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De kracht van talent
De een was een uitstekend wielrenner, behaalde
grote internationale successen en is nu ploegleider bij de
Rabobank Wielerploeg. De ander was ook een talent in
het wielrennen, zeker als hij bergop reed, maar koos
ruim twintig jaar geleden voor een carrière als banketbakker en nam de banketbakkerij in Horst van zijn vader
over. Frans Maassen en Marc Derix zijn twee beste
vrienden en beschikken ieder over een groot talent.
Frans Maassen betreedt vanmiddag de zeepkist in
Herberg de Morgenstond in Griendtsveen om onder leiding
van de heer Romé Fasol samen met zijn goede vriend Marc
Derix in debat te gaan over de kracht van het talent. Dit 22e
Peeldebat is een initiatief van het Wijsneuzengenootschap,
onderdeel van Stichting Peelkabouters, die tijdens deze
besloten bijeenkomst met ondernemers uit Horst aan de
Maas in discussie gaan over de kracht van het talent.
Hard fietsen en brood bakken hebben in eerste instantie

niets met elkaar te maken. Toch hebben beide disciplines iets nodig om de
allerbeste te zijn. “Talent is een aangeboren gave. Dat heb je of dat heb je
niet, maar dat is niet voldoende”, aldus
Marc. Talent is ook in het wielrennen
erg belangrijk om een wedstrijd te winnen, maar ook dat is niet voldoende.
“Je kunt het talent hebben om een
goede klimmer te zijn, maar zonder de
juiste wil en doorzettingsvermogen ben
je nergens”, aldus Frans. “Een ondernemer moet weten waar hij goed in is.
Een huizenbouwer of een jurist hebben
beiden hun specialiteit, maar de kans
van slagen hangt sterk samen met de
wil om te winnen met je bedrijf”, aldus
Romé Fasol.

Nog 3 weken...

Frans en Marc zijn erg succesvol
in de dingen die ze nu ondernemen.
De één stond recent zijn kopman
Lars Boom bij in de overwinning in de
Tour of Britain en de ander begeleidt
zijn medewerker en tevens Nederlands
Kampioen banketbakker Roy Korthagen,
die onlangs ook Europees hoge ogen
gooide. “Wat goed is dat komt snel”,
aldus Frans. “Tien jaar geleden zag
ik baanwielrenner Theo Bos in de
Belgische Ardennen rijden, hij viel
meteen op door zijn soepele trapbeweging en atletisch vermogen.”
En als je de beste wilt worden op
jouw vakgebied, dan zul je ook risico’s
moeten nemen. “Om uiteindelijk prof
te worden, zul je toch een keer je neus

tegen het venster moeten drukken. Dan
pas word je opgemerkt. Hetzelfde geldt
als je een belangrijke koers wilt winnen.
In zo’n wedstrijd heb je een paar strategische punten. Wil je kans maken op de
overwinning, dan moet je zorgen dat jij
bijvoorbeeld aan de voet van de bergbeklimming als een van de eersten begint.
Maar als 200 coureurs precies hetzelfde
denken, dan moet je risico’s nemen. Je
moet vooral niet het braafste jongetje
van de klas willen zijn”, aldus Frans.
Het belangrijkste voor beide heren
blijft toch dat plezier de basis is voor de
kracht van je talent. “Marc en ik hadden vroeger in Brunssum een trainer
met een Spartaanse trainingsmethode.
Lees verder op pagina 08
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Afvalinzameling
goedkoper
De inzameling van het afval in de gemeente Horst aan de Maas wordt
per 1 januari 2012 goedkoper en is daarnaast beter voor het milieu. Althans
dat zegt wethouder Birgit op de Laak over het nieuwe systeem dat begin
volgend jaar wordt ingevoerd.
In het nieuwe systeem worden
keukenafval, papier, tuinafval, plastic,
blik, restafval en kartonnen pakken
van dranken gescheiden van elkaar
ingezameld. Het wordt allemaal gratis
opgehaald. Keukenafval zetten de
bewoners twee keer per week gescheiden aan de straat in speciaal daarvoor
bestemde containers. Dit afval bestaat
naast groente-, fruit- en etensresten
ook uit luiers en incontinentiemateriaal.
Het keukenafval wordt vergist. Aan de
inzameling van papier verandert niets.
Verenigingen blijven dat eenmaal per

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

maand inzamelen. Voor het restafval kopen de inwoners een speciale
vuilniszak voor 1,20 euro per stuk.
Plastic gaat voortaan in de container, die nu nog wordt gebruikt voor
het restafval en wordt in het nieuwe
systeem twee keer per maand thuis
opgehaald. Dat is nu nog één keer. Blik
en kartonnen drankpakken kunnen in
de gratis zakken waarin nu het plastic
afval wordt afgevoerd. Tuinafval gaat
in de bekende bladkorven, die straks
in alle dorpen van Horst aan de Maas
te vinden zijn. “Inwoners betalen
straks jaarlijks alleen een vastrecht
van 115 euro voor het ophalen van
het afval en zijn daarnaast alleen geld
kwijt aan de speciale zakken”, aldus
Birgit op de Laak. “Door het afval goed
te scheiden, bepalen ze zelf hoeveel ze
daaraan kwijt zijn. Nu betalen de inwoners gemiddeld 209 euro per jaar aan
vastrecht. Daarnaast is met het nieuwe
systeem mogelijk om de hoeveelheid restafval minimaal met de helft
terug te dringen”, aldus de wethouder.
De gemeenteraad buigt zich nog over
het nieuwe systeem.

De Estafette voor Wereldmoeders ten behoeve van Simavi leidde vier Horster moeders in een oldtimer
Volkswagenbusje door heel Nederland. Zij vroegen met een foto-actie aandacht voor millenniumdoel 5: het
terugdringen van het aantal sterfgevallen door zwangerschap. Lilian Keijsers, Ilona Janssen, Yvonne Slaats en
Ingrid van Kempen vertrokken zondagavond, nadat ze de middag fotoknippend hadden doorgebracht in het
centrum van Horst. “Het was heel gezellig. Leuk om met gelijkgestemde moeders als een team voor een doel
te strijden”, vertelt Ingrid van Kempen. “En het is natuurlijk hilarisch om met 90 kilometer per uur over de
autoweg te rijden, we trokken veel bekijks.” De dames reden in een karavaan van vier busjes. “Als we
iemand kwijtraakten, reden we op de rotonde net zolang rondjes totdat iedereen weer compleet was”, lacht
Ingrid. “Het was heel leuk, maar het belangrijkste is dat we honderden foto’s naar Simavi hebben kunnen
sturen.” De winnaar van de Horster foto-actie, mede mogelijk gemaakt door de gemeente, is Annelies
Duivelshof. De vier moeders bedanken iedereen die een foto heeft ingestuurd.

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
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Schilderkunst
voor
kinderkamers

Gewoon LEKKER Gezellig
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

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
Te huur in omgeving Horst
appartement (slaapkamer, Keuken,
woonkamer, douche, wc en washok).
Bellen na 18.00 uur 077 398 34 61.
Tuin-vaste pl. bomen hagen
Bos-gewone viooltjes in 65 kleuren tuinplanten bestellen tegen zeer lage prijzen
veel eigen kweek, klimop 140 cm 1,95
euro beukenhaag en andere hagen.
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.

Wellness Kerstpakket??
Luxe kadopakketen om thuis heerlijk
te kunnen ontspannen. Van natuurlijke
verzorgingsproducten tot heerlijke
zachte teddy pluch handdoeken en
badjassen. Voor meer info kijk eens op
www.mwellness.nl
Verloren zwarte leren jas met aan
binnenkant de naam Dean op
20 september op ’t Depje in de
Doolgaardstraat. Tel. 077 398 80 45.

aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Blaktweg 33, Melderslo
Halfvrijstaande woning met
garage, carport en vrije achterom
Vraagprijs: e 219.000,- kk
voor meer informatie:

www.puur4kids.nl
Tel. 077 - 398 72 73 / 06 20 81 35 24
Gevonden op dinsdag 30 aug. gouden
ketting, op invalide parkeerplaats nabij
de vier jaargetijden in Sevenum.
De echte eigenaar kan zich melden op
tel. 06 21 69 57 48.
Alles voor uw gezondheid-Horst
Gymnastiek & Cursus gebaseerd op
oeroud taoistisch Chinees principe
Jin/Yang; actief-gymnastiek/passiefdiepe ontspanning. Tai Chi, Ching-I,
Chi Cong, kwaalbestrijding mbv
gezonde voeding 06 19 58 59 04.

www.blaktweg.nl
077 398 06 45 06 53 96 05 97

Te huur: zeer ruime bovenwoning in
het centrum van Horst.
Begane grond: grote berging, trap
naar dakterras, trap naar eerste etage.
Eerste etage: grote woonkamer met
open haard en tuindeuren naar een
ruim dakterras, keuken van alle gemakken voorzien, berging, toilet, kantoor/
slaapkamer. Tweede etage: twee
ruime slaapkamers, badkamer met
ligbad en douche, inloopkast.
Tel: 077 398 77 81.

