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Heideroosjes stoppen
De bekende band Heideroosjes stopt na 22 jaar. Dat
laat de band op hun website weten. Op maandag
21 november verschijnt hun laatste nieuwe studioalbum
Cease-Fire. De week daarvoor starten ze met hun laatste
tournee. In 2012 speelt Heideroosjes nog op een aantal
festivals waarna in september het doek definitief valt.
De punkrockband uit Horst aan de Maas speelde al 22 jaar
in ongewijzigde samenstelling en deed bijna 1.500 optredens
door heel Europa, de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Afrika.
In hun afscheidsbericht kijken ze terug op hun hoogtepunten
en opmerkelijke samenwerkingen. Heideroosjes speelden op
festivals als Pinkpop, Pukkelpop, Lowlands en Rock Werchter
en had een theatershow. Ze speelden onder anderen samen
met het klassieke Metropole Orkest, Henny Vrienten, Urbanus

en Lemmy Killmister van Motörhead en
maakten met Gerd Leers, toenmalige
burgemeester van Maastricht, een
protestsong.
Hun album ‘Fifi’ uit 1996 stond meer
dan een half jaar in de album top 100.
In 2004 ontving de band een Edisonaward. Ze stonden lange tijd onder
contract bij het Amerikaanse punklabel
Epitaph Records en verkochten honderdduizenden albums. In 2009 vierde de
band haar 20-jarig bestaan met een
dubbelalbum, ‘20 years: ode & tribute’,
waarop ze zelf eren en geëerd worden.
“Dit doet pijn tot in mijn botten”,

Nog 5 weken...

vat de zanger en gitarist Marco Roelofs
het besluit samen. “Heideroosjes is
geen hobby, het is een levensstijl. En
bovendien al jaren onze broodwinning.
Wij zijn op 14-jarige leeftijd samen begonnen en zijn inmiddels meer dan de
helft van ons leven met elkaar op pad.
We zijn langer samen als band dan met
onze vriendinnen.”
Een van de redenen van het
besluit lijkt te maken te hebben met
de intensieve levensstijl die bij het
bandleven hoort. Marco legt uit dat niet
ieder bandlid hier gelukkig van werd.
“Wanneer je in een professionele band

speelt dan zit er altijd druk op de ketel.
Dat constante gevecht begon ons op te
breken. Daarover hebben we veelvuldig
gesproken en we kwamen steeds tot
dezelfde conclusie. Als we onze onderlinge vriendschap willen behouden, dan
moeten we deze intensieve samenwerking loslaten.” Daarom hebben
Frank, Marco, Fred en Igor besloten om
nog één keer de studio in te duiken en
samen de laatste plaat op te nemen.
“Daarna doen we een afscheidstournee
van een jaar en daarmee sluiten we met
opgeven hoofd dit prachtige jongensboek af”, zegt Marco. Foto: John Klijnen
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Eerste boek
Léon Frissen

Inwoners Horst aan de Maas
slachtoffer internetfraude

Léon Frissen kreeg op maandag 12 september in het theater aan het
Vrijthof in Maastricht bij zijn afscheid als Commissaris van de Koningin in
Limburg het eerste exemplaar van het boek ‘In den beginne: over de
toekomst van beschaving’. Dit boek heeft hij samen met Govert Derix
(geboren in Horst) geschreven.
Het boek bevat beschouwingen,
interviews en filosofische bespiegelingen over de toekomst van de
beschaving. Er is met veel mensen uit
de financiële, economische en politieke
wereld gesproken over het thema,
zoals bijvoorbeeld Job Cohen, René van
der Linden, Paul Schnabel, Wim van de
Donk en Paul Frissen.
In het boek maken de schrijvers
een onderzoeksreis naar de bronnen
van een ‘wijze samenleving’. In dialoog
met de genoemde deelnemers ontstaat
een visie op beschaving als georgani-

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

seerde betrokkenheid op basis van
universele waarden. Hoe kunnen we
die waarden zo mobiliseren dat onze
tijd over zijn schaduw kan springen?

Een visie
op beschaving
Léon Frissen was Commissaris
van de Koningin in de provincie
Limburg tot 12 september 2011 en
is nu onder meer lid van de Raad
voor het Openbaar Bestuur en lid van
het Europese Comité van de Regio’s.
Voorheen was hij lid van de Tweede
Kamer, voorzitter van het bestuur van
de Euregio Maas-Rijn en burgemeester
van de gemeenten Arcen en Velden
en Horst aan de Maas. Hij publiceerde
in 2010 ook al een boek met Govert
Derix, die filosoof, adviseur en schrijver
is. Ook is Derix columnist van Dagblad
de Limburger en Limburgs Dagblad.

Enkele inwoners van Horst aan de Maas zijn het slachtoffer geworden van fraude tijdens het internetbankieren. Door een virus op de computer wordt het betalingsverkeer omgeleid naar een nep-website. Van een van de
gedupeerden werd liefst 10.000 euro van de rekening afgeschreven.
“Ik werd gebeld door een klant,
die 10.000 euro kwijt is geraakt
nadat hij een rekening wilde betalen via internetbankieren”, vertelt
Frank Gijsen, IT-specialist uit Horst.“
Ik ben direct gaan onderzoeken wat
er gebeurd was en ontdekte een
verraderlijk virus op zijn computer.
Kort daarna meldde zich nog een
klant. Hij had iets vreemds opgemerkt
tijdens het telebankieren. Er verscheen
een pop-up, die hij nog niet eerder gezien had. Gelukkig heeft deze klant de
transactie op tijd afgebroken en geen
financiële schade opgelopen.”
De fraudeurs gaan vrij professioneel te werk. Bij het opstarten
van de website van een bank wordt
er een onzichtbare omleiding gelegd
naar een andere website. Op het oog
ziet alles er exact hetzelfde uit als bij
de normale site van de bank. Op het
moment dat een betaling wordt
gedaan, breken de fraudeurs in op

de rekening van de klant en halen er
direct een aanzienlijk bedrag vanaf. In
België zijn inmiddels gevallen van deze
manier van frauderen gemeld en nu
dus ook in Horst aan de Maas.
Frank Gijsen: “Het vervelende van
het virus is, dat je niet of nauwelijks
kunt zien dat er sprake is van een
omleiding. Vandaar dat ik de mensen
in Horst aan de Maas wil adviseren
om goed op te letten tijdens het
internetbankieren en bij twijfel de
transactie af te breken en de helpdesk
van de eigen bank te bellen. Overigens
heeft een van de gedupeerden van
zijn bank te horen gekregen dat hij
niet meer met zijn computer mocht
telebankieren. Dat is natuurlijk te zot
voor woorden. Ik ben op zoek gegaan
naar het virus en inmiddels is er een
programma ontwikkeld om het van de
computer te verwijderen.”
Gebruikers van het internetbankieren, die uit voorzorg hun

computer willen laten controleren,
kunnen het beste contact opnemen
met hun computerleverancier.

Net of hun neus
bloedt
“Wat ik vreemd vind, is dat
de banken zelf hun klanten niet
waarschuwen. Sommige banken
doen net of hun neus bloedt. Ik zie
het als hun plicht om hun klanten
en alle inwoners van Horst aan de
Maas te waarschuwen. En als de
banken het niet doen, doe ik het
maar. Overigens is het ook in het
voordeel van de banken zelf. Als er
meer gedupeerden komen, hebben
de banken er de handen straks vol
aan om alles weer recht te zetten en
lopen de kosten hoog op. Het is al
vervelend genoeg voor de klanten.
Zij zitten nu met de problemen
opgescheept”, sluit Frank af.

Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!
Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

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

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

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

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.

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197
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Nieuwe adoptieouders
voor Roeffen Mart

Rijste vlaai

heerlijk romig bereid
met de lekkerste melk
HORST • MAASBREE

Twee nieuwe organisaties hebben zich bereid hebben verklaard om een speeltoestel van de Mart Roeffen
Stichting te adopteren. Coenders Lottum BV en Stichting Bevoordeling Goede Doelen Venlo hebben zich gemeld als
adoptieouders. Zij zijn hiermee de zesde en zevende adoptieouders van de speeltuin.
In de beginjaren van de speeltuin
heeft Coenders een heuse speeltractor
geschonken. Deze was vroeger een
van de bekendste toestellen van de
speeltuin. Na het strenger worden
van veiligheidseisen werd de tractor
verwijderd en vervangen door een
zelfgebouwde jeep. Kortgeleden kwam
het bestuur van de speeltuin weer
in contact met de familie Coenders.
Mevrouw Coenders vindt het zo
bijzonder dat de jeep nog steeds
onderdeel uitmaakt van de speeltuin
dat zij besloot het toestel te adopteren
en hiermee borg te staan voor het
onderhoud van het toestel.
Mark Coenders: “Ik weet nog goed
dat mijn vader in 1999 samen met een
paar vrijwilligers van de Mart Roeffen
Stichting op zaterdagmorgen in volle
ijver aan de jeep aan het bouwen was.
Mijn vader werd toen onverwachts
ziek en ik heb de klus toen van hem
overgenomen zodat de bouw geen
vertraging opliep. Ik hoop dan ook

Het zal niemand ontgaan
zijn: in 2012 vindt de Floriade
in Venlo plaats. Als aangrenzende gemeente wil Horst aan
de Maas een graantje meepikken van dit internationale
evenement. Om extra aandacht
te vragen voor de Floriade
worden op strategische
plaatsen in alle kernen van de
gemeente in totaal 60 banieren geplaatst.
Donderdag 8 september
werd het startschot gegeven
voor de promotionele campagne
van de Floriade in Horst aan de
Maas. Freek Selen plaatste de
eerste set banieren aan de
lantaarnpaal op de Kloosterstraat
in Grubbenvorst. De set bestaat
uit een banier van de Floriade en
een van Horst aan de Maas. De
plaatsing van de banieren is
onderdeel van een lokale
campagne, waarover de komende maanden meer bekend wordt
gemaakt

dat alle kinderen nog heel veel jaren
speelplezier mogen hebben van het
geelgroene gevaarte.”
Stichting Bevoordeling Goede
Doelen Venlo zoekt bewust goede doelen in de eigen regio die de leefbaarheid voor kinderen vergroten. “Door
de schenking hoopt de stichting bij te
dragen aan de continuïteit van deze
gratis speeltuin”, aldus de heer Simons.
De speeltuin bestaat al jaren
doordat vele vrijwilligers zich inzetten
voor allerlei werkzaamheden in en
om de speeltuin. De kosten voor
onderhoud, jaarlijkse veiligheidskeuringen en helaas ook de kosten
die vandalisme met zich meebrengt,
nemen echter met de groei van de
speeltuin toe. Daarom startte Mart
Roeffen Stichting het toesteladoptieplan. Organisaties kunnen door middel
van een jaarlijkse bijdrage een toestel
adopteren waardoor de kosten van dit
toestel gedekt zijn en de speeltuin kan
voortbestaan.

Raad over sozen,
APV en NGB
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft tijdens de raadsvergadering besloten om de sluitingstijd van sozen in de gemeente te verleggen
naar 03.00 uur. Dit tot grote vreugde van onder meer OJC Niks.
Het alcoholgebruik onder jongeren
is een groeiend probleem dat ook de
aandacht heeft van de gemeenteraad
Horst aan de Maas. Om te voorkomen
dat jongeren steeds later uitgaan en
vooraf ‘indrinken’, heeft de gemeenteraad besloten om de sluitingstijd voor
de jongerensozen in de gemeente te
verleggen van 02.00 naar 03.00 uur. De
gemeenteraad hoopt hiermee ook de
overlast in en rond de sozen en overige
horecagelegenheden te beperken. Door
de verscheidenheid in sluitingstijden
vond ook een spreiding van de overlast
plaats. Nu hoeft de politie slechts
op gezette tijden te surveilleren en
te handhaven. De CDA-fractie pleitte
in een motie dat met omliggende
gemeente afspraken worden gemaakt
over gelijke sluitingstijden.
In de raadsvergadering werd
tevens de harmonisering van de APV

(Algemene Politie Verordening) besproken. Deze harmonisering moet er toe
leiden dat de oude APV’s van Horst aan
de Maas en de voormalige gemeenten
Sevenum en Meerlo-Wanssum komen
te vervallen. De nieuwe APV is door
deregulering aanzienlijk ingekort. Met
name de SP-fractie had bezwaar tegen
het schrappen van een aantal regels.
Volgens een woordvoerder zou dit
kunnen leiden tot een toename van de
criminaliteit in de gemeente Horst aan
de Maas.
De vestiging van het NGB (Nieuw
Gemengd Bedrijf) blijft een gevoelig
punt in de gemeente. Ook tijdens deze
raadsvergadering staken de diverse
fracties hun mening niet onder stoelen
of banken. Desalniettemin werd de
aankoop van de gemeentegrond door
de initiatiefnemers van het NGB door
de raad goedgekeurd.

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

€ 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

s

2 nog
huur.
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Geboren

Geboren

KRIS

Nard

Geboren

LIAM

24 Augustus 2011
Kleinzoon van
Marlies en Theo Christiaens
Zoon van
Anke en Christian
De la Flor

COMPUTERPROBLEMEN?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Sieraden enig in zijn soort
kettingen, armbanden, oorbellen,
ringen en horloges.
Kijk op www.san-sieraaddesign.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Nu 50% korting op ALLE boeken
TerugBlik Veemarkt 7A Horst
erik@terugblik.net
HUIDVERBETERING BEGINT BIJ EEN
GOEDE HUIDVERZORGING! Tijdloos
Huidverzorging Herstraat 8 5961 GJ Horst
06-45223868
www.tijdlooshuidverzorging.nl

11 september 2011
Zoon en broertje van
Roy, Boukje en Giel
Verdellen-Janssen
Pastoorsveld 22
5961 DT Horst

10 september 2011
Zoon van
Leon Vergeldt & Joyce Vreede
Broertje van Nora
Zwaanen Heike 18
5973 PV Lottum

Linders Naaiatelier
Voor het vermaken en verstellen van leer,
kleding en gordijnen. Ook maken we
nieuwe producten zoals kussens,
bekleding babykamer enz.
Linders Naaiatelier, Kempweg 18, Meterik,
tel. 077 398 77 36
Gratis dakinspectie voor alle
voorkomende dakwerkzaamheden
Bert Faessen 077-3663084
06-38646761.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Heil gymnastiek & cursus HORST
Voorkomen van vele ziektens, een
Chinese methode in gezondheidsleer Thai Chi, Ching-I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC (China)
behandeling. De Taologist TAO SAAN.
Je bent wat je eet! 06 19 58 59 04.
Taoïstisch healingcentrum
Volgens de oude Chinese traditie van
duizenden jaren oud. Heilgymnastiek,
tai chi, ching-I & cursus in voedings- en
kruidenleer in Horst.
Door de taologist Tao Saan. 06 19585904.
Je bent wat je eet.

Niet zoals gepland…!
Het was de bedoeling om de Limburgse Kampioenschappen
voor paarden en pony’s in één weekend af te werken.
Een flink noodweer na de eerste wedstrijddag
gooide echter roet in het eten.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
NU LEVERBAAR: MOOI DIKKE VOLLE
kwaliteits BOLCHRYSANTEN. diverse
kleuren , 7 dagen per week.
Zelfbediening, VEENWEG 5a AMERICA (ook
potrozen) en nu OOK Zandterweg 9 A
Lottum verkrijgbaar.
HORTENSIA’S (130 srt. ook de
nieuwste) Buxus v.a. € 0.50, bomen in
pot, bodembedekkers v.a. € 0.85, grote
en kleinblijvende vlinderstruiken e.a.
heesters.
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
0640327108 0774653283
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Zondag 2 oktober van 12.00 tot 16.30
uur open dag in de nieuwe bakkerij
van bakkerij Broekmans met
bakdemonstraties en lekker proeven.
Maasbreeseweg 23 5981 NZ Panningen.
Pompoenen en sierfruit Veel soorten
in prachtige kleuren. Ook voor eet-/
soeppompoenen en Halloween.
Fam. Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 4671967.

Jonge grasparkietjes in diverse
kleuren. Keuze uit meer dan 50 jonge
parkietjes. Bel of mail me voor
een afspraak 06 36 02 05 62 of piet@
pietparkiet.nl. website pietparkiet.nl
Piet Parkiet Vinkenstraat 65 Horst.
Te koop zwarte bouvierpup van
3 maanden, teef. Tel 077 467 16 33.
ZELFVERDEDEGING op 26 en 27 sept.
a.s. start in Horst weer een cursus voor
jeugd van 11 t/m 14 jaar.
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40.
Verloren sleutelbos met
sleutelhangers op zaterdag 10 sept.,
waarschijnlijk in centrum Horst.
Aub bellen met 06 24 74 19 14.
Prachtige woning Horst
Schitterend vrijstaande woning
Willem Alexanderstraat 16 Horst.
De Zuid-Europese sfeer vindt u in de
gehele woning en de prachtig tuin.
Alle comfort. € 629.000,www.maasenpeel.nl 077 398 57 57.
Workshop bloemschikken, start in
oktober. Cursus mozaïeken, start in
september. Cursus klei-handvormen,
start in januari.
Info: Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel 077 464 13 80
Kinderfeestje op de boerderij
Klomp schilderen in combinatie met
boerengolf of speurtocht op de
boerderij. Info: maria-hoeveamerica.nl
tel 0774641216 / 0655821276.
Te koop gevraagd: perceel
landbouwgrond. Minimaal 1 HA.
Tel: 06-53104385
Opslagruimte te huur 077-3983453.
Appels zelf plukken € 0,25 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo.
06 53 13 01 32

www.yogastudioreuver.nl
Yoga-Dance-Aerobics, ook in Horst!!
Elke woensdag van 19.00-20.00.
Info vrijblijvend: Leonie 06-46135225.
Gediplomeerd docente. Dans je blij!!

MoEdErS
opgElEt:
Stuur je foto van je

zwangere buik
of van jou en
je kind naar
wereldmoeders@
hallohorstaandemaas.nl

WIN

JE EIgEN

caNvaS

doEk!

ostalgisch Restau

- Ngemeente
gesponsord door

de Peelpa

Horst aan de Maas

Zondag Arrangem

Uur bowlen m
heerlijk dine
- Vinotheek -

Bloem! start weer met een workshop
in de herfst- en winterperiode.
Een gezellig avondje uit met een mooi
bloemstuk als eindresultaat mee naar
huis. Voor info bel naar Marleen:
06-44880019.

Gezocht !!
Ondanks deze fikse tegenvaller kunnen we, vooral dankzij
Bowlingteam’s
de hulp van sponsors, gulle gevers en heel veel vrijwilligers,

de Peelparel

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Te Koop: diverse soorten groenten en
toch terugkijken op geslaagde Kampioenschappen.
fruit. O.a. snijbonen, komkommers,
Woensdagavond:
paprika, druiven en tomaten (€ 0,50
* Team
min.
2 personen per kilo). Thijs Huys, Langstraat 64,
I
Iedereen
die z’n
steentje
* Vanaf
20.00 of 21.00 u.Horst-Hegelsom. 077 398 35 52
hieraan
heeft bijgedragen,

* ca. 30 avonden winterz.Boerengolf is een spel dat het hele

BEDANKT!!
* info: 077-3981973

Donderdagavond:
* Team min. 4 personen
’t is good gewest. Bedankt!
* Van 20.30 tot 22.30
De vele kaarten, bloemen en *warme
woordenwinterseiz.
15 avonden
bij het afscheid van ozze pap en opa
* info: 06-51356536

Wiel Gerats

jaar door gespeeld kan worden.
Ook in het winterseizoen, met b.v.
erwtensoep of warme chocomel. Voor
meer info: www.maria-hoeveamerica.nl
tel. 0774641216 /0655821276.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

waren voor ons een grote steun. Wij kunnen terug kijken
op een waardig afscheid. Hartelijk dank daarvoor.

www.deriet.nl / 077-3982624
Horst, september 2011.
Kinderen en kleinkinderen Gerats

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

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

ARRANGEMENT 1
Gezellig creatief tafelen
* Gourmet / steengril comb
Activiteit
* Liefst 2 uur bowlen
All-in vrij drinken
* 4 uur vrij drinken (excl.bg)

€ 39,95

www.deriet.nl / 077-3982624

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

CV ketel?

