoningen.” Waarom wordt
er dan niet gebouwd? Er is woningbouwgrond aanwezig en er blijkt voldoende
vraag te zijn. De wereld van huurwoningen is complexer dan het lijkt.
Afgelopen maanden heeft Essentie
gekeken naar de reden waarom er
niet meer huurwoningen gebouwd
worden. Met name in kleinere kernen
lijkt de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het aanbod. Toch
bestaan er weinig plannen. En het
lijkt er ook niet op dat er veel nieuwe
plannen komen. Waarom is dat? Als

bijvoorbeeld een woningbouwcoöperatie een nieuwe woning bouwt, dan
doet zij dat voor 50 jaar. De woning zal
net zolang verhuurd moeten worden.
Wordt gekeken naar de woningbehoefte
voor de komende 50 jaar, dan blijkt
dat er heel wat redenen zijn om nu
niet te investeren. De extra woningen
zijn bijvoorbeeld de komende 20 jaar

nodig. Na deze 20 jaar ontstaat er een
daling in de woningbehoefte waardoor
huurwoningen leeg komen te staan.
Ook zal de woningbehoefte veranderen. Er komen bijvoorbeeld meer
ouderen die andere wensen hebben
dan jonge gezinnen. Nu bouwen zou
betekenen bouwen voor leegstand over
20 jaar. Toch is er ook nu behoefte.
Als gemeente moet je dus samen met
partners die sociale huurwoningen verhuren gaan kijken naar mogelijkheden.
Hoe komen we tot oplossingen voor

de vraag naar extra huurwoningen de
komende 20 jaar? Essentie is voorstander van het verkennen van alternatieven. Bijvoorbeeld andere bouwvormen,
combinaties van koop en huur of binnen
bestaande gemeentelijke gebouwen
woningen realiseren. Ook kent de
gemeente een zogenaamde starterslening. Wil iemand voor de eerste keer
een woning kopen, kan de gemeente
ondersteunen in de financiering. Anders
kijken is de kern van de zaak. Zeggen
“bouw meer huurwoningen” heeft geen

zin. Dit is niet goed voor de leefbaarheid en de woningwaarde over 20
jaar. Er moet gekeken worden naar
andere slimme oplossingen. Essentie
kijkt naar de kern van het probleem
en zoekt vervolgens naar oplossingen.
Essentie weet inmiddels wat het probleem is en nodigt de woningcorporaties en potentiële woningverhuurders
uit om met ons de oplossingsmogelijkheden te verkennen.
Bart Bertrams,
namens de fractie van Essentie

Henk Kemperman opnieuw lijsttrekker
De leden van D66 Horst aan de Maas hebben Henk Kemperman (68)
opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van
19 maart. Henk werd bij zijn kandidatuur gesteund door het afdelingsbestuur. In een interne verkiezing hebben de leden hem unaniem als
lijsttrekker gekozen.
Henk Kemperman is sinds 2010
fractievoorzitter van D66 in de
gemeenteraad van Horst aan de
Maas. Hij was eerder werkzaam als

directeur van de openbare bibliotheek
in Zaanstad en is nu naast raadslid
ook vrijwilliger-directeur van streekmuseum De Locht in Melderslo. In de

afgelopen vier jaar heeft Kemperman
als raadslid en fractievoorzitter voor
D66 veel relevante ervaring opgedaan
en hij gaat dan ook vol vertrouwen de
verkiezingen in. Hij verheugt zich op de
komende campagnetijd en wil graag
met een zo groot mogelijke ploeg
D66’ers de nieuwe raadsperiode in. De
leden van D66 Horst aan de Maas hebben tegelijkertijd ook de verkiezings-

lijst vastgesteld middels een interne
verkiezing. De lijst heeft volgens de
lijsttrekker een goede mix van ervaring
en nieuw talent. “Met deze ploeg en
het bestuur gaan we iets moois maken
tijdens de verkiezingscampagne en
natuurlijk in komende raadsperiode.”
Het bestuur heeft Henk gesteund in
zijn kandidatuur omdat hij als relatieve nieuwkomer sinds 2010 een

capabele fractievoorzitter is. Tevens
is het bestuur van mening dat Henk
Kemperman het D66-geluid in de
raad en daarbuiten goed en duidelijk
heeft verwoord, dat hij bruggen kan
bouwen naar andere partijen en binnen de partij een goede en prettige
teamspeler is.
Dirk-Jan Meulenkamp,
voorzitter D66 Horst aan de Maas eo

Op uw verjaardag all-in arrangement

Doolgaardstraat 57, 5961 TR Horst
T 077 - 398 64 99 M 06 53 39 44 81
E info@gijsvissersvideo.nl I www.gijsvissersvideo.nl

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

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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Bespreking Poll week 42

Ik weet al op wie ik ga stemmen
ervoor zorgen dat de kostbare stem naar hun partij gaat. Het begint bij de
lokale politieke partijen aardig te kriebelen.
Een aantal kiezers zal eerst afwachten wat de programmapunten zijn en
volgt, niet alleen de landelijke, maar ook de regionale en lokale ontwikkelingen op de voet of beoordeelt eerst de beschikbare kandidaten. En misschien
bepalen ze in het stemhokje pas waar de stem naar toe gaat. Bij anderen ligt
de politieke voorkeur al jaren vast of ze kunnen zich vinden in de werkwijze en
resultaten van de zittende partij en zullen hen daarvoor belonen.

De poll van twee weken geleden luidde Ik weet al op wie ik ga stemmen. Precies de helft van de stemmers geeft aan nog geen idee te hebben.
De andere helft heeft al een duidelijke visie wie hun stem tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen voor Horst aan de Maas op woensdag
19 maart krijgt.
Lokale politieke partijen beginnen rond deze tijd met het uitwerken of
aanpassen van hun partijprogramma, ze stellen een kandidatenlijst op en gaan
in gesprek met media. Ze willen namelijk met de lokale kiezer in gesprek en

Kop
Poll ’deze week’

Tekst

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 43) > Halloween verdringt Sint Maarten > eens 18% oneens 82%

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

Zaerum, zo biestig schoën
Wij vinden ons dorp toch ‘zo biëstig schoën’? Een blik op de Steinhagenstraat, het centrum van Sevenum. Jac Rooyakkers, Sevenum

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

grote pot

€0,95

diameter 60-70 cm

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

€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

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

20
verenigingen 31
10
Lezing over Pruisische
wetgeving
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 6 november een lezing over de achttiende-eeuwse Pruisische
wetgeving, met de naam Pruisische plakkaten. Pruisen aan de macht. De lezing wordt gegeven door prof. dr. Louis
Berkvens uit Maastricht.
Een groot deel van het huidige
Noord-Limburg en het aangrenzende
deel van Nordrhein-Westfalen werd van
1713 tot 1798 als Pruisisch-Gelre vanuit
Berlijn bestuurd. In deze periode
werden in Berlijn en Geldern wetten en
verordeningen uitgevaardigd om het
maatschappelijk en economisch leven
in deze Pruisische provincie te regelen.
De verordeningen betroffen bijvoorbeeld bestuur, rechtspraak, advocatuur,
belastingheffing, tol, armenzorg, bedelarij, landlopers, bosbouw, zijdeteelt,
geld- en kredietwezen, migratie en
industrie. Ze geven een helder beeld
van de maatschappelijke en econo-

mische problemen en de creatieve
oplossingen die het Pruisische bestuur
daarvoor wist te bedenken.
Professor Louis Berkvens verzamelde ruim duizend verordeningen
die in de Pruisische tijd in een groot
deel van Noord-Limburg, en dus ook
in de huidige gemeente Horst aan de
Maas, van kracht waren. Zoals het edict
tegen “de rovers, vagabonden en de
stercke bedelaers” uit 1725 en het
bijbehorende waarschuwingsbord. In de
Plakkatenlijst Overkwartier deel III zijn
1.060 van deze verordeningen beknopt
beschreven en toegankelijk gemaakt.
Louis Berkvens (1952) is sinds

november 1985 verbonden aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Universiteit Maastricht. In 1990
promoveerde hij tot doctor in de
rechtsgeleerdheid aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Hij publiceert
regelmatig rechtshistorische bijdragen
over wetgevingsgeschiedenis, codificatie, institutionele geschiedenis en
strafrechtsgeschiedenis. In 1998 werd
hij door het LGOG benoemd tot bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis
der Limburgse Territoria.
De lezing van Berkvens op 6
november vindt vanaf 20.00 uur plaats
in De Leste Geulde in Horst.

Themabijeenkomst
dementie
KBO Kronenberg Evertsoord, Kronenbergse Vrouwen Samen en
Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord organiseren op dinsdag 19
november een themabijeenkomst over dementie in gemeenschapshuis
De Torrekoel in Kronenberg.
Volgens de organiserende partijen
krijgt iedereen op ten duur te maken
met de gevolgen van dementie,
dat kan bij jezelf zijn, maar ook bij
iemand in de familie of de omgeving.
De thema-avond wordt geopend
door een korte sketch waarna Lisette
Dickhoff, ketenregisseur Hulp bij

dementie in regio Noord-Limburg,
een inleiding verzorgd over het thema
dementie. Verder kunnen bezoekers
op deze avond in gesprek gaan met
elkaar en eventuele ervaringen delen
over dementie. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur. Ook niet-leden zijn
welkom.

Herdruk boek SVZ’57
Grubbenvorst
Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas reikte op
28 september het eerste boek van 55 Jaar Highlights SVZ’57 aan erelid en
mede-oprichter Jan Roeffen. Een boek met historische feiten, foto’s en
berichten over een periode van maar liefst 55 jaar.

Zorg voor groei

Bejo Zaden B.V. is een internationaal
opererend Nederlands bedrijf,
gespecialiseerd in veredeling,
productie en verkoop van
groentezaden. Onze drie sterke
punten zijn: kwaliteit van ons
product, gerichtheid op innovatie
en research en zeer gemotiveerd
en betrokken personeel. Deze
punten maken Bejo wereldwijd
tot een toonaangevend bedrijf in
de zaadbranche. Wij verwachten
van nieuwe medewerkers dat zij
meehelpen om ons motto ‘Bejo,
een naam die staat voor kwaliteit’
te verwezenlijken.

Op de afdeling Proeftuinen & Zaadproductie NL worden werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg en het beheer van gewassen in
de kassen en op de proefvelden. Er is een nauwe samenwerking met de hoofdafdelingen Veredeling en Onderzoek voor een optimale
zaadproductie in Nederland.