Verloren in Horst-Sevenum op zaterdag
10 september gouden trouwring met
inscriptie Jeanne 14-3 73. Graag contact
opnemen met tel. 0413 26 27 54 of
hansvandaalen@kpnmail.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.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten

dient bij aanlevering expliciet te worden

Open huis

1 oktober 11.00 - 15.00 uur

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

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Conciërge Mart Swinkels
neemt afscheid
Vorige week vrijdag nam de 64-jarige Mart Swinkels officieel afscheid als conciërge van het Dendron College in
Horst. Veertig jaar geleden begon hij als tuinman en conciërge bij de voormalige lagere technische school (lts) in
Horst. Na een fusie in 1995 ging hij mee over naar het Dendron College. Vele duizenden leerlingen heeft de
conciërge zien komen en gaan. Een man met haviksogen, die het pesten van brugklassers hekelt.

Tijdens de open dag

een Big Shopper
boordevol lekkers
Van € 20.- voor € 10,-

HORST • MAASBREE

Een drukke afscheidsreceptie. Rector de Wit met Riet en Mart Swinkels
Mart Swinkels wil geen negatief
woord horen over het Dendron College.
Het is zijn school en dat zal ook altijd
zo blijven. De school is hem heilig. Hij
kijkt met plezier terug op de periode
die achter hem ligt. Toen hij in 1970
in dienst kwam bij de lts kende hij
vrijwel alle 650 leerlingen bij naam.
Inmiddels is dat niet meer mogelijk
met jaarlijks zo’n 2.200 leerlingen op
het Dendron. In al die jaren heeft Mart
de houding van de schoolgaande jeugd
zien veranderen. “Leerlingen van de
toenmalige lts waren ruwer in hun
uitspraken en er werd weleens een
partijtje geknokt”, lacht hij. Nadat de
lts opging in het Dendron, merkte de
conciërge dat havo- en vwo-leerlingen
veel genuanceerder waren in hun
uitlatingen. “Ik heb wel eens gezegd
dat havo- en vwo-ers de lts-ers hebben
opgevoed.”

Brugklassers zijn vrij
kwetsbaar
Mart was een conciërge die
altijd buiten surveilleerde en een
gruwelijke hekel heeft aan het pesten van brugklassers. “Als een kind
ergens mee zat of het moeilijk had,
had ik die zo in mijn vizier. Als ik het
niet kon oplossen, schakelde ik de afdelingsleider in. Maar een oplossing
kwam er altijd. Ik ben van mening
dat kinderen te corrigeren zijn, ook
17, 18 en 19-jarigen. Het grote
verschil met vroeger is dat de jeugd
van tegenwoordig veel mondiger is.
Een standje geven of iemand stevig
bij z’n arm pakken was toentertijd
voldoende om een leerling in het
gareel te krijgen. Nu heb je te maken
met mondige, jonge volwassenen die
je netjes moet vragen om zus of zo

te doen”, kijkt Mart terug. Hij geeft
verder aan dat leerlingen in groepsverband zich anders gedragen dan
wanneer ze alleen zijn. “Een leerling
apart nemen en aanspreken op zijn
of haar gedrag doet vaak wonderen”,
zegt Swinkels.

Dendron is me heilig
“Het Dendron is een grote school
waardoor het persoonlijk contact met
leerlingen minder is dan in vergelijk
met de vroegere lts. Dat vind ik wel
jammer”, zegt hij.
De voormalige conciërge was
op het Dendron ook verantwoordelijk voor het meubilair en de EHBO
op school. Bij tientallen ongelukjes
verleende Mart eerste hulp. Daarnaast
bracht hij geregeld leerlingen naar
huis wanneer er iets mis was met hun
fietsen.

Huidverbeteringspraktijk
Skin Essentials
Ringovenhof 2
5865 BM Tienray
Tel. 0478-690609
info@skinessentails.nl

Bij ons kunt u terecht voor o.a. deze behandelingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acne/mee-eters
Allergische huid
Bloedblaasjes
Couperose
Donkere kringen
Droge huid
Fijne lijntjes
Geïrriteerde huid
Gerstekorrels
Gestresste huid
Gevoelige huid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grove poriën
Huidveroudering
Huidverslapping
Littekens
Mannenhuid
Melasma
Ouderdomsvlekken
Overbeharing
Pigmentvlekken
Psoriasis

• Rijpere huid
• Rimpels
• Rokershuid
• Rosacea
• Scheerproblemen
• Steelwratjes
• Striae
• Spinnaevi
• Vette huid
• Vochtarme huid
• Zonbeschadiging

Hydrafacial • Microdermabrasie • Dermashaper
Microneedling • Hydralifting • Medik8 • LavieSage

Skin Essentials, alles wat je huid nodig heeft!
Kijk voor meer info op onze vernieuwde website www.skinessentials.nl

Grubbenvorster Sportprijs tweejaarlijks

Criteria worden aangepast
De nieuwe stichting Gewoën Grubbevors vist in een sportvijver waaruit niet elk jaar een prijs te halen valt.
Tot die conclusie kwam de commissie Grubbenvorster Sportprijs die sinds kort deel uitmaakt van Gewoën
Grubbevors. Voortaan wordt de prijs tweejaarlijks uitgereikt, te beginnen in 2012.
Vanuit de nieuwe stichting
Gewoën Grubbevors werd aan Roy
Knelissen gevraagd om als kartrekker
te fungeren bij de vernieuwde opzet.
Knelissen is voorzitter van de stichting
Grubbenvorst Promotion, die op
eerste Pinksterdag van dit jaar is opgegaan in de nieuwe Grubbenvorster
stichting.

Steeds dezelfde
namen
Volgens Knelissen is Grubbenvorst
te klein om elk jaar een persoon of
team te vinden voor de prijs. Te vaak
komen dezelfde namen voorbij in de

aanmeldingen. Reden voor de nieuwe
stichting en de sportprijscommissie om
de koppen bij elkaar te steken.
“We willen de criteria aanpassen.
Voorheen konden alleen maar sporters
voor de prijs in aanmerking komen
waarvan de vereniging bij een officiële
bond was aangesloten. Nu willen we
bekijken of het ook mogelijk is om een
verruiming in te stellen. Mensen die
zich jarenlang hebben ingezet op sportgebied, zoals bijvoorbeeld een trainer,
een talent of een groepje vrijwilligers.
Tegelijkertijd willen we ook niet andere
Grubbenvorster onderscheidingen voor
de voeten lopen zoals bijvoorbeeld de
Golde Aspergestaeker.

Tegen het einde van dit jaar wordt
duidelijk aan welke criteria de
genomineerden precies dienen te
voldoen”, laat Knelissen weten.
Naast het aanpassen van de
criteria zoekt de sportprijscommissie
ook naar een geschikt podium om
de prijs uit te reiken. Een evenement
waar de uitreiking van de sportprijs
bij past en veel publiek trekt. Dit
betekent dat er geen vaste datum
voor de uitreiking van de prijs wordt
ingesteld. De website van Gewoën
Grubbevors wordt eind 2011 actief
gemaakt waarna aanmeldingen voor
de Grubbenvorster Sportprijs welkom
zijn.

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Welkom lief klein broertje!

Getrouwd

Maurice Bos
en

Isnelda
Alfonso Amado
Colombia, 10 september 2011

Te koop gevraagd: perceel
landbouwgrond. Minimaal 1 HA.
Tel: 06 53 10 43 85
Gratis dakinspectie voor alle
voorkomende dakwerkzaamheden
Bert Faessen 077 366 30 84
06 38 64 67 61.
Workshop bloemschikken, start in
oktober. Cursus mozaïeken, start in
oktober. Cursus klei-handvormen,
start in januari.
Info: Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel 077 464 13 80
Te koop gevraagd: perceel landbouwgrond tussen 1 en 4 hectare omgeving
Horst/Meterik. Tel. 06 55 12 69 96.
Viooltjes hei bergthee
graszoden div. soorten gratis tuinplan
alle soorten hagen bomen tuinplanten
bel op 06 30 58 79 98 voor lage prijzen,
voor grotere aantallen plantencentrum
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
Te Koop: diverse soorten groenten en
fruit. O.a. snijbonen, komkommers,
paprika, druiven en tomaten (€ 0,50
per kilo). Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. 077 398 35 52
www.yogastudioreuver.nl
Yoga-Dance-Aerobics, ook in Horst!!
Elke woensdag van 19.00-20.00.
Info vrijblijvend: Leonie 06 46 13 52 25.
Gediplomeerd docente. Dans je blij!!

Sep
Geboren op 20 september 2011
Onze trotse papa en mama zijn
Mark en Jolanda Huijs-Faessen
Blaktdijk 75, 5975 NE Sevenum
Groetjes Isa en Tom

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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
HUIDVERBETERING BEGINT BIJ EEN
GOEDE HUIDVERZORGING! Tijdloos
Huidverzorging Herstraat 8 5961 GJ Horst
06 45 22 38 68
www.tijdlooshuidverzorging.nl
Opslagruimte te huur 077 398 34 53.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Geboren
21 september 2011

Hanne

dochter van
Alex en Ingrid
Janssen-Gommans
zusje van
Elke, Julia, Jasper, Wouter,
Floor en Fiene
Michelslaan 42
5963 HC Hegelsom

Lieve Roel, Eef en Milan,
Het is moeilijk woorden te vinden
die troost kunnen geven,
Woorden zijn nu slechts een teken
van medeleven
In het gemis van Guusje.
Wij wensen jullie de sterkte en kracht,
om dit intense verdriet te verwerken.
Namens de directie en het team van
Kindercentrum Huize Zeldenrust

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en gebeden van alle mensen die aanwezig waren
bij de begrafenis van mijn man, ozze pap, opa
en ‘ouwe’ opa

Theo Brouwers
Jo Brouwers-Martens, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst is op 16 oktober om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk te Swolgen.

Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden
van ons koorlid

Martien Janssen
Martien was sinds 2002 een trouw en enthousiast lid.
Hij genoot volop van de repetities, uitvoeringen en
concertreizen. Zelfs tijdens zijn ziekte bleef hij zoveel mogelijk
de repetities bezoeken.
Wij wensen Diny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Bestuur, dirigent en leden
Gemengde Zangvereniging Le Rossignol, Lottum

Méér dan twintig jaar beheerde het echtpaar
Jacques en Truus Verbruggen het horecadeel van de gemeenschapsaccommodatie ‘’t Haeren’ in Grubbenvorst. Om precies
te zijn begonnen zij hun werkzaamheden op 1 augustus 1989.
Zij waren destijds pioniers in gemeenteland. Een dergelijke klus
op commerciële basis aangaan, was in die tijd niet voor de hand
liggend. Nu, 22 jaar later, hebben ze bewezen dat ze destijds een
goede keus hebben gemaakt. ’t Haeren is niet meer weg te denken
uit Grubbenvorst. Voor Jacques en Truus een goed moment om het
stokje over te dragen.
Om hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid te bedanken,
biedt de gemeente Horst aan de Maas hen een afscheidsreceptie
aan. U bent op vrijdag 14 oktober aanstaande van harte
uitgenodigd om Jacques en Truus de hand te komen schudden.
Van 16.00 tot 19.00 uur bent u welkom in –waar anders- ’t Haeren,
Irenestraat 20b te 5971 BS Grubbenvorst.

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

Te koop gevraagd: perceel landbouwgrond tussen 1 en 4 hectare omgeving
Horst/Meterik. Tel. 06 55 12 69 96.
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.

Uitnodiging
voor receptie
in ‘t Haeren
te Grubbenvorst

Sieraden enig in zijn soort
kettingen, armbanden, oorbellen,
ringen en horloges.
Kijk op www.san-sieraaddesign.nl
Te koop gevr. alle merken auto’s
en bussen. Schade of defect geen
probleem. Minimaal € 100 (contant) en
vrijwaring voor uw sloopauto.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70.
Valise atelier & natuur start weer
met een nieuw seizoen schilderen
1 keer in de maand en bijzondere
plantaardige objecten maken 4 keer
jaar. Daarnaast groeparrangementen.
Info 06 12 69 79 35 www.valise.nl
Te huur royaal vrijstaand woonhuis
tussen Horst en Sevenum.
Nw keuken en badkamer; ook voor
arbeidsmigranten. 077 398 75 76
OPENHUIS zat 1 okt 10-15 uur
Prachtige wonen in mooiste wijk Horst
bwj 2002 Willem Alexanderstraat 16.
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.
Beauty/Nail-art kinderfeestje
Thuis in mijn salon zijn de meiden van
harte welkom om zichzelf op een leuke
en creatieve manier om te toveren tot
echte beauty’s. Kijk voor meer informatie
en prijzen op www.mwellness.nl
Te koop: Peugeot bestelwagen
Peugeot Expert 1.9D gesloten bestelwagen. Bouwjaar: november 2002
KM-stand: 135.000 km info:
De Bloemerie 077 463 18 44.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Mamaloe zondag 2 oktober van
10.00-12.00 uur Schatberg,
Middenpeelweg 5, Sevenum
www.mamaloesevenum.nl
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Onze deuren zijn geopend!
*Dagopvang
*Peuterspeelzaal
*Buitenschoolse opvang

Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Gooische
Vrouwen - Fast & Furious 5 - Pirates
o.t. Caribbean 5 - Unknown - Ironclad Water For Elephants - Hall Pass - World
Invasion - ACTIE: 2 dagfims & 2 weekfilms voor € 10,00.
Toe aan een nieuwe uitdaging?
Bent u ook toe aan een nieuwe uitdaging? Of op zoek naar een bijverdienste? Werken vanuit huis, eigen uren
bepalen. www.nieuwe-uitdaging.com
Personeel voor Stervideotheek
Baliemedewerk(st)er gezocht.
Werktijden: donderdag 13-21u & vrijdag
18-21.30u & weekends.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan:
Stervideotheek Horst Venloseweg 2
5961 JC Horst, stermedia@allesin1.nl
Vakantiehuis te huur
Geheel ingericht vakantiehuisje direct
aan de Maas in Wanssum te huur van
nov t/m maart.
Inlichtingen op tel. nr 06 20 54 36 09.
Te koop gevraagd: perceel landbouwgrond tussen 1 en 4 hectare omgeving
Horst/Meterik. Tel. 06 55 12 69 96.

Uw koffietafel
onze zorg

Dag en nacht bereikbaar

Tot ziens op één van
onze Kindcentra!
Kindcentrum DoolgaardKindcentrum MeuleveldKindcentrum Weistebeek

Lei-plataan, Lei liquidambar, Lei
Photinia Red Robin, Acer plat. Royal red
van 79,50 nu € 69,50 e.a. bomen in pot:
Dus kunnen nu geplant!! HORTENSIA’S
(130 srt. ook de nieuwste )
Buxus v.a. €0.50, bodembedekkers v.a.
€0.85, kleinblijv. vlinderstruiken e.a.
heesters (ook op stam). Info zie website.
www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
TerugBlik sluit 1 oktober Vrijdag 23-9/
zaterdag 24/9 en Zondag 25/9
TOTALE LEEGVERKOOP
Nu ALLE BOEKEN met 75% KORTING!
Tevens boekenkasten en tafels
tegen DUMPprijzen! LAATSTE KANS!
Viooltjes hei bergthee
graszoden div. soorten gratis tuinplan
alle soorten hagen bomen tuinplanten
bel op 06 30 58 79 98 voor lage prijzen,
voor grotere aantallen plantencentrum
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
Pompoenen en sierfruit
Veel soorten in prachtige kleuren.
Ook voor eetpompoenen en Halloween.
Fam. Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 467 19 67
Gevonden dinsdagmiddag
huissleutel met sleutelhanger op de
Van Douverenstraat. tel. 077 398 71 32

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Uitvaartonderneming Duijf

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Dendron College op de
gezonde toer
De overheid wil op alle scholen in Nederland in 2015 een gezond kantineaanbod hebben. Dat geldt ook voor het
Dendron College in Horst. Onze HALLO-verslaggever sprak met enkele leerlingen en met Jan Hesen, coördinator
welzijn Dendron College.

UITNODIGING

Opening
nieuw
kantoor
Snoep en snacks verdwijnen steeds
meer uit de schoolkantine van het
Dendron College in Horst. De frisdrankautomaat bevat, op een blikje cola
na, alleen maar verantwoorde sapjes.
De automaat met snoep en chips is
defect. Daarentegen doet de Cup-aSoup-automaat het wel en daar wordt
door de leerlingen tijdens de pauzes
vaak gebruik van gemaakt. Momenteel
is vijftien procent van de Nederlandse
jongeren te zwaar. Hoewel meisjes nog
altijd vaker overgewicht hebben dan
jongens, wordt dit verschil wel steeds
kleiner.
Voor Froukje, Amber, Chantal en
Anne van het Dendron College is de
overschakeling naar gezondere voeding
geen probleem. De 14 en 15-jarige
leerlingen snoepen naar eigen zeggen
niet meer dan één keer per week.
Een pizzabroodje, panini of iets hartigs
is alleen dinsdags verkrijgbaar in de

grote kantine. “Meestal nemen we een
Cup-a-Soup, dat doen trouwens steeds
meer leerlingen”, aldus een van de
meiden. Maar ze voegen er meteen
aan toe dat het voor leerlingen niet
moeilijk is om snoep, chips, of reguliere
frisdrank mee te nemen naar school.

Snoepgedrag
Dendron valt mee
De school werkt hard aan een
gezonde schoolkantine. Er wordt veel
aandacht gegeven aan gezond eten
en drinken bij bepaalde vakken. Jan
Hesen, coördinator welzijn op het
Dendron College: “We nemen deel
aan de Gezonde Schoolkantine Award.
Hiervoor hebben we een stappenplan
opgesteld met als doelstelling een
gezond aanbod in 2015, in een aantrekkelijke kantine waar leerlingen graag
vertoeven.”

Calorierijke snacks hebben intussen plaats gemaakt voor de groenteloempia, panini en kipcorn. De drankautomaten bevatten nog slechts één
hoge suikerhoudende drank. Met de
komst van twee nieuwe trommelautomaten in 2012 wordt ook vers
fruit aangeboden. Om tot een gezonde
kantine te komen hanteert de school
de richtlijnen van het voedingscentrum
in samenwerking met de overheid en
de GGD. Volgens Hesen beschikt de
schoolgaande jeugd best wel over veel
geld waarvan onder anderen snoep
en snacks gekocht wordt. Reden voor
de school om gecontroleerd over te
stappen op gezonde voeding. “Maar ik
wil er wel aan toevoegen dat het
algemene voedingspatroon van onze
leerlingen niet negatief is. Verreweg de
meeste leerlingen brengen dagelijks
hun lunchpakket mee”, besluit Hesen
het vraaggesprek.