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

úw model

Kinderdagverblijf

Heerlijk warm
mas.nl
Kies op tom
Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

schoonmaak
nieuwbouw

het beste onderhoud voor airco en cv

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Horst aan de Maas genomineerd voor Juichwilg Trofee
De gemeente Horst aan de Maas is door stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg
genomineerd voor de prijsvraag Het Landschap Ben Je Zelf van Landschapsbeheer Nederland. De gemeente wordt
voorgedragen vanwege de wijze waarop ze samenwerkt met bewoners en verenigingen die zich op vrijwillige basis
inzetten voor natuur, landschap en erfgoed.

Haal meer uit jezelf en kies één van de vele cursussen
die bij de Volksuniversiteit van start gaan.
Cursussen op het gebied van:
n Algemene ontwikkeling
n Communicatietechnieken en
assertiviteit
n Gezondheid en beweging
n Informatica
n Kunst, cultuur en geschiedenis

n Hobby, creativiteit, doe het zelf
n Talen
n Cursussen voor (aanstaande)
moeders: yoga, gym, babymassage
n Cursussen in het kader van de WMO
voor inwoners uit Horst a.d. Maas

Voor het uitgebreide aanbod kijk op: www.vu-venray.nl of haal de brochure gratis af bij,
gemeente, vvv, bibliotheek of rabobank omgeving Venray en Horst.
U kunt natuurlijk ook bellen 0478-580185 maandag tot en met donderdag van 9.00-12.30
en 13.00-15.00 uur of e-mailen: venray@volksuniversiteit.nl

Volgens IKL bewijst Horst aan de
Maas “dat lokaal draagvlak, samenwerking en verbondenheid met het
landschap de sleutels zijn voor een
vitaal landschap en een gezonde
samenleving”. In het Europees jaar
van het vrijwilligerswerk vraagt
Landschapsbeheer Nederland aandacht
voor het belang van vrijwilligers voor
gemeenten.
“Mensen hebben het landschap gemaakt tot wat het is. In de toekomst zal
dat niet anders zijn. Dat het beheer en
de verdere ontwikkeling van het landschap vooral mensenwerk is, hebben ze
in Horst heel goed begrepen”, schrijft

IKL in de nominatie.
Volgens IKL begrijpen de inwoners
van Horst als geen ander dat landschap
verbindt en dat het groen en erfgoed
in de dagelijkse leefomgeving allesbepalend zijn voor het welzijn van
bewoners, maar ook voor de lokale
economie, toeristische sector en de
identiteit van bewoners. Niet alleen nu,
maar ook voor komende generaties.
De prijsvraag van Landschapsbeheer Nederland vindt plaats
in het kader van het symposium
Het Landschap Ben Je Zelf, dat op
13 oktober in Arnhem plaatsvindt.
Aan de prijs is een geldbedrag van

5.000 euro verbonden en de Juichwilg
Trofee.
Horst wordt met haar zestien
kerkdorpen genomineerd vanwege de
ruimte en het vertrouwen dat burgers,
boeren en buitenlui krijgen om concrete
en praktische verbeteringen aan te
brengen in de natuur, het landschap en
de erfgoederen. Voorbeelden hiervan
zijn de wandelknooppuntenroutes,
de themafietsroutes, natuureducatieterreinen als de Rowwen Hook, het
Blakterbeekpark en de erfbeplantingsacties. Het nieuwste initiatief
binnen de gemeente is het project
Boerenlandschap.

T (0478) 580185 of kijk op onze website: www.vu-venray.nl
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Actie tegen bezuinigingen

0
- Hoofd
8a - Tel.
LOTTUM - Kasteellaan
WELL

De regering heeft plannen om te bezuinigen op de sociale werkvoorzieningen, maar tot nu toe weigeren de
gemeenten die bezuinigingsplannen uit te voeren. De plannen zijn echter nog niet van tafel. Daarom wordt er
door de SP nog steeds actie gevoerd bij NLW-bedrijven in Horst, Panningen en Venray.
De SP was afgelopen dinsdag
actie aan het voeren in Horst en
Venray en volgende week gaan ze
naar NLW-bedrijven in Panningen.
In Horst en Venray vroegen ze de
werknemers van NLW-bedrijven
een handtekening te zetten op
een werkhandschoen. Ook bij De
Biesplanken in Meterik ging de SP

langs om handtekeningen te verzamelen. De Biesplanken Kwekerijen, waar
onder andere planten worden gestekt,
maken ook onderdeel uit van de NLW
Groep.
De actie maakt onderdeel uit
van de landelijke actie Ketting van
solidariteit. Met de werkhandschoenen
waar een handtekening op staat,

wordt een ketting gevormd, dwars
door het land. De ketting gaat
uiteindelijk richting Den Haag. De SP
maakt met de handschoenen ook
een vuist tegen wat zij zien als foute
plannen, de bezuinigingen en dit
kabinet. De ketting wordt ook nog
tijdens een nog te plannen landelijke
demonstratie later dit jaar gebruikt.

Broemritten bij VVN afdeling
Horst aan de Maas
Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 11 oktober twee
rijvaardigheidsritten voor 50-plussers in de kantine van voetbalclub Wittenhorst in Horst. Er is plaats voor
maximaal 48 deelnemers. De zogenaamde broemritten dragen bij aan de verkeersveiligheid en de mogelijkheid
voor senioren om zich langer zelfstandig te kunnen bewegen.
Veilig Verkeer Nederland geeft
aan dat ouderen vaak nog prima in
staat zijn om deel te nemen aan het
verkeer, zolang zij weten en kunnen
ervaren wat goed en minder goed
gaat tijdens het autorijden. Het doel
van een rijvaardigheidsrit is dat senioren, door de opgedane of opgefriste
verkeerskennis zolang mogelijk op

een verantwoorde en veilige wijze
kunnen deelnemen aan het verkeer.
Dit hoopt VVN mede door de adviezen
en tips, die zij aan het einde van de rit
krijgen van de ingeschakelde specialisten te bereiken.
Een rijvaardigheidsrit duurt drie
uur en bestaat uit een praktijkgedeelte
waarin de deelnemers in de eigen auto

rijden, een theoriegedeelte waarin
de verkeerskennis wordt opgefrist en
de laatste nieuwe wijzigingen in de
wetgeving worden behandeld en een
oogtest. De ritten zijn ’s ochtends en
‘s middags. Opgeven kan tot 5 oktober door te bellen naar Thijs Weijs,
077 398 46 30 of via een mail naar
horstaandemaas@vvnregio.nl

brooda

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Al 10 jaar een begrip
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Ron Seuren
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www.degroenevakmanronseuren.nl
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www.degroenevakmanronseuren.nl

www.degroenevakmanronseuren.nl

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct
op zoek naar:

KEUKENHULP

Ondersteunende werkzaamheden in de keuken
Ben jij stressbestendig
en weet je van aanpakken?
Richt dan een sollicitatie
binnen twee weken voorzien van CV aan:

Liesbeth’s Grand cafe

De titel Echo van Horst aan de
Maas zal daardoor verdwijnen uit de
Weekkrant. In 2010 werd al gestopt
met de verspreiding van de drie gratis edities van het weekblad de Echo.

Alleen de Echo van Horst bleef toen
nog bestaan. Na het verdwijnen van
de titel wordt nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas nog wel in de
Weekkrant Limburg opgenomen.

Werkbezoek Poolse agenten
Bernadeta, Krzysztof, Blazej en Jolanta zijn vier Poolse politieagenten uit Olsztyn. Van dinsdag 13 september tot
en met maandag 19 september bezoeken zij de regio Limburg-Noord. De basiseenheid Horst is de uitvalsbasis voor
dit werkbezoek.
De vier agenten uit Polen komen
op werkbezoek om een indruk te
krijgen van het leven en de manier van
wonen en werken in de regio NoordLimburg, en met name hoe de Poolse
inwoners van de gemeenten hier leven.
De gemeenten Horst aan de Maas
en Peel en Maas staan bij dit bezoek
centraal.
De agenten gaan ook deelnemen
aan diverse activiteiten met de politie

Limburg-Noord op het gebied van
wijkgericht werken, opsporing, toezicht
en handhaving. Zo staat er een integrale controle gepland samen met de
basiseenheid Horst en Peel en Maas en
surveilleren de Poolse agenten mee op
de koopavond en de kermis in Horst.
Op deze wijze is het mogelijk om
de Poolse agenten te laten ervaren hoe
contact en verbinding plaatsvindt tussen de Nederlandse politie en Poolse

burgers. Op hun beurt geven zij de
politie Limburg-Noord tips en adviezen
die bij kunnen dragen om dit contact te
versterken. Om zoveel mogelijk facetten van het leven van Poolse burgers in
de regio in beeld te brengen, is een gevarieerd programma opgesteld. Na het
bijwonen van de Poolse kerkdienst op
zondag in Meterik en na een gezamenlijke evaluatie, wordt het programma
afgesloten.

Broodjes smeren voor
Beleef de dag

T.a.v. Marielle van Berlo
Jacob Merlostraat 1, 5961 AA Horst

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

5r
2a
a
j

Vanaf dinsdag 20 september
wordt Weekblad de Echo van Horst
aan de Maas volledig opgenomen in
de Weekkrant Limburg van uitgeverij
Wegener.

Ruim twintig leerlingen Zorg en Welzijn van het Dendron College in Horst smeerden dinsdagochtend 1.800
broodjes. Deze zijn bedoeld voor de deelnemers van de vijfde editie van fietstocht ‘Beleef de dag’, die plaatsvond
op woensdag 14 september in Horst aan de Maas.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

Vier het
fantastische

NAJAAR

2011

Open Huis Dagen
t/m za 17 september
KIJKJE OP ONZE ING!
N
E
E
K
O
O
M
E
E
N
CHOENENAFDEL
S
N
E
N
E
S
S
JA
E
NIEUW

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl

“De school zorgt voor verschillende ingrediënten, zoals broodjes,
boter, ham, kaas en een tussendoortje, waarna de leerlingen aan
de slag gaan met het maken van de
900 knapzakken. We leren ze om

onder tijdsdruk te presteren, want
binnen drie uur moeten alle lunchpakketten klaar zijn”, aldus Ankie Seykens
van het Dendron College. Bij de
fietstocht Beleef de dag zullen de leerlingen ook zelf verschillende posten

langs de route bemannen, waarbij ze
de lunchpakketten uitdelen. De pakketten worden gemaakt in opdracht
van de KBO in Horst aan de Maas.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

De poort gaat open
Op zaterdag 5 november vindt de Nationale Open Dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) plaats. Die dag
openen 55 justitiële inrichtingen hun poorten voor het Nederlandse publiek. Op 14 september 2011 startte de
inschrijving voor de Nationale Open Dag DJI 2011. U kunt zich inschrijven voor een rondleiding in één van de justitiële
inrichtingen op www.dji.nl.
Het thema van deze open dag is
’Het terugdringen van recidive door het
doorbreken van criminele gedragspatronen’. Medewerkers vertellen alles over
hun vakmanschap tijdens de Nationale
Open Dag.
In justitiële inrichtingen verblijven
mensen om verschillende redenen en
van verschillende leeftijden. Als iemand
een misdrijf heeft gepleegd en daarvoor
door de rechter wordt veroordeeld,
krijgt hij een straf opgelegd. Er zijn
allerlei soorten straffen waaronder een
beperking van de vrijheid. Het verblijf
‘binnen’ is gebonden aan strenge regels.
Medewerkers zijn daarom getraind in

het uitvoeren van controle- en beveiligingswerkzaamheden.
Het is belangrijk dat medewerkers ongewenst gedrag herkennen en
weten op welke manier zij dit kunnen
corrigeren. Daarom worden hoge eisen
gesteld aan het opleidingsniveau en de
sociale vaardigheden van personeel. Zij
zetten hun vakmanschap iedere dag in
om te voorkomen dat iemand opnieuw
de fout ingaat. Samen met de justitiabelen werken zij aan het doorbreken van
criminele gedragspatronen.
DJI-medewerkers doen er alles aan
om justitiabelen te stimuleren een vorm
van training of opleiding te volgen, zoals

een bakkersopleiding of een diploma
halen voor houtbewerken. Zij kunnen
het echter niet alleen; voor een succesvolle terugkeer in de samenleving moet
een justitiabele bereid zijn om te werken aan de verandering van zijn gedrag
én de kansen pakken die hij krijgt.
Ook op andere manieren wordt
gewerkt aan een veilige terugkeer van
de justitiabele naar de samenleving.
Justitiabelen kunnen hun leven buiten
de poort een positieve wending geven
met de kennis en vaardigheden die zij
binnen de muren hebben opgedaan.
Hierdoor levert DJI een bijdrage aan de
veiligheid van de samenleving.
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SOS Meerlo-Wanssum

Stichting Erato en De
Zorggroep tekenen
intentieverklaring

Nominatie vrijwilligersprijs
De mondiale Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum is een van de zeven genomineerde
vrijwilligersorganisaties voor de Venrayse Vrijwilligersprijs 2011. Volgens Match, de organisatie van deze jaarlijkse
prijs, doet SOS Meerlo-Wanssum met veertig vrijwilligers baanbrekend werk door op een praktische manier ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht te brengen.

“Wij vinden het natuurlijk hartstikke
leuk”, reageert Gertie Mooren van SOS
Meerlo-Wanssum. “We zitten in een
keer van alle inzendingen bij de laatste
zeven. Dat is al heel goed.” Ondanks dat
ze zelf informatie mochten insturen, was
de nominatie nog een hele verrassing.
“Er zijn nog veel meer organisaties die
goed werk doen, maar we dachten,
gewoon proberen. Een goed doel als het
onze kan altijd publiciteit gebruiken.”
Jaarlijks organiseert Match, het
steunpunt vrijwilligerswerk Venray, deze
vrijwilligersprijs. Dit jaar dingen maar
liefst veertig organisaties mee voor deze
prijs waarvan Match een eerste selectie

heeft gemaakt. Uiteindelijk bepaald een
deskundige jury welke organisatie de
vrijwilligersprijs krijgt en een cheque in
ontvangst mag nemen van 500 euro.
Het publiek kan ook meestemmen. Zij
kunnen een van de organisaties verrassen met de publieksprijs ter waarde
van 250 euro. Bij SOS Meerlo-Wanssum
verwijst Match onder andere naar de
kleurrijke bushokjes en het wereldfestival. Gertie denkt dat hun nominatie ook
aan hun kleinschaligheid en openheid
te danken is. “Bij ons kunnen mensen
bijna letterlijk aanwijzen wat er met hun
bijdrage is gebeurd, zodat iedereen heel
betrokken is. En er is bij ons niemand

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

VOOR DE

Mager soepvlees
Malse rund schnitzel
Biefreepjes
Parma ham
Ardenner paté

100 gram

€ 5,00
€ 1,95
€ 1,85
€ 2,95
€ 1,60

Duvelkes vleis

100 gram

€ 1,45

Drumsticks of kippenbout

100 gram

€ 0,95

500 gram
100 gram
100 gram
100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken
Mals kipvlees met pittig sausje

g

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Paturaintjes

100 gram

€ 1,25

Filetlapje gevuld met paturain en omwikkeld met mager spek

Let op !!!! Met de kermis zijn wij alle dagen tot 12.00 uur geopend
Wij wensen u fijne kermisdagen
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

den en cliënten in de hospices en de
zorgboerderijen van De Zorggroep. De
Zorggroep omhelst het aanbod van
Erato van harte. Erato wil door het
binnenhalen van subsidies, fondsen en
donaties vanuit het bedrijfsleven de
muzikale momenten gratis aanbieden
aan de betreffende doelgroepen.
Voor meer informatie zie
www.stichtingerato.nl

GULPENER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

DRANKENHANDEL

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

De intentieverklaring tussen
Stichting Erato en De Zorggroep betreft
muzikale contacten die een interactie
bewerkstelligen tussen de artiest en
de bewoner, in kleine groepen en
soms één op één. De contacten zijn
vooral bedoeld voor de doelgroepen
die niet in staat zijn om het reguliere
aanbod bij te wonen. Hierbij kan
gedacht worden aan dementeren-

mis
ber gesloten i.v.m. ker
Maandag 19 septem

WEIJS
www.proteion.nl

De heer drs. Wouter van Soest, voorzitter van de Raad van Bestuur van
De Zorggroep en de heer Huub Dinghs, voorzitter van Stichting Erato
Muzikale Contacten uit Horst tekenden op 8 september een intentieverklaring. Hiermee geven zij aan dat Stichting Erato met ingang van 1 januari
2012 kleinschalige muzikale contacten gaat verzorgen bij De Zorggroep.

die er wat aan verdient, iedereen ziet
precies dat hun bijdrage goed terecht
komt. Ook proberen wij alle verschillende leeftijden te bereiken en die
ondersteunen elkaar ook weer. Ik denk
dat het vooral uniek aan SOS MeerloWanssum is dat we zo dicht bij mensen
staan.”
De finale is tijdens de Dag van de
Vrijwilliger op zaterdag 22 oktober in
de Schouwburg van Venray. “Of we nou
winnen of niet, dat we genomineerd
zijn is al heel mooi”, zegt Gertie. “Het
is voor alle vrijwilligers een blijk van
waardering, zo wordt hun werk toch
gezien.”

S L I J T E R I J

Bel (088) 850 31 00
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Domaine de Gournier rood.
Vin de Pays de Cevennes,
Languedoc

5,95
Per ﬂes €
,00

€ 30
Doosp(6rijﬂsessen)

Een wijn die vaker in de horeca is uitgeroepen tot winnaar van de huiswijncompetitie.
En dat zegt genoeg. Rijp fruit, fijne tannines, zacht en elegant.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Pieter Migchels over glasvezel
De laatste tijd wordt er veel geschreven en gesproken over de aanleg
van een glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas. Wanneer tenminste 30%
van de huishoudens in de gemeente zich inschrijft bij één van de providers
waarmee Reggefiber samenwerkt, wordt het netwerk aangelegd. Dit geldt
per kerkdorp. Op diverse websites en forums wordt druk gediscussieerd over
het voor en tegen van de komst van een dergelijk netwerk. Pieter Migchels
van Reggefiber geeft tekst en uitleg.

diverse providers op prijs en kwaliteit
Hoe is de stand van zaken met
vergeleken. Welke rol speelt Reggefiber
betrekking tot de inschrijvingen? “We
hebben op dit moment de 30% inschrij- hierin? “Wij gaan niet over de inhoud
van de pakketten van de providers. Het
vingen in Horst aan de Maas nog niet
is aan de consument om hieruit een
gehaald. Om de mensen die nog twijkeuze te maken, afhankelijk van de
felen de kans te geven zich alsnog te
persoonlijke voorkeur.”
laten aansluiten op het aan te leggen
netwerk hebben wij de inschrijfperiode
verlengd tot 9 oktober”, vertelt Pieter
Migchels. Reggefiber heeft tot deze
maatregel besloten, omdat de 30% in
diverse kernen bijna is bereikt. In reactie op de diverse commentaren, legt
Pieter nog eens uit wat het glasvezelForumbezoekers vergelijken ook de
netwerk inhoudt en wat nu precies de
download- en uploadsnelheden van de
rol van Reggefiber is bij de totstandko- verschillende netwerken. Hoe zit het
ming van een glasvezelnetwerk.
met de capaciteit van het glasvezelnetwerk? “Het grote voordeel van het
glasvezelnetwerk is dat het geschikt is
voor de huidige diensten en voorbereid
is op de almaar toenemende groei aan
nieuwe internetdiensten en het gebruik
“Reggefiber is gespecialiseerd in
daarvan. De huidige netwerken zijn
het aanleggen en onderhouden van
glasvezelnetwerken. Waar bijvoorbeeld hierop niet voorbereid en lopen tegen
natuurlijke grenzen. Dat zou dan trager
ProRail de spoorlijnen aanlegt en oninternet betekenen. Bij glasvezel is de
derhoudt en de NS en Veolia gebruikmaken van het spoorwegennet, kennen capaciteit ongelimiteerd en daarnaast
symmetrisch, waardoor de informatie
wij providers die gebruikmaken van
net zo snel verstuurd als ontvangen kan
ons netwerk. De providers waarmee
worden. Dit is onafhankelijk van hoewij samenwerken zijn Lijbrandt, KPN
veel mensen gelijktijdig actief zijn.”
Glasvezel en OnsBrabantNet. Dit sluit
Veel inwoners van Horst aan de
niet uit dat we in de nabije toekomst
nog meer providers als partner krijgen. Maas zijn aangesloten bij een proviWe leggen een openbaar netwerk aan, der, die geen gebruik maakt van het
glasvezelnetwerk. Waar kunnen zij
waar iedere provider gebruik van kan
terecht? “Zij kunnen zich aanmelden
maken. Naast de huidige netwerken
komt dus een compleet nieuw netwerk bij de providers, waarmee wij samenwerken. Mocht na een jaar blijken dat
te liggen. De bestaande netwerken
de gebruiker niet tevreden is, dan kan
blijven gewoon intact.”
hij of zij zonder meer terug naar een
Op de diverse forums worden met
andere of de oude provider.”
name de pakketten en diensten van

capaciteit
ongelimiteerd en
symmetrisch

Gespecialiseerd in
aanleg en onderhoud

De inwoners van Horst aan de Maas
maken zich zorgen over overlast, die de
overstap naar en aanleg van het glasvezelnetwerk met zich meebrengt. Wat
kunnen ze verwachten? “Wie zich aan
laat sluiten op het glasvezelnetwerk
zal weinig merken van de overstap.
Wat betreft de aanlegwerkzaamheden
van de glasvezelkabels: wij zullen per
dag alleen de meters kabel aanleggen,
waarbij de straat of stoep aan het begin
van de dag opengemaakt wordt en
aan het eind van de dag weer keurig
dichtgemaakt zal zijn. Ook bij u thuis
gaan we pas weg als het werkt.”
Wat gebeurt er met het servicepunt van Reggefiber in de Kerkstraat in
Horst? “Het servicepunt blijft ook na de
aanleg van het netwerk gewoon open.
Bovendien worden er binnenkort nog
twee informatieavonden over glasvezel
in Horst en Sevenum georganiseerd.”