Jos Wijnen, woordvoerder van de
vereniging: “Dat het boek zoveel los
zou maken in Grubbenvorst, de regio
en zelfs daarbuiten had niemand
kunnen hopen of zelfs dromen.
Het bestuur van SVZ’57 heeft dan
ook besloten om dit naslagwerk,
bij voldoende interesse, te laten

herdrukken. Geïnteresseerden kunnen
zich voor 11 november telefonisch
melden.” Voor meer informatie, bel
Gert Paulus op telefoonnummer 077
366 28 41 “De vereniging hoopt
hiermee een bijdrage te leveren aan
een stukje lokale geschiedenis en
Limburgensia”, aldus Wijnen.

Truckrun ontvangt donatie
Stichting Truckrun Horst heeft op vrijdag 25 oktober een donatie van
1.000 euro gekregen van Stichting AvondWielerVierdaagse Well. De donatie
vond plaats tijdens de tweede editie van de avondwielervierdaagse.

Voor de zaadproductie op de vestiging in Melderslo zijn wij op zoek naar een enthousiaste

medewerker gewasverzorging
met “groene vingers” (fulltime)
Functie-inhoud

Als medewerker Gewasverzorging zijn jouw werkzaamheden
geen dag hetzelfde. Je houdt je voornamelijk bezig met het
aanleggen en onderhouden van het plantmateriaal in de
kassen, die wij gebruiken voor onze handelszaadproducties.
Ook het oogsten en schonen van het zaad behoren tot
jouw werkzaamheden. Tevens word je als medewerker
Gewasverzorging ingezet in diverse andere zaadproductiekassen
in de regio. Je werkt in een klein team op deze locatie, maar je
werkt nauw samen met de collega’s van de proeftuin in Kessel.
Functie-eisen

Je hebt een afgeronde agrarische MBO-opleiding of je hebt
aantoonbare ervaring in en grote affiniteit met de agrarische
sector. Voor deze functie is het van groot belang dat je

nauwkeurig werkt en dat je een passie hebt voor groen. Je hebt
een flexibele en praktische instelling waarbij een grote dosis
werkenthousiasme onmisbaar is. Je kunt zowel zelfstandig als in
teamverband prima functioneren. Ervaring in de glastuinbouw is
een pre. Tenslotte ben je in het bezit van een rijbewijs B.
Aanbod

Wij bieden je een interessante functie in onze groeiende en
boeiende organisatie. De CAO voor de Tuinzaadbedrijven is
de basis voor ons beloningspakket en bestaat onder meer uit
een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onze
informele bedrijfscultuur biedt volop ruimte voor eigen initiatief.

Henk Thielen en Jan Poels tonen de cheque terwijl
Pierre Krebbers van de AvondWielerVierdaagse toekijkt
Informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Dennis van der Coelen, teamleider Gewasverzorging, telefoonnummer 06-55821304.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je terecht op onze website www.bejo.nl.
Solliciteren

Ben je enthousiast, mail dan uiterlijk 15 november 2013 je brief en CV t.a.v. Odette Pedroli naar p&o@bejo.nl of stuur per post naar:
Bejo Zaden B.V., afdeling P&O, T.a.v. Odette Pedroli, Postbus 50, 1749 ZH Warmenhuizen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Bejo, een naam die staat voor kwaliteit

De cheque werd uitgereikt door
voorzitter Pierre Krebbers van Stichting
AvondWielerVierdaagse Well aan
voorzitter Jan Poels en secretaris Henk
Thielen van Stichting Truckrun. “Jullie
doen zo´n geweldig goed werk voor
de mensen met een beperking dat wij
daar graag een steentje aan bijdragen.
Met de opbrengst van dit sportevenement willen we goede doelen-projecten ondersteunen”, aldus Krebbers.
Poels dankte de stichting voor

deze donatie: “Wij kunnen de Truckrun
organiseren dankzij de steun en hulp
van veel vrijwilligers en sponsoren. Dit
is een extra cadeautje en een welkome
bijdrage.”
De Truckrun is een jaarlijkse tocht
waarbij ruim driehonderd vrachtwagens
samen met mensen met een beperking
een toer maken. De organisatie is in
handen van stichting Truckrun en is
bijgestaan door een honderdtal vrijwilligers.
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Excursie Schadijkse Bossen

Bos uitdunnen om bomen dikker te laten
worden
Beheerseenheid Horst van Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 9 november om 10.00 uur een excursie in
de Schadijkse Bossen bij America. Beheerder Jan van de Ligt en boswachter Andy Liebrand vertellen tijdens de
excursie over de werkzaamheden in het bos. “We halen het maximale rendement uit elke boom”, vertelt Jan.

takken en de top eraf. Dan wordt de
overblijvende stam gemeten en rekent
de machine zelf uit in welke lengtes de
stam gezaagd moet worden en wat er
met het hout kan gebeuren. Elke lengte
heeft een andere bestemming. We
halen het maximale rendement uit elke
boom”, zegt Jan. Vervolgens rijdt een
uitrijcombinatie de gezaagde stamstukken naar de rand van het bos en legt
ze daar op de juiste stapel. Jan: “Er zijn
stapels voor het gebruik voor bijvoorbeeld balken, papier of vezelhout.” Het
hout van Staatsbosbeheer heeft het
FSC- keurmerk. Jan: “Dit is een internationaal keurmerk en wil zeggen dat de
bossen verantwoord beheerd worden.”
Andy geeft aan dat ze de excur-

sie organiseren om mensen uitleg te
geven over de houtoogst. “Er gebeurt
momenteel van alles in het bos. Het is
een mooi verhaal om te vertellen hoe
de oogst in zijn werk gaat. Ook om
de harvester aan het werk te zien, is
prachtig. De machinist wil graag een
demonstratie te geven.” Mensen die
mee willen met de excursie kunnen
zich aanmelden bij de beheerseenheid
Horst via 077 464 19 07. De excursie
begint om 10.00 uur bij de parkeerplaats in de Schadijkse Bossen op de
Lorbaan in America en duurt ongeveer
twee uur. Er wordt ongeveer vijf kilometer gewandeld. Deelname is gratis.

Vogelkwis
Vogelwerkgroep ’t Hökske en Jan Linders Horst organiseren als
afsluiting van het samenwerkingsjaar een kennisquiz over vogels.
Het afgelopen jaar heeft vogelwerkgroep ’t Hökske via de supermarkt kennis over vogels proberen
te delen. In november kan iedereen
zijn kennis testen met vragen over
vogelnamen, -kleuren en -gebruiken.
De excursie gaat over het beheer
van het bos en de houtoogst. Jan van
de Ligt vertelt: “De Schadijkse Bossen
hebben verschillende functies, zoals
recreatie, natuur en houtproductie.
Dat wil zeggen dat er hout wordt
geoogst uit het bos. Hiervoor moeten
we bepaalde bomen weghalen, zodat
andere bomen kunnen groeien, steeds
dikker worden en dus meer en beter
hout leveren. Ook moeten we bomen
kappen, zodat er ander boomsoorten
kunnen groeien. Bezoekers lopen liever
in een gemengd bos dan in een monotoon naaldbos.”

De Schadijkse Bossen zijn opgedeeld in vakken. Eens in de tien jaar
loopt een blesser, iemand die aangeeft
welke bomen wegkunnen, rond om te
kijken welke bomen geoogst kunnen
worden voor hout. “Dit bekijkt hij op
basis van de groeimogelijkheden en
of ze ziek zijn. Hij zet tekens op de
bomen die geoogst kunnen worden. Dit
wordt blessen genoemd”, vertelt Andy
Liebrand. Dode bomen worden echter
niet altijd weggehaald. “Van die bomen
kunnen vogels, waaronder spechten
gebruik maken voor het maken van
hun nesten”, zegt Jan. Na het aanbren-

gen van markeringen wordt de flora
en fauna-check gehouden. Dan wordt
gekeken wat er leeft in het deel dat
gedund moet worden. Jan: “Dan kun je
denken aan mierenhopen, roofvogelnesten en dassenburchten. Deze markeren we met een lint en daar blijven
we vanaf. Bij de start van de dunning,
als de machines het bos ingaan, waarschuwen we mensen om uit het deel
van het bos waar geoogst wordt weg te
blijven voor hun eigen veiligheid.”
De bomen worden geoogst met
een harvester. “Deze machine zaagt
de boom af en snijdt vervolgens de

Van 4 tot en met 30 november wordt
in de supermarkt de vragenlijsten
uitgedeeld. Er zijn twee vragenlijsten:
één voor jeugd tot 12 jaar en één
voor 12 jaar en ouder. Inleveren kan
tot 30 november.

Lezing Voedselbank
Bestuurslid van voedselbank Limburg-Noord, mevrouw Haegens geeft
op dinsdag 5 november een lezing in het Parochiehuis in Sevenum.
Iedere tweede zondag van
de maand staan in de kerken van
Sevenum en Kronenberg kratten van
voedselbank Noord-Limburg. Deze kratten worden gevuld door donaties van
inwoners. De voedselbank LimburgNoord verzorgt elke week ongeveer

175 voedselpakketten. Veertig pakketten hiervan komen in het afhaalpunt
in Horst terecht. De producten komen
binnen via de centrale voedselbank
Limburg en van supermarkten en
bakkerijen in de regio. De lezing in het
Parochiehuis begint om 20.00 uur.

NOTE
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Het mooiste maatwerk voor uw interieur
Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij Noteborn. Hier
vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en inloopkasten.
En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal zelf de stijl, de
kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van onze unieke korting
van 30% op al onze kasten en deuren.
Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2013. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer.
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Diverse modellen met flinke kortingen
Diverse modellen met
gratis accessoirepakket
Alle overige fietsen
gratis pechhulp-pas van Fietsned
10% korting op een onderhoudsbeurt
Acties gelden de gehele maand november en niet in combinatie met fietsplan of andere aanbiedingen.

Uw Noteborn dealer:

Verhaag Schuifwandkasten | Horsterweg 38 | Sevenum

T 077 4672244 | www.verhaagschuifwandkasten.nl
Openingstijden : Ma 13-18 uur | Di t/m Vr 9-12 en 13-18 uur | Za 9-16 uur | ’s avonds op afspraak

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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Clubkampioenschappen
Paradijsracers
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo houdt haar jaarlijkse clubkampioenschap op zondag 3 november
aan het Peeldijkje in Horst.