Officiële opening
om 14.00 uur
U bent van harte welkom op zaterdag 1 oktober
tussen 11.00 en 16.00 uur!
Petra, Ruud, Franca, Marja en Anja
Gastouderbureau Pierewiet
Berkelstraat 3
5961 JK Horst
Tel. : 077 - 398 10 41
info@pierewiet.com

www.pierewiet.com

VRijDAG 30 SEPT
wEEKEND KiCK OFF

Motor botst op auto
Zondagmiddag zijn er twee gewonden gevallen bij een ongeluk op de Broekhuizerdijk. Bij een wegversmalling stond een auto stil om voorrang te verlenen aan een bus. Een achteroprijdende motorrijder met zijspan zag
de stilstaande auto te laat en botste hierdoor achterop het voertuig.
De motorrijder is een 50-jarige
man uit Grubbenvorst. Hij en zijn
49-jarige vrouw raakten gewond bij

het ongeval. Beiden zijn met onbekend
letsel naar het ziekenhuis gebracht.
De inzittenden van de auto waren

geschrokken maar hadden verder
nergens last van.

Afgelopen zondagavond werd een nummer van de nieuwe cd van de Early Adopters gedraaid op nationale
radiozender 3FM. Tijdens de XNoizz-show van Miranda van Holland werd Floating House de ether ingezonden. De
dj was erg enthousiast over deze ‘nieuwe band’.
In het programma XNoizz konden
mensen nieuwe bands aangeven.
Stephie Tax en Moniek Roodbeen gaven de Early Adopters op. Jack Baeten,
zanger van de band uit Horst, hoorde

het op de radio en “was wel heel erg
verbaasd.” Op zijn Facebook-pagina
bedankte hij de meiden daarna voor
het aanvragen van het nummer.
Iets meer dan een jaar geleden

GAMbLE FOR
COCKTAiL & DRiNKS
ZATERDAG 1 OKT
LiVE ON STAGE

CONCubiNE
KiLL FERELLi
SPARROw FALLS

AANVANG 22:00 uuR

ZATERDAG 8 OKT
LiVE ON STAGE

jiLTiD GENERATiON
(PRODiGy TRibuTE uK)

Early Adopters op 3FM
was de band ook al op 3FM te horen.
Ze waren toen zelfs in de studio en
kregen de opdracht om in een uur tijd
een liedje te schrijven over ‘walking
on a golden pavement’.

Leuke activiteiten
voor de “kleine gasten”

& OLD SCHOOL Dj SET
21 / 22 / 23 OKT

bLOKTObERFEST(iVAL)@bLOK10

NiEuw
* DAGHAPMENu E 19,50
* VERRASSiNGSMENu
4 GANGEN E 28,50
* VERNiEuwDE LuNCHEN DiNERKAART
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Hoop op meer AED’s
Petra Leijssen is burgerhulpverlener. Zij is sinds maart aangesloten bij het burgerhulpnetwerk in Horst, wat
onderdeel uitmaakt van het provinciale project Hart voor Limburg. Hiermee krijgen vrijwilligers een sms wanneer
iemand in hun omgeving een circulatiestilstand heeft. Zij kunnen dan voordat de ambulances aangekomen zijn
beginnen met basale reanimatie met een AED.

Tractorbrand Melderslo
De brandweer van Lottum rukte dinsdagavond uit voor een tractorbrand in Melderslo. De cabine van de tractor stond in brand. Het blussen
van deze brand ging relatief snel, maar het afslepen van de tractor heeft
enige uren geduurd.
Doordat de fronthef van de tractor
op de grond hing kon de tractor niet
makkelijk worden afgesleept. De
brandweer heeft met een spreider de
hef omhoog geduwd en met een
spanband vastgezet. De tractor werd
op een dieplader gesleept. De diesel

Vrijwilligers bij een AED die wél bereikbaar is
Het project burgerhulpverlening
werkt met vrijwilligers die in hun eigen
omgeving snel ter plaatse zijn. Zij
beginnen dan meteen met reanimatie. Een AED, een automatisch externe
defibrillator, kan daarbij levens redden.

Reanimatie met defibrillator is een stuk
vaker succesvol dan zonder. Petra kijkt
enthousiast tegen de groei van het
netwerk aan, maar ze heeft één grote
zorg: het achterblijven van het aantal
AED’s. “We zijn pas kort bezig in Horst
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Kraamzorg
boven
verwachting
Groene Kruis Kraamzorg heeft al meer
dan 60 jaar ervaring op het gebied van
thuiskraamzorg in Noord- en MiddenLimburg en de Westelijke Mijnstreek.
Ruim 350 enthousiaste en deskundige
medewerkers staan al vanaf het begin
van uw zwangerschap voor u klaar met
handige adviezen, leuke wetenswaardigheden en praktische tips. Als u voor ons
kiest, kiest u voor kwaliteit. Onze klanten
belonen onze zorg jaar in jaar uit met
het rapportcijfer 9.
Voor meer informatie en/of aanmelding
voor kraamzorg bel 088 610 610 6 of
kijk op www.groenekruis.nl/kraamzorg

T 088 - 610 610 6
www.groenekruis.nl/kraamzorg

aan de Maas en er zijn al zo’n 210
vrijwilligers, dus het gaat heel goed”,
vertelt Petra. In de oude gemeentes
Sevenum en Meerlo-Wanssum bestond
dit systeem al iets langer, maar ook
in de kerkdorpen die nog onbekend

waren met het netwerk stijgen de
aanmeldingen gestaag.
Wanneer er een noodoproep is
krijgen vrijwilligers die maximaal één
kilometer van het slachtoffer wonen
of zijn een sms. Eén groep begint dan
meteen met reanimeren, een andere
groep krijgt het bericht “haal de AED
en ga naar..” Het systeem werkt tot nu
toe goed, alleen zijn er te weinig AED’s
beschikbaar of bereikbaar. “Alles in
het systeem werkt fantastisch. Ik werd
pas opgeroepen voor een reanimatie,
m’n eerste”, vertelt Petra. “Binnen drie
minuten stonden we met zes hulpverleners daar en werd er begonnen
met beademen. Er was alleen geen
AED in de buurt.” Het is uiteraard niet
duidelijk of het slachtoffer het met een
aanwezige AED wel gered had, verduidelijkt Petra. “Maar het is zo frustrerend, het moet echt opgelost worden.
Elkemaand die het langer duurt voordat

die op het wegdek terecht was
gekomen werd gereinigd. De oorzaak
van de brand is vermoedelijk kortsluiting in het dashboard van de tractor
geweest. De tractor moet als verloren
beschouwd worden. Er zijn geen
gewonden gevallen.

die kastjes er zijn, is verloren tijd.”
Sanne Manders, uitvoerende
van de gemeente van de Regionale
Ambulancevoorziening Limburg-Noord,
vertelt dat ze al bezig zijn met een
spreidingsplan voor AED’s. Dat plan ligt
nu bij de gemeente. “Bedrijven worden
dan gevraagd om hun AED buiten te
hangen. De gemeente vergoedt de
kast en het onderhoud, en vrijwilligers
kunnen er bij in nood.” Om aan hun
voorbeeldfunctie te voldoen gaat de
gemeente hun eigen AED op korte
termijn ook buiten hangen. “Eigenlijk
had dit toen de eerste smsjes verstuurd
werden al moeten gebeuren”, vindt
Petra. “Ik hoop in ieder geval dat er
snel meer AED’s ter beschikking komen.
Maakt me niet uit hoe.”
Voor meer informatie over het
netwerk of hoe een bedrijf zijn AED kan
aanmelden, kijk op
www.hartvoorlimburg.com