Gratis aansluiting
Wat zijn de voordelen voor de
consument om nu over te gaan op
glasvezel? “Om de 30% inschrijvingen
te bereiken bieden wij de aansluiting
gratis aan. Schrijft iemand zich in nadat
het glasvezelnetwerk is aangelegd, dan
worden er installatiekosten in rekening gebracht. Overigens is men niet
verplicht om zich op het glasvezelnetwerk aan te sluiten. Mensen, die recent
een contract hebben afgesloten bij een
andere provider kunnen zich gewoon
aanmelden. Het contract gaat pas in
als het oude contract is afgelopen.
Zo betaalt u geen dubbele kosten en
profiteert u maximaal van de voordelen
waaronder de gratis aansluiting.”

KWIK-REP

Wasdroger defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

CV ketel?

Heerlijk warm
mas.nl
Kies op tom
úw model

De hele witte en halve rode horecamunten
van het Horster Horeca Collectief zijn nog
geldig tot zaterdag 1-10-2011.
Tot dan kunnen ze nog gebruikt worden
bij onderstaande bedrijven.
Café De Leste Geulde, café Babouche, Liesbeth`s grand café,
café De Lange, Blok 10, café Het Centrum, café De Herströat,
café Cox, café De Beurs, café The Shuffle, café De Buun en
theatercafé`t Gasthoes.

De nieuwe hele paarse en halve oranje munten
blijven in gebruik tot 1-10-2014.
het beste onderhoud voor airco en cv

Sponsoren: Heineken, Brand, Lenssen, Rima en Fixet

www.kwik-rep.nl

Dierenspeciaalzaak

Pets Plaza Sevenum
Knip deze advertentie uit
en ontvang

15% korting
op alles!

Raadhuisstraat 8, Sevenum
Tel 06 - 57 58 72 69

!
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Horster horecamunten
geldig tot 1 oktober
Al geruime tijd zijn er nieuwe hele paarse en halve oranje horecamunten in gebruik door de Horster horeca. Deze munten zijn geldig tot
1 oktober 2014. Maar de oude munten, de hele witte en de halve rode
horecamunten van het Horster Horeca Collectief, zijn slechts geldig tot
1 oktober van dit jaar.
De munten kunnen tot 1 oktober
nog gebruikt worden bij café De Leste
Geulde, café Babouche, Liesbeth’s
grand café, café De Lange, Blok 10,

café Het Centrum, café De Herströat,
café Cox, café De Beurs, café The
Shuffle, café De Buun en theatercafé
’t Gasthoes.

Bloem & Decor opent in
Sevenum
Bloem & Decor opent een nieuw pand in Sevenum. Vanaf eind
september werkt het bedrijf vanuit een winkelpand aan de Markt 14.
Bloem & Decor maakt creatieve boeketten en bloemstukken die gepresenteerd staan in de winkel.
Tim Neven is 21 jaar en oprichter
van Bloem & Decor. Hij is afgelopen
juni afgestudeerd aan de opleiding
Bloem en Vormgeving in Den Bosch.
”Twee jaar geleden ben ik naast mijn
studie met Bloem & Decor gestart.
In deze twee jaar heb ik ervaren
dat de workshops een bijzonder
onderdeel zijn. Het zijn gezellige,

creatieve avondworkshops en de
vraag naar workshops is groot.” Tim
blijft de workshops geven met Marlie
Wijnhoven bij Atelier Tierelantynen in
Sevenum. Bloem & Decor heeft van
23 tot 25 september een openingsweekend. Op vrijdag zijn zij van 13.30
tot 20.00 uur open, op zaterdag en
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
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ICH waarschuwt
ondernemers
De Industriële Club Horst (ICH) heeft afgelopen week een waarschuwing
uitgedaan naar zijn leden om uit te kijken voor henneptelers die hun
bedrijfspanden huren. Zij gaven hiermee informatie en tips aan verhuurders
om zich te wapenen tegen mogelijke betrokkenheid bij de criminele
activiteiten.
Volgens de ICH treft de politie
steeds vaker hennepkwekerijen aan
in bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Vaak worden deze panden onder
valse voorwendselen gehuurd en blijft
de ondernemer met een kater zitten.
Bedrijven die financiële problemen
hebben, zijn bijzonder aantrekkelijk
voor deze criminelen. Het is in zo’n
situatie des te aantrekkelijker om het
pand te verhuren. De ICH waarschuwt
dat men altijd moet weten aan wie en
waarvoor het pand verhuurd wordt.
Buiten de fysieke gevaren en
schade aan de bedrijfspanden schuilt
voor de ondernemer ook een groot
risico in het in aanraking komen met
de georganiseerde criminaliteit die
achter de hennepteelt schuil gaat. Een
ondernemer is, ook in zijn privésituatie extra kwetsbaar voor chantage of
bedreigingen.
Er zijn ook juridische consequenties als er een hennepkwekerij in een

bedrijfspand wordt aangetroffen. Vaak
zijn de huurders met de noorderzon
vertrokken en niet meer te achterhalen.
De verhuurder moet dan aantonen dat
hij of zij niet aansprakelijk is en geen
enkele weet heeft van de illegale
activiteiten. Strafrechtelijke consequenties kunnen variëren van aanzienlijke
boetes tot invorderingen, sluiting van
het pand of een strafblad.
De ICH adviseert ondernemers dan
ook om een goed huurcontract op te
stellen, waarin expliciet opgenomen
wordt dat het de huurder niet is toegestaan in het gehuurde pand hennep te
kweken. Ook noemen zij zaken waaraan een hennepkwekerij herkend kan
worden, zoals stankoverlast, warmteafstoot en condensvorming op de ramen, stroomstoringen en verduisterde
ramen. Voor meer informatie of om een
melding te doen van illegale hennepVakgarage Gommans & de Wit
teelt,
bel de 8politie
Meld Misdaad
Gezellenbaan
| 5813 EAofYsselsteyn
(L)
T 0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
Anoniem
via 0800
7000.
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Hoe hou je op je werk
het vakantiegevoel vast?
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Je doet je werk maar eigenlijk zou je graag iets anders willen maar wat dan? Je leidinggevende heeft constant
verbeterpunten maar hoe ga je dat in godsnaam goed invullen? Is het eigenlijk nog wel je werk dat bij je past?
Wij weten uit ervaring dat veel
Tijdens je vakantie kun je lekker
den mensen met loopbaanvraagstukmensen zich zullen herkennen in deze
ontspannen en bijtanken, je hoeft
ken, outplacement en geven sollicitasituatie. Top Koers is gespecialiseerd in
even niet aan je werk te denken.
tietrainingen.
Loopbaanadvies en Coaching. Samen
Sterker nog: als je op vakantie
gaan we op zoek naar datgeen waar
bent heb je vaak van die momenten
Top Koers Loopbaanadvies &
je energie weer van terugkrijgt en dat
dat je helemaal opgaat in datgeen
Coaching
fijne vakantiegevoel vast kunt blijven
wat je doet. Maar als we weer op ons
Locatie in Horst en Venray
werk zijn blijkt dat we dit gevoel maar houden. Wendy Kuunders en Jacqueline
06-10907157 / 06-34948419
Verschuuren, beiden loopbaancoaches,
heel kort kunnen vasthouden.
info@topkoers.nl
vormen samen Top Koers. Ze begeleiDit komt omdat we na een heel
www.topkoers.nl
ontspannen periode weer precies
hetzelfde doen als de weken daarvoor.
We werken vanuit onze oude routine
en vallen terug in automatische paVakgarage Gommans & de Wit
tronen. Hierdoor komt je werk steeds
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
verder af te staan van je echte interes| E info@gommansendewit.nl
ses en talenten en hebT
je 0478-541945
na je eerste
werkdag al het gevoel www.gommansendewit.nl
dat je weer aan
vakantie toe bent.
Toch is het echt mogelijk om gelukkiger, energieker en minder moe te
zijn op je werk. Hoe? Ga op zoek naar
de activiteiten waarvan je energie
krijgt en welke niet. Wat is jouw koers
waarbij je het vakantiegevoel houdt?

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83
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Vakgarage Gommans & de Wit
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Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Starters
in de regio
Bedrijf

Lemmen & Keijsers
Accountancy
Eigenaar Jos Lemmen en
Rob Keijsers
Adres
Vondersestraat 55
Plaats
Horst
Telefoon 077 397 14 05
06 23 59 65 18
06 23 36 71 72
E-mail
info@
accountancyhorst.nl
Website accountancyhorst.nl
Sector
Accountancy/Financiële dienstverlening
Start:
1 april 2011
Activiteiten
Lemmen & Keijsers
Accountancy is een jong en
dynamisch accountantskantoor
gevestigd in de gemeente Horst
aan de Maas. Persoonlijke
aanpak en een heldere kijk op
zaken maken Lemmen & Keijsers
Accountancy een uitstekende
partij voor alle aangelegenheden op het gebied van accountancy, belastingen, bedrijfsadviezen en loonadministratie.
Doelgroep
Ons team heeft jarenlange
ervaring op het vakgebied van
organisaties in de meest
uiteenlopende branches binnen
het MKB, in de disciplines
accountancy, administratie,
fiscaal en advies. Van startende
ondernemers tot grote MKB
bedrijven en ook particulieren
behoren tot de doelgroep, voor
onder andere het verzorgen van
hun aangiften inkomstenbelasting. Lemmen & Keijsers
Accountancy streeft een
intensieve communicatie na
tussen de ondernemer en haar
mensen waarbij duidelijke en
praktijkgerichte oplossingen
kunnen worden verwacht.
Onderscheidend vermogen
De mensen achter Lemmen &
Keijsers Accountancy staan dicht
bij de ondernemer. Dit wordt
bereikt door vast te houden aan
twee kernwaarden: helder en
persoonlijk. Helderheid in
advies, maar ook heldere en
scherpe uurtarieven waarbij
vaste prijsafspraken gemaakt
kunnen worden. Persoonlijk in
de contacten met de klanten,
maar ook betrokken bij zijn of
haar successen en problemen. De
klant staat centraal en het is
belangrijk dat de klant snel
wordt geholpen. Klanten hebben
binnen het kantoor één vast
aanspreekpunt. Om kennis op
niveau te houden en om te
blijven ontwikkelen worden de
nodige cursussen en trainingen
gevolgd. Bij Lemmen & Keijsers
Accountancy zijn gecertificeerde
accountants werkzaam die zijn
ingeschreven in het accountantsregister bij de beroepsorganisatie voor accountants NOvAA.
Kortom: Lemmen & Keijsers
Accountancy levert financieel
maatwerk door de heldere en
persoonlijke manier van aanpak.
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Dagtocht KBO Horst naar
Wittem en Voerstreek
De KBO Horst organiseert op dinsdag 4 oktober een dagtocht naar
Wittem en de Voerstreek in België.
Op het programma staan
onder meer een heilige mis in de
Kloosterkerk in Wittem, een bezoek
aan het Drielandenpunt in Vaals

en een proeverij. Opgeven kan
op donderdag 22 september van
13.30 tot 14.30 uur in de refter van
’t Gasthoes.

15
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Horster mannenkoor start
nieuw seizoen
In september vindt de aftrap van het nieuwe zangseizoen plaats voor het Horster mannenkoor. Zij werken weer
volop aan nieuwe muziekwerken die het komend jaar bij diverse optredens ten gehore gebracht gaan worden.
Op het programma staan onder andere de traditionele kerst- en voorjaarsconcerten, maar ook tijdens de Floriade
2012 zal het Horster Mannenkoor niet ontbreken. De afsluiting zal het ’Gortmeulenconcert´ zijn op landgoed de
Gortmeule in Horst.

Breakdanceworkshops in
Melderslo
Om jongeren de kans te geven kennis te maken met breakdance
biedt dansvereniging All 4 You uit Melderslo in samenwerking met
Synthese Jongerenwerk op vrijdag 7, 14 en 21 oktober breakdanceworkshops aan. Deze lessen zijn bedoeld voor jongeren van 12 jaar en ouder
uit Melderslo en omgeving.
De locatie van de breakdancelessen is MFC De Zwingel in Melderslo.
De lessen worden gegeven van
20.00 tot 21.00 uur. In deze lessen
is er naast verschillende moves
als Windmill, Airflare, Headspin en
freezes ook aandacht voor dansen
op muziek en kracht- en lenigheidstraining. Breakdance is ontstaan in

de late jaren 70 en begin jaren 80
in de zwarte achterstandswijken in
New York. Bewegingen en technieken
uit Afrikaanse dansen, capoeira en
acrobatiek smelten samen in breakdance.
Voor meer informatie of opgave
mail naar leon-yvonne@hetnet.nl of
kijk op www.allforyoudance.nl

Nieuw seizoen hobbygilde
Het hobbygilde Horst en omstreken start op 21 september met een
nieuw cursusjaar. Het gilde is een vrijwilligersorganisatie die cursussen
verzorgt op sociaal, cultureel en sportief gebied. De cursussen worden
verzorgd door vrijwilligers die vanuit hun bekwaamheid hun kennis en
vaardigheden willen overdragen.
Het hobbygilde Horst heeft een
zeer uiteenlopend aanbod aan cursussen, waaronder moderne talen zoals
Engels en Italiaans, beeldhouwen,
schilderen, keramieken, bridgen, volleyballen en computeren. Met ingang
van het nieuwe cursusjaar worden
daar Powertex en bewegen op muziek aan toegevoegd.
Het merendeel van de cursisten

bestaat uit 50-plussers maar ook
jongeren kunnen deelnemen.
De cursussen worden overdag en ’s avonds gegeven. Enkele
kortdurende cursussen starten twee
keer per jaar, in september en in januari. Voor meer informatie of opgave
bel tussen 17.00 en 19.00 uur naar
077 398 89 15 of kijk op
www.hobbygilde.nl

Bijeenkomst voor
mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert op 20 september in de
gemeente Horst aan de Maas voor mantelzorgers een voorlichtingsbijeenkomst over het Patiënten Service Bureau van VieCuri.
Mevrouw Benders en de heer
Cuppen werken bij het Patiënten
Servicebureau van VieCuri en verzorgen een presentatie. Zij gaan hierbij
nader in op de mogelijkheden van
patiëntenvoorlichting. Onderwerpen
die hierbij aan de orde komen zijn
bijvoorbeeld klachtenbemiddeling en

klachtenopvang, patiëntenvoorlichting
en een klanttevredenheidsonderzoek.
De bijeenkomst begint om
19.00 uur en is bedoeld voor alle
mantelzorgers uit de gemeente.
Opgave kan tot maandag 19 september via horst@synthese.nl of bel naar
077 397 85 00.

Nieuwe groepen
Peelrunners
Dit seizoen start lopersgroep de Peelrunners uit Horst op 27 en 29
september met een nieuwe groep lopers. De groepen zijn bedoeld voor
beginnende en gevorderde lopers. De Peelrunners zijn van mening dat
samen lopen leuker is, omdat je elkaar dan stimuleert en motiveert.
De trainers van de Peelrunners
zijn erbij om de lopers te ondersteunen met gevarieerde trainingen.
Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan het op een ontspannen manier opbouwen van het uithoudingsvermogen, zodat bijna ongemerkt het

hardlopen gemakkelijker gaat en het
langer wordt volgehouden. Ook voor
lopers die onder begeleiding voor de
Venloop willen trainen zijn de groepen van de Peelrunners geschikt.
Opgave kan via een mail naar
jacgeurts@ziggo.nl

Het begin van het seizoen is het
vervolg op het succesvolle internationale concours in Lindenholzhausen,
waar het Horster mannenkoor een
bronzen medaille in ontvangst mocht
nemen. Het begin van het nieuwe
seizoen is ook een uitstekende gelegenheid voor potentiële zangers om

kennis te maken met de zangvereniging. Geïnteresseerden kunnen een half
jaar gratis proeven van alle facetten
van het zingen bij het Horster mannenkoor. Een scholingsgroep is een van
de mogelijkheden voor nieuwe zangers
om kennis te maken en zangtechniek
en muziekkennis te vergaren.

Mannen die serieuze belangstelling
hebben en kennis willen maken met
het Horster mannenkoor zijn iedere
dinsdag tussen 20.00 en 22.15 uur
welkom in het repetitielokaal De Leste
Geulde in Horst. Voor meer informatie
bel het secretariaat, 077 398 41 90 of
kijk op www.horstermannenkoor.nl
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Privéconcert
Jeugdharmonie Sevenum
Afgelopen zondag heeft Jeugdharmonie de Unie een benefietconcert gegeven voor vriendengroep Atletico Cool
Box (ACB) in Sevenum. Die vriendengroep kocht het tuinconcert vorig jaar tijdens de dienstenveiling van Harmonie
de Unie.
Het concert werd zondag
11 september gegeven in de tuin van
Eric en Rudy Tielen op de Peperstraat
in Sevenum. De familie Tielen had
gezorgd dat ook de inwendige mens
niks tekort kwam.
Het concert was een daverend
succes. Deze dienst was bij de veiling
gekocht voor ongeveer tien mensen,

maar er kwam veertig man publiek
opdagen. Daarna werd nog een
andere dienst van de veiling ingevuld,
namelijk een huifkartocht verzorgd
door Jan van Berger Ber, van Bergerhof,
die de twintig aanwezige kinderen
een onvergetelijke middag bezorgde.
De dienstenveiling zal in 2012 weer
plaatsvinden.

De jeugdharmonie van Sevenum
telt een dertigtal leden, die momenteel
aan het oefenen zijn voor een optreden
met verschillende andere jeugdharmonieën op 20 november in Roggel.
De jeugdharmonie bestaat reeds
enkele jaren, maar nieuwe leden
zijn altijd welkom. Opgeven kan via
voorzitter@harmonieunie.nl

Leden WBE Sevenum
herkenbaar
Wie in het bos of de weide een auto tegenkomt met het bordje wildbeheer achter de voorruit weet voortaan dat hier leden van de
Wildbeheereenheid (WBE) Sevenum aan het werk zijn. Een WBE is een
samenwerkingsverband van jagers, boeren en grond- en boseigenaren en
heeft een taak op het gebied van instandhouding, bescherming en verzorging van de aanwezige fauna.
Tijdens de viering van het 20-jarig
bestaan van de WBE in Sevenum op
10 september ontvingen alle leden
van de WBE het bordje met de tekst
‘Wildbeheer’ en het logo van WBE
Sevenum. Het bordje kan met een zuignap achter de voorruit worden bevestigd
en heeft een signaalfunctie voor wandelaars en fietsers. Volgens het bestuur
van de WBE zorgt het bordje voor meer

begrip en herkenbaarheid tijdens de
werkzaamheden in het veld.
De werkzaamheden van de WBE
kunnen bestaan uit het bestrijden en
voorkomen van wildschade, het tellen
van verschillende diersoorten, het plaatsen van reewildspiegels en wildreflectoren of het onderhouden van de natuur.
WBE Sevenum beheert het grondgebied
in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.