De cross is verdeeld in 35 manches.
Licentierijders rijden in drie manches
om het clubkampioenschap. Ook komt
de Melderse balkenklasse aan de start.
Hierin mogen alleen inwoners uit
Melderslo aan meedoen. Ze hebben het
afgelopen jaar al zes manches gereden.
Zij komen in drie manches aan de start
en bepalen wie zich de winnaar van
de Rinus Henraath-wisseltroffee mag

noemen. Ook dit jaar is er een damesklasse en een groep met instapjeugd:
jongeren van 12 tot en met 17 jaar
mogen hier rijden in een auto van
een lid. Langs deze coureurs moet een
bijrijder zitten met een vierpuntgordel
en voor het voor- en zijraam moet
gaas zitten. Verder is er een groep met
instapvolwassenen. Zij kunnen kennismaken met de autosport. Als laatste

manche staat de balken-funklasse op
het programma. In deze klasse is alles
toegestaan, behalve in de deur van
de coureur rijden. De auto’s rijden en
botsen net zo lang totdat er maar één
auto overblijft: de winnaar. Toegang en
parkeren zijn gratis. De cross begint om
11.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.paradijsracers.nl

Sporting verliest
van Tegelen
Door: Ron Puyn, Sporting ST
Het was de taak van de mannen van voetbalvereniging Sporting ST uit
Swolgen en Tienray om afgelopen weekend punten te gaan verzamelen
tegen een directe concurrent, TSC ’04 uit Tegelen.
Met een steeds fittere en completere selectie wordt weer steeds
beter gevoetbald. En is het ook fijn
voor trainer Peter Groenen om keuzes
te kunnen maken en een concurrentie
te hebben, zodat er weer gewonnen
kan worden. Wetende dat er de hele
zondag een harde wind stond was
het de bedoeling om de bal zo laag
mogelijk te houden. De wedstrijd
begon niet goed voor Sporting. Het
was zoekende en TSC ’04 was de
betere ploeg in het eerste kwartier.
Met maar weinig kansen was het
TSC ‘04 dat toch toesloeg in de 20e
minuut en de 1-0 kon noteren. Na het
slecht wegwerken van de verdediging
kon de goed spelende rechtsbuiten
de bal aannemen en in de lange hoek
schieten. Sporting probeerde wat te
forceren maar kon in de counter niet
de juiste balsnelheid vinden. Toch
waren ze er nog een paar keer dichtbij. Martijn krulde de bal net langs
de linkerkruising. In de laatste minuut
kreeg Sander een mogelijkheid door
een goede voorzet van Dave. Helaas

was er geen controle.
In de tweede helft begon de bal
bij Sporting en eindigde de bal bij
Sporting, maar werden in de voorhoede de verkeerde keuzes gemaakt.
Hierdoor kon de verdediging van TSC
zich herstellen. Kevin kwam in de
ploeg voor Simon en kreeg de kans
om op gelijke hoogte te komen, maar
hij raakte de bal totaal verkeerd.
De trainer van TSC deed een
gouden wissel: de centrale verdediger begon met een solo over 60
meter waarbij hij vijf spelers van
Sporting passeerde en keeper Bram
verschalkte: 2-0. Sporting kwam
nog wel in de wedstrijd door een
afgeslagen bal binnen te schieten.
John zetten de 2-1 op het scorebord.
Even later was het vanuit een vrije
trap genomen door Tim een kopbal
van Sander. De doelman wist echter
de bal achter de lijn weg te plukken
voordat de scheidsrechter zijn hoofd
had gedraaid: geen 2-2. Met nog wat
spaarzame kansen bloedde de wedstrijd hierna dood.

Hoe fit is Horst en omgeving?
Nationaal onderzoek in het kader van het initiatief Hoe fit is Nederland

ationaal
N

Tijdens een periode van vijf weken moet bevestigd worden dat regelmatig trainen leidt tot significante verbeteringen
van gezondheid en welzijn. De wetenschappelijke evaluatie van de testgegevens gebeurt door de Hogeschool voor
gezondheid en sport in Berlijn.
Deelnamebijdrage: 49 euro
Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en
cardiotoestellen.

Aanmelding voor 18 november 2013
Nu aanmelden en meedoen:
Tel: 077 - 398 35 53

lifestyle centre

Venrayseweg 114 - 5961 AJ Horst - Telefoon: 077 - 398 35 53

www.sportenbijanco.nl

www.hoefitisnederland.nl

e r z oe k

100 ongetrainde testpersonen gezocht
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Judoweekend in Horst succesvol
Door: Berry Bartels, Budoclub Horst
Bij Budoclub Horst stond het weekend van 26 en 27 oktober in het teken van judo voor iedereen. Het judoweekend werd ’s middags geopend met een interne competitie wat een absolute primeur was voor de club.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“We mogen trots zijn op bijna
150 deelnemers van vijftien judoverenigingen met fantastisch judo en
heel veel aanstormend judotalent”,
aldus de organisatie. Om 17.00 uur
startte het sportief judotoernooi
waar jeugdleden van alle binnen de
gemeentegrenzen gevestigde judoverenigingen aan deelnamen. Met grote
inspanning namen de jeugdige judoka’s
aan de wedstrijden deel. Alle zitplaatsen in de Mèrthal waren bezet toen de
jeugdigen op sportieve wijze streden
om een plaats op het erepodium.
Deelnemers die niet op het erepodium
eindigden, ontvingen een herinnering.
Met weer meer deelnemers dan vorig
jaar verdeeld over diverse gewichtpoules was het een druk bezocht toernooi.
Helaas kon het ne-waza (grondwerk)toernooi niet doorgaan vanwege te
weinig inschrijvingen. Het scheidsrechtersteam werd vertegenwoordigd
door de deelnemende verenigingen
aangevuld met gastscheidsrechter
Frank Steeghs. Op zondag werden in De
Mèrthal de clubkampioenschappen van
Budoclub Horst gehouden. Nagenoeg
alle jeugdleden namen hieraan deel en
streden om de hoogste plaatsen.

Melderslo troeft Resia af
Door: Ine Blenckers, RKSV Melderslo
Terwijl RKSV Melderslo twee overwinningen behaalde deze competitie,
wist Resia dit seizoen nog maar één keer te winnen. Op sportpark De Merel
troffen de teams elkaar. Melderslo kon na afloop één gewonnen wedstrijd
bijschrijven want de Melderslonaren kwamen geen moment in gevaar en
wisten deze wedstrijd met 3-0 te winnen.
Na een minuut stilte in verband
met het overlijden van clublid Herman
Thijssen, werd op sportpark De Merel
in Melderslo afgetrapt. Melderslo
domineerde de eerste helft van de
wedstrijd. Toch was het Resia dat de
grote kansen kreeg en Melderslo moest
zich tevreden stellen met enkele kleine
kansjes. De eerste grote kans voor
Resia deed zich voor na 20 minuten. De
keeper stond ver voor zijn goal maar
de aanvaller van Resia had niet op de
harde wind gerekend en zo ging de bal
uiteindelijk ver over. De enige echte
kans voor Melderslo kwam enkele
minuten later, maar Bart Theeuwen
schoot de bal hard voor langs. Net
voor rust sloeg Jelle Claassens toe. Na

een goede corner van Dennis Gubbels
en een slim overstapje van Stan van
de Pas schoot Claassens Melderslo op
voorsprong. Na rust nam Melderslo het
heft definitief in handen. Maar ondanks
het vele balbezit en de kansen voor
Melderslo werd er in het eerste half
uur na rust niet gescoord. Een kwartier
voor tijd besliste Melderslo de wedstrijd
door de 2-0 te scoren. Een goede voorzet van Caspar de Swart werd in eerste
instantie wat heen en weer getikt, tot
Rob Driessen de trekker overhaalde. In
de laatste minuten werd het uiteindelijk 3-0 door een eigen doelpunt.
Een voorzet van Rob Driessen werd
ongelukkig binnengekopt door een
verdediger van Resia.

Het arbitrale trio, beide aanvoerders
en F-speler Stef Driessen

Gratis
inloopspreekuur
dierenarts

Onze kerstshow
is geopend!

2 november van
13.30 tot 15.30 uur

Eerste wedstrijd

Minioren
succesvol
Door: Bram Becks, HZPC Horst
De eerste minorenwedstrijd
van het seizoen vond afgelopen
weekend plaats. Ditmaal werd er
gezwommen in zwembad
De Berkel in Horst. Hier moesten
de kleinste van Horst knallen
tegen SG Noord Limburg, De Rog
Weert en ZPC Nederweert.
Er werd goed gezwommen door
de HZPC’ers. Goede techniek en
wilskracht zorgden voor een
gezellige sfeer in Horst. Van de vele
persoonlijke records die er gezwommen werden, had Loeki Knops de
grootste verbetering. Op de
100 meter vrije slag zwom ze er
maar liefst 14 seconden vanaf.
Ook deed een aantal nieuwe
zwemmers mee. Deze hadden
sommige afstanden nog niet
gezwommen en dat zorgde voor
gespannen gezichten op de
startblokken. Op de 100 meter vrije
slag zwommen Cas Verstegen, Jens
van Stipdonk en Lars Hagens goede
tijden waar ze met recht trots op
kunnen zijn. Giel van Megen en
Daniel Vlijt kwamen uit op de
200 meter vrije slag. Met wilskracht
zorgden ze voor plaats 1 en 2 in hun
programma. Hetzelfde deden Imke
van den Hoef en Maud Weijmans op
de 200 meter vrije slag en met Ilse
Swinkels op plaats vier was de top
vijf compleet. Pleun van den Bergh
deed ook goed mee. Helaas kwam
ze net wat tekort, maar ook zij wist
een goede tijdsverbetering neer te
zetten. In het laatste programma, de
100 meter rugslag moesten Anna
van Kuijk, Marlijn Zwart, Ilse Huijs,
Loeki knops en Laura Otten nog een
keer knallen. Dit resulteerde in
plekken twee, drie en vier voor
Anna, Marlijn en Ilse. Loeki werd
zevende en Laura werd gediskwalificeerd. In totaal zijn er 56 nieuwe
persoonlijke records gezwommen
door HZPC. Met deze uitslagen
hebben de HZPC’ers zich bewezen
op de eerste miniorenwedstrijd
(voorheen Speedo-wedstrijd).

Gratis spekkrans
maken voor kids
Zaterdag 2 november
van 12-16 uur

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

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

elke
zondag
open

70%
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Chapeau

Wittenhorst
kan tevreden zijn
met gelijkspel

Koploper te sterk voor
America
Door: Noud Haegens, VV America
Koploper Lierop heeft geen steken laten vallen in America. De gastheren kwamen kwalitatief tekort tegen een
beter combinerend Lierop. Echt gevaarlijk werd het eerste elftal van America pas in de laatste 10 minuten, maar dat
was met 0-3 op het scorebord te laat.