Is uw kind te dik?
Veel scholieren met overgewicht eten niet te veel. Wel gebuiken ze vaak hun maaltijden
verdeeld over een korte periode, vaak later op de dag. 17% slaat zijn ontbijt regelmatig over.
Het meegenomen brood verdwijnt in de afvalbak. Eenmaal thuis is de lekkere trek enorm. Tijd voor een
snack. De warme avondmaaltijd eten ze meestal samen met de rest van het gezin. Waarna ze later op de
avond nog eens de (snoep-)kast in duiken.
Overgewicht is schadelijk voor
de gezondheid. Niet alleen minder
eten, meestal is het belangrijker om
anders te eten. Laat uw kind daarom
starten met een goed ontbijt! De basis
voor een goed gewicht is gezonde,
gevarieerde voeding. Een regelmatig
eetpatroon, bestaande uit drie hoofdmaaltijden. Niet te veel calorieën en
tussendoortjes.
Heeft uw kind tussendoor trek?
Zorg dan dat het fruit, een boterham
of rauwkost neemt. Zorg ervoor dat uw
kind 1,5 liter per dag drinkt. Laat hem
of haar kraan- of mineraalwater, thee
zonder suiker of light drank drinken. Let
op met (calorierijke) yoghurtdranken:
dit geeft snel een vol gevoel waardoor
de boterham er niet meer bij kan. Kan
uw kind ’s morgens geen boterham
door de keel krijgen, geef dan bijvoorbeeld yoghurt of fruit.
Het is niet slim om al het lekkers
te verbieden. Maak er wel duidelijke
afspraken over. Koop eenpersoonszakjes chips in plaats van een gezinszak,
voordat je het weet is er een

gezinszak chips opgegeten. Let op
met verpakte koekjes, vaak zitten er 2
of 3 koekjes is. Eén koekje per keer is
genoeg.
Hoe meer beweging, hoe beter
Behalve gezonde voeding zijn
nachtrust en voldoende beweging nodig.
Jongeren die te dik zijn, hebben vaak te
weinig lichaamsbeweging. Kijkt uw kind
veel televisie, computert het vaak of is
het meestal binnen? Dan komt uw kind
waarschijnlijk beweging tekort.
Stimuleer uw kind te gaan sporten. Is
het geen sportliefhebber, ga dan samen
iets doen. Zwemmen, fietsen, de hond
uitlaten. Maak uw kind enthousiast. Hoe
meer beweging, hoe beter. Kinderen
hebben elke dag tenminste een uur
lichaamsbeweging nodig, zoals naar
school fietsen.
Daarnaast is het goed als ze twee
keer per week intensief bewegen. 20%
van de scholieren voldoet niet aan
deze beweegnorm. 69% kijkt te veel
tv of zit veel achter de computer buiten
schooltijd.

Geeft u zelf het goede
voorbeeld?
Hanteer als ouder duidelijke regels, eet gezond en beweeg voldoende. Het is van belang overgewicht al
op jonge leeftijd te voorkomen, omdat
een eenmaal bereikt overgewicht
moeilijk te behandelen is.
Petra Claessens
Sociaal verpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg
GGD Limburg-Noord

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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Onrustig weekend
Omgebogen verkeersborden, kapotgetrapte bloembakken en verbrande
fietsen. Afgelopen weekend zijn op verscheidene plaatsen in Horst aan de
Maas vernielingen aangericht. Op de Veemarkt werd een man zonder directe
aanleiding mishandeld.

Dierenweide Elzenhorst
verdwijnt
Komende weken wordt gestart met de sloopwerkzaamheden voor het nieuwe plan Hof te Berkel. Naast diverse
gebouwen verdwijnt ook de dierenweide op het terrein van de Elzenhorst. De eigenaar van de dieren heeft reeds
onderdak gevonden voor het damhert, de geiten en de kippen. Met de verdwijning van de dierenweide wordt een
stukje Horster historie afgesloten.

Zondagavond vond Peter van de
Graaf zijn fiets op het station HorstSevenum met een verbrand zadel en
achterwiel terug. Even verderop lagen
enkele fietsen beschadigd op de grond.
Een rondje door het centrum van Horst
leverde een kromgetrokken verkeersbord, een vertrapte plantenbak en heel
veel kapotte bierflesjes op de openbare
weg op.
Het gaat de laatste tijd vaker mis
in het centrum van Horst. Met name
in het weekend wordt het centrum
geteisterd door vandalen. Inmiddels is
duidelijk geworden dat het niet alleen
mensen uit de gemeente Horst aan
de Maas zijn, maar ook bezoekers uit
omliggende gemeenten, die zich in

het centrum misdragen. Afgelopen
zaterdagnacht werd een 18-jarige man
op de Veemarkt zonder pardon in de
maag gestompt door een jongeman uit
Blerick.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente houdt het vandalisme en
geweld van het afgelopen weekend
verband met het fraaie weer. “Het
was dit weekend in het centrum van
Horst drukker dan normaal. Door het
mooie weer zoeken meer mensen de
terrassen en uitgaansgelegenheden op.
En het centrum van Horst trekt steeds
vaker mensen van buitenaf. Wij gaan
er vooralsnog van uit dat het groter
aantal incidenten een uitzondering is
geweest”, aldus de woordvoerder.

L

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

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

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Van het “porc plein air”
Hamlapjes
Sukadelapjes
Boeren gehaktschnitzel

per stuk

€ 6,25
€ 1,55
€ 1,25

per liter

€ 2,95

500 gram
100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken

Heerlijke Franse uiensoep

Week van de vleeswaren
Bij aankoop van 100 gram leverkaas, 100 gram kipfilet
en 100 gram cervelaat krijgt u een lunchbox gratis!
g

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Kipkaatje

100 gram

€ 1,25

Gemarineerde kipfilet omwikkeld met katenspek

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

“Dit is een van de laatste keren
dat ze hier gevoederd worden”, roept
de dierenverzorger over het hek.
Ingesloten door geiten en kippen
strooit de man wat voer rond. Het damhert lust alleen maar brood en wordt
met de hand gevoerd. De dierenweide
bij de Elzenhorst was jarenlang een
plek waar jong en oud zich kon ver-

maken. “Het was altijd heerlijk om op
zondagmiddag even met de kleinkinderen naar de dieren te gaan kijken”,
vertelt een dame, die juist voorbij
wandelt. “Als ik dan vroeg of iemand
mee wilde om naar de diertjes te gaan,
stonden de kleintjes al bij de deur te
popelen. Jammer dat de weide weggaat.” Langzaam schuifelt de vrouw

verder. Nog een keer kijkt ze om en
steekt haar hand op. “Hajje wah”, roept
ze nog. Alsof een jonge geit begrijpt
wat ze bedoelt steekt het de neus door
het gaas. De dierenverzorger tilt het
nieuwsgierige beestje van het leghok
van de kippen. “Zo, da’s ook een van
de laatste eieren hier gelegd”, zegt hij
met een veelzeggende knipoog.

GULPENER EN BRAND 24 X 30cl E 10,95

Wijn van de maand:
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

een topper uit Spanje van
het gerenommeerde
wijnhuis Faustino.

8,99
Per ﬂes E
,99

E 47
Doosp(6rijﬂsessen)

Deze crianza heeft houtlagering gehad
wat ook in de geur licht herkenbaar is. De smaak is aangenaam en vol.
Zachte tannines en gedroogd fruit in de afdronk.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Blijf gewoon zoals je bent De kracht van talent
Hij is de zoon van de bakker uit Meterik. Sinds jaar en dag zet hij zich in voor diverse verenigingen. Onder
andere voor de Stichting Vrienden van Elzenhorst, waar hij sinds kort voorzitter van is. Een gewone jongen met het
hart op de juiste plek. Een gesprek met Frans Litjens.

We moesten 15 keer achter elkaar
een sprintoefening doen. Je keek af en
toe scheel van de pijn of was kotsmisselijk, maar dat was je na een uur
alweer vergeten”, aldus Frans.
In een onderneming werkt dit precies hetzelfde. “Je moet altijd iets meer
of beter kunnen dan een ander, durf
tonen en lef hebben”, aldus Marc. Net
zoals dat ondernemers en coureurs elkaar iets moeten gunnen. “Frans reed in
1989 in Italië de wielerklassieker MilaanSan Remo. Door de mist heen reed hij
zichzelf in de kijker. Hij reed vooruit op
de Poggio en trof daar koploper Laurent
Fignon”, aldus Marc. “Als jonge wielrenner verloor ik van de ervaren rot in het
vak Fignon. Ik maakte een strategische
denkfout door genoegen te nemen met
een tweede plaats en op kop te rijden
voor Fignon”, aldus Frans. Jaren later
stond Frans Maassen op het punt om
de Ronde van België op zijn naam te

schrijven, maar werd tijdens de bevoorrading ‘geflikt’ door zijn concurrenten.
Het is namelijk ‘not done’ om op dat
moment uit het peloton te demarreren.
Fignon had dit gezien, gebaarde dat ik in
zijn wiel moest gaan zitten en bracht me
zonder moeite naar de koplopers. Voor
wat hoort wat!”
“Een kopman kan een wedstrijd winnen, maar om succesvol te blijven zijn
de randvoorwaarden net zo belangrijk.
De Rabobank Wielerploeg heeft, inclusief
de renners, ruim 100 mensen in dienst.
Om ervoor te zorgen dat een renner
een wedstrijd of een ronde kan winnen,
moet ieder op zijn vakgebied de beste
zijn”, aldus Frans. “Precies hetzelfde
geldt voor de ondernemer. Je hebt een
visie, weet wat je uit wilt stralen, maar
bovenal moet je je medewerkers blijven
uitdagen om met ideeën te komen”,
zegt Marc. “Daarin wordt de kracht van
het talent zichtbaar”, aldus Romé Fasol.