Nationale Burendag 2011

‘Koppen bij elkaar‘

Heb je een leuk idee voor de nationale Burendag?
Dan is het mogelijk een bijdrage te vragen uit het fonds Leefbaarheid van Wonen Limburg.
Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren dit jaar
voor de 6e keer de nationale Burendag. Dit jaar is dat
op 23, 24 of 25 september met als thema: ‘de koppen
bij elkaar’. Het idee van Burendag is om mensen dichter
bij elkaar te brengen. In 2010 deden in Nederland
maar liefst 1 miljoen mensen mee die allemaal leuke
activiteiten in hun buurt organiseerden!
Wonen Limburg vindt het belangrijk om de leefbaarheid
in de buurten te stimuleren en mensen bij elkaar te
brengen. De nationale Burendag is een goed initiatief
dat hieraan bijdraagt. Daarom ondersteunt Wonen
Limburg ook leuke ideeën voor de Burendag.
Dus woon je in de gemeente Horst aan de Maas?
Heb je een leuk idee voor de nationale Burendag?
Stuur dan een mail naar Inge.Nabbe@wonenlimburg.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met kantoor Horst via (077) 397 42 00.
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
Horst@wonenlimburg.nl

Kijk op www.wonenlimburg.nl
of op www.burendag.nl

T (077) 397 42 00
Service onderhoud: 0800 966 36 65 (gratis)
www.wonenlimburg.nl

mooi haar
Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

www.kapperscompanyhorst.nl
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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.

Jan Kurver
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Horst ontmoet onze HALLO-verslaggever Jan Kurver. Het voormalig
hoofd van de Hegelsomse basisschool is getrouwd met Lida Bekker. Zowel
Jan en Lida zijn allebei 76 jaar oud. Jan wordt deze week Geplukt.

Vegetarische
geroosterde
paprikasalade

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 200°C;
• halveer de paprika’s en verwijder
de zaadbol en zaadlijsten;
• leg de paprika met het vel naar
boven in de oven;
• laat de paprika’s ongeveer 30
minuten garen tot het vel zwarte
blaasjes krijgt;
• laat de paprika’s nu afkoelen in
een gesloten plastic zak zodat het
vel los kan laten;
• haal dan het vel eraf en snij de
paprika’s in repen en doe deze in
een kom;
• pel en snipper de knoflook en de
sjalotten;
• verhit de olie in een koekenpan en
fruit de knoflook en sjalot zachtjes
aan;
• voeg hierbij de tijm toe;
• voeg het mengsel bij de paprika
en breng dit op smaak met peper
en zout;
• dresseer de salade op een bord en
bestrooi deze met basilicum;
• serveer er eventueel geroosterd
brood en frisse sla bij.

bied hebben, alleen jammer dat er
soms lange tijd winkels leeg staan.”
Het mooiste plekje in Horst is volgens
Jan het Wilhelminaplein. “Dat is na de
laatste nieuwbouw en reconstructie
erg mooi geworden. Maar binnen de
gemeente Horst aan de Maas zijn vele
mooie plekjes. Het is een lust om door
de kernen te fietsen”, aldus Jan.
Kurver is geen tv-fanaat. Nieuws en
sport hebben zijn belangstelling maar
hij blijft voor geen enkel programma
thuis. Naar films met geweld, science
fiction of thrillers kijkt hij niet. Een
echte hekel aan iets heeft hij niet maar
zwerfvuil op straat, bij fietsroutes en in
bossen ergeren hem. Hem midden in de
nacht voor iets wakker maken mag niet.
“Ik hou van acht uur slapen”, zegt hij.
Jan heeft mooie herinneringen, al kan
Op sportgebied is Jan zijn hele
hij niet kiezen welke dag bijzonder was.
leven al actief. “Als jongen was ik lid
van een gymnastiek- en turnvereniging. “Er zijn veel dagen waar ik met genoegen aan terugdenk. Mijn huwelijksdag,
Later heb ik aan volleybal en atlede geboortes van mijn vier kinderen en
tiek gedaan. Ook heb ik enkele jaren
tien kleinkinderen. De dag waarop ik de
getennist maar een hernia stond een
Speld van Verdienste van de gemeente
tenniscarrière in de weg”, lacht hij.
Horst aan de Maas mocht krijgen, ons
Tegenwoordig bezoekt hij drie keer
50-jarig huwelijksfeest in 2010 en de
per week Wellnesscentre Anco om zijn
onderscheiding van Lid van de Orde van
conditie op peil houden.
Jan woont weliswaar in Horst maar Oranje Nassau afgelopen jaar.”
is ook graag in Hegelsom. In Horst mist
Jan Kurver is een drukbezet gehij niks. “Want wat er niet is, mis je
pensioneerd persoon die er graag met
ook niet”, meent hij. Wat Hegelsom
de caravan op uittrekt en geniet van
betreft: “Hegelsom is een rustig dorp
het op vakantie gaan. Vroeger naar
om te wonen. Nu bij gemeenschapsDuitsland en Frankrijk, tegenwoordig
huis Debije sprake is van een terras
ergens dichter bij huis in Nederland.
zal het centrum er op vooruit gaan.
Een natuur- en vooral ook mensenliefHorst vind ik een gezellig winkelgehebber in hart en nieren.

Op en top vrijwilliger

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Benodigdheden:
2 rode paprika’s
1 sjalot
1 knoflookteen
2 eetlepels olijfolie
½ theelepel verse tijm
½ theelepel gesneden basilicum
Vers gemalen peper en zout

diverse werkgroepen en zelden werd
vergeefs een beroep op hem gedaan.
Zelfs op en rond 5 december was hij als
Goedheiligman present om kinderen
een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen. Een bezoek aan de school voor
speciaal onderwijs werd De Peelhorst
op 4 december vaste prik. Maar Jan
deed nog meer. Hij werd lector bij de
H. Hubertusparochie in Hegelsom en
verzorgt sinds 2000 avondwakes. Het
werk voor de parochie heeft hij uitgebreid met het begeleiden van de acolieten en misdienaars. Hij is hulpkoster
verzorgt de misintenties en de kopij
voor de website en krant. Wanneer tijd
overblijft leest en puzzelt hij graag.

RIX LIMERICK
Kurver heeft zijn hele leven in het
onderwijs gezeten en geniet vanaf
1994 van een vervroegd pensioen. Voor
die tijd was hij 36 jaar werkzaam in het
onderwijs. Jan was onderwijzer op een
lagere school en op een school voor
speciaal onderwijs in Utrecht. In 1972
werd hij benoemd tot hoofd van de
H. Hartschool in Hegelsom en verhuisde
hij naar Limburg. In 1994 is Jan als
directeur van de basisschool Hegelsom
met pensioen gegaan en sinds die tijd

woont hij in Horst.
Na zijn onderwijsperiode was er
ruimte voor hobby’s. “Ik ben toen
lid geworden van de Gemengde
Zangvereniging Egelsheim. Samen
met een van de alten zorg ik ervoor
dat alle leden op tijd de partituren
krijgen. Verder ben ik redactielid
van het clubblad Stèkelkes”, aldus
Jan. Ook werd hij lid van het LGOG
(Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap) Kring Terhorst. Hij zat in

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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HALLO van afgelopen week: NK Grasmaaierrace in Lottum

Fanatieke kaerels, ni zo’n lui-je,
Waat die mit en graasmesjien dui-je!
Scheure op gazonne,
En di haet gewonne,
Di lot d’r echt gen graas ovver grui-je.

10 t/m 24 september 2011.
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Derix

De Echte Bakker

Kerkstraat 14, Horst
T 077 3981085

15
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opinie 13

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.

Huurproblematiek wordt aangepakt
Vanuit de samenleving bereiken ons al geruime tijd signalen dat het
steeds moeilijker is om een sociale huurwoning te vinden. Dit blijkt ook uit
gesprekken die we hebben gehad, onder andere met de huurdersvereniging Noord-Limburg en enkele dorpsraden. In Horst aan de Maas zijn
ongeveer 2.500 huurhuizen beschikbaar, waarvan er nagenoeg geen leeg
staan. Dit heeft lange wachtlijsten tot gevolg. Het aantal huurders of
gezinnen die op de wachtlijst staan in de hele gemeente is ongeveer 150.
In dit aantal zijn naar schatting 100 gezinnen van arbeidsmigranten niet
verwerkt. In totaal wachten ongeveer 250 gezinnen op toekenning van
een huurwoning. Grofweg een tekort van zo’n 10%.
Doordat er geen huurhuizen
gebouwd worden in de kleinere
kernen ontstaan ook daar tekorten.
Dit gaat ons inziens ten koste van de
leefbaarheid in de dorpen, omdat
vooral starters, jonge gezinnen en

senioren gedwongen worden om
naar grotere kernen of zelfs buiten de
gemeente te verhuizen. Voor het CDA
een ongewenste situatie.
Een bijkomend probleem is een
nieuwe EU-regel. Gezinnen met een

gezamenlijk inkomen dat hoger is dan
33.000 euro komen niet meer in aanmerking voor een (sociale) huurwoning.
Daardoor wordt deze groep gezinnen
buitenspel gezet op woongebied. Met
dit inkomen is het erg moeilijk of zelfs
onmogelijk om een huis te kopen of om
particulier te huren.
Als CDA willen we bereiken dat de
achterstand binnen de huursector wordt
weggewerkt in alle kernen van Horst
aan de Maas en dat er een oplossing
wordt geboden aan huurders die niet in
aanmerking komen voor een (sociale)
huurwoning, doordat het gezamenlijk
inkomen net boven de 33.000 euro
uitkomt.

HET
NIEUW
LEVENS
!
TESTAMENT!
Wie regelt uw zaken als u door ziekte, dementie of een
ongeval uw zaken niet meer zelf kunt regelen? Wat zijn uw
wensen voor medische behandeling? Wilt u nog iets anders
vastleggen voor het geval u het niet meer zelf kunt doen?
U kunt dit regelen in uw levenstestament.
Een levenstestament is geldig als u leeft, en u kunt dit naast
een normaal testament maken (dat pas werkt als u overlijdt).
Bel met ons kantoor om een afspraak te maken.We bespreken
dan wat het levenstestament voor u kan betekenen.

Novitas Notariaat • Stoktstraat 2 in Horst • tel 077-3971515

www.novitasnotariaat.nl
Wij zijn ook op maandagavond open van 18.00 tot 20.00 uur

Uitgangspunten voor het CDA zijn
dat mensen met vermogen die huren
moeten worden gestimuleerd een woning te kopen of over te stappen naar
een woning in de middel of hogere
huursector; dat gemeenschapsbijdragen
voor de sociale huursector terecht komen bij mensen die het echt nodig hebben; en dat er naar behoefte, duurzaam
en levensbestendig wordt gebouwd.
Het CDA zal op korte termijn oplossingen vragen aan het college, maar
ook zelf oplossingsrichtingen aandragen
om deze problematiek op te lossen. Wij
houden u op de hoogte.
Namens de CDA-fractie,
Eric Brouwers

Hallo!
Welkom in de wereld van
de Kleine Hint! Je vindt hier o.a. leuke
geboortekaartjes en kinderschilderijtjes.

www.dekleinehint.nl

van Vlattenstraat 167, Sevenum
077 - 467 02 21 • info@dekleinehint.nl

Crist Coppens
Gepaneerde schnitzels
4 stuks € 5,50
KERMISAANBIEDINGEN:
Half-om-half gehakt
2 x 500 gram € 5,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bespreking Poll week 35

Centrumstewards maken het centrum van Horst gastvrijer
Met de stelling ‘centrumstewards maken het centrum van Horst gastvrijer’
was slechts 39% van alle stemmers het eens. Bijna tweederde, 61%, van de
stemmers was het niet eens met de stelling. Het jongste wapenfeit van het
centrummanagement Horst is de inzet van centrumstewards. Vier mannen
en vrouwen gaan vanaf zondag 4 september elke dag tijdens de reguliere
winkelopeningstijden en koopzondagen de straat op om bezoekers van het

centrum te informeren over zaken als parkeergelegenheid, winkelaanbod
en horecavoorzieningen. Een van de reacties luidde dat centrumstewards
te gekunsteld zijn en averechts werken. Volgens een stemmer is aanspraak
van de plaatselijke bevolking genoeg om zich te profileren. Hij vindt dit veel
authentieker dan de promotionele verwelkoming die de centrumstewards in
zijn ogen zijn.

Er komen vragen op waarom banken niet eerder met informatie
naar buiten zijn gekomen of hun klanten nog niet gewaarschuwd
hebben. Wat vindt U? eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Afgelopen week werd bekend dat enkele inwoners van Horst aan de Maas
het slachtoffer zijn geworden van fraude tijdens het internetbankieren.
Door een virus op de computer wordt het betalingsverkeer omgeleid naar een
nepwebsite. Hierdoor werd bij een gedupeerde 10.000 euro van de rekening
afgeschreven.
De fraude is voor gebruikers vrij moeilijk te achterhalen. Op het oog
ziet alles er hetzelfde uit, maar wanneer er verkeer met de bank wordt

uitgewisseld kunnen de fraudeurs dus toeslaan en geld van de rekening
afboeken. In België zijn gevallen van deze manier van frauderen gemeld en
nu dus ook in Horst aan de Maas. IT-specialisten raden aan om goed op te
letten en bij twijfel de transactie af te breken en de bank te bellen. Omdat het
moeilijk te zien is of men op de veilige website of op de nepvariant zit, zeggen
sommige mensen tijdelijk te stoppen met internetbankieren. Anderen maken
zich minder zorgen of kunnen simpelweg niet zonder. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Ouders moeten meer betrokken worden bij het terugdringen van ziekteverzuim
op middelbare scholen > eens 94% oneens 6%

Cactus
Column

Dansen

In Venray hebben ze het
geprobeerd: ouderen laten
dansen op een dansvloer bij het
Schouwburgplein. Zelfs de
aanwezigheid van Olga
Commandeur bracht geen
tientallen ouderen op de been.
Slechts een paar senioren
durfden het aan. Dat moet in
Horst aan de Maas natuurlijk
anders. Zondagmiddag 4
september was het uitermate
druk in het winkelcentrum
waarbij ongetwijfeld het
Wilhelminaplein de kroon
spande. Het bezoek aan de
diverse geopende winkels viel
tegen maar dat kon ook aan het
fraaie weer liggen, daar is
tegenwoordig veel te weinig van
in de aanbieding. Maar goed,
het Wilhelminaplein vormde bij
uitstek een prachtig decor voor
dansjes op muziek van diverse
Tiroler-muzikanten. Een idee
voor volgend jaar? En dansen om
het Gouden Kalf is toch véél
aardiger dan een Dance
Macabre, alhoewel de vertoning
in het gemeentehuis om de
subsidiepotten daar alle aanleiding toe gaf. Je zult als verenigingsbestuurder maar oplettend
zitten te luisteren naar de
diverse raadsleden. Het zweet
breekt je uit en de in het
verleden voorgestelde inkomstendervingen die dan weer wél
en dan weer niet doorgaan doen
denken aan de bekende
komedianten die voorbijtrekken.
Maar goed, er is nog hoop want
in oktober komt de raad met een
definitief oordeel. Als B&W het
tegen die tijd inmiddels eens
zijn want er zal bezuinigd
moeten worden, hoe de dans
ook afloopt. De diverse plaatselijke viervoeters, groot en klein,
zullen in elk geval een gat in de
lucht springen. Ze kunnen niet
meer naar hun uitlaatplek aan
de Meerendonkstraat, omdat
deze is opgeheven. En daarom
moeten de baasjes en bazinnetjes gewoon weer met hun
blafkeesjes over de grasperken
dollen die daar hun plasjes en
erger kwijt kunnen.
Aanwonende kindertjes moeten
dan maar beter op de rollende
drollen gaan letten en gewoon
vrij en blij blijven dansen, de
gemeente kan ook niet op álles
letten!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
15 september 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten.
Op dinsdag 20 september 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeen-

tehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de tegen verleende omgevingsvergunning aan de Steenstraat te Horst.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de ambtshalve uitschrijving GBA.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. P.
Schrijver, tel. (077)477 97 77.

Dienstenaanbod
Jeugdgezondheidszorg
op één centrale plus-locatie
Het aantal locaties waar jeugdgezondheidszorg (0 tot 4 jaar) binnen de gemeente Horst
aan de Maas aangeboden wordt, zal worden
teruggebracht van drie naar één. Het nieuwe
centrale consultatiebureau-plus komt waarschijnlijk aan de Deken Creemersstraat in
Horst.
Deze centrale plus-locatie locatie zal ingericht
zijn naar de normen van vandaag en álle onderzoeken bieden op JGZ-vlak (dus geen doorverwijzingen meer naar grotere locaties in Venray/
Venlo voor verder onderzoek).
Daarnaast zal door de mogelijkheid van
samenwerking met organisaties en disciplines
binnen één locatie de kwaliteit van adviezen en
begeleiding toenemen.
Ook biedt een centrale plus-locatie op alle
dagdelen consultatiebureau, dus meer
afspraakmogelijkheden voor ouders.
Momenteel wordt de overstap naar de nieuwe

locatie voorbereid. Totdat deze centrale pluslocatie een feit is, verandert er niets en blijven
alle spreekuren op de huidige locaties.
Omdat in Sevenum en Tienray consultatiebureaus gevestigd zijn worden jonge ouders en
andere geïnteresseerden tijdens een informatieve avond over de ontwikkelingen en de verdere
invulling daarvan geïnformeerd.
Op 6 juli jl. is een dergelijke avond in Sevenum
gehouden.
De tweede voorlichtingsavond vindt plaats
op donderdag 22 september a.s. in het
Parochiehuis, Bernadettelaan 10 in Tienray om
19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.
Bezoekers van het consultatiebureau in
Tienray worden schriftelijk uitgenodigd voor de
informatie-avond.
Vanzelfsprekend zijn ook andere belangstellenden van harte welkom op deze avond.

Aanleg jeu de boules baan op het
Past. Vullinghsplein in Grubbenvorst
Er is een aanvraag gedaan voor een jeu de
boules baan op het Past. Vullinghsplein in
Grubbenvorst.
Een geschikte locatie is gevonden. In de

dorpsraadvergadering van 21 september a.s.
zal de locatiekeuze worden toegelicht door
wethouder Wijnhoven. De vergadering begint
om 20.00 uur in ’t Haeren.

20 september 2011:
géén vergadering van de raad!
Op dinsdag 20 september 2011 is het gemeentehuis ’s avonds gesloten.
De gemeenteraad vergadert die avond niet
in verband met kermis in Horst.
Vergaderkalender
Dinsdag 27 september 2011:
commissie Ruimte
Dinsdag 4 oktober 2011:
commissie Samenleving
Dinsdag 11 oktober 2011:
raadsvergadering
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatie-

hoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Informatieavond fietspad
Horst - Broekhuizen
Op 22 september aanstaande vindt er in
café-zaal ‘t Paradijs een informatieavond
plaats over de aanleg van een fietspad op de
Broekhuizerdijk, voor zover gelegen tussen
de Rector Mulderstraat en de Meerlosebaan.

De direct betrokkenen hebben inmiddels een
uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.
Start van die bijeenkomst is 19.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst zal ook wethouder
Selen aanwezig zijn.

Inzameling afval
Vrijdag 16 september
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 17 september
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken (10.0014.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 19 september
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 20 september
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 21 september
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray

• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 22 september
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 23 september
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 24 september
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

De afgelopen weken openden weer een aantal nieuwe zaken hun deuren. Zoals gebruike
lijk ontvingen de ondernemers een felicitatie en een bloemetje van de gemeente Horst aan de Maas. In dat kader bezocht wethouder Selen
de eigenaren van Maas en Peel Makelaardij en Taxaties aan de Helmissenstraat 24 in Broekhuizen, kapsalon Pikasso aan de Speulhofsbaan 67-A in Meterik en Blinq Hair & Nails, Emmastraat 23 in Horst.

Inschrijfperiode verlengd tot 9 oktober

Nog steeds kans op glasvezel
Tijdens de afgelopen weken konden de
inwoners van Horst aan de Maas kiezen
voor de aanleg van glasvezel.
Hoewel velen zich hebben aangemeld is het
vereiste percentage van 30% nog niet bereikt. Om Horst aan de Maas nog een kans te
bieden, wordt de inschrijfperiode verlengd
tot 9 oktober. Daarna zal duidelijk zijn of
er genoeg inschrijvingen zijn om te starten
met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week
hebben betrekking op het volgende.