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Na afloop van de wedstrijd SVC 2000-Wittenhorst kon de uitclub uit
Horst het meest tevreden zijn met de 0-0. Want wat zich in blessuretijd
afspeelde in het strafschopgebied van Wittenhorst had veel weg van een
act van Hitchcock. De reddende engel was doelman Sjors Witt.
In het begin zocht Wittenhorst
brutaal de aanval tegen het
Roermondse team. Dit werd geïllustreerd door twee corners binnen
één minuut. Het zag er toen hoopvol
uit voor de Horstenaren. Na enkele
goede aanvallen was het gevaar
echter aan de andere kant, middels Johnny Burhenne. Samen met
de snelle Max Huybregts zorgde
hij ervoor dat de defensie van
Wittenhorst veel te doen had. Zeker
de twee lobjes van Burhenne hadden
zomaar een doelpunt kunnen opleveren. De ballen verdwenen echter
steeds over het doel.
Wittenhorst veerde even op toen
de bal uit een vrije trap van Tom van
Bergen over iedereen terechtkwam
bij de inlopende Will Spreeuwenberg.
De scheidsrechter keurde het doelpunt af wegens buitenspel.
Bij deze stand brak de ruststand
aan. Gezien het tegenspel van de
Horstenaren kon met enig vertrouwen
de tweede helft tegemoet gezien
worden. Een snelle actie van Thom
Derks had dan ook bijna succes. Het
harde schot vond zijn einde tegen
de buitenkant van de paal. Voor SVC
2000 was dit even schrikken.

Dit was het sein voor de
Roermondenaren om over te schakelen op een hogere versnelling.
Wittenhorst moest terug en het was
soms spitsuur in het strafschopgebied.
De vraag was toen: wanneer valt het
doelpunt? Enkele malen verscheen
een aanvaller vrij voor Sjors Witt.
Steeds bleek hij een sta-in-de-weg.
Zoals met voetbal vaker voorkomt, valt dan het doelpunt aan de
andere kant. Dit had gekund toen
invaller Kevin de Mulder een gevecht
aanging en met de bal op de doelman af kon stormen. De schuiver die
volgde werd met een snelle reactie
door doelman Bas Schoolmeesters
onschadelijk gemaakt. Dit herhaalde
zich even later weer bijna.
In de slotfase en in blessuretijd
was SVC 2000 enkele malen dicht bij
een treffer. Sjors was deze middag
niet te kloppen en hield tot tweemaal
toe schoten van dichtbij uit het doel.
Hij redde hiermee het zwaarbevochten punt voor Wittenhorst.

Toch had de wedstrijd een heel
andere wending kunnen krijgen. Lierop
begon sterker met wat halve kansjes
maar in de 14e minuut mazzelde de
koploper toen doelman Lars van Grotel
de doorgebroken Jens Kleuskens
neerhaalde. Strafschop en rode kaart
voor de doelman was de juiste
beslissing geweest van scheidsrechter
Van Haren. De rode kaart bleef echter
achterwege, hij hield het bij geel en
Jelle Houben zag zijn strafschop tegen
de paal gaan. Lierop nam het heft weer
in handen en in de 30e minuut was het
raak. Dirk van Vlokhoven scoorde van
dichtbij de 0-1. Nog voor de rust kreeg

America de genadeklap. Een inschattingsfout van doelman Nick Roelofs op
een verre uittrap van de Lierop-doelman
werd simpel binnengetikt door Ralf van
de Haar: 0-2. Mocht America nog illusies
hebben op een goede afloop dan
werden die na de rust meteen de grond
ingeboord. In de 50e minuut scoorde
Dirk van Vlokhoven na een mooie actie
de 0-3. De wedstrijd was gelopen.
America probeerde nog wel wat maar
kon geen vuist meer maken en Lierop
vond het wel welletjes. De wedstrijd
kabbelde wat voort, maar in de laatste
10 minuten regende het ineens nog
kansen aan beide kanten. Eerst was er

een kans voor Bas Teeuwen, zijn schot
ging echter net naast. Nick Roelofs
voorkwam de 0-4 met een prachtige
redding. In de 83e minuut was het weer
Jens Kleuskens die door doelverdediger
Van Grotel werd neergehaald: weer een
strafschop en een gele kaart. Dit was
voor de doelman de tweede, dus kreeg
hij rood. De strafschop werd beheersd
ingeschoten door Jens Kleuskens: 1-3.
Enkele minuten later was het bijna weer
raak. Een voorzet van Koen Houben
werd maar net naast gekopt door Jens
Kleuskens. Het was het laatste wapenfeit van America, dat met deze uitslag in
de gevarenzone blijft.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

per DirecT aanvaarDbaar!
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Vragen over
wonen?

●

Kom naar de
Inloopochtend
Wonen.

Stel uw vragen over wonen
aan onze adviseur.
Op zaterdag 2 november kunt u uw vragen
voorleggen aan Vera Hofstede. Ze ontvangt u
graag tussen 09:30 - 12:00 uur in de winkel van
Startpunt Wonen aan de Kerkstraat 5 in Horst.

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren nauwelijks
onderhoud en energiezuinig (energielabel A).

Luxueuze twee-onder-één-kapwoning
•
•
•
•
•

Royale woning met uitzicht op groen
Standaard garage, uitbouw en erker
Badkamer met o.a. ligbad en douche
Kaveloppervlakte ca. 247 m2
Verkoopprijs € 289.000,- V.O.N.

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

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

Blitterswijck

OpeN Huis

vrijdag 1 november a.s.
van 15.30 tot 16.30 uur
aan de Dentjesweg 18
te Horst

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

E

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl
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SVEB onderuit tegen
koploper Kwiek Venlo
Door: Rob Hendrix, SVEB
Het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst kwam in het eerste deel van
de eerste helft onder druk te staan tegen een goed spelend KWIEK Venlo. Dit leidde in de 20e minuut tot een grote
kans voor Kwiek-spits Korsten. Deze werd ternauwernood verijdeld door Rob Kleven.

Sjors Schatorjé maakt de enige treffer van SVEB (Foto: Thijs Janssen)
SVEB kwam steeds beter in de
wedstrijd, wat leidde tot de eerste kans
in de 25e minuut door Joris de Mulder
na een voorzet van Tim Geurts. Helaas
ging deze bal over het doel. In de
30e minuut werd Rick Tissen met een
mooie steekbal aangespeeld door Tim
Geurts. Deze kans vrij voor doel werd
echter niet benut.
In de 35e minuut kwam Rick Tissen
weer vrij voor de Kwiek-doelman, maar
wederom was de doelman de winnaar.
SVEB had op dat moment meer grip op
de wedstrijd. Aan het einde van de eerste helft viel uiteindelijk het doek voor
SVEB. IN de 40e minuut zorgde Paul

Jans van Kwiek na een goede voorzet
voor de 0-1. Drie minuten later was het
weer raak. Na een scrimmage voor het
doel van SVEB kon Hakin Aknaf de 0-2
binnen prikken.
In de tweede helft werd SVEB
verder op eigen helft gedrukt. Met
goed positiespel en verzorgd voetbal
was Kwiek de bovenliggende partij.
In de 50e minuut kwam Kwiek-speler
Toon Kraus vrij voor SVEB-doelman John
Tissen, die deze kans kon verijdelen.
SVEB kon in de tussentijd nog wat
terugdoen, maar helaas kon Joris de
Mulder een goede voorzet van broer
Thijs niet omzetten in een doelpunt. In

de 55e minuut was het weer raak voor
Venlo. Toon Kraus bracht de verdiende
0-3-score op het scorebord. Kwiek nam
wat gas terug, wat leidde tot de 1-3 in
de 73e minuut door een goede voorzet
van Maik Vermazeren op Sjors Schatorjé
die de bal in het doel schoot. SVEB
begon er weer een beetje in te geloven
en ging meer risico’s nemen. Hier kon
Kwiek van profiteren. Door een lange
bal van achteruit rondde aanvaller
Korsten deze kans af: 1-4 was een feit.
Tot slot bracht Jans in de 88e minuut de
eindstand op 1-5.
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Hovoc-heren
winnen vijfde
vijfsetter
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybaldames van Hovoc kenden afgelopen zaterdag
voor thuispubliek een ongelukkige wedstrijd, waarin kansen tegen
Particolare niet werden benut en de gasten er met de volle buit vandoor
gingen. Op dezelfde dag wist het eerste herenteam van Hovoc in Linne na
een enerverende wedstrijd met 2-3 te winnen in wat voor Horst de vijfde
vijfsetter op een rij was.
Op papier zou Hovoc DS 1 tegen
Particolare/DS DS 1 een spannende
pot volleybal in de derde divisie
opleveren. En hoewel de 0-4 winst
voor Den Dungen anders doet vermoeden, was het dat ook. De Horster
dames wisten zowel in de eerste
als de tweede en derde set een
voorsprong te nemen. Maar telkens
pareerde Particolare en kwam het in
de beslissende punten langszij aan
Hovoc (24-26, 25-27 en 24-26). De
Horster thuisploeg kwam niet tot haar
vertrouwde spel met de middenaanval als spil, doordat de puntjes niet op
de i stonden. Ook in het vierde bedrijf
was Particolare op de beslissende
momenten de sterkere partij (21-25).
Hovoc DS 1 bleef met lege handen
achter.
Het eerste herenteam van Hovoc
had in Linne een moeizame start.
De eerste set werd op verdediging
verloren (25-21). De Horster mannen,
die uitkomen in de promotieklasse,
herpakten zich en dankzij een goede
servicedruk werd Fit & Fysio/VC Limac
HS 2 met 15-25 weggespeeld. De
derde set ging tot het laatste moment
gelijk op en werd nipt door de

Zuid-Limburgers gewonnen (25-23).
Daarop trok Hovoc HS 1 weer flink ten
strijde en trok het via 20-25 de stand
in sets weer gelijk. Zo stond er voor
de heren van Hovoc voor de vijfde
maal in vijf wedstrijden een vijfsetter
op het programma. Horst profiteerde
van haar ervaring en won met 11-15
en met 2-3 haar uitwedstrijd tegen
Limac.
“Hoewel we steeds meer stabiliteit in het team krijgen, blijven er
fases in de wedstrijd waar we teveel
punten achter elkaar verliezen”, aldus
Bob Soberjé, coach van Hovoc HS 1.
“Dat kostte ons nu de derde set. In de
vijfde set ging het spel gelijk op maar
door enkele persoonlijke fouten kwamen we 11-9 achter. Door de goede
opslagserie van Lex Haegens hebben
we de winst toch kunnen binnenhalen.”