Opening chillruimte
Op 20 september stonden de leden van Kiwanis Horst aan de Maas
samen met de kinderen van de woongroep Kleur Kinder- en Jeugdzorg
aan het Averbodeplein in Horst klaar om de chillruimte te openen.
“Als ze naar mijn leeftijd vragen
dan zeg maar dat ik 17 ben”, zegt
Frans Litjens gekscherend. “Ik voel me
nog zeker zo jong.” Frans is een actief
baasje. Ondanks zijn 71 lentes loopt
hij nog als een kievit en organiseert
activiteiten bij diverse verenigingen “Ik
heb mijn hele leven hard gewerkt. Van
manusje van alles bij ijzerwarenwinkel
Verhaegh, tot verkoper bij Coca Cola.
Met de vrachtwagen maakte ik dagelijks mijn rondes langs winkels, horeca
en fabriekskantines. Tot ik op mijn 55e
gebruik kon maken van een regeling
om vervroegd te stoppen met werken.
Ik was toen al behoorlijk actief in het
verenigingsleven, onder meer bij de

voetbalvereniging in Meterik en bij de
duivenvereniging. Helaas moest ik door
gezondheidsproblemen zelf stoppen
met het houden van duiven.”
Inmiddels is Frans al 11 jaar
actief als vrijwilliger bij Vrienden van
Elzenhorst. “Nou dat vrijwillig zijn, wil
ik toch even toelichten. Als vrijwilligers heb je namelijk behoorlijk wat
verplichtingen. Er wordt toch van je
verwacht dat je op gezette tijden je
werkzaamheden verricht. Maar ik vind
het erg leuk om te doen. Of het nu
gaat om het organiseren van een
kienavond of een rommelmarkt ten
behoeve van de bewoners van verpleeghuis Elzenhorst. Als je weet waar

je het voor doet, maakt het niet uit
dat je er veel tijd en energie in moet
steken.”
Frans is er de man niet naar om
achter de bekende geraniums te gaan
zitten. “Ik moet er niet aan denken om
zelf in een verzorgingstehuis terecht
te komen. Dan piep ik er liever in een
keer tussenuit. Ik loop hier nu drie
dagen per week rond en heb erg veel
respect gekregen voor de verzorgenden
hier in Elzenhorst. Maar mij zullen ze
hier dus nooit als klant krijgen.”
Op de vraag wat Frans later wil
worden als hij groot is, antwoordt hij
lachend: “Op de manier zoals ik nu mag
leven, wil ik graag honderd worden.”

Met de scharen in de aanslag
en vol ongeduld telden de negen
jeugdige bewoners van het opvanghuis af om samen het roodwitte lint
door te knippen. Daarna was het tijd
voor bubbeltjeswijn en een gezellig
muziekje. Al snel had iedereen een
favoriet plekje op een van de banken
en stoelen gevonden. Er werd gezellig
gekletst en plezier gemaakt en iedereen voelde zich al een beetje thuis in
de blokhut. Alle ingrediënten waren
aanwezig om lekker te chillen.
Vanaf april zijn de leden van
Kiwanis samen met de kinderen me-

nige zaterdag in de weer geweest om
de wens voor een chillruimte in vervulling te laten gaan. Het geld hiervoor werd verzameld door activiteiten
te organiseren als een mosselavond
en een sponsoractie bij bedrijven. Ook
de inzet van vaklui en sponsoren hebben bijgedragen aan een geweldige
stek voor de jongeren. Voor de leden
van Kiwanis is het hele project een
onvergetelijke ervaring geworden.
De vele uurtjes die men samen met
de jeugd heeft doorgebracht in de
tuin aan het Averbodeplein, waren
ontzettend
Vakgarage waardevol.
Gommans & de Wit
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Mind & Body Care
Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

ambulant
pedicure

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl
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Neem vrijblijvend contact op:
06-46054239
www.ambulantpedicure.webklik.nl

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
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Waarom zij kiezen voor glasvezel?

Twan Kleeven

Grad van Horck

Eigenaar van ’t Brugeind in Meerlo

Voorzitter computernetwerkvereniging Meldersnet Inwoner Horst

Arie Stas

Ger Mennen
Oud-raadslid uit Griendtsveen

“Ik was erg bang dat het na een jaar duurder
zou worden, maar dat blijkt helemaal niet zo te
zijn. Met de komst van glasvezel komt er juist
keuzevrijheid en dus concurrentie. Na een jaar kan
ik ook wisselen van provider en eventueel terug
naar de huidige provider als dat beter bevalt.
Ook dacht ik dat een pakket zonder internet niet
mogelijk was, maar serviceprovider Lijbrandt
biedt de mogelijkheid om alleen radio en tv af
te nemen.”

“Ik wilde vooral weten wat de voordelen
voor televisie waren. Nu blijkt dat de huidige
provider onlangs al analoge kanalen heeft moeten
ruimen omdat ze niet genoeg ’bandbreedte’
hadden om alle digitale zenders aan te bieden.
Met nog meer interactieve diensten in de
toekomst, en wellicht de komst van 3D-televisie,
is de bijna onbeperkte bandbreedte van glasvezel
voordelig. Ook is er met glasvezel een mogelijkheid tot interactieve televisie.”

“Ik wist niet hoe het kon dat een woning
met een glasvezelaansluiting meer waard wordt.
Reggefiber heeft me uitgelegd dat mijn woning dan
aangesloten is op de mogelijkheden van morgen,
en dat dat aantrekkelijk is voor eventuele kopers.”

“Wat hebben mensen nou te verliezen met
een netwerk wat niet duurder en wel beter wordt?
Vooral met de gratis periode die de providers
aanbieden. Dan ben je zeker niet duurder uit.
En bevalt het niet dan kan je na een jaar
overstappen naar een andere provider, of terug
naar de huidige situatie. Ik begreep dat mensen
zich de kosten kunnen laten voorrekenen in de
glasvezelwinkel van Reggefiber in het centrum
van Horst.”

Wie doet wat?

Kies uw
provider

Powered by Glashart

glasvezel

Wist u dat?
•
•
•
•
•

Je met glasvezel niet duurder, maar wel beter uit bent;
keuzevrijheid en dus concurrentie zorgen voor een lage prijs, jaar in, jaar uit;
er ook voor glasvezel gekozen kan worden voor alleen radio en tv;
uw woning meer waard wordt met een glasvezelaansluiting;
glasvezel ook voor televisie grote voordelen heeft door bijna
onbeperkte bandbreedte;
• de uploadsnelheid enorm omhoog gaat.

Schrijf u in tot 9 oktober www.eindelijkglasvezel.nl
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Werken volgens het Eftelingconcept

Wellness Centre Anco bestaat 30 jaar
in zijn geheel overgenomen. Aan de basis van
zijn bedrijf ligt volgens Patrick het zogenaamde
Eftelingconcept. “Als je in het bekende pretpark in
Kaatsheuvel een entreebewijs koopt, dan kun je óf
alleen het Sprookjesbos bezoeken óf genieten van
alle attracties in het park.” Dat is de filosofie van
Wellness Centre Anco: alle faciliteiten zijn aanwezig
en jij mag overal gebruik van maken.
Het succes van goede conditie van lichaam en
geest stopt niet na enkele oefeningen. “Wij geven
je ook voedingsadviezen. Vaak hebben mensen
geen idee wat ze allemaal in hun lichaam stoppen
en al helemaal geen benul hoe ze die extra
calorieën kwijtraken. ”Mensen zijn gebouwd om te
bewegen”, aldus Patrick.
De medewerkers van Anco weten goed waar
ze mee bezig zijn. Jaarlijks gaan ze vier keer op
bijspijkercursus. “Wij geven onze groepslessen
volgens de laatste ontwikkelingen.” Als je een keer
zo’n les hebt gevolgd of je helemaal in het zweet
hebt gewerkt in de fitnesszaal, dan is daarna een
bezoek aan de sauna of een duik in het zwembad
geen overbodige luxe. “Geen betere motivatie dan
jezelf belonen na harde en intensieve arbeid.”

Een paar kilo teveel aan lichaamsgewicht kwijtraken, even lekker ontspannen
na een lange werkdag of jezelf voorbereiden op een persoonlijk record voor de
halve marathon. Voor deze en andere doelen ben je bij Wellness Centre Anco aan
het juiste adres.
Wellness Centre Anco is een allround centrum
met moderne faciliteiten zoals een sauna,
zwembad, squashbaan en een fitnesszaal. Ook
met de verschillende hoog aangeschreven
groepslessen van Les Mills verbeter je door
eenvoudige workout-oefeningen je conditie en
coördinatie.
Onder begeleiding van deskundige

medewerkers geniet je van diverse faciliteiten
om je eigen welzijn te verbeteren. “Slechts
2% van de mensen op de wereld is echt
intrinsiek gemotiveerd om te gaan sporten.
Onze grootste concurrenten zijn de zitbank,
de afstandsbediening en een zak chips”, aldus
eigenaar Patrick Bierens. Vandaar dat Anco
afspraken maakt over jouw persoonlijke doelen.