Kronenberg
Peelstraat 10

America
Hoebertweg 1
Hofweg 22

Melderslo
Blaktweg 20
Lochtstraat ongenummerd
Mathijs Claassenstraat 7
Achter de Pastorie ongen.
Denenweg 30

Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 50

Lottum
Zandterweg 26
Meerlo
Hoofdstraat 74
Irenestraat 1

Meterik
Bergsteeg 1-3

Grubbenvorst
Burg. Cremersstraat 29
Californischeweg 10b
Kromboschweg 1

Sevenum
Dorperweiden 71
De Hees (Wet voorkeursrecht gemeenten)
Snelkensstraat 9
Laarweg 6
Pastoor Vullinghsstraat 19
Helenaveenseweg 13
Helenaveenseweg 13A

Horst
Kermis Horst
Steenstraat 11
Almeweg 9
Stationsstraat 90
Energiestraat 16
Gastendonkstraat 17
Venrayseweg 19
wilhelminaplein 10

Swolgen
Hulsweg 3
Donkerhoek 4

Horst aan de Maas
Algemene subsidieverordening

Tienray
Swolgenseweg 25

Aanmelden sport en
spelinstuif 2011/ 2012
Dit jaar wordt er door de gemeente Horst aan
de Maas weer een sport en spelinstuif georganiseerd.
Het betreft diverse sportieve woensdagmiddagen van november 2011 tot en met mei 2012.
Voor het eerst is dit niet alleen voor kinderen
uit groep 3/4, maar ook voor de kinderen uit
groep 5/6! De sport- en spelinstuif van Horst
aan de Maas zal ook dit schooljaar weer
diversen leuke en vooral sportieve sporten
aanbieden. De sportverenigingen zullen weer
hun beste beentje voorzetten om alle kinderen
die dit schooljaar in de groepen 3 t/m 6 van de
basisscholen binnen de gemeente Horst aan de
Maas zitten veel sportplezier te laten beleven.
Om uw kind op te geven voor de sport- en spel

instuif 2011/2012 gaat u naar de
website van de gemeente Horst aan de Maas
( www.horstaandemaas.nl ). Onder het kopje
Sport aan de Maas vindt u het inschrijfformulier om u kind digitaal aan te melden. Op het
formulier kunt u aangeven waar en welke data
uw kind graag wil deelnemen aan de sport- en
spelinstuif. Ook is er de mogelijkheid het formulier te printen en per post te versturen. Formulier
graag zo volledig mogelijk invullen. Na opgave
wordt u verder geïnformeerd via de Sport aan
de Maas nieuwsbrief en per email.
Voor vragen of informatie kunt u contact
opnemen met: Liesbeth Houwen,
tel. 077 477 97 77, of per mail
gemeente@horstaandemaas.nl

Zonnebloem- en pompoenwedstrijd 2011
De meetgegevens worden gepubliceerd op de website van de gemeente Horst aan de Maas,
www.horstaandemaas.nl.

Krijgt Horst aan de Maas glasvezel?
Heeft Horst aan de Maas op 9 oktober niet
voldoende inschrijvingen voor glasvezel, dan
kan het jaren duren voordat de gemeente weer
aan de beurt is.
Inwoners van Horst aan de Maas hebben
nog tot 9 oktober de kans om een keuze te
maken uit de aanbiedingen van de serviceproviders KPN, OnsBrabantNet en Lijbrandt. Een
belangrijke voorwaarde voor de komst van het
glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas, is dat
alle kernen afzonderlijk moeten kiezen voor
glasvezel.
Als 30% van de huishoudens van
de dorpen in het aansluitgebied een glasvezelabonnement afsluit bij één van de deelnemende
aanbieders van internet, tv en telefonie, komt
er een glasvezelnetwerk. Dorpen waar 30%
inschrijvingen niet worden gehaald, worden niet
aangesloten.
Waarom 30%?
Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk is
een enorme investering nodig. Daarom wil
Reggefiber graag een garantie dat er ook
gebruikt van wordt gemaakt. Wanneer 30% van
de huishoudens kiest voor een glasvezelabonnement bij een van de deelnemende serviceproviders, start Reggefiber met de aanleg van het
netwerk.
In één keer aangesloten op de toekomst.

De huidige kabel werd zo’n 30 jaar geleden
aangelegd, toen internet en digitale tv nog niet
bestonden. En het zal niet lang meer duren
voordat de grenzen van de capaciteit in zicht
komen. De opvolger is glasvezel.
Glasvezel kan oneindige hoeveelheden
informatie verwerken en dat met de snelheid
van het licht. Daarnaast krijgt men superieur
beeld en geluid op uw tv en tal van nieuwe
diensten op het gebied van werken, leren en
ontspannen. Zonder dat het meer kost dan
men nu gewend is!
Uitgesteld activeren
Heeft men kortgeleden een abonnement
afgesloten bij een leverancier op de kabel?
Ook dan kunnen zij zich nu inschrijven voor een
glasvezelabonnement. Om te voorkomen dat
men dubbele abonnementskosten betaalt, is er
een mogelijkheid tot uitgesteld activeren.
Dit houdt in dat de serviceprovider het glasvezel-abonnement op een later moment activeert.
Men blijft gedurende de contractperiode bij zijn
of haar de huidige leverancier. Tot 12 maanden
na het aansluiten van de woning, kan men het
glasvezelabonnement in laten gaan. Vanaf dat
moment gaat men pas voor het glasvezelabonnement betalen.
Kiezen voor glasvezel
Een abonnement afsluiten bij de serviceproviders kan ook online via www.eindelijkglasvezel.
nl/horst-aan-de-maas. Bezoek de glasvezelwinkel aan de Kerkstraat 5 in Horst voor een
persoonlijk en onafhankelijk advies.
Heeft Horst aan de Maas op 9 oktober voldoende aanmeldingen, dan wordt Horst aan
de Maas als een van de eerste gemeenten op
de toekomst aangesloten. En kunnen inwoners
gaan genieten van de vele voordelen die glasvezel te bieden heeft.

Spoedeisende meldingen
buiten kantooruren
Hebt u meldingen of klachten over de woon- en
leefomgeving? Op www.horstaandemaas.nl is
een eenvoudig formulier beschikbaar om deze
zaken te melden.
Meldingen over groenbeheer, onderhoud van
wegen en openbare ruimte, riolering, speelgelegenheid, vandalisme, verlichting, huisvuil
en honden kunnen op deze manier snel en
doeltreffend binnen de gemeentelijke organisatie worden opgepakt. De gemeente doet er
alles aan om uw melding zo snel mogelijk af te
handelen.
Calamiteitennummer
Spoedeisende zaken kunnen natuurlijk telefonisch doorgegeven worden. Buiten kantooruren
(’s avonds, in het weekend en tijdens feestdagen) is er een speciaal calamiteitennummer
beschikbaar. Dit nummer wordt vermeld op de
website van de gemeente. Als u buiten kantooruren met de gemeente belt, wordt u doorverwezen naar dit nummer.
Wat is spoedeisend?
Helaas komt het voor dat via dit calamiteitennummer ook zaken gemeld worden die geen
spoedeisend karakter hebben. Gevolg daarvan
is dat de dienstdoende medewerker hiermee
onnodig wordt belast en dat er onnodige kosten

worden gemaakt. Bovendien kan onze medewerker op dat moment niet reageren op een
mogelijke melding die wel spoedeisend is.
Wat verstaan we onder spoedeisend karakter
buiten kantooruren, in het weekeind of tijdens
feestdagen?
In feite gaat het hier uitsluitend om gevallen,
waarbij een direct gevaar voor mens en omgeving dreigt.
Dat kan zijn een gat in de weg, een obstakel of
olie op het wegdek, directe overlast in woning of
bedrijf als gevolg van een rioolstoring of loshangende takken.
Voorbeelden van zaken die geen spoedeisend
karakter hebben zijn stankoverlast, een brandende rode lamp op een rioolgemaal of dode
dieren langs de weg. Deze situaties kunt u via
de website of telefonisch binnen de reguliere
werktijden melden.
Voorkom onnodige kosten
Om de calamiteitendienst niet onnodig te
belasten en om onnodige kosten te voorkomen,
vragen wij iedereen dringend met het bovenstaande rekening te houden. Als de calamiteitendienst buiten kantooruren ingezet wordt voor
een niet spoedeisende melding, dan worden
de gemaakte kosten in rekening gebracht bij de
melder.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens

de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag tussen 13.15 uur en 16.30
uur. Bovendien kan met telefonisch een afspraak
maken voor andere dagen van de week. Als u een
‘afspraak op maat’ heeft gemaakt, wordt u met
voorrang geholpen.
U kunt de afspraak via het callcenter (tel.
077 477 97 77) indienen of via de website een
afspraak maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee
houden dat u bij de afdeling Burgerzaken een
geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of
rijbewijs) nodig hebt.
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15 VRAGEN aan Max Linders

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Max Linders
17 jaar
Sevenum
CIOS Venlo/Sittard

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Het eerste wat ik me kan herinneren
als kind is het spelen met mijn twee
broers, thuis en rondom het huis. We
hebben een grote tuin en veel plaats
dus er was altijd plek genoeg om ons de
hele dag te vermaken. Het liefst deden
we natuurlijk dingen die eigenlijk niet
mochten. We haalden altijd veel streken
uit. Ook bouwden we veel hutten, daar
konden we dan weken mee bezig zijn.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Haha, wat een vraag. Even denken.
Ik heb veel smoesjes bedacht om bij
leraren er onderuit te komen. Ik zal
een voorbeeld noemen: de stroom was

uitgevallen, waardoor mijn wekker het
niet meer deed. Hierdoor was ik al aan
de late kant. Toen ik de straat uit fietste
zag ik dat mijn band lek was. Ik moest
dus eerst weer terug naar huis om een
andere fiets te pakken, maar helaas kon
ik niet snel de sleutel van de andere
fiets vinden. Toen ik die eindelijk had
en ik onderweg was had ik enorme
tegenwind, waardoor ik geen tempo
kon maken.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou wel willen kunnen vliegen. Zo
hoef ik niet meer te wachten op het
verkeer en kan ik overal snel aanwezig
zijn. Dan hoef ik dus ook geen smoesjes
meer te bedenken voor leraren, als ik te
laat uit bed kom.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
De Bounty-eilanden. Dan kan ik zo vanuit
mijn slaapkamerraam de zee induiken.

Waarop ben je het meest trots?
Dat ik afgelopen jaar mijn diploma
gehaald heb, daar ben ik trots op!
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Heilige Antonius van Rowwen Hèze,
omdat ik de zin ’Beater verleeze dan
daat ge ‘t noeit hed gehad’ een mooie
uitdrukking vind.
Als je de komende 24 uur man/vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dan blijf ik in bed liggen, totdat de 24
uur om zijn, haha! Ik word al misselijk
bij de gedachten dat ik dan een half uur
eerder op moet staan om te bedenken
wat ik die dag aan zal doen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Jumpen! Ik was een actieve jumper. We
hadden met een groepje een eigen site
met filmpjes waar we onze jumptalenten lieten zien en we hadden veel
optredens.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dat zou dan Australië zijn. Dit land heeft
volgens mij ongeveer dezelfde cultuur
als Nederland, en die cultuur bevalt me
wel.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Afgelopen week zag ik midden op straat
een auto op zijn kop liggen. Ik heb
toen de bestuurders er zo snel mogelijk
uitgehaald en iemand anders belde de
ambulance. De mevrouw was gelukkig
niet ernstig gewond, maar is uiteindelijk
wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Cafetaria ’t Centrum. Oftewel in het
’Zearums’ Lee.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Slangen en spinnen zijn niet mijn
favoriete dieren. Maar eigenlijk heb ik
er niet echt behoefte aan om deze angst
te overwinnen. Ik ga er namelijk niet
vanuit dat ik binnenkort een keer een
slang tegenkom.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst rustig aan wakker worden. Dan
heerlijk wat eten met familie en ’s
avonds uitgaan tot in de vroege uurtjes.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Niet. Tatoeages zijn niet mijn ding. Ze
kunnen we heel erg mooi zijn hoor,
maar ik vind dat ik dan mijn lichaam
verpest.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er over tien jaar uitziet.
Zo kom ik te weten wat er nog op mijn
pad komt, en wat niet.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Specialiteit van het huis

Gebraden spare-ribs
Geldig t/m zaterdag 17 september 2011

VENRAY - HORST

BEN jE AL 16,5 jAAr?
Sla dan je brommerrijbewijs
over en start gelijk
met lessen voor je

AuTOrijBEWijS!
Voor meer info
0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01

Mies
Column
Weekendje
weg
Met alle vriendinnen samen
een weekendje weg, hartstikke
leuk! Maar tegelijkertijd ook
hartstikke moeilijk te plannen.
Toch hebben we het eerste
probleem al opgelost: wonder
boven wonder hebben we een
weekend kunnen vinden
waarin iedereen kan. Nu de
stad en hostel of huis nog.
Een stad vinden voor een
geschikt vriendinnenweekend is
nog niet niks. Allemaal
verschillende ideeën en
meningen en er is zo veel keus.
Heb je de stad eindelijk gekozen,
dan het hostel of huis nog. De
beste methode om dit in één
keer op te lossen is met z’n allen
rond te tafel te gaan zitten. Toch
schijnt dit ook erg lastig te zijn.
Iedereen heeft het hartstikke
druk, een avond met z’n allen is
gewoon onmogelijk te plannen.
Vol goede moed stond er toch
een goede poging op ons
gastenboek. Vrijdagavond voor
het uitgaan stond gepland voor
de vergadering van ons
vriendinnenweekend. Van de tien
waren we uiteindelijk met maar
liefst drie meisjes aanwezig. Goh,
wat een opkomst.
Erg ver kwamen we die avond
dus ook niet. Wel bedachten we
een geniaal plan, dachten we.
Een beetje schrik zal de rest goed
doen en motiveren de volgende
keer wel te komen, hadden wij
het idee. Een bericht met daarin
de mededeling dat wij al geboekt
hadden, omdat de rest ons
blijkbaar zo vertrouwt, gooiden
we online op ons gastenboek. Als
stad kozen we Groningen, zo’n
lekkere uithoek, benieuwd wat
hier de reacties op zijn. Ook stond
er bij dat iedereen nog een
mailtje kreeg met een lijst van
alle kosten. We wisten zeker dat
we ze nu wel hadden laten
schrikken en dat er misschien wel
een beetje commentaar op zou
komen, omdat voor de rest
niemand het huis met
bijbehorende kosten nog had
gezien.
Integendeel. Iedereen was
hartstikke enthousiast en had er
ontzettend veel zin in. Oeps!
Maar we hebben helemaal niks!
Hoe lossen we dit nou op? Nou ja,
dat zien we wel weer. We weten
nu in ieder geval dat er gewoon
geboekt kan worden. We zijn
tenslotte ook met z’n allen, dus
leuk wordt het toch wel.
Mies
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Gezicht van SVEB neemt
afscheid

Nederlaag Melderslo
tegen MVC ’19

Het einde van een tijdperk voor voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Tijdens de komende
jaarvergadering van de vereniging neemt secretaris Pieter Tissen na 37 jaar afscheid.

Pieter Tissen (66) uit Broekhuizen
heeft een lange geschiedenis binnen het voetbal in zijn dorp. Al op zijn
tiende stond hij onder de lat bij de
toenmalige voetbalclub Brughusia. In
1974 werd hij wedstrijdsecretaris en
later nam Tissen als secretaris zitting in het bestuur. Toen Brughusia
in 1990 fuseerde met Excelsior ’18
uit Broekhuizenvorst werd Pieter
Tissen ook secretaris van de nieuwe
vereniging. Het werk van de secretaris beperkte zich echter niet tot de
bestuurskamer. Pieter Tissen was jaren
jeugdleider, leider van het eerste elftal
en reserve scheidsrechter.
Pieter Tissen kijkt tevreden terug
op de in totaal 37 jaar dat hij actief
was binnen Brughusia en later SVEB
“De samenwerking met de rest van het
bestuur was altijd prima, en ook van
de leden heb ik al die jaren weinig last
gehad”, grapt Tissen.
Als hij een hoogtepunt uit die jaren

moet noemen, is dat zonder twijfel de
fusie van Brughusia en Excelsior ’18.
“In die fusie heb ik veel tijd gestoken.
Het was voor ons iets compleet nieuws.
Het was destijds de eerste fusie van
voetbalclubs in Noord-Limburg”, aldus
de secretaris die met tevredenheid
terugkijkt op het samengaan van de
verenigingen. “Die fusie is perfect verlopen. Vroeger was er een flinke strijd
tussen beide verenigingen, maar daar
merk je nu niets meer van.”

Door: Alex de Swart
Het is Melderslo opnieuw niet gelukt om de eerste overwinning in de
4e klasse F binnen te halen. Vorige week werd er ongelukkig van Sparta
verloren. Ditmaal moest Melderslo het onderspit delven tegen de
mannen uit Maasbree.

De scheidend secretaris hoopt dat
het bestuur na zijn afscheid doorgaat
op de ingeslagen weg. “Er wordt veel
werk verzet door het bestuur om de
vereniging draaiend te houden. We
blijven echter een kleine vereniging, dus als er een nieuwe fusie moet
komen, dan moet het bestuur daar ook
achter staan.”

Melderslo ging de strijd aan
tegen kampioenskandidaat MVC
’19. Melderslo was in het begin van
de wedstrijd de betere ploeg. Al na
10 minuten hadden ze met 0 - 1
voor moeten staan. Jelle Claassens
rondde een goede voorzet met het
hoofd niet voldoende af. De keeper
van Maasbree kon de bal net voor
de doellijn weg halen.
Vijf minuten later was het aan
de andere kant wel raak. MVC kreeg
een terechte vrije trap. Terwijl Ruud
Hoeymakers nog bezig was om de
muur op zijn plaats te zetten, nam
MVC de vrije trap snel. Melderslo
liet het kopje niet hangen. Opnieuw
werd spits Jelle Claassens gevonden
en hij kon alleen op de doelman
van Maasbree af. Wederom lukte
het niet om de keeper te verslaan.
Ook Bart Verheijen kreeg een goede
kans om de stand gelijk te trekken,
maar wederom redde de keeper van
Maasbree.
In de tweede helft wilde

Melderslo snel op zoek naar de
gelijkmaker. Met meer felheid dan
in de eerste helft lukte het niet om
de bal in de ploeg te houden MVC
deed dit beter en had hiervoor ook
een aantal goede spelers in het veld
staan. Met snel combinatiespel werd
het middenveld van Melderslo overlopen. Na een kwartier in de tweede
helft nam MVC een 2 - 0 voorsprong.
Dit was het sein voor Melderslo om
meer risico’s te nemen om zodoende de aansluitingstreffer te forceren. Maar de nauwkeurigheid en
concentratie was niet voldoende om
het spel naar zich toe te trekken. De
doelman van MVC stond een puike
partij te keepen. Zo haalde hij een
geweldig schot van Caspar de Swart
uit de rechterbovenhoek.
Uiteindelijk scoorde Rob Driessen
in de 90e minuut de 2 - 1 na
een mooie combinatie met Jelle
Claassens. De scheidsrechter floot
af en Melderslo leed een tweede
nederlaag.

De fusie is perfect
verlopen
Vanwege zijn grote inzet voor de
vereniging bestaat er binnen SVEB een
grote waardering voor Pieter Tissen.
Dat zorgde ervoor dat hij in 2007 werd
onderscheiden als lid in de Orde van
Oranje-Nassau en twee jaar later werd
hij lid van verdienste van voetbalbond
KNVB.

Onderhoud
lease-auto?

ICEERD
GECERTIF

DOOR:

Klikgebit en implantaten:
alle behandelingen onder 1 dak!
De voordelen voor U op een rij:
- Alle behandelingen (plaatsen van implantaten, aanmeten en vervaardigen van de
prothese, jaarlijkse controle) vinden plaats in onze praktijk.
- Onze praktijk is al ruim 35 jaar gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses. De implantoloog, die in onze praktijk werkzaam is, heeft al ruim
20 jaar ervaring met het plaatsen van implantaten.
- Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit geeft U
de garantie van de best mogelijke vergoeding (soms zelfs volledig). Ook nemen wij
U de volledige afhandeling met de zorgverzekeraar uit handen. U hoeft dus zelf niets
aan te vragen of te declareren.