Win een
brouwerijbezoek!
Waar zal café het Centrum dit jaar eindigen in café
Top 100? We staan nu op de 6de plaats
en we hopen natuurlijk op een top 5 plaats.
Ga naar de website
hetkleinstecafevanhorst.nl
en vul de pol in (t/m 17
november). Onder de winnaars
verloten wij 3 tripjes naar de
Anker brouwerij te Mechelen
op 14 december a.s.
De Nederlandse café Top 100 is een
initiatief van Misset horeca, een onafhankelijk vakblad. Het is geen wedstrijd waar je aan kunt deelnemen.
De cafés in de Top 100 worden geselecteerd en wel op alle aspecten, zoals
properheid, gastvrijheid,
productkennis en passie. In caféwereld is dit de meest prestigieuze
ranglijst van Nederland.

Vollybalclub Olsredlem in het nieuw
Alle dames- en herenteams van volleybalclub Olsredlem uit Melderslo zijn afgelopen weekend
helemaal in het nieuw gestoken. Dankzij de inzet van de sponsorcommissie van de volleybalclub waren
een achttal sponsoren bereid om de hele vereniging van nieuwe tenues te voorzien. De nieuwe tenues
hebben een positieve uitwerking gehad op de prestaties van de teams. Alle wedstrijden die zaterdag
26 oktober zijn gespeeld door de volleybalclub, zijn gewonnen.

Wilhelminaplein 13 Horst
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Starters in de regio
ROMEcoaching
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

ROMEcoaching
Susan van Asten
Rubensplein 10
Horst
06 19 98 18 80
susan@romecoaching.nl
www.romecoaching.nl
Kindercoaching
januari 2012

aan moeilijke situaties en het ís
leuk om nieuwe dingen aan jezelf
te ontdekken. Zowel bij de
coaching als in de trainingen en
workshops wordt gebruikgemaakt
van diverse methodieken. Hierbij
maakt ROMEcoaching gebruik van
veel diverse spelmaterialen en
afwisselende werkvormen. Dit
maakt de coaching, training of
Activiteiten
workshop plezierig en dynamisch
ROMEcoaching biedt traininen passend voor iedere deelnegen, workshops en individuele
mer. Workshops en trainingen die
coaching aan kinderen en hun
ROMEcoaching op dit moment
opvoeders. Dit kunnen zowel
biedt zijn Kinderen & emoties,
ouders zijn als professionals en
Coachend ouderschap: genieten
vrijwilligers die met kinderen wer- van opvoeden, Coachen is meer
ken. ROMEcoaching vindt het
dan trainen en Ik leer leren.
belangrijk dat kinderen (weer)
Doelgroep
lekker in hun vel zitten. Dan kan
Kinderen en jongeren van 6
een kind zich verder ontwikkelen.
tot en met 21 jaar en hun
ROMEcoaching heeft als uitgangspunt om het kind en de opvoeder opvoeders. Dit kunnen zowel de
ouders zijn als professionals of
(weer) in hun eigen kracht te
vrijwilligers die met kinderen en
zetten. Dit doet ROMEcoaching
jongeren werken, zoals leerkrachdoor concrete tips en tools aan te
ten BO en VO, leidsters kinderopreiken en door te oefenen, zodat
vang/BSO en (sport)verenigingen.
men direct de effecten ervaart.
ROMEcoaching helpt bij het (her)
Onderscheidend vermogen
ontdekken van kwaliteiten en
ROMEcoaching werkt persoontalenten en deze in te zetten bij
lijk, betrokken en professioneel.
het aanpakken van moeilijkheden. Bij ROMEcoaching kan men De werkwijze is plezierig en
laagdrempelig, zodat men zich
terecht voor het verbeteren van
snel op zijn gemak voelt.
communicatie met kinderen,
Daarnaast werkt ROMEcoaching
sociaal emotionele problemen,
professioneel door regelmatige
heftige emoties als boosheid,
bijscholing, collegiaal overleg en
angst en verdriet, pesten,
leerproblemen en (hoog)gevoelig- aansluiting bij beroepsplatform
voor kindercoaching Adiona. Kan
heid. Plezier en een goede sfeer
ROMEcoaching niet helpen, dan
staan hierbij voorop, zodat leren
kan zij adviseren en dooren ontwikkelen mogelijk wordt.
verwijzen.
Het mag leuk zijn om te werken
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Opening Poolse
supermarkt Horst
Aan de Hoofdstraat in Horst werd op vrijdag 25 oktober een vestiging van de Poolse winkelketen Belweder
delicatessen geopend. In de winkel zijn Poolse producten te koop. Bij de opening waren burgemeester Kees van
Rooij en Jan Nabben, voorzitter van het centrummanagement Horst aanwezig.

Een Pools bandje zorgt voor het
vermaak tijdens de opening van de
winkel en speelt zowel Pools- als
Engelstalige liedjes. Monika Ostrowska
vertelt: “Mijn ouders Bob en Beata
Ostrowska zijn de eigenaren van de
winkel.” Volgens Monika is de voornaamste reden voor het openen van
een Poolse winkel in Horst, dat er veel
arbeidsmigranten wonen en leven in
deze regio. “Je merkt het nu al. We zijn
pas net open en het is nu al heel druk.”
Naast Poolse delicatessen verkoopt
de winkel ook andere dingen, zoals

tijdschriften, boeken en haarverzorgingsproducten. “Een voorbeeld van
een Pools gerecht is pierogi. Dit is deeg
waar verschillende vullingen zoals
aardbeien en appel in kunnen, maar
ook bijvoorbeeld vlees”, zegt Monika.
Daarnaast liggen er veel verpakkingen en producten die ook veel
Nederlanders zullen herkennen. Deze
verpakkingen zijn vrijwel identiek aan
die van hier bekende producten, maar
er staat in plaats van Nederlands tekst
in het Pools op. Jan Nabben van centrummanagement Horst vertelt hoe de

winkel tot stand is gekomen: “Vlak voor
de Floriade had burgemeester Kees
van Rooij een gesprek met een Poolse
consul over arbeidsmigranten. Zo kwam
de vraag naar boven om een Poolse
winkel te openen in Horst. Ik heb toen
gezocht naar een locatie en toen de
bloemenwinkel drie maanden geleden
dit pand verliet, zagen wij onze kans
schoon.”
Volgens Nabben kan deze zaak veel
meer worden dan een winkel alleen.
“Het is ook een soort ontmoetingsplek
voor arbeidsmigranten. Ze kunnen
elkaar hier treffen. Verder kan het ook
de aantrekkingskracht vergroten van
het centrum. Arbeidsmigranten komen
nu naar het centrum toe om boodschappen te doen bij Belweder. Vanaf
hier kunnen ze ook verder lopen naar
andere winkels om daar te gaan kijken
en winkelen. Dat is heel belangrijk.”
Monika zegt het voor de opening
druk gehad te hebben. “We hebben
goed moeten bestellen en moesten
alles klaarzetten en leggen.” In de
winkel gaan drie werknemers aan de
slag. Burgemeester Kees van Rooij
zegt in zijn openingswoord te hopen
dat er ook Nederlandse bezoekers
komen. “Zo kunnen de inwoners van de
gemeente ook proeven hoe de Poolse
gerechten smaken.” Verder wenst Van
Rooij de eigenaren veel succes toe. “Dit
betekent ook dat de eigenaren gaan
integreren in de ondernemerswereld en
dat ze de krachten kunnen bundelen en
samen kunnen werken.”
Winkelketen Belweder heeft ook
vestigingen in Zaltbommel, Vlijmen en
Veghel. Dit is de eerste zaak in Limburg.
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Peet Siebers en
Geert Geurts
Fixet te Sevenum
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Geert en Peet,

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

Ge fel ici tee rd me t de no mi na tie !

www.hoeijmakers.nl

ren & beleggen
Verzekeringen / Hypotheken / Spa
adviezen / Financieringen
Makelaardij / Pensioenen / Fiscale

Gefeliciteerd
met de nominatie!

Phicoop

24 24
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467

Een geweldige prestatie
Peet en Geert.
Van harte gefeliciteerd!

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

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

K
Proficiat met deze
op
gefeliciteerd met
nominatie: een kroon
p
5 jaar ondernemerscha welverdiende nom

Succesvol ondernemen doe je samen.

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

‘Een eigen zaak, dat laat je
niet los’
Sevenummer Peet Siebers (58) en Geert Geurts (50) uit Horst zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2013. Zij staan aan het
hoofd van doe-het-zelfzaak Fixet in Sevenum. “Als het leuk is op de werkvloer, dan merken de klanten dat ook.”
Zijn ouders hadden een ‘dorpswarenhuis’ in Sevenum, dat Peet Siebers in
1980 overnam. Na een aantal uitbreidingen en het besluit zich toe te spitsen
op klusartikelen, sloot de zaak zich aan bij een formule. “We groeiden steeds
sneller dan gedacht. In 1994 besloten we in te zetten op een andere locatie
en in mei 2001 opende de zaak hier”, vertelt Peet in het Fixet-pand aan de
Horsterweg. “We wilden ons ook meer op Horst gaan richten, dus namen we
een Horstenaar in dienst”, lacht hij.

We verschillen maar staan voor hetzelfde
Geert Geurts kwam in 2005 in de zaak werken, aanvankelijk als
winkelmedewerker. Onder andere dankzij Geerts netwerk werd ook het
Horster winkelpubliek gevonden. Inmiddels hebben de heren met hulp van
een accountant een constructie bedacht waarmee Geert de winkel in vijf jaar
overneemt van Peet. “We verschillen als ondernemers hier en daar wel iets,
maar waar we met Fixet voor staan, is hetzelfde”, vinden ze.
De franchise-constructie van de kluswinkel heeft de ondernemers nooit in
de weg gezeten. “Juist hierdoor kan ik me meer richten op mijn werk, waar
ik goed in ben: in de winkel staan, klanten helpen”, vindt Peet. Zoals echte
ondernemers betaamt, staan ook hun vrije dagen in het teken van de zaak.
Peet gaat dan bijvoorbeeld bij concurrenten langs om hun winkels te bekijken.
“Een eigen zaak, dat laat je niet los. Het is een continue proces, maar ook leuk
om te doen.”
Hoewel de doe-het-zelfmarkt ook niet gespaard bleef door de crisis met
een omzetafname van zo’n 25 procent, blijft de Sevenumse vestiging stabiel
presteren. “We moeten er meer voor doen, maar dat is niet erg. De tijd

van ‘we bouwen een grotere winkel, dan gaat de rest vanzelf’ is voorbij”,
zegt Peet. De kracht van het bedrijf zit ‘m volgens de twee ondernemers in hun
klantvriendelijkheid en duidelijkheid. “De mensen die hier komen, die weten
dan ook wat we hebben én wat ze aan ons hebben.”