“Wat en hoe wil je je voornemens bereiken. En
als je dan een aantal keer niet komt opdagen,
dan bellen we je op.” Deze stok achter de deur
is volgens Patrick een must voor zijn werkwijze.
“Mensen komen enthousiast binnen en moeten
dat blijven. Vandaar dat we samen een realistisch
programma opstellen.”
Cor Bierens, de vader van Patrick, begon
in 1981 met de sportschool en tien jaar later is
zoonlief in het bedrijf gestapt. “We barstten van de
ideeën en we hebben daarom samen besloten
om in 2001 met het bedrijf te verhuizen naar de
huidige locatie.” In 2007 heeft Patrick het bedrijf

Venrayseweg 114, 5961 AJ Horst
Tel 077 398 35 53
www.wellnessanco.nl

Pink Ribbon
Anco logo tot 2001

Iedereen kent wel iemand die
net is genezen of nog de gevolgen
ondervindt van deze vreselijke
ziekte: borstkanker. Wellness
Centre Anco zet haar beste beentje
voor en steunt Pink Ribbon.
Pink Ribbon vraagt aandacht voor
borstkanker en zet zich in om het
aantal mensen dat borstkanker krijgt
te verminderen, vroege diagnose te
bevorderen en de zorg voor patiënten en
hun omgeving te verbeteren. Draag jij Pink
Ribbon ook een warm hart toe? Kom dan
op 7 oktober met ons meesporten tijdens
de groepslessen Xco, Zumba, She’Bam en
speedfitness. De gehele opbrengst van deze
actie gaat naar Pink Ribbon.
Of je nou jong of oud bent, lid of geen
lid. Het maakt niet uit, iedereen mag
meedoen. De kosten (ook als je lid bent)
zijn:
1 les 6 euro
2 lessen 10 euro
3 lessen 15 euro
Speedfitness 5 euro

Waar het ooit begon...
schuur 1978 - 1981

Geef je op bij de receptie
of bel 077 398 35 53

Anco logo 1981-1988

Het pand aan de Hoofdstraat,
1981-2001

Sport jij ook mee?!
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Jan Westerbeek
opent restaurant in Swolgen
Het centrum van Swolgen is kenmerkend voor het authentieke Nood-Limburgse dorp. Centraal staat de kerk,
omgeven door een plein gelegen aan een doorgaande weg. Karakteristieke huizen maken het beeld compleet.
Recht tegenover de kerk ligt sinds 16 augustus restaurant ´t Westerhofje. Op deze plek in Swolgen heeft eigenaar
Jan Westerbeek zijn stekje gevonden. Een uitdaging of een schot in de roos?

winkel&bedrijf 11
MKB Horst aan de Maas
feliciteert gemeente
MKB Horst aan de Maas heeft tijdens een overleg met burgemeester
en wethouders de gemeente gefeliciteerd met haar benoeming tot
tweede MKB-vriendelijkste gemeente van Limburg. Op de ondernemers
in Roermond na zijn de ondernemers in Horst aan de Maas het meest
tevreden over hun gemeente.
Tijdens het onderzoek naar de
MKB-vriendelijkste gemeente in
Limburg zijn 3.200 ondernemers
ondervraagd. Er is gekeken naar het
beleid voor MKB-ondernemers, de
communicatie met de ondernemers,
lokale lasten en het imago van de
gemeente. Voorzitter Marlies Janssen
overhandigde burgemeester Kees van
Rooij een bos bloemen. Hij beloofde
dat de bloemen een plek krijgen op
het kantoor van Freek Selen, zodat
hij als verantwoordelijk wethouder

“Eigenlijk is het puur toeval dat
ik in dit pand terechtgekomen ben”,
vertelt Jan Westerbeek. “Begin dit
jaar kwam ik er via via achter wie de
eigenaar was en ik heb direct contact
met hem gezocht. We hebben samen
de plannen uitgewerkt en nu is er eindelijk weer een restaurant in Swolgen.
In dit pand aan de Mgr. Aertsstraat
was tot enkele jaren geleden een
Italiaans restaurant gevestigd. Het is
de Swolgenaren altijd een doorn in het
oog geweest dat het pand leeg stond.
De mensen laten duidelijk blijken

verheugd te zijn met een nieuwe
invulling”, zegt Jan.
De formule van ’t Westerhofje
is kwalitatief goed eten tegen een
betaalbare prijs. Jan heeft goed naar
de mensen in zijn omgeving geluisterd
en een kaart samengesteld waar voor
ieders smaak iets te kiezen valt. “Ik
gebruik veel streekproducten in de
gerechten en neem vooral af van lokale
leveranciers. Het eten moet een visitekaartje voor de streek zijn.” Inmiddels
blijkt dat de gasten die ´t Westerhofje
bezoeken van een heel divers pluimage

zijn. “Aan de ene kant krijgen wij veel
toeristen, die per fiets of auto een
route rijden door de streek. Bovendien
ligt het plein tegenover het restaurant op de route van het Pieterpad.
Deze mensen genieten vooral van
een lekkere kop koffie op het terras.
Aan de andere kant komen hier jonge
stelletjes of grotere gezelschappen om
lekker te dineren. Ik vind het heerlijk
om iedereen als een goed gastheer te
ontvangen en ik geniet van elke dag.
Ja, ik heb het gevoel dat ik thuisgekomen ben: dit is mijn stek.””

Het meest complete Tuinhuisjescentrum
Tuinhuisjes • Prieeltjes • Schuurtjes • Carports • Garages

voor het MKB nóg vaker aan deze
doelgroep zal denken.
Tijdens het overleg werd verder
gesproken over de gevolgen van de
aanhoudende crisis voor ondernemers, de veiligheid van ondernemers
in de regio en het betaalbeleid van
de gemeente, en over het belang van
goede internetvoorzieningen voor
ondernemers in het buitengebied, het
beleid voor startende ondernemers
en het vereenvoudigd verstrekken
van bouwvergunningen.

Livemuziek aan
tafel
Restaurant Aan Tafel bestaat twee jaar. Om dit heuglijke feit te vieren
wordt op vrijdagavond het diner omlijst met livemuziek. Verder organiseert het jarige restaurant een LadiesDay en een kinderdag.
Het is feest aan de Venrayseweg.
Restaurant Aan Tafel bestaat twee
jaar en dit wordt uitbundig gevierd.
Iedere vrijdagavond treedt zanger
en toetsenist Paul Chapman op.
Chapman staat bekend om zijn brede
muzikale repertoire. Op maandag
en dinsdag is het LadiesDay met

een aantrekkelijke korting voor de
dames.
Voor de kinderen is het woensdag feest bij restaurant Aan Tafel.
En een verjaardagsfeestje wordt
extra leuk. Bij een reservering met
tien of meer kinderen wordt er een
gratis taart geserveerd.

Rode Lopershow
in Horst
Op zondag 25 september was de tweede editie van de Rode Lopershow
in Horst. Vanaf het Wilhelminaplein tot aan de Herstraat was een rode loper
van ruim 200 meter uitgerold. Maar liefst negentien winkeliers presenteerden hun producten via de rode loper. Het initiatief voor de show komt van
Cecile van Well en Marielle Kuijpers vanuit de werkgroep evenementen van
het Centrummanagement Horst.

OPEN DAG
2 OKTOBER
Al onze huisjes worden in eigen
werkplaats vervaardigd.
www.tuinhuisjescentrum.nl
Schansweg 13, Neerkant
T (077) 466 14 43

Bezoek ons showterrein
met zeker 50
showmodellen!

Zaterdag 1 oktober opening
Graag nodigen wij u uit tussen 14.00 uur
en 17.00 uur om een kijkje te komen nemen.

Nieuw Kronenbergerschuur
à la carte en specialiteiten restaurant
Vanaf 2 oktober is het restaurant geopend.

Ton en Karin Welten
Kronenbergweg 19, 5976 NV Kronenberg

www.nieuwkronenbergerschuur.nl
Tel: 077 467 01 76

tuin

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

De 19 deelnemende winkeliers varieerden van modewinkels tot opticiens.
De groep mannequins die de show liep
bestond uit klanten, vrienden en familie
van de diverse winkeliers. Iedere deelnemende winkel heeft een eigen cre-

atieve invulling aan de show gegeven
om het verrassingselement te vergroten. Zo werd er naast de wintermode
ook lingerie en badjassen geshowd.
Voor een fotoreportage zie
www.hallohorstaandemaas.nl
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Herfststraatje
verrast tijdens
receptenwedstrijd

Bakkers niet in de
prijzen
Roy Korthagen en Joey Boots, twee jonge en talentvolle bakkersstuden01
ten van Gilde Opleidingen, zijn helaas niet in de
prijzen gevallen tijden de
10
Europese Kampioenschappen in Duitsland. Maar
de ervaring is het allemaal
waard geweest, zeggen ze.

cultuur 01

Roy Korthagen werkt bij Bakkerij
Derix in Horst. Vorige week heeft hij
samen met Joey Boots uit Panningen
de eer van Nederland verdedigd tijdens
de Vakwedstrijd Bakken voor jongeren.

Dat trekt wel weg
“Het niveau was erg hoog.
Duitsland en Frankrijk waren gewoon
beter. De stress was voor mij het grootste probleem. Ik voelde de druk vanaf
het begin. Ik dacht: ‘dat trekt wel weg’.
Maar dat gebeurde niet. De volgende
keer ga ik er veel rustiger in. Ik heb
in elk geval ontzettend genoten van
alles. Alleen al de voorbereidingen, die

Marloes Mejan uit Sevenum heeft maandag 26 september de jury van de
receptenwedstrijd van het Gilde van Streekrestaurants verrast met haar
gerecht, dat bestond uit drie verschillende bereidingen van pompoen met
geitenkaas en crème fraîche. Zij won met haar herfststraatje van pompoen
met een sneeuw van witte chocolade.

oefenmomenten waren al geweldig”,
laat Roy weten.