• Zeer goede vergoedingen, min. 75%
voor een volledige prothese
• Plaatsen implantaten in onze praktijk

Lid Organisatie van
Nederlandse Tandprothetici

Tandprothetische Praktijk Venray, Camp & Schelbergen
Albionstraat 30a, 5809 AE Venray-Leunen
tel: 0478-582356

Op zondag 18 september a.s. van 12.00 tot 17.00 uur showen
mannequins de nieuwe herfst- en wintercollecties van Frank
Walder bij ons in de winkel.

Prachtige luxe Frank Walder
ketting én bijpassende
oorbellen* kado.
(bij besteding van 99,50 aan Frank Walder producten)

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

• Reparaties op afspraak, klaar
terwijl U wacht en 100% vergoed

SpOOrStraat 1, tienray
Sp
www.modehuiscruysberg.nl

• Altijd gratis informatie, advies en
controle van huidige prothese
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Ken Rutten Nederlands
kampioen vissen
Ken Rutten van HSV ’t Voorntje uit Grubbenvorst is zaterdag 10 september Nederlands kampioen zoetwatervissen geworden in zijn leeftijdscategorie. In de categorie voor de jeugd met de vaste hengel bleef Ken zijn eigen
tegenstanders en die van twee categorieën boven hem voor. Aan de Hoge Vaart in Zeewolde ving hij een vis van
maar liefst 2054 gram.

Ken vertrok zaterdagochtend met
zijn vader en zijn begeleider Chris
Roeffen naar Zeewolde. Daar kreeg hij
zijn plaatsnummer en begon hij aan de
opbouw naast het water. Na de eerste

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

toeter mocht er gevoerd worden, wat
Ken meteen goed afging. “Toen de
tweede toeter ging wist ik niet hoe snel
ik moest beginnen, aas eraan maken en
vissen maar”, vertelt Ken. “Na 20 minu-

ten zei Chris dat ik maar eens wormen
aan m’n hengel moest maken. Meteen
op de eerste inzet had ik beet, maar het
was een te kleine vis.” Na een uur had
Ken alleen nog maar te kleine vissen
gevangen. “Tien minuten later mocht er
eindelijk een vis meetellen, een voorn
van 50 gram.” Daarna begon de moed
in zijn schoenen te zinken. “Na een uur
had ik niet meer gedacht dat ik nog
kans maakte, maar ja, nooit opgeven.
En toen kreeg ik een dikke brasem met
de pier eraan, hij woog 2 kilo.” Ken
hoopte toen op een spoedige afloop van
de wedstrijd, aangezien hij wist dat zijn
tegenstanders nog niet veel gevangen
hadden. Bij de prijsuitreiking hoorde Ken
het verlossende besluit: “Ze riepen mij
als Nederlands kampioen naar voren. Ik
struikelde bijna over het ereschavot, zo
blij was ik. Ik ben niet alleen kampioen in mijn klasse maar ook over het
algemeen.” Vanwege zijn ruime vangst
bleef hij ook de andere, oudere, jeugd
voor. Als een waar kampioen wilde
Ken nog een aantal bedankjes doen:
“mijn ouders en mijn broertje, Speedy
die eigenlijk José Borrego heet, HSV
’t Voorntje en Chris Roeffen.”

GRONDONTSMETTEN

MET

G.P.S

Grondontsmetten met spitmachine
Goede inwerking en verdeling
variabel 25 tot 40 cm werkdiepte.
Timmermans Agri service bv
Tel. 077-4641999
www.TimmermansAgriService.nl

Wittenhorst wint
ook in Blerick
Door: Piet Nabben
De ontmoeting tussen Blerick en Wittenhorst kende voor deze
elftallen een geheel andere insteek. Wittenhorst kon na de winst tegen
Helden met een fijner gevoel aan deze match beginnen dan zijn
tegenstander, want Blerick liet de drie punten achter in Mierlo-Hout.
In de eerste minuten zocht
Blerick dan ook het vijandelijk doel,
maar de combinaties ontbraken
om een gat te slaan. De vaak lange
ballen gaven geen soulaas om voor
gevaar te zorgen. Wittenhorst was
aan de andere kant veel dreigender.
Zo ontstond door een actie van
Thom Derks al snel de eerste grote
kans voor de bezoekers uit Horst.
Gijs Hagens kon de voorzet die volgde
niet voldoende richting geven. Uit een
schot van Kevin van Asten, dat als
voorzet bedoeld was, kon Wittenhorst
daarna juichen. De bal vloog boven
doelman Pascal Roox hoog in de
rechterbovenhoek in het doel, 0 - 1.

Wittenhorst bleef
het spel dicteren
Toen Gijs Hagens tien minuten
later een mooi pass gaf aan de
vrijstaande Bram Rubie was het 0 - 2.
Bram schoot onhoudbaar in. Blerick
kon na deze fase geen vuist meer

maken. Wittenhorst bleef het spel
dicteren, maar pas in de extra tijd
van de eerste helft werd er weer
gescoord. Gijs Hagens kon richting
de doelman opmarcheren. Tegen zijn
schuiver was de sluitpost van Blerick
kansloos, 0 - 3.

Met meer lef
Na de thee kwam Blerick met
meer lef in het veld. Wittenhorst was
niet alert toen Blerick bij een corner
de 3-1 scoorde. De geheel vrijstaande
Safar Akbal kopte beheerst binnen.
Dit was het sein voor de oranjemannen om orde op zaken te stellen.
Met goede aanvallen was Blerick
enkele malen weer dicht bij een
tegentreffer. In de 70e minuut was
het dan zover. Uit een mooie pass
van Gijs Hagens kon Thom Derks de
vierde treffer binnenschieten, 1 - 4.
Bij de laatste goal van Wittenhorst,
de 1 - 5, kon Tom Boumanns uit een
mooie dieptepass doelman Roox
passeren.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Te huur: Venloseweg 3 te Horst
■
■
■
■

Ruime twee onder één kap woning
Nabij het centrum van Horst
Rustige ligging met veel privacy
Nieuwe badkamer en keuken

Inschrijven via: www.martensvastgoedhorst.nl

E: martensvastgoedhorst@hetnet.nl

www.martensvastgoedhorst.nl
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Warm ontvangst na Vuelta SVEB verliest
van IVO
Oud-Swolgenaar en profwielrenner van Vacansoleil Wout Poels (23) keerde zondagnacht voldaan terug van de
drie weken durende Ronde van Spanje, oftewel de Vuelta. Met een zeventiende plaats in het algemeen klassement,
tweede beste van Nederland en enkele geweldige uitslagen tijdens de bergetappes kan de Noord-Limburgse
klimmer tevreden terugkijken.

Door: Herman Hendrix
In een matig duel van beide zijden was het in de eerste helft IVO dat
de toon aangaf en regelmatig achterin bij SVEB dreigend was. Een
verkeerde terug speelbal was de inleiding voor de 1 – 0 voorsprong voor
IVO in de 10e minuut. IVO bleef drukken. SVEB kon hier weinig tegenover
stellen. Toch kwamen ze in de 20e minuut met wat geluk op 1 - 1.
Slordig verdedigen was de reden
voor de 2 - 1 voorsprong van IVO in
de 33e minuut. Pal voor rust kreeg
SVEB twee strafschoppen. Tim Geurts
schoot de eerste naast en Joris de
Mulder vond doelman Custers op zijn
weg. Ruststand dus 2 - 1.
De tweede helft begon slecht
voor SVEB want al na 4 minuten stond
IVO op een veilig lijkende 3 - 1 voorsprong. SVEB dicteerde vanaf de 60e
minuut het spel en met veel werklust
en wilskracht werd de aanval gezocht.

Wout Poels en zijn vriendin Inge temidden van familieleden op vliegveld Weeze
Vier keer tijdens deze ronde van
Spanje eindigde Wout Poels bij de
eerste tien boven op de berg waarvan twee keer bij de eerste twee.
Sportcommentator Mart Smeets kwam
woorden tekort tijdens de reportage van
de laatste etappe en noemde Wout een
aanwinst voor het Nederlandse wielrennen. voorzitter Jos Waals van de Wout
Poels fanclub constateert ook dat Poels
het uitzonderlijk gedaan heeft tijdens
deze loodzware Vuelta.

Zondagavond tegen middernacht
arriveerde Poels met zijn collega’s
Ligthart, die Nederlands kampioen
is, en Keizer en de ploegleiding van
Vacansoleil op vliegveld Weeze. Daar
kreeg hij een onverwacht warm onthaal
van een groot aantal leden van de
familie Poels. Die hadden juist zondag
de jaarlijkse familiedag waar Wout
lijfelijk ontbrak maar toch aanwezig
was via de rechtstreekse tv-beelden uit
Madrid. ’s Middags spraken neven en

nichten, ooms en tantes en de ouders van Wout af om getooid in de gele
fanclub shirts Wout op te wachten. De
gele brigade met bannier viel op in de
grote vliegveldhal. “Ik keek er wel even
van op”, lacht Wout Poels die alleen zijn
vriendin Inge had verwacht in de ontvangsthal. “Dit is natuurlijk prachtig.” De
succesvolle renner merkte meteen dat
hij langzaam maar zeker een bekende
Nederlander aan het worden is. Ook
op het vliegveld spraken onbekenden

hem aan en feliciteerden hem met het
succes. “Ik heb geweldig genoten van
jou tijdens de Vuelta”, liet een van de
oudere fans weten. Dat de schare fans
met de dag groeit blijkt ook uit de vele
reacties zijn website. Daar staat onder
andere ook een leuk bericht van de oudste fan van Wout, Dora Driessen (87) uit
Horst aan de Maas. Zei zegt: ”Normaal
kijk ik elke ochtend in de krant eerst

Toen Tim Geurts in de 67e minuut een
vrije trap bij de rechterpaal binnen
krulde en het 3 - 2 werd, was er nog
hoop op een puntje. Wat SVEB ook
probeerde, de gelijkmaker bleef uit.
De winst was uiteindelijk voor IVO.
Op grond van het laatste half
uur mag SVEB echter tevreden terug
kijken. Maar als er zulke cadeautjes worden weggegeven en twee
strafschoppen worden gemist, moet
de ploeg toch ook de hand in eigen
boezem steken.

naar de dodenadvertenties. Maar de
laatste tijd kijk ik eerst of de krant goed
geschreven heeft over Wout!”
Wout Poels gaat zich de komende twee weken voorbereiden
op de Wereldkampioenschappen in
Kopenhagen en is zaterdag 29 oktober
de eregast tijdens de eerste Wout Poels
fanclubdag van 11.00 tot 16.00 uur in
Blitterswijck.

DE 3VROUWEN

Horst aan de Maas
Is een klein zelfstandig zelfsturend team. Ons werkgebied is de gemeente
Horst aan de Maas waar wij professionele verpleging en verzorging bieden
in de thuissituatie aan somatische cliënten.

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Wij zoeken enthousiaste

(wijk)verpleegkundige(n) /
(wijk)ziekenverzorgende(n)
*voor alle diensten.
* voor de avonddiensten (+/-18.00 -+/-23.00 uur).
Wij vragen:
• Je bent in bezit van diploma Verpleegkundige niveau 4-5 en BIG geregistreerd of
verzorgende IG niveau 3.
• Flexibiliteit, zelfstandigheid en klantgerichtheid is voor ons een vereiste.
• Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar.
• Je beschikt over een eigen auto.
Wij bieden:
• Een team zeer enthousiaste collega’s.
• Een schakelpositie in de zorg- en welzijnsnetwerken.
• Salaris volgens CAO VVT.
• Goede secundaire voorwaarden.
Je sollicitatie kun je voor 30 september 2011 sturen naar:
Mail: horst@buurtzorgnederland.com
Adres: Buurtzorg team Horst aan de Maas, Americaanseweg 35 A, 5961GN Horst
Voor meer informatie kun je bellen naar: 06-10053226 of kijk op onze website

www.buurtzorgnederland.com
De beste zorg aan huis . . . .
..

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

3
Klaar voor de start?
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Seizoensouverture
jeugdvolleyballers
Grubbenvorst

Interland Dames 1 Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst is afgelopen jaar gepromoveerd naar de tweede
divisie. Om goed voorbereid het nieuwe seizoen in te gaan spelen zij op zondag 18 september een oefenwedstrijd
tegen Polonia uit Londen.

SV Aspargos organiseert op zondag 18 september haar jaarlijkse
jeugdvolleybaltoernooi op sportpark d’n Haspel in Grubbenvorst. Voor veel
jeugdvolleybalteams uit de regio is dit de start van het nieuwe seizoen. Ook
dit jaar belooft het weer druk te worden in Grubbenvorst. Het maximaal
aantal deelnemers is nagenoeg bereikt.

“Veel seniorenteams spelen oefenwedstrijden voor het seizoen, maar
voor de jeugdteams worden die vaak
niet georganiseerd”, zegt Mike de Boer,
voorzitter van de toernooicommissie.
“Tijdens ons jeugdtoernooi kunnen de
jeugdvolleyballers ook wedstrijden
spelen voordat het seizoen begint. Vaak
spelen zij voor het eerst in een nieuwe
teamsamenstelling of in een nieuwe
klasse.” Al vele jaren wordt het maxi-

aanleg
onderhoud
(sier)bestrating
www.voestenhoveniers.nl
Dennis Voesten 06-43280123

male aantal teams bereikt. Ook dit jaar
zullen weer zo’n 125 volleybalteams uit
de regio naar Grubbenvorst komen.
Alleen het weer zou nog roet in
het eten kunnen gooien. “Maar de afgelopen jaren hebben we steeds geluk
gehad met het weer”, zegt Mike. “We
houden de weerberichten in de gaten.”
De jongste jeugd speelt tot ongeveer
14.00 uur en de oudere jeugd tot 16.00
uur. Toegang voor publiek is gratis.

Polonia uit Londen, de tegenstanders in een oefenwedstrijd van het
eerste damesteam van Hovoc, is afgelopen jaar landskampioen geworden in
Engeland. Ook wonnen zij al twee jaar
op rij de landsbeker. De tegenstander
maakt op papier een sterke indruk.
Henk Berkhout, de coach van
dames 1 legt uit dat het hoe dan ook
een spannende wedstrijd gaat worden. “Ik heb contact gehad met de
manager van het Engelse team, die
ook de Nederlandse competitie kent.
Hij vertelde dat het spelniveau van het
team sterk kan variëren per dag. Ja, ze
kunnen op een goede dag een team uit

L

kies voor kwaliteit!

de eerste divisie in Nederland aan. Maar
op een slechte dag is hun niveau een
aantal klassen lager. Een wedstrijd tegen
een tweede divisieteam als het onze
gaat voor beide partijen leuk worden.”
Hovoc 1 heeft de laatste tijd al vaker
internationale uitstapjes gemaakt. Zo
zijn ze in België geweest voor oefenwedstrijden tegen twee teams daar
en hebben ze een uitwisseling gehad
met Engeland. “Het is natuurlijk leuk,
je moet kijken wat op je pad komt”,
zegt Henk enthousiast. “Je probeert
vanuit je contacten wat te regelen. Via
een speelster die in het verleden bij
een ander team al contact had gehad

met de Engelse club kwamen we nu in
aanraking met Polonia.”
En dat de spannende wedstrijd niet
alleen goed is voor het team, geeft
Henk ook aan. “Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint,
en dus willen we ook het publiek wat
extra’s bieden met een aantrekkelijk affiche. En als club is het goed om te laten
zien dat je de hele entourage rondom
zo’n wedstrijd ook op kunnen zetten.”
Hovoc speelt zondag 18 september
om 11.30 uur in de sporthallen van
het Dendron College tegen het Britse
Polonia. Voor meer informatie zie
www.hovoc.nl

kermisprogamma
zaterdag

shake before use
aanvang 22.00 uur

www.debuun.nl

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

zondag

old crap

aanvang 18.00 uur

Hobby-Gilde
Horst e.o.

Vleespakket
van € 66,00 voor € 50,00
Gratis 2 kaartjes voor
Zondag in ’t Zuiden
Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

Tennis
PLUS voordeel wijnpakket

Exclusieve High Tea
aan het water

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

Met: o.a. mini-sandwiches,
onbeperkt thee enz.. 4 personen
reserveren = 3 personen betalen

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

Duoplank
Frans
Eiken nog
Seizoen
2011
/ 2012
hele mooie uren te huur.
Kant en Klaar, diverse kleuren
15 cm breed

06-41308158
VAN € 077-3986084
35,00 VOOR € 25,00 (per m2)

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl

Bij aanvang van het
nieuwe cursusjaar zijn bij
de volgende cursussen
nog plaatsen vrij:
• Engels
• computeren
• basiscursus
• PowerPoint
• Excel
• fotografie
• powertex
• bloemschikken
(op maandagavond)

• bridge
• voor beginners
• wedstrijdbridge

Heeft u belangstelling voor een
van bovenstaande cursussen,
ga dan naar www.hobbygilde.nl
of bel 077 – 398 8915

Gezocht !!
Bowlingteam’s
Woensdagavond:
* Team min. 2 personen
* Vanaf 20.00 of 21.00 u.
* ca. 30 avonden winterz.
* info: 077-3981973
Donderdagavond:
* Team min. 4 personen
* Van 20.30 tot 22.30
* 15 avonden winterseiz.
* info: 06-51356536

(tussen 17.00 en 19.00 uur)

De cursussen starten
vanaf 21 september

www.deriet.nl / 077-3982624
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De MA-run dendert door de regio

Rijders hebben geen
drempelvrees
Een veilige route uitzetten van twee keer vijftig kilometer voor motoren met zijspan inclusief bijrijders met een
beperking, vraagt inzicht. Peter Dahmen, ex- rechercheur bij de regionale recherche, stippelt de route voor de
MA-run uit. Een tocht met wegversmallingen, bulten en allerlei andere obstakels. Een klus die het nodige overleg
vergt met allerlei instanties om de tocht zo voor alle deelnemers en weggebruikers veilig te laten verlopen.
Zaterdag 17 september trekt de gemotoriseerde karavaan door de regio en door Horst aan de Maas.