Iets terugdoen voor klanten
“Dingen die ‘in’ zijn aan het assortiment toevoegen, dat doen we niet snel.
Je zult hier geen wasmachines, fietsen of spijkerbroeken aantreffen. We doen
dit goed en proberen het beter te doen”, zegt Geert. Daarnaast organiseren ze
activiteiten als een stoere mannenavond of lenen ze hun winkel uit als decor
voor een toneelstuk. “Toen zat hier honderd man binnen. Dan is de kassa
gewoon op slot. Je moet soms ook iets terugdoen voor de klanten.”
Die persoonlijke aanpak is een van de kernwaarden van het bedrijf.
“We leveren maatwerk”, zegt Geert. Peet: “Vanochtend kwam hier een
mevrouw met afmetingen voor een voordeur. We gaan dan toch aan huis even
nameten. Als de deur straks niet past, is de klant ontevreden. Dat willen we
voorkomen.” De personeelsleden dragen hier volgens de heren ook aan bij.
“We hebben een dreamteam. Onze werknemers weten hoe het werkt. We
hebben toegewijd personeel dat uitdraagt wat Geert en ik bedoelen. We geven
ze verantwoordelijkheid en zien dat ze dat dan ook nemen.”

We zijn wie we zijn
Peet en Geert zijn erg vereerd met de nominatie. “We zijn hier heel blij
mee. Wat meer komt, is extra”, vindt Peet. “We gaan nu niet ineens iets anders
doen, we zijn wie we zijn.”

FIXET SEVENUM GENOMINEERD
VOOR ONDERNEMERSPRIJS

PROFITEER
NU MEE

RAFFITO
SCHUIFDEURSYSTEEM
INMETEN +
MONTEREN
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EN DEUREN
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Fixet Sevenum
Horsterweg 42
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100 jaar Lucassen

‘We speelden ’s avonds verstoppertje
in de zaak’
Supermarkt Plus Lucassen in het centrum van Horst bestaat 100 jaar. Tenminste, in 1913 opende overgrootvader
Jan Antoon Lucassen samen met zijn echtgenote Francina Madou een kruidenierszaak aan de Schoolstraat in Horst.
Vandaag de dag zijn achterkleinzonen Peter en Wil Lucassen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Samen met
hun moeder kijken ze met een knipoog naar het verleden en de toekomst.

Wil, Peter en mevrouw Lucassen vieren 100 jaar supermarkt Lucassen
Mevrouw Lucassen komt al snel tot
de conclusie dat de supermarkt van nu
niet meer lijkt op die uit de periode
toen zij en haar man Jan in 1960 in de
zaak kwamen. “Ik kan me nog
herinneren dat de boeren voordat ze
naar de kerk gingen, hier nog even een
in een handdoek gewikkelde ham naar
binnen brachten en dat wij er enkele
stukken vlees afsneden. We betaalden
dan 2 of 3 centen, afhankelijk van de
hoeveelheid, en na de mis werd de
ham weer opgehaald.”

Tot midden jaren 50 had de kruidenierswinkel nog geen koelkasten of
een diepvriezer en was de ondernemer
genoodzaakt om voedsel hangend te
bewaren. De mensen thuis beschikten
er ook niet over. In die tijd waren de
bewaarvoorschriften beperkt. “Het
kwam regelmatig voor dat we de
snijmachines grondig schoon moesten
maken omdat de maden erover heen
kropen.”, zegt mevrouw Lucassen.
“Gelukkig zijn die tijden veranderd”,
vult Wil aan. Peter: “Ik kan me nog

Kamperen,
dineren en recreëren

naar rijst volgde snel”, zegt mevrouw
Lucassen.

Die verandering riep
veel weerstand op

Jan Lucassen, de vader van Peter en
Wil, opende in 1966 zijn supermarkt en
werd al snel bekend als ‘Jan vaan den
Edah’. Het was de eerste supermarkt in
Horst, gelegen aan het Wilhelminaplein
in Horst. Waar eerst een groot herenhuis stond, verrees al snel een supermarkt met een vloeroppervlak van 450
vierkante meter. “Die verandering riep
weerstand op bij veel van de middenstanders die deze ontwikkeling als
een bedreiging zagen. We mochten
aanvankelijk geen lid worden van de
winkeliersvereniging. Maar toen bleek
dat wij bijvoorbeeld veel sinterklaas- en
kerstzegels verkochten, waarmee we
de vereniging de kas spekten, veranderde dat gelukkig”, zegt Peter
De vader van Peter en Wil verblijft
momenteel in een verpleeghuis, maar
ook hij heeft glorietijden in de winkel
gekend. “Pap zat altijd op kantoor en
als wij uit school kwamen met een
tekening, dan lieten we die eerst
aan mijn vader zien”, zegt Peter. “We
speelden ook samen in de winkel,
bijvoorbeeld met onze autoracebaan.
’s Avonds speelden we verstoppertje
herinneren dat we grote productblikken in de zaak”, vult Wil aan. Mevrouw
Lucassen: “Mijn man was altijd in voor
hadden en dat we de inhoud moesten
een praatje in de winkel. Hij was ook
overscheppen in andere bakken. Wij
nooit op tijd voor het avondeten en als
maalden hier in de winkel ook nog
zelf koffie. De authentieke koffiemolen hij dan thuis aanschoof, zei hij vaker dat
het wel leek alsof hij een maatschapstaat nog op kantoor.”
pelijk werker was. Dat was onderdeel
“We kenden nog geen welvaart in
van het hebben van een eigen zaak,
de jaren 60, maar langzamerhand zag
je de vraag naar producten verschuiven. de mensen voelden zich er thuis. Dat
Bijvoorbeeld doordat de Indonesiërs die vond ik ook het leuke van een dorp, je
naar ons land kwamen. Tot dan toe was kende de mensen en zij kenden ons.
Ook bracht Jan de sinterklaasletters
het voornamelijk suiker en meel dat
die over waren op 5 december naar
we afwogen en verkochten. De vraag

het verpleegtehuis waar zijn moeder
verbleef. De verzorgsters zetten ‘s
avonds dan één schoen buiten de deur
en wanneer de ouderen de volgende
ochtend op zoek gingen naar de andere
kwamen ze de verrassing tegen.” Het
waren volgens Wil hele andere tijden
voor een supermarktondernemer. “Mijn
ouders waren bekende Horstenaren. Als
klanten in het weekend iets vergeten
waren, dan belden ze bij ons thuis aan.
Het ging allemaal. Vandaag de dag is
het allemaal veel gejaagder, moet er
veel meer gedaan worden om klanten
te verleiden en zijn de marges smaller.”

Laten we de koppen
bij elkaar steken
Mevrouw Lucassen: “Ik kan me
nog een bananenoorlog in het dorp
herinneren, waar de ene winkelier ze
op 99 cent zette, wij op 98 cent en
de volgende op 97 cent. Deze oorlog
speelde zich af op een klein stukje
in het centrum van Horst.” Wil: “De
oorlog heb je nog wel, maar die wordt
niet meer lokaal uitgevochten. Ik vind
het verstandig om met zijn allen een
win-winsituatie te creëren, we moeten
elkaar helpen. Onenigheid over een
zondagsopenstelling? Laten we de
koppen bij elkaar steken, duidelijke
afspraken maken en dit via een gezamenlijke advertentie naar onze klanten
communiceren.”
Waar hun ouders het hoofd boven
het maaiveld uitstaken door een supermarkt te beginnen, zijn Wil en Peter
op hun eigen manier bezig onderscheidend te blijven. “De supermarkt van
vandaag is niet meer de supermarkt
van de toekomst. Een ondernemer
moet zich wat mij betreft focussen op
duurzaam ondernemen. Daarbij hoort
ook het lokaal afnemen van producten”, zegt Wil.

Tuin bestraten?

in Limburg!

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

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

compleet verzorgd vanaf €

10,75!

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

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20
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Dorpskapster America viert jubileum
Een nieuwsgierige kapster, zelfstandig met creatieve ideeën. Haar vaste klantenkring groeit met haar mee. Van
jonge kinderen tot senioren: May Vogelzangs-Klaassen (48) uit America knipt alle leeftijden. Dit jaar viert ze met de
verbouwing van haar kapsalon haar 25-jarige jubileum.

tegen en kletsen heel wat af.” Toch
weet May niet meteen antwoord op de
vraag wat er echt speelt in het dorp. “Er
wordt over van alles gepraat, maar aan
het einde van de dag is het toch weer
mijn man die vertelt wat er speelt. Ik
ben altijd aan het werk, dus mis dan
nog wel eens wat”, lacht ze.
Iets wat May wel zeker weet, is dat
de leefbaarheid in America groot is. “Ik
werk dan wel in een klein dorp, maar
ik vind dat je hier als ondernemer niet
verkeerd zit. Alles wat de mensen echt
nodig hebben, zit in het dorp: een kapper, een bakker, een supermarkt”, somt

ze op. “Daar maken wij inwoners van
America ons toch samen sterk voor.”
Als dorpskapster is May best trots
op wat ze in haar omgeving tegenkomt. “Ik heb hier mijn eigen salon
met eigen klanten en ben altijd thuis
voor m’n kinderen.” Ze heeft alles goed
geregeld. “In een dorp als America heb
je alles heel dicht bij. Ook al ben ik
vaak gewoon met m’n werk bezig. Ik
vind het er heerlijk.” May is er duidelijk
nog lang niet klaar mee. “Ik knip graag
en ga zo nog wel jaren door.”

B&B Hof van Meterik
krijgt vier tulpen
Bed and breakfast Hof van Meterik in Meterik heeft vanaf 21 oktober
officieel vier tulpen, de één na hoogste kwaliteitsklassering van Stichting
Bed & Breakfast Nederland. B&B Hof van Meterik ontving de onderscheiding na een bezoek van een mystery guest van de stichting.