De concurrentie
was te groot

Second Life
Exclusive
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Joost van Werde, docent van Gilde
Opleidingen, was er bij om de jongens
te coachen: “De concurrentie was te
groot. De spanning en de media hebben Roy en Joey overweldigd. Hierdoor
hebben ze een paar foutjes gemaakt.
Dat is op dit niveau al snel fataal. Maar
het is een hele prestatie op zich om
als enige Nederlanders mee te mogen
doen aan zo’n groot kampioenschap.”

Second Life Exclusive
Bob van de Hombergh
en Esther Janssen
Hoofdstraat 23
Horst
06 33 77 87 39
bobvdhombergh@
hotmail.com
www.2le.nl
tweedehands merkkleding
07-05-2011

Activiteiten
Second Life Exclusive
verkoopt tweedehands
merkkleding voor dames en
heren. Iedereen mag zijn of
haar kleding bij Second Life
Exclusive inbrengen. Deze wordt
dan geselecteerd op kwaliteit
en merk. Als de kleding van
deze mensen verkocht wordt,
krijgen ze 40% van de
verkoopprijs.

Regionaal karakter,
zuivel en
origineel eigen recept

Doelgroep
Second Life Exclusive biedt
kleding aan voor alle dames en
heren. Er wordt kleding
aangeboden uit het duurdere
segment. Zo worden er merken
verkocht als Lacoste, Tommy
Hilfiger, Marithe Francois
Girbaud, Replay, Nolita, Gant,
Scapa Sports en ga zo maar
door.

Beide dames ontvingen een dinerbon, te besteden bij een van de bij
het Gilde aangesloten restaurants. Het
recept van Marloes Mejan is volgende
week in ieder aangesloten Gilderestaurant te proeven.

Exclusief en
betaalbare kleding
voor jong en oud

Marloes Mejan legt de laatste hand aan haar herfststraatje Foto: Ruud Slaats
Het Gilde van Streekrestaurants
organiseerde de wedstrijd voor hobbykoks in restaurant Het Pelgrimshuis in
Smakt in het kader van de Week van
de Smaak. Hoofd van de jury was dit
jaar Bertus Liefting, voormalig chefkok
van hostellerie De Hamert in Wellerlooi.
Een recept dat werd ingestuurd moest
voldoen aan een drietal criteria: het
moest een regionaal karakter hebben,
het moest zuivel bevatten en het moest
een origineel eigen recept zijn. Naast
Marloes stond ook Marga Alexander

Rechts op de foto Roy Korthagen, werkzaam bij Bakkerij Derix in Horst
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Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP):

uit Veulen in de finale met een gerecht
gebaseerd op het Limburgs volkslied.

KOOP

Direct een afspraak maken ZONDAG
met de podotherapeut
2 oktober

De Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP) geeft mensen met klachten de vrijheid om zelf, op eigen
initiatief en zonder tussenkomst van de huisarts, een afspraak te maken met een podotherapeut.
Omdat iemand niet eerst naar de
arts hoeft om te laten bekijken wat er
nu precies aan de hand is, is dit een
veel directere manier van hulpvragen.
Dat blijkt voor veel mensen ook veel
prettiger, want na het bezoek aan de
(huis)arts kan dan pas tot actie worden overgegaan bij de podotherapeut.
Dat vergt weer extra tijd waarin de patiënt zich niet prettig voelt. Soms is er
ook gewoon de energie niet om eerst
het een en dan het ander te bespreken. Met de DTP kan de kortste weg
naar behandeling worden bewandeld
en kan heel snel aan een oplossing
voor uw klachten worden gewerkt
Vanaf 6 september is Podotherapie Hermanns direct toegankelijk. Ze
behoren hiermee tot de eerste lichting
“vrij toegankelijke podotherapeuten”
van Nederland.
De cliënt/patiënt die zich

Starters
in de regio

(rechtstreeks) aangemeld, zal door de
podotherapeut eerst zorgvuldig worden
gescreend. Deze screening moet aan
het licht brengen of de patiënt met zijn
klachten bij de podotherapeut aan het
juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk, blijkt er iets anders aan de hand
te zijn, bijvoorbeeld een aandoening
waarvoor podotherapie (nog) niet is geindiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel
mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt
de patiënt het advies om alsnog naar
de arts te gaan. In alle andere gevallen
volgt stap twee, waarin de podotherapeut nader onderzoekt of podotherapie
voor de betreffende patiënt zinvol is.
Een Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die
voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten, denk aan: voet-, knie,
heup- en rugklachten. Ook kan men er
terecht voor behandeling van overmatige

12.00-17.00 uur

eeltvorming, likdoorns, (ingroeiende)
nagels, en het screenen van de voeten
van diabetici. Podotherapie Hermanns
is vooruitstrevend in het gebruik van
de nieuwste technieken. Ze maken o.a.
gebruik van een 3D-voetscan. Hierbij
wordt de voet tot op de honderdste
millimeter nauwkeurig opgemeten
door de computer. Hiermee kunnen
bijv. steunzolen, maar ook correctieve
slippers met ingebouwde steunzool,
worden gemaakt.
PODOTHERAPIE
HERMANNS
houdt een slipper
inloopspreekuur op
Maandag 30 mei van 14:00-17:00 uur
Blerick- Podotherapie Hermanns en Hermanns is
ruim 1 jaar gevestigd in Blerick. Deze mijlpaal willen
ze accentueren door een slipper inloopspreekuur te
houden.
Voetklachten en voetpijn komen zeer vaak voor. Naar
schatting ondervindt 75% van de bevolking wel eens
een voetprobleem. De voet is een vernuftige structuur
met 26 botjes en 33 gewrichten, omgeven door een
web van spierweefsel en zenuwen. Met iedere stap
wordt een kracht van 2 à 3 keer het lichaamsgewicht
op voeten en enkels uitgeoefend. We nemen gemiddeld zo’n 8.000 stappen per dag, dus het is vrij logisch
dat iedereen wel eens voetklachten ondervindt. Een
Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend
functioneren van de voeten, denk aan voet-, knie-,
heup- en rugklachten. Ook kan men er terecht voor
behandeling van overmatige eeltvorming, likdoorns,
(ingroeiende)nagels, en het screenen van de voeten
van diabetici.
Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het
gebruik van de nieuwste technieken. Ze maken o.a.
gebruik van een 3D-voetscan, hierbij wordt de voet tot
op de honderdste millimeter nauwkeurig opgemeten
door de computer. Hiermee kunnen bijv. steunzolen,
maar ook correctieve slippers met ingebouwde steunzool, worden gemaakt.
Steunzolen zijn over het algemeen lastiger te dragen
in zomerschoeisel ten opzichte van winterschoenen.
Vaak lopen mensen in de zomer dan op slippers of
schoenen waar de steunzolen niet in passen. Dit kan

Podotherapie Hermanns
Herstraat 20, 5961 GJ Horst
Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst
Sondertseveld 6, 5975 TP Sevenum
Tel. 077-397 18 68
www.podotherapiehermanns.nl

De voet wordt gescand middels een
geavanceerde 3D scanner.

Vervolgens worden uw voetgegevens
digitaal bewerkt met de juiste elementen
voor uw specifieke voetproblemen.
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Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

Onderscheidend vermogen
Wat heeft Second Life
Exclusive wel wat andere
winkels niet hebben? Bij Second
Life Exclusive kunt u kleding
kopen die u hier in de regio
niet snel zult aantreffen. De
naam zegt het al, ’exclusive’ en
betaalbare kleding voor jong en
oud. Bij Second Life Exclusive
kunt u als het ware uw eigen
kleding verkopen. U krijgt hier
dan ook nog een leuk bedrag
voor terug als het kledingstuk
verkocht wordt. Uw kleding
weggooien is dus niet meer
nodig. Second Life Exclusive is
de oplossing voor iedereen die
graag leuke kleding aan heeft
voor een scherpe prijs.
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TerugBlik: einde van een bijzonder winkeltje
Ze behoren tot een uitstervend ras: de gespecialiseerde winkels. Je ziet ze nog wel in de grote steden, maar
daarbuiten kom je ze amper nog tegen. TerugBlik, tweedehands boekwinkel in Horst, ging tot vorig weekend tegen
de stroom in. Inmiddels heeft eigenaar Erik van den Eijnden de deuren van de winkel definitief gesloten. De reden
voor de sluiting is voor veel klanten verrassend.

“Zo´n drie jaar geleden ben ik
begonnen om plannen voor een eigen
winkel uit te werken”, vertelt Erik. “Ik
had mijn oog laten vallen op een pand
in de Herstraat en heb een schrijfblok

gepakt en allerlei ideeën op papier
gezet. De uitkomst van al het denk- en
schrijfwerk was vrij snel duidelijk: ik
wilde een tweedehands boekwinkel
beginnen.” In maart 2009 was het

zover. In het voormalige pand van
dierenwinkel Litjens, beter bekend als
Kwak Piet, opende Erik zijn winkeltje
met de toepasselijke naam TerugBlik.
“De naam van de winkel had

AH Bonuskaart:
de kaart vol voordelen.

betrekking op een stuk nostalgie en
mijn voorliefde voor oude auto´s. De
winkel ademde de sfeer van de jaren
zestig en zeventig, zelfs de muziek
was aangepast. Het enige wat