HARTIGE BROODJES

5 halen 4 betalen

VOORGEBAKKEN
BROODJES 5 halen 4 betalen
S
I
M
R
E N HALF KERSEN HALF ABRIKOZEN VLAAI
K EB I E D I N GOPEN
(ragout, goulash, frikadel, saté, kaas, saucijzenbr.)
(snitt, kaiser, meergranen, picallo, delicatesse)

AAN

(op harderwenerbodem)

GROTE BIENESTICH (ook met abrikozenvulling)

€ 8,95
€ 12,50

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE KERMISDAGEN!
(tijdens de kermis zijn wij maandag dinsdag en woensdag gesloten)

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl www.artvlaai.nl

Camping ● Bungalowpark ● Dagrecreatie ● Restaurant
Feest- en Vergaderzalen ● Bowling
Voor ons Actief- en Partycentrum zijn wij op zoek naar:

een enthousiaste medewerker Horeca m/v
(fulltime) én

Oproepkrachten Horeca m/v (op oproepbasis)

Verkeersregelaars en ordonnances dragen bij aan een veilige MA-run
Sinds enkele jaren volgen de
honderden deelnemers aan de Maria
Auxiliatrix run (MA-run) een vaste
route. De samenstelling van de route
hangt af van de locatie waar de middagstop plaatsvindt. Dit jaar is dat
het in het Evenementencomplex
Maessen in Venray. Voorheen was
dat bloemenveiling Flora Holland in
Venlo. “Dus moest er een andere route
komen”, zegt Dahmen.
In de regio zijn genoeg wegen
waar MA-run mag komen, alleen niet
op auto- en autosnelwegen. En juist
op al die andere wegen staan nogal
wat wegversmallingen of drempels.
Een ‘rode-vlaggenploeg’, bestaande uit
een tiental verkeersregelaars, waakt
bij de gevaarlijke punten en obstakels op de route. Ze attenderen de
zijspanrijders op de nadering van een
gevaarlijk punt door te zwaaien met
hun rode vlaggen. Bij een spoorwegovergang waarvan de bomen gaan
sluiten wordt de gehele stoet stilgezet.
Is er al een gedeelte over de overgang,
dan wordt gewacht op de rest van de
rijders. De verkeersregelaars hebben
wettelijk erkende bevoegdheden ten
opzichte van andere weggebruikers,
zoals bijvoorbeeld het geven van een
stopteken. Verkeersregelaars houden
het verkeer van andere wegen tegen,
zodat de MA-run veilig door kan rijden.
Volgens Dahmen wil niet iedereen
wachten tot de stoet voorbij is en dat
kan gevaarlijke situaties opleveren.
Mocht het mis gaan, dan kan de organisatie terugvallen op twee ambulances

die achterin de stoet meerijden.
Dahmen checkt de route minstens
drie tot vijf keer. Dat doet hij of
alleen of met een andere coördinator.
Hij informeert bij de gemeenten of op
de dag van de run toevallig een weg
opengebroken is of dat er omleidingen

Voor meer informatie over deze vacatures, kijkt u op onze website
zijn. Ook politiemensen rijden een
dag voor de run de hele route na
op zoek naar eventuele knelpunten.
“We kunnen dan nog altijd de route
enigszins aanpassen”, aldus Dahmen
die naast routecoördinator ook het
calamiteitenplan opstelt.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u, vóór 30 september 2011,
richten aan “Actief- en Partycentrum de Schatberg”, t.a.v. mevr. M. Peeters,
Midden Peelweg 5, 5975 MZ SEVENUM of via de e-mail, horeca@schatberg.nl
Recreatiecentrum de Schatberg • 077 467 77 77 Actief- en Partycentrum de Schatberg • 077 467 77 88

De toertocht start om 10.30 in Venlo en vervolgens rijdt de stoet door
Tegelen, Steyl, Tegelen, Venlo, Blerick, gemeente Horst aan de Maas,
Wanssum en Venray-Oostrum.
Ochtendrouteroute Horst aan de Maas
Grubbenvorst 11.15 uur
Raaieind, Venloseweg, Prof.
Linssenlaan, Reuveltweg, Burg.
Cremersstraat, Baersdoncklaan,
Kloosterstraat, Lottumseweg,
Lottum 11.25 uur
Grubbenvorsterweg, Hoofdstraat,
Markt, Broekhuizerweg,
Broekhuizen 11.35 uur
Lottumseweg, Hoogstraat,
Broekhuizenvorst 11.40 uur
Broekhuizerweg, Kerkstraat,
Swolgenseweg,
Swolgen 11.45 uur
Mgr. Aertsstraat, Molenstraat,
Tienray 11.55 uur
Swolgenseweg, Kloosterstraat,
Meerlo12.05 uur
Tienrayseweg, Hoofdstraat, Moleneind
Helling,
In evenementencomplex Maessen
is tussen 12.30 en 15.00 uur de
middagstop en om 15.10 uur start

de middagroute van de MA-Run.
Vanaf Venray-Oostrum voert de
route via Venray, Leunen, gemeente
Horst aan de Maas, Blerick-Boekend,
Boekend naar het eindpunt in Venlo,
waar de stoet om 17.00 wordt
verwacht.
Middagroute Horst aan de Maas
America 15.30 uur
Lorbaan, Gerard Smuldersstraat,
Pastoor Jeukenstraat, Nusseleinstraat,
Hofweg,
Meterik 15.40 uur
Oude Peeldijk, Speulhofsbaan,
St. Janstraat,
Horst 15.50 uur
Meterikseweg, Venrayseweg,
Jacob van Merlostraat, Herstraat,
Gasthuisstraat, Stationsstraat,
Sevenum 16.00 uur
Horsterweg, De Donckstraat, Molenstraat, Peperstraat, Mgr. Evertsstraat,
Raadhuisstraat, Kerkstraat,
Steinhagenstraat, Venloseweg,

Kermis bij De Lange Horst
Van zaterdag 17 tot en met woensdag 22 september is het weer Horster kermis. Ook De Lange in Horst biedt een
programma aan. Op zaterdag 17 september begint de kermis daar met een 80ies en 90ies-party. Zondag is het
Ladies Night, maandag is er een matinee en dinsdag een open podium.
Op zaterdag 17 september trapt
De Lange in zijn eigen traditie af
met een 80ies en 90ies-party, met
niemand minder dan dj’s Gurde en
Tack-It! Zondag 18 september bieden
ze de Ladies Night in de zaal in Horst.
Zoals altijd is het op kermismaandag

www.schatberg.nl

is het dan bij De Lange tijd voor een
matinee, met rockcoverband MXL
en dj Paul van de Laar. Het matinee
begint al om 15.00 uur. Op dinsdag
heeft De Lange een open podium,
waar startend muzikaal talent haar
kunsten kan vertonen. Op woens-

dag is het tijd voor de afzakkertjes. Dan organiseert het café hun
Apfelkornavond.
Ook hebben ze elke dag tijdens de
kermis een dj in de tent op het terras
staan, voor degenen die liever buiten
willen blijven.

KErmiS Programma
Vrijdag 16 SEPT
WEEKEnd KicK oFF
ZaTErdag 17 SEPT
LiVE
duKES oF doLLarS
Zondag 18 SEPT
LiVE coLdPLay &
SnoWPaTroL TribuTE
maandag 19 SEPT
HuiS dEEjayS
dinSdag 20 SEPT
HEnniES En ariES
maTinEE
onZE KEuKEn iS gESLoTEn
Van 18 T/m 20 SEPT

ZaTErdag 24 SEPT
juPiLEr Pub QuiZ

gEEF jE oP Via maiL!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Kermisprogramma
Zaterdag 17 september
Minipiratenshow met diverse
artiesten o.a. Teddy Boys,
Patrick Pilot, Kees v.d. Heuvel
en vele anderen
Aanvang 21.30 uur
Open 19.00 uur
Zondag: open 11.00 uur
’s avonds optreden
Theo + Joop amusementsband
aanvang 20.00 uur
Maandag: open 14.00 uur
’s avonds optreden Huub
Dijckmanns aanvang 20.30 uur
Dinsdag en woensdag: eigen
muziek open 16.30 uur
Wij wensen iedereen een
prettige kermis
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Starters én kopers
in De Afhang...

2
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Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

OCCASIONS
Audi A3 1.9 TDI
1997
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
2006
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
2004
Audi A6 2.7 TDI Pro Line
2007
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
2006
JDM Abaca Abaca Mountain
2008
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
2003
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
2004
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
2001
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
2008
Mercedes-Benz C-klasse 270 CDI Avantgarde Autom. Command 2004
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
2001
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
2002
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
1978
OPEL Vectra 1.9TDCi Elegance Stationwagon
2005
Peugeot 307 Break XS 2.0 HDI 90pk
2003
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
2003
Renault Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150pk Tech. Road Lim. Autom. 2005
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
2004
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
2002
Smart Fortwo Pulse
2004
Smart Fortwo pure 45kW
2004
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
2006
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
2010
Toyota Celica 1.8 VVT-i
2001
Toyota LandCruiser 100
4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
2004
Volkswagen Golf 1.6 74KW LPG-G3
1998
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
2002
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
2008
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
2009
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
2005

396769 Km.
139109 Km.
210815 Km.
98783 Km.
187501 Km.
4097 Km.
117286 Km.
124072 Km.
83222 Km.
83654 Km.
347713 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
238975 Km.
238827 Km.
184710 Km.
189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
77966 Km.
111770 Km.
48510 Km.
129503 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
LPG-G3
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine

€ 2.500
€ 24.950
€ 8.000
€ 25.950
€ 11.950
€ 9.950
€ 9.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 17.750
€ 9.950
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 5.500
€ 4.450
€ 7.950
€ 5.900
€ 5.750
€ 9.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 14.950
€ 29.950
€ 7.950

172160 Km.
302282 Km.
342408 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.

Diesel
LPG-G3
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 35.000
€ 2.750
€ 4.250
€ 17.950
€ 11.950
€ 19.500

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.

Najaars
opruiming!
Om plaats te maken voor de nieuwe collectie
gaan wij starten met de opruiming 2011!
Diverse modellen ﬁetsen uit de collectie van

Uniek gecombineerd
orgelconcert
in kerk Lottum
Wie een verrassend concert wil meemaken kan het beste zondagmiddag
18 september vrijhouden.

Ger Smits met bugel en
organist Henk Verhoef tijdens de repetitie
Vanaf 16.00 uur wordt in de
Lottumse kerk een orgelconcert
gegeven door organist Henk Verhoef
uit Amsterdam. Trompettist en
bugelspeler Ger Smits uit Hegelsom
speelt samen met de Amsterdammer
enkele werken. De toegang tot het
concert is gratis maar een vrije gave
doen mag. Onze HALLO-verslaggever
woonde een gezamenlijke repetitie
van het tweetal bij.

Verrassend
concert
Het unieke aan dit concert is niet
alleen de combinatie van orgelmuziek, trompet en bugel, maar ook het
feit dat de twee muzikanten voor het
eerst samenspelen. De muziekstukken die Henk Verhoef en Ger Smits
samen opvoeren komen van de hand
van Arcangelo Corelli en Maurice
Ravel. De akoestiek van de Lottumse
kerk laat samenspel van orgel en
bugel klinken als amusementsmuziek
op de achtergrond: rustig, kalm en
niet storend.
De tempowisselingen in het
muziekstuk Concerto van Arcangelo
Corelli werkt daarentegen verfrissend
en brengen de nodige afleiding. Het

orgel en de trompet overstemmen
elkaar niet maar vullen elkaar aan. De
klankkleuren zijn uitgekiend bij elkaar
gebracht, of liever gezegd geschreven. Zelfs niet-liefhebbers van orgelmuziek zullen verbaasd zijn over dit
concert. Er is geen enkel moment te
ontdekken waarin de aandacht wordt
afgeleid. Hooguit komt de afleiding
van het videoscherm voor in de kerk
waarop bezoekers het duo kunnen
volgen tijdens het concert. Verhoef
en Smits spelen vanaf het koorbalkon. Het is de muziek die soms heel
herkenbaar lijkt en opeens toch ook
weer niet. Er is geen moment van
verslapte aandacht omdat je als toehoorder wordt verrast met herkenbare muziekgedeeltes, alleen anders
uitgevoerd dan we gewend zijn.
Voor zowel Henk Verhoef als Ger
Smits is het concert een uitdaging.
Organisten en trompettisten treden in
Nederland maar zelden samen op. In
Duitsland en Frankrijk komt die combinatie wel vaker voor en nu voor het
eerst ook in Lottum. Andere werken
die tijdens het concert te beluisteren zijn, komen van de hand van
Johann Christian Bach, Georg Böhm,
Carl Czerny, Enrico Bossi, en Camille
Saint-Saëns.

Schminkrecordpoging in
Attractiepark Toverland

Batavus, Gazelle, Koga en Sparta. Voor jong en
oud, van sportief tot elektrische ondersteuning.
Kom kijken in onze winkel en maak een proefrit,

Vrijwilligers van het regioteam Limburg van het Wereld Natuur Fonds
(WNF) organiseren op zondag 25 september vanaf 10.00 uur een
recordpoging schminken in attractiepark Toverland.

zodat u nu lekker in de herfstzon kunt gaan
ﬁetsen.

Alles moet weg!

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

Het WNF gaat proberen om, om
aandacht te vragen voor hun goede
doel en alle dieren die het WNF beschermt, in vijf uur tijd 1.800 kinderen
te schminken. Om 15.00 uur weet
iedereen of de recordpoging gelukt is.
Het oude WNF record schminken dateert uit 2009. Toen werden er 1.719

kinderen geschminkt. Deze keer worden de gezichten van alle kinderen
met een bijzondere dubbelafbeelding
van een wild dier geschminkt. Om
15.00 uur vormen alle geschminkte
kinderen een grote slinger door het
attractiepark, waardoor het WNF haar
nieuwe record hoopt neer te zetten.
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De nacht dat de maan weer lachte
Het is zaterdagavond in de Peel. Terwijl Jack Haegens het mondstuk van zijn trompet doorblaast, doet Jack Poels
zich tegoed aan een banaan. Martin overdenkt ondertussen wat zijn overlevingskansen zijn, als hij de inmiddels
legendarische korte broek aan zou houden: het wemelt namelijk van de muggen op deze broeierig warme avond.
Tren, Theo en Jan genieten van een broodje met gehaktballen in tomatensaus. Deze ontspannen en ongedwongen
sfeer is tekenend voor wat een prachtige avond belooft te worden. Het idee voor de concerten komt van Fred
Houben en Pieter-Nic van den Beuken van Witgoed en van Bontewas. Deze mannen hebben met het organiseren
van de stilteconcerten in de Peel geschiedenis geschreven.

Er hangt een heerlijk ontspannen, haast
romantische sfeer. Tussen een aantal
bomen heeft Jong Nederland Horst een
prachtige overkapping met materiaal uit
de natuur gebouwd, waaronder Rowwen
Hèze het anderhalf uur durende concert
zal spelen. Het geluid is fenomenaal en
de intensiteit waarmee de muziek en
zang de oren binnenwandelen geven je
het gevoel dat het concert speciaal voor
jou is.
Anderhalf uur lang houdt de euforie
aan. De sfeer zit er vanaf de eerste seconde 100% in. Jack verklapt dat Martin
voor het eerst in 26 jaar een lange broek
draagt tijdens een concert. En als het
publiek iets te enthousiast meezingt met
‘Kronenberg’, realiseert Tren zich ineens
dat het een stilteconcert is. Met een brede grijns op het gezicht ‘maant’ hij het

publiek om wat zachter mee te zingen.
Bij een gedenkwaardig concert, hoort
een gedenkwaardig moment. Tijdens de
toegift wordt Karlijn van Dinther uit het
publiek naar voren geroepen. Of ze even
mee wil zingen met ‘Liefde’. Enigszins
beduusd en onvoorbereid neemt het
jonge talent de uitdaging aan en zingt
de sterren van de hemel.
Dit is precies zoals een concert van
Rowwen Hèze moet zijn. Op de eigen
grond, met enthousiaste fans en die
geweldige wisselwerking tussen feest
en melancholie, tussen band en publiek
en de mens en de natuur. Een thuiswedstrijd met een overtuigende uitslag: 1 - 1
gelijkspel voor Rowwen Hèze en de Peel,
met het publiek als de grote winnaar.
En de maan? Die lachte weer.
Foto Marcel Hakvoort

Expositie Nicolette Arens
bij galerie Derikx
“Ik hoop dat het publiek het net zo
leuk vindt als wij”, vertelt Jan Philipsen
voorafgaand aan het concert van
zaterdagavond. “Het is voor ons allemaal
heel anders dan wat we gewend zijn.
Dat merkten we donderdag al. Het
publiek wilde de rust van de natuur niet
verstoren en daarom werd er geaarzeld bij het applaudisseren.” Jack Poels
glimlacht: “De foto in de krant met dat

verliefde stelletje dat op hun eigen
plekje in de regen zat te genieten van
het concert, zegt voor mij genoeg.”
“Het zag er donderdag wel heel
apart uit, al die mensen in de stromende
regen in hun poncho’s en met de koptelefoon op”, vult Jack Haegens hem aan.
De bandleden moesten zelf behoorlijk
wennen aan het concept, maar ze hebben ontzettend veel zin in dit bijzonder

concert. Martin vertelt dat de band voor
dit concert een speciale setlist heeft
samengesteld. “We brengen vanavond
nummers die we al heel lang niet meer
hebben gespeeld.”
Getooid met koptelefoon en een
citronellaarmbandje tegen de bijtgrage
muggen hebben de fans zich op dekens
en stoelen genesteld op het licht hellende grasveldje, vlak voor het podium.

De schilderijen van Nicolette Arens zijn vanaf 4 september te zien bij
galerie Derikx. Nicolette schildert voornamelijk dieren. Zij exposeerde in
2007 met groot succes met haar kippenschilderijen.
Tegenwoordig schildert Nicolette
Arens ook koeien op een grappige
manier. Ze is afgestudeerd als
autonoom grafisch kunstenaar.
De grafische technieken in haar

werk zijn geleidelijk aan vervangen
door de techniek van het schilderen.
Kippen hebben zich langzaam een
heel eigen plaats in haar werk
veroverd.
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Theeleuten E 15,70 p.p.
Gezellig keuvelen tijdens een high tea in de Peel. Elke dag behalve zondag.
Tot 24 uur van tevoren te reserveren vanaf twee personen.
• Mooi assortiment thee
• Heerlijke Peelse hartig- en zoetigheden
• Fles tafelwater
• Twee borreltjes naar keuze
• Vraag naar onze brochure voor meer informatie

1 t/m 9 oktober De Week van de Smaak
met Receptenwedstrijd
De week van de smaak bestaat voornamelijk uit honderden activiteiten
rondom streekproducten die door het hele land worden georganiseerd
door vele bedrijven, organisaties en vrijwilligers.
• Receptenwedstrijd met regionale producten. Motto van dit jaar is
“wie maakt het lekkerste gerecht met regionale zuivelproducten”.
Een uitdaging voor elke hobbykok.
• Lever nu uw recept in, inleveren kan
lid van:
t/m 18 september 2011
• Het winnende gerecht wordt tijdens
De Week van de Smaak geserveerd in de
deelnemende Gilderestaurants
• Voor meer informatie en de wedstrijdvoorwaarden
kijk op www.streekrestaurants.nl

St Barbarastraat 35 Griendtsveen telefoon 0493-529251
info@herbergdemorgenstond.nl www.herbergdemorgenstond.nl

1

...een nog betere
start geven!
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SOS-kunstproject als cadeau
Jan Janssen, directielid van SUMMA adviesgroep in Oirlo, was woensdagmiddag 7 september zeer verrast toen hij
een cadeau kreeg aangeboden van zijn personeel. Janssen viert zijn zilveren jubileum bij het bedrijf, maar heeft
laten weten dat hij geen cadeaus wil. Om zijn verzoek eer aan te doen omarmde het personeel het kunstproject
Mieke and Friends van SOS Meerlo-Wanssum.

Capoeira training voor kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum
www.capoeiratherapiechapeu.nl
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Kunstsmid Juul Baltussen en Jan Janssen bij het kunstwerk ‘Het Vrolijke Roomsche Leven’

Uitgerust terug!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier

Mieke and Friends is een bijzonder
kunstproject waaraan 54 kunstenaars
pro deo hebben meegewerkt en
waarvan de opbrengst bestemd is voor
het schoolbusproject van SOS MeerloWanssum.
Het cadeau, een drie meter hoog
ijzeren kunstwerk van Juul Baltussen uit
Westerbeek, krijgt een prominente plek

in de Oelderse Halte, een van de innovatieprojecten van Jan Janssen, waar
een groot aantal bedrijven samenwerken. Kunstsmid Baltussen noemt
zijn kunstwerk ‘Het Vrolijke Roomsche
Leven’. Met de aankoop van dit kunstwerk wordt het SOS Meerlo-Wanssumproject in India gesteund.
Directeur Ton Jakobs van SUMMA

zegt: “Jan Janssen is een man van
verbindingen leggen en samenwerken.
Het project Mieke and Friends is ook
zo’n samenwerkingsproject waaruit
blijkt waar samenwerking toe kan
leiden. De verkoop van de kunstwerken
komt ten goede aan het SOS-project.
Dat past bij Jan Janssen en onze manier
van (samen)werken.”