May Vogelzangs-Klaasssen komt
uit een echte kappersfamilie. “Ik dacht
altijd dat ik de derde in m’n familie
was, maar m’n moeder vertelde dat ik
al de vijfde was”, lacht ze. Hoewel eerdere generaties het vak nog aan elkaar
leerden, ging May net als vele andere
kappers gewoon naar de vakschool in
Eindhoven. “Ik werkte al, maar ging
daarnaast ook naar school om te leren.”
Tegenwoordig merkt May dat
het kappersvak verloederd. “Vroeger
moest je allerlei diploma’s hebben
om kapster te kunnen worden. Nu
kun je op een dag gewoon bedenken

dat je kapper wilt worden. Je koopt
een schaar, schrijft je in bij de Kamer
van Koophandel en begint”, zegt ze
bezorgd. “Mensen zijn vaak best zuinig
op hun haar. Je moet ze als kapper dus
wel het juiste advies geven.”
In de 25 jaar dat ze knipt, heeft ze
van alles meegemaakt. “In het begin
kwamen er nog veel oudere mensen.
Dan was ik zaterdag de hele dag bezig
met haren wassen, knippen en golven”,
zegt ze. “Iedereen die naar de kerk
ging, kwam dan eerst nog even hier
langs”, legt ze uit. Nu verdwijnen die
mensen uit haar klantenbestand. “Ik

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

krijg meer variatie en knip nu jong en
oud”, vertelt ze.
Nu haar vaste klantenkring iets
jonger wordt, moet May ook meegaan
met de wensen van haar jongere
klanten. “Vaak komen mensen met een
foto van een bekende Nederlander of
een beroemdheid die ze op TV hebben
gezien. Dan kijk ik altijd of het bij die
persoon past. Ik zeg maar altijd: een
kapsel is geen muts. Het moet bij je
gezicht en karakter passen.”
Als dorpskapster in America is het
bij May vaak tijd voor een gezellig
gesprek. “Mensen komen elkaar hier

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Sindy Kienstra

ontvangst was hartelijk en Yolande
zorgt ervoor dat er niets ontbreekt.
Wij hebben een heerlijke overnachting gehad en hadden het gevoel er
helemaal tussenuit te zijn geweest.”
De Nederlandse Bed & Breakfast
Classificatie stelt minimum kwaliteitseisen aan deelnemende B&B’s en
geeft inzicht in de kwaliteitsverschillen. Deelnemende B&B’s worden
gerangschikt in klassen van één tot en
met vijf tulpen.

Bijeenkomst nabestaanden zelfdoding
Vele vragen kunnen komen boven drijven nadat een naaste zichzelf
van het leven heeft beroofd. Voor diegenen die hun gedachten hierover
met anderen willen delen, wordt op zondag 10 november in afscheidshuis ’t Pastoersweike in Swolgen een bijeenkomst georganiseerd.
De bijeenkomst die middag wordt
door Karin Janssen georganiseerd.
Karin: “Uit ervaring weet ik van nabestaanden van een naaste die suïcide
heeft gepleegd, dat de drempel groot
is om naar een dergelijke bijeenkomst
te gaan, maar dat mensen vaak blij
zijn als ze de stap hebben gezet

omdat het hen kan helpen in hun
verwerking.” De deuren staan voor
belangstellenden open vanaf 14.30
uur. De middag duurt tot 16.30 uur.
Voor meer informatie en voor aanmelding, neem contact op met Karin
Janssen via info@karin-janssen.nl of
06 30 52 91 88.

Keurmerk D.I.O.Vera

KALKNAGEL?
Met de nieuwste, klinisch bewezen
lasertechniek na enkele behandelingen
van uw kalknagel af

In het rapport van de mystery
guest werd geschreven: “De B&B is
gevestigd in een apart tuinhuis op
het erf van een oude woonboerderij. Je staat meteen in de erg mooi
aangelegde tuin. De woning is mooi
en gezellig ingericht. Tevens is hij van
vele gemakken voorzien. Je merkt
dat er goed is nagedacht en veel aandacht is besteed aan de aankleding.
Het ontbijt was zeer goed verzorgd
met veel keus en verse producten. De

HUIDTHERAPIE

VIEVERMANS

verzorgt & verbetert

Onze paramedische
professionals staan
voor u klaar!
Neem voor een gratis intakegesprek en meer informatie
contact met ons op.
info@huidtherapievievermans.nl
0478 581 352
k
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HUIDTHERAPIEVIEVERMANS.NL

Drogisterij D.I.O. Vera uit Grubbenvorst is sinds 23 oktober officieel
Erkend Specialist in Zelfzorg. Dat betekent dat zij een drogistenkeurmerk
voor deskundig advies over zelfzorggeneesmiddelen heeft.
Vera en Tim Vercoulen eigenaren
van drogisterij D.I.O. Vera leggen
uit: ”Net als bij geneesmiddelen op
recept, is het bij zelfzorggeneesmiddelen belangrijk voor de gezondheid
dat de klant weet hoe je deze middelen op de juiste manier gebruikt.”
Verkeerd gebruik van zelfzorggeneesmiddelen kan schadelijk zijn voor
de gezondheid. Goed advies door
deskundig personeel is dus belangrijk. Het kwaliteitskeurmerk Erkend
Specialist in Zelfzorg, voorheen het
Drogisten Waarborg Certificaat, geeft
de drogisterijbranche invulling aan

de wettelijke eis van verantwoorde
zorg en wil zij verkeerd geneesmiddelengebruik tegengaan. “Met
de vijf zekerheden, zoals controle
of de klant advies wil, het adviseren, aandacht voor veiligheid en
kwaliteitscontrole, bieden wij onze
klanten de best mogelijke service bij
aankoop van een geneesmiddel”,
aldus Vera Vercoulen “Dat is voor
ons en voor de klant de meerwaarde
van dit keurmerk.” Op dit moment
zijn er ongeveer 2.000 drogisten met
het keurmerk Erkend Specialist in
Zelfzorg.
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Vertoning Verstand
op Nul

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

Documentairemaker Ruud Lenssen uit Horst vertoont in samenwerking
met Stichting PuurCultuur op zondag 10 november om 15.00 uur zijn film
Verstand op Nul. De film is te zien in de filmzaal van de Kasteelboerderij in
Horst en vertelt het verhaal van vier mensen met een licht verstandelijke
beperking.

Gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord bestaat vijftig jaar. Dat vierden de inwoners van het
Peeldorp op zaterdag 26 oktober. ‘s Middags werden activiteiten voor de jongste inwoners georganiseerd, zoals cakejes versieren en eierlopen. ‘s Avonds was een feestavond met onder andere een
optreden van Karlijn van Dinther.

TOTALE LEEGVERKOOP

De vier mensen uit de 65 minuten
durende film willen laten zien dat ze
ondanks hun licht verstandelijke beperking van betekenis zijn. Ruud Lenssen:
“Je denkt al gauw dat iemand met
een verstandelijke beperking ook een
beperkt leven heeft. Maar niets is minder waar. Ik wilde deze documentaire
maken omdat ik onder de indruk was
van alle hobby’s, dromen en doelen
van de hoofdpersonen. Door dit vast
te leggen wil ik laten zien dat zij ook
gewoon mensen zijn.”
De hoofdpersonen uit de film
zijn Jan, Peter, Michaëla en Richard.
Michaëla woont in Grubbenvorst en
werkt als postbode in Horst. “Ruud was
steeds aanwezig met zijn camera, dus
dat werken ging die dag niet zo snel”,
lacht ze. “Maar de filmdagen waren

heel leuk. Alleen de interviews waren
soms erg lastig. Ruud wilde weten hoe
mijn jeugd is geweest, maar voor veel
mensen met een beperking is het niet
makkelijk om daarover te praten. Ik
ben vroeger veel gepest. Maar uiteindelijk heb ik alles kunnen vertellen en
het is heel mooi om dat terug te zien
in de film.”
Door de film krijgt de kijker een
kijkje in het leven van de hoofdpersonen. Lenssen: “Ik denk dat Verstand op
Nul erin slaagt een eerlijk en oprecht
beeld te geven van vier mensen die
zich proberen te ontplooien in onze
maatschappij, maar niet altijd even
gewaardeerd worden.” Michaëla is het
eens met deze opmerking: “Wij kunnen
net zoveel als iedereen, alleen hebben
we soms wat meer tijd nodig.”

IVM VERBOUWING, na 12½ jaar

moet onze showroom in een nieuw jasje

TOTALE LEEGVERKOOP

N
E
G
N
I
T
KOR
%
0
7
t
o
t
0
van 2
IVM VERBOUWING,

na 12½ jaar moet onze showroom in een nieuw jasje

Legends of Heavy
Metal bij Blok 10
Blok 10 organiseert op zaterdag 2 november Legends of Heavy Metal.
Zoals de naam al zegt, staat deze avond geheel in het teken van de
muziekstroming heavy metal.

ONZE SHOWROOM
MOET LEEG! LIKE & SHARE!

PROFITEER HIER VAN!
PROFITEER HIER VAN !!

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

www.facebook.com/

eigenhaardcitymeubel

meubel

Deze avond wordt geopend door
Power Slave, een Iron Maiden tributeband. Het stokje wordt overgenomen
door Stormrider, een bekende uit de
regio, die The Big Four gaan spelen.
De Big Four staat voor de vier num-

mers van de bands Metallica, Antrax,
Megadeathe en Slayer. AC/DC UK,
een tributeband uit Engeland gaat
het evenement op een gepaste wijze
afsluiten.

Oude ambachtendag
In streekmuseum De Locht in Melderslo worden op zondag 3 november oude ambachten gedemonstreerd. De bezoekers kunnen zien hoe
vakmensen met eenvoudige hulpmiddelen en natuurlijke materialen
producten kunnen maken.
Op deze dag is er speciale
aandacht voor het broodbakken
door kinderen. Zij mogen hun eigen
broodje vormgeven, versieren en
laten bakken. Volgens De Locht ontdekken de kinderen zo hoe bijzonder

dagelijks brood is. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Het museum
is van november tot april op woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur geopend. Voor meer informatie, kijk op www.museumdelocht.nl
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10-30%
KORTING
op dames- en herenjassen
Veel
aanbiedingen
op de schoenenafdeling:

o.a. 50% korting
op lange
dameslaarzen

Musical Dansgarde Sevenum
Dansgarde Sevenum presenteerde op zondag 27 oktober de zelfgeschreven dansmusical Go Olympic.
De musical vond plaats in gemeenschapshuis De Wingerd in Sevenum. De twee voorstellingen waren
uitverkocht. De musical ging over de waarde van vriendschap die verwoord werd in zang en toneel.
Daarnaast was de musical de première voor alle dansgroepen om hun nieuwste dans ten tonele te
brengen. Dansgarde Sevenum is onderdeel van carnavalsvereniging D’n Ezelskop uit Sevenum en telt
ruim tachtig leden in de leeftijd van 9 tot 22 jaar.

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

Ald Iëzer dingt mee naar LK
Joekskapel Ald Iëzer uit Horst droomt ervan: hun 30-jarig bestaan vieren en dan ook het Limburgs kampioenschap zaate hermeniekes mogen organiseren. Om het zo ver te laten komen, gaan ze proberen de komende editie
te winnen.

www.haardstede.nl

Extra
weekend
actie

s!
u 2e pakje grati
N
Shoarmavlees

pakje 410 gram

voor

Grote abrikozenvlaai
nu
van Ut Bruêdje

3,00
5,98

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 31 oktober t/m zaterdag 2 november 2013.

Tevens spaaractie voor korting op spellen en puzzels t/m week 50-2013.
Samen met negentien andere
Limburgse joekskapellen en zaate
hermeniekes strijden ze op zaterdag 9 november in de Jo Gerrishal in
Roermond om het Limburgs kampioen-

schap. “Het is al een hele tijd geleden
dat een Noord-Limburgse vertegenwoordiger het Limburgs kampioenschap
zaate hermeniekes op zijn naam mocht
schrijven, dus moet het er dit jaar maar

Phicoop

weer eens van komen”, stelt de Horster
joekskapel.
Fans kunnen komen aanmoedigen,
entree is gratis. Voor meer informatie,
kijk op www.aldiezer.nl

Zevende Drumpop
De zevende editie van Drumpop wordt zondag 3 november in De Mèrthal in Horst gehouden. Diverse groepen en
muziekverenigingen brengen moderne slagwerk- en melodische populaire muziek ten gehore.

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Crist Coppens
Alleen dinsdag 5 november:

kilo braadworst

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Wij zijn op zoek naar een

Tijdens Drumpop zijn optredens te
zien van ondere andere jeugddrumband
Let’s Beat it!, de jongste korpsleden van
drumband Jong Nederland Horst onder
leiding van Bart van der Sterren. Ook
drumband Jong Nederland Horst treedt
op onder leiding van Bart Jeuken, met

als thema To the Beach. De drumband van muziekvereniging Eendracht
Melderslo richt zich op melodieuze slagwerkmuziek in combinatie met zang,
gitaar en synthesizer. Ook sambaband
Brandeleros uit Helmond, de Oostrumse
muziekvereniging Sub Matris Tutela en

de Nederlandse Politie Steelband- en
slagwerkgroep verzorgen optredens. De
optredens worden ondersteund door
een licht- en geluidsshow. De zaal is
open vanaf 13.30 uur en het programma
begint om 14.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.drumpop.nl

gediplomeerd
tandartsassistent(e)
Oproepovereenkomst van min. 4 en max. 40 uur per week. Wij werken met
tandartsen, kindertandverzorgenden, paropreventie- en tandartsassistentes.
Wij zijn een hecht team gefocust op patiëntvriendelijkheid en kwaliteit.
Informatie: J. Heldens: 06 - 15 48 43 83 of zie onze site
www.heldens.tandartsennet.nl of mail naar a.intzandt@tandartsheldens.nl

34

cultuur

Agenda

31
10

Meerlo

Open dagen Reindonk 2.0

Dorpsraadvergadering

za 2 en zo 3 november
10.00-17.00 uur
Locatie: Reindonk studio

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

di 5 november 20.00 uur
Locatie: café Oud-Meerlo

Legends of heavy metal

America

Melderslo

za 2 november 21.00 uur
Locatie: Blok 10

Slotconcerten
Rowwen Hèze

Oude ambachtendag
zo 3 november
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Voorspeelmorgen

vr 1 t/m zo 3 november
Locatie: tent aan Gerard
Smuldersstraat

zo 3 november 10.30 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: In De Riet

Grubbenvorst

Dorpsraadvergadering met
College van B&W

Autocrosswedstrijden

Caldenbroich music night

ma 4 november 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

zo 3 november 11.00 uur
Organisatie: ACC De Paradijsracers
Locatie: ’t Peeldijkje

za 2 november 20.00 uur
Organisatie: Businessclub
Caldenbroich en Harmonie
St. Joseph
Locatie: ‘t Haeren

Meterik

Accordeondag

Drumpop

Open Grubbenvorst
Darttoernooi
zo 3 november 11.00 uur
Organisatie: DC Stammi
Locatie: café De Vonkel

zo 3 november 14.00-17.45 uur
Org: Drumband Jong Nederland
Locatie: de Mèrthal

zo 3 november 13.00-18.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: café ‘t Kruuspunt

Optreden Luke Winslow-King
& The Ragtime Millionaires

Sevenum

Lezing over voedselbank

zo 3 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

di 5 november 20.00 uur
Organisatie:
Voedselbank Limburg-Noord
Locatie: Parochiehuis

Sintermerte
di 5 november
Organisatie: Sint Nicolaas-comité
Locatie:

Horst

Buutgala
zo 3 november 18.00-22.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Bijeenkomst Sevenum kijkt
naar de toekomst

Lezing Pruisische wetgeving

Kantkloscafé
vr 1 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 6 november 19.30 uur
Organisatie:
Dorpsraad Sevenum
Locatie: De Wingerd

wo 6 november 20.00 uur
Organisatie: LGOG kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

Voorspeelmorgen
Harmonie Horst
Koninklijke Harmonie Horst organiseert op zondag 3 november haar
jaarlijkse voorspeelmorgen in party- en sportcentrum In de Riet in Horst.
Leerlingen laten hier horen wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben.
Zowel beginnende als gevorderde
leerlingen van Koninklijke Harmonie
Horst laten horen wat alle lessen van
het afgelopen jaar opgeleverd hebben. De leerlingen geven alleen of
samen een optreden op bijvoorbeeld
klarinet, hobo, saxofoon of dwarsfluit. Daarnaast verzorgt de samen-

spelgroep onder leiding van José
Cordewener een optreden.
Als speciale afsluiting spelen
May van den Munckhof en Sophie
Schreurs hun duet waar ze afgelopen jaar Nederlands kampioen mee
zijn geworden. De voorspeelmorgen
begint om 10.30 uur.

Expositie boek
Gewoon Afrika
Horstenaar Frank Buijssen heeft anderhalf jaar gereisd door Afrika.
Voor hem was dit geen gewone reis. Om deze reden schreef Frank dertig
jaar later het boek Gewoon Afrika, over zijn indrukwekkende reis die
begon in 1981.
Om meer mensen kennis te laten
nemen van het boek wordt in de
maand november een expositie opgezet rondom het boek in de bibliotheek
van Horst. Met een unimog reisde
Frank met een vriend het continent
over.
Het oorspronkelijke reisdoel van
de twee was Kameroen, maar al snel
werd van het oorspronkelijke plan
afgeweken. Doordat ze zich heb-

ben laten leiden door het toeval zijn
veel landen in Afrika bezocht tijdens
de reis. Verschillende momenten
zijn Frank bijgebleven, maar volgens hem geldt: “Hoe meer je hebt
meegemaakt, hoe minder je er over
gaat vertellen.” Vandaar dat hij zijn
ervaringen heeft opgeschreven in een
boek. Volgens Frank was de reis naar
het onbekende een ontdekkingstocht
naar de grote onbekende in zichzelf.

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

Klikgebit en Kunstgebit
Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

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

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

( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

25%
korting
op
alles
We hebben ruimte nodig voor de kerstshow

1 + 2 nov.

Antwoord prijsvraag: 149 paar schoenen. Winnaar tel. 3987361 Bel ons!

Voor alle Bezoekers grAtis koffie,thee of fris met stuk cAke
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

Stoer met Steiger maakt hippe,
compleet ingerichte slaapkamers
op maat voor jongens en meiden!
Wij maken niet alleen stoere
meubels, maar leveren ook alle
bijpassende en sfeervolle accessoires,verf, behang en nog veel
meer! Binnenkort openen wij onze
winkel, hier kunt u vrijblijvend
binnenlopen om lekker rond te
..
neuzen en idee n op te doen.
Uiteraard staat de koffie klaar
en adviseren wij u graag over de
mogelijkheden!
Wij begroeten u vanaf 2 november
2013 graag in onze nieuwe showroom,
Peperstraat 57 in Sevenum.

www.tweddekans.nl
op
sh enin
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Alles voor een te gekke
kinder- en tienerkamer!

Ragtime, blues en
jazz in Cambrinus
Luke Winslow-King & the Ragtime Millionaires staan zondag 3 november
op het podium van Cambrinus in Horst. De 29-jarige Winslow-King is gitarist,
zanger en componist en heeft een bovengemiddelde interesse in vooroorlogse blues en traditionele jazz.
Luke Winslow-King studeerde
muziek in New Orleans en vertrok
daarna met een studiebeurs naar
Praag. Hij perfectioneerde zijn spel
bij terugkeer in de straten van New
Orleans. Dit jaar is zijn derde album
The Coming Tide uitgekomen.
De muziek van Winslow-King bevat
traditionele jazz en country blues
maar ook gospel, ragtime, folk en een

vleugje rock ’n roll. Luke Winslow-King
heeft een doorrookte stem die goed
past bij het genre, maar draagt de
microfoon ook even zo vaak over aan
Esther Rose voor een ideale balans.
Met bassist Cassidy Holden is de band
compleet.
Het concert begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op www.
cambrinsconcerten.nl
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Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

11.00

America

Meerlo

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

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

Broekhuizen

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

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

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

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

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

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

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

zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

zondag

zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

09.30

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

15.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Het object staat tevens te koop op 4.02.42 ha
inclusief woonhuis

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

“MONIQUE HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Verloskundige zorg

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Onze

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tel: 0499 – 37 55 65
WWW.BERKKERKHOF.NL

Tienray

Spoedgevallendienst
1 t/m 7 november 2013
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

T

Boomkwekerij
gelegen aan
De Hanenberg 4 te Lottum

Heilige mis
Rozenkrans

Meterik
zaterdag

TE HUUR

• Bedrijfsruimte met kantoor
• Containervelden en tunnelkassen (1.75.00 ha)
• Ca. 2.50.00 ha ondergrond
• Beschikbaar vanaf 1 januari 2014

Melderslo

vrijdag

Brand, ongeval of misdrijf

www.plushorst.nl

Horst (Lambertus)

Venray

112

1.95

09.45

nieuwe folder
is nu online

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

met salami
en kaas

Hegelsom

Sevenum

Tandarts

Heilige mis

Grubbenvorst

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

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

09.45

Pistolet

Griendtsveen

zaterdag
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

Heilige mis

broodje van de week

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

geldig vanaf 31 oktober t/m 6 november

Medische zorg

service 35

en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

36

nieuws

31
10

Alles-in-1 Glas EXTRA

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

advertentie-glas-263x395-staand.indd 1
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