Jubileumweekend Koninklijke
harmonie Lottum

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver
Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl

De Koninklijke harmonie uit Lottum viert van 23 tot en met 25 september haar 160-jarig jubileum. Dit grootschalig jubileumweekend wordt gehouden in Rijhal Hoogveld aan de Stokterweg in Lottum.

donderdag vrijdag zaterdag

★ Frikandelsnack voor 1,00
★ Kermisvlaai voor 10,00
maandag dinsdag woensdag

★ Mueslibollen
4+1 GRATIS
★ Caramel bavaroisevlaai
van 12,35 voor 10,95

Op vrijdagavond 23 september is
er een open podium waarop iedereen
uit Horst aan de Maas zijn talenten kan
laten zien. Hierbij komen zang, dans
en show aan bod, maar uiteraard zijn
ook alle andere muzikale en creatieve
talenten welkom. De deelnemers
worden beoordeeld door een jury, die
onder anderen bestaat uit Ger van
Rensch, wethouder van Cultuur van
Horst aan de Maas en Nico Haverman,
eigenaar van Dansschool Froxx in Horst.
In een finale wordt Het Talent van Horst
aan de Maas gekozen. De presentatie is
deze avond in handen van Cristel Aarts,

bekend van het Reindonk-programma
Raad en daad. Ook treedt de band
‘Stunning Suzy’ deze avond op.
Op zaterdagavond 24 september
vindt een groots Promsconcert plaats
in de rijhal. Vele bekende nummers
passeren de revue en het programma
is compleet met zang en dans. De
Koninklijke Harmonie Lottum, onder
leiding van John Gubbels, werkt hiervoor samen met een combo bestaande
uit leden van The 3 Amigos, Ern
Clevers en Bart Wilmsen. Ook zangers
Roel Verheggen, Nicole Gubbels, Ees
Hoving, Fleur Jansen, het koortje van

Basisschool de Bottel doen mee, net
als de dansgardes van GMV de Peg uit
Lottum. Na afloop zorgt de Lottumse
band 30past7 voor een afsluiting van
de avond.
De laatste dag van het jubileumweekend wordt afgetrapt met een
feestelijke brunch. Aansluitend wordt
het een gezellige zondagmiddag met
de muzikale omlijsting van maar liefst
acht muziekgezelschappen uit Horst
aan de Maas.
Voor meer informatie of opgave
voor Hors aan de Maas haet Talent kijk
op www.koninklijkeharmonielottum.nl

Betoverende première
Rom en Sjuul
Profiteer nu nog van onze
Familiebeursaanbiedingen
Gratis meerpuntssluiting bij
aanschaf van een voordeur*
20% korting bij aanschaf
van een binnendeur*
*Vraag naar de voorwaarden

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

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

Afgelopen vrijdag ging het toneelstuk Rom en Sjuul in première. Op de locatie van sloperij Hofmans aan de
Roothweg in Meterik vierde toneelvereniging Tovri haar 90-jarig bestaan met de eigentijdse bewerking van het
beroemdste liefdesdrama aller tijden.
Het eerste beeld van het toneelstuk
‘Rom en Sjuul’ dat het binnenstromende publiek te zien krijgt is behoorlijk
confronterend. De openingsscène grijpt
de toeschouwer al meteen bij de strot
en het is direct duidelijk dat dit niet
zomaar een avondje amateurtoneel
wordt. Bijzonder opvallend is het
professionele karakter van ‘Rom en
Sjuul’; van de doordachte decors, die
met erg eenvoudige middelen toch een
dorpse sfeer oproepen, tot de in dialect
uitgesproken teksten.

De eigentijdse bewerking van het
wereldberoemde Romeo en Julia van
Shakespeare komt aangenaam fris
over. De oorspronkelijke inhoud van het
dramatische liefdesverhaal is behouden gebleven en de acteurs weten op
voortreffelijke wijze de tragiek tot op
de huid van de toeschouwer over te
brengen. Er wordt gelachen en er wordt
gehuild. Volwassen kerels op de tribune
wachten tot het wat donkerder wordt,
zodat ze stiekem de tranen kunnen
wegvegen. Hier, op de sloperij van

Hofmans Mich is iets moois neergezet
wat in Meterik en in de verre omgeving nog nooit eerder is vertoond. Zelfs
mensen, die niets met toneel hebben,
blijven niet ongeroerd door deze schitterende uitvoering. Het is vooral aan
regisseuse Virginie Michiels en de inzet
van de acteurs en de tientallen vrijwilligers achter de schermen te danken dat
het toneelstuk van begin tot eind blijft
boeien. Zij hebben het voor elkaar gekregen het publiek een verrassende en
betoverende avond voor te schotelen.
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dieren hebben achtergelaten op plekken waar ze geweest zijn. Behalve
dat sporen de aanwezigheid van het
dier verraden, geven ze ook vaak
informatie over de manier waarop het
dier het terrein gebruikt, zijn voedsel
vergaart, zijn nest bouwt of welke
bijzondere gewoontes het erop nahoudt. Al speurend komen we zo heel
wat over de dieren te weten. Voor
meer informatie, bel Peter Hammer,
077 373 50 37.

Stand-up comedy bij
Station America
Vanaf september start café Station America met maandelijkse
stand-up comedyshows. Elke derde woensdag van de maand is het
podium voor de komieken en cabaretiers. De eerste comedyavond is op
21 september.
De avonden zullen live stand-up
comedy in een sfeervolle cafésetting brengen. Gevestigde comedians
brengen hier hun grappen. De shows
zijn gevarieerd en tonen uiteenlopend talent. Een presentator praat
de verschillende acts van de avond
aan elkaar. De line-up van de eerste
comedyavond bestaat uit Cristian
Pielich en Chris van der Ende. Master
of ceremonie is Steven Stol.
Steven Stol is een rasechte
import-Amsterdam, die humor en beschaving dichter bij elkaar brengt. In
november 2006 won hij de publieks-

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

prijs van de Culture Comedy Award.
Een maand daarvoor werd hij derde
op het Knock Out Comedy Festival in
Amsterdam. Cristian Pielich speelt al
bijna tien jaar zijn sterk autobiografische cabaretshows. Programma’s
zitten vol conferences, anekdotes
en versjes. Hij won de Cabakarpublieksprijs op het cabaretfestival in
Den Bosch. Chris van der Ende won in
2004 de jury- en publieksprijs van de
Culture Comedy Award.
De stand-up comedyavonden
beginnen om 20.30 uur en zullen tot
ongeveer 22.30 uur duren.

Miss Montreal is één van de artiesten die optreedt tijdens Flestival
Het jaarlijks terugkerende
Slotconcert van Rowwen Hèze en het
Mega Piratenfestijn afgelopen voorjaar
waren voor een aantal Americanen nog
niet voldoende om hun festivalkriebels te bevredigen. Onder een groep
muziekliefhebbers uit America ontstond
zo het idee voor het opzetten van een
nieuw muziekfestival. Het feest moest
in november worden gehouden, buiten
het festivalseizoen in de zomer en voor
de feestdagen, en dan het liefst ook
nog in het eigen dorp. Dat laatste bleek
volgens Michael van Rengs, één van de
initiatiefnemers, een te grote horde. “In
november speelt het weer ons altijd
parten. Daarnaast moet je op zoek naar
een geschikte tent en heb je de gebruikelijke perikelen rond het verkrijgen
van een vergunning. Daarom zijn we
uitgeweken naar de Mèrthal in Horst.
Daar hoeven we ons om al die dingen

Gratis 12 jaar garantie
op de Nefit TopLine HR-ketel

geen zorgen te maken. En het festival
richt zich op muziekliefhebbers uit heel
Horst aan de Maas. En voor de mensen
uit America regelen we misschien nog
wel een pendelbus”, voegt Van Rengs
er aan toe.

Het oude fuifidee van
vroeger
De gedachte achter de naam voor
het festijn, Flestival, is volgens Van
Rengs een nostalgische. “We wilden
in eerste instantie tijdens het festival
alleen bier in flessen serveren. Denk aan
het oude fuifidee van vroeger: een kratje
pils onder de hangtafel en veel gezelligheid. Met maximaal 1.600 bezoekers per
avond leek ons dat toch geen goed idee.
Daarvoor in de plaats willen we een gedeelte van de Mèrthal inrichten als café,
inclusief flessen bier.”
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Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis

Met de line-up mikt de festivalorganisatie op een breed publiek. Op
het programma staan landelijk bekende
artiesten als Di-Rect, Miss Montreal
en Handsome Poets. Volgens Marlou
Vullings, verantwoordelijk voor de pr van
Flestival, is er gezocht naar een goede
mix tussen de optredens, met luisterliedjes van Miss Montreal gevolgd door de
feestmuziek van BZB. Ook lokale bandjes
krijgen een plek in de programmering.
Artiesten konden zich tot afgelopen
week inschrijven voor een zogeheten
band battle in OJC Cartouche op 2 oktober. Op die zondag krijgen de bands een
half uur om een vakjury en het publiek
voor zich te winnen. De twee bands
met de hoogste waardering mogen op
de vrijdag of zaterdag van het Flestival
optreden.
Volgens Marlou Vullings begint de
kaartverkoop inmiddels op gang te
komen. Bezoekers kunnen kiezen uit
losse kaartjes voor één avond of een
combikaart voor het hele Flestival. Echte
liefhebbers kunnen ook ’vriend Flestival’
worden. Voor vijftig euro krijgen ze een
combikaart inclusief een shirt van het
festival met de eigen naam en een uniek
nummer erop. “Nummer 1 is helaas al
vergeven”, vertelt Michael van Rengs er
snel bij. “Maar iedereen kan verder nog
naar hartelust uitkiezen de hoeveelste
vriend van Flestival hij of zij wil zijn.”
Flestival geeft enkele cd’s van
Handsome Poets en Kensington weg.
Stuur een mail met naam en adres naar
info@flestival.eu. Onder de inzenders
worden de cd’s verloot.
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Sporen lezen is een kunst die
geleerd moet worden. IVN de
Maasdorpen organiseert een diersporenwandeling met Bert Morelissen
van het Natuurhistorisch Genootschap
Limburg als gids. Bert Morelissen
houdt zich al jaren bezig met diersporen. Hij neemt de deelnemers
mee het Schuitwater in en leert hen
waarop ze moeten letten en wat
welke signalen betekenen.
Diersporen zijn signalen die

Horst aan de Maas is weer een muziekfestival rijker. Op 18 en 19 november vindt in de Mèrthal in Horst de
eerste editie van Flestival plaats.

voor tuin

IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 18 september vanaf 9.00
uur een diersporenwandeling in het Schuitwater. Het vertrekpunt is
Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen. Deelname is gratis.

Americaans feest
in Horster Mèrthal

Uw ideale partner

Diersporenwandeling met
Bert Morelissen

In september 10% KORTING op tuinonderhoud!

Zie ook:

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

www.vanderwijstkleinvak.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten

Linders
Linders

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Nu de eerste vier maanden
géén hypotheekrente.*
Kijk op www.rabobank.nl/maashorst
of bel (077) 397 92 22 voor een afspraak.

Start!

*Vraag naar de voorwaarden.
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Klompen maken en
manden vlechten
Museum De Locht heeft al meer dan 20 jaar aandacht voor oude
ambachten als klompen maken en manden vlechten. Op zondag 18 september worden er demonstraties van deze ambachten gegeven.

Elektro Limburg en Patron AEM maken beiden deel uit van de Patron Agri Systems Group.
Elektro Limburg is een toonaangevend, innovatief elektro- en watertechnisch installatiebedrijf.
Patron AEM heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van apparatuur, installaties
en klimaatcomputers voor de sectoren champignons en compostering, glastuinbouw en intensieve
veehouderij. Beide bedrijven staan voor flexibiliteit, kennis, klantgerichtheid, kwaliteit en teamwork.
Vanuit de vestigingsplaats Maasbree, 60 medewerkers, worden projecten ontworpen en uitgevoerd
in binnen- en buitenland.
In verband met een toenemend werkaanbod zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen (m/v) voor de volgende functies.

Ervaren Elektromonteur Industrie / Utiliteit
Ervaren Elektromonteur Glastuinbouw
Voor beide functies geldt dat, mede op basis van uw ervaring, u in staat bent om de elektrotechnische installaties
gezamenlijk met een team van (hulp)monteurs professioneel en klantgericht te installeren.
Functie-eisen:
- Afgeronde opleiding op MBO-niveau (MTS-E of vergelijkbaar opleidingsniveau).
- Zelfstandig werken en leiding geven aan een team van (hulp)monteurs.
- Ervaring in soortgelijke functie.
- Klantgerichte flexibele instelling.
- Geen 9 tot 5-mentaliteit.

Museum De Locht heeft enige
vrijwilligers die de oude ambachten
van klompen maken en manden
vlechten beheersen. Zij geven op
zondag 18 september demonstraties

van hun vaardigheden. Het museum is
alle dagen open van 11.00 tot 17.00
uur. De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

Vertelvoorstellingen
In de Kinderboekenweek, die dit jaar plaatsvindt van 5 tot en met
15 oktober organiseert BiblioNu een aantal vertelvoorstellingen. Meestervertellers Adrie Gloudemans en Mieke Aaldrink komen op woensdagmiddag verhalen vertellen bij de vestigingen in Horst en Grubbenvorst.
De vertelvoorstellingen in
Horst door Mieke Aaldrink en in
Grubbenvorst door Adrie Gloudemans
vinden op 12 oktober plaats.
De voorstellingen zijn van 14.00 tot

15.00 uur. Vanaf 15 september zijn
kaartjes verkrijgbaar bij de balie
van BiblioNu. De voorstellingen zijn
geschikt voor kinderen van ongeveer
8 jaar.

Liedjes gezocht
Net als voorgaande jaren houdt carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit
Hegelsom ook dit jaar weer een Liedjesmatinee. Het liedjesmatinee is op
zondag 27 november en is zowel voor de jeugd als voor volwassenen
bedoeld. Liedjes kunnen nog tot 15 oktober ingezonden worden.
De carnavalsvereniging is nog
op zoek naar liedjesschrijvers en
componisten die hun liedje in willen
leveren voor het matinee. Zij zijn op
zoek naar dé slager van het komende
carnavalsseizoen. Er zijn ook mensen
die kunnen helpen met de tekst of
het componeren van de muziek.
Dit kan via de organisatie geregeld

worden. Ook kunnen geschreven
liedjes ingezonden worden zodat de
organisatie zelf zangers of zangeressen erbij kan zoeken. Aanlevering van
liedjes, dat wil zeggen de tekst en de
muziek en het inschrijfformulier wat
op www.tuutekop.nl te vinden is, kan
via mail bij Miranda Kellenaers,
pkellenaers@hetnet.nl

Het tafelkleed vertelt
drukbezocht
Bijna 3.000 bezoekers kwamen naar de expositie Het tafelkleed
vertelt van Museum de Kantfabriek in Horst. Zij kwamen om te kijken
naar tafelkleden, die getuige waren van bijzondere tafelgesprekken en
gedenkwaardige gebeurtenissen en die bovendien met kennis en kundigheid gemaakt zijn.
Museum de Kantfabriek kreeg de
tafelkleden voor de expositie te leen
van particulieren. Ook kunstenaars
maakten hun eigen interpretatie van
een tafelkleed. In de kantine van het
museum konden bezoekers hun waardering toepasselijk uiten op een lang
tafelkleed. Daar staat nu bijvoorbeeld

geschreven: “ogen, oren en tijd te
kort om alles op te nemen” en “dit
streelt mijn hart, zo’n prachtige collectie kleden en verhalen.”
De expositie Het tafelkleed vertelt
duurt nog tot en met 25 september.
Voor meer informatie zie
www.museumdekantfabriek.nl

Service Monteur Glastuinbouw
De functie bevat o.a. de volgende werkzaamheden:
- Het in bedrijf stellen, onderhoud en service van elektrotechnische installaties.
- Het geven van instructies aan opdrachtgevers en eindgebruikers.
- Het verzorgen van de service-rapportages.
Functie-eisen:
- Afgeronde opleiding op HBO/MBO-E of vergelijkbaar opleidingsniveau.
- Grote mate van accuratesse en zelfstandigheid.
- Ervaring in een soortgelijke functie.
- Klantgerichte flexibele instelling.
- Geen 9 tot 5-mentaliteit.
- Ervaring met klimaatcomputers en/of watertechniek in kassen is een pre.

Accountmanager Glastuinbouw
Na een gedegen inwerkperiode onderhoudt en bezoekt u (potentiële) klanten. Daarnaast volgt en rapporteert u de ontwikkelingen in de markt met daaraan gekoppeld de verkoopprognoses voor de aan u toegewezen sector. U bent
verantwoordelijk voor de verkoop van projecten en draagt noodzakelijke technische en commerciële oplossingen aan.
Vanaf het eerste contact tot en met de oplevering van de projecten blijft u intern en extern het eerste aanspreekpunt.
Verder ontplooit u initiatieven die de kwaliteit van het product, de continuïteit en de groei van de afdeling borgen.
Functie-eisen:
- Afgeronde opleiding op HBO/MBO of vergelijkbaar opleidingsniveau.
- Goede contactuele eigenschappen, ambitieus, doorzetter, initiatiefnemer.
- Affiniteit met techniek en aantoonbare commerciële ervaring in de agribusiness.
- Kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.
- Ervaring in de glastuinbouw is een pre.

(Aankomend) Software Programmeur
Wij zijn op zoek naar een Visual Basic/C/C++ ontwikkelaar die zich ook graag met hardware ontwikkeling bezig houdt.
De functie omvat o.a. de volgende werkzaamheden:
- Ontwikkeling van diverse applicaties en onderhoud aan deze applicaties.
- Ontwikkelen en adviseren in de keuze van te gebruiken pic processoren.
- Implementeren en testen van zowel software als hardware.
Functie-eisen:
- Minimaal een afgeronde opleiding HBO in technische informatica, elektrotechniek of vergelijkbaar.
- Kennis van 1 of meerdere software ontwerppakketten C,C++,VISIO, Basic of Visual Basic.
- Relevante ervaring met embedded software systemen, door stage of werk.
- Kennis van de PIC processor en of flowcode is een pre
- Grote mate van accuratesse en zelfstandigheid.
- Affiniteit met de agribusiness is een pre.
- Kennis van mechatronica is een pre.
- Klantgerichte flexibele instelling.
- Geen 9 tot 5-mentaliteit.
- Kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.
Wij bieden:
- Afwisselende, interessante en zelfstandige banen, die op basis van eigen inbreng goede toekomstperspectieven
bieden.
- Werken in een team met enthousiaste mensen waarin een goede sfeer erg belangrijk is.
- Nieuwe medewerkers kunnen rekenen op een gedegen in- en externe opleiding.
- Dynamische en sterk op resultaat gerichte bedrijven.
- De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en passend bij de functie, uw kennis en ervaring.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend (uneto-vni cao).

Reageren? Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie inclusief motivatie naar:
Elektro Limburg bv, Groesweg 7, 5993 NN Maasbree t.a.v. de heer M.L.P. Weerts.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Weerts, tel. 077-4652378 of 06-22423887.
E-mail: Mark.Weerts@elektrolimburg.nl

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

AGENDA
America
Comedynight

wo 21 september 20.30 uur
Locatie: café Station America

Broekhuizen

Workshop Kruiden in de
keuken

Huisartsenpost
Venlo

(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

Open Podium

Kerkdiensten

di 20 september 20.00 uur
Locatie: café De Lange

America

Matinee
ma 19 september 15.00 uur
Locatie: café De Lange

zondag

Lottum

zo 18 september 09.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

zondag

Broekhuizenvorst
zaterdag

Melderslo

Klompen maken en
manden vlechten
zo 18 september 13.00
Locatie: Museum de Locht

Workshop wilgen vlechten
za 17 september
Locatie: de Vrije Akker

Griendtsveen
Kermis

zo 18 - di 20 september
14.00-00.00 uur
Locatie: centrum

Grubbenvorst

zo 18 september
Locatie: Sportpark d’n Haspel

Horst

Toneelvoorstelling Rom &
Sjuul
vr 16 - zo 18 en wo 21 september
19.45 uur
Organisatie: Tovri
Locatie: Roothweg 11

Themaconcert Hollands
Glorie

vr 16 september 17.30-21.30 uur
Organisatie: Dendron College en
Kiwanis Horst aan de Maas
Locatie: Dendron College

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

Heilige mis

09.45

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag

do 15, vr 16, zo 18 en wo 21
september 17.45-19.30 uur
Locatie: Bergsteeg

Melderslo

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Meterik

zaterdag
donderdag

zaterdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum

Professionele workshop “Trim uw eigen hond”
Leer de vacht van uw hond plukken, scheren of knippen.
Inclusief gebruik materiaal, koffie, thee, lunch en
een keurig getrimde hond. Data in overleg van 10.00 tot 16.00 uur.
Interesse om deel te nemen aan deze gezellige en leerzame dag dan kunt u
contact opnemen met Wilma Kallen 06 13 53 39 86 / wilmakallen@home.nl.

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 september
Tandarts Beurskens
Gebroeders van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

zondag

zondag

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
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

19.15

Griendtsveen

Huifkartocht voor mensen
met een beperking

Theater Bos op je pad

09.45

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

Kronenberg

Kermis
za 17 t/m wo 21 september
Locatie: centrum

Heilige mis

vr 16 – za 17 september
Organisatie: Sezako
Locatie: Atelier De Stal

di 20 september
Locatie: Paardenmelkerij ’t Voske

India avond

Heilige mis

Grubbenvorst

zondag

Meterik

10.00

Broekhuizen

zo 18 september 14.00-16.00 uur
Locatie: Gymzaal de Smeetenhof

zo 18 september 16.00-18.00 uur
Locatie: Kerk

Dierensporenwandeling
met Bert Morelissen

Heilige mis

Demodag Capoeira

Orgelconcert

vr 16 september
Locatie: de Vrije Akker

SV Aspargos Jeugdtoernooi
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

service 27

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Praktijk voor BioFeedback
Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD
Tel. (0478) 69 03 47

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Tot
9 oktober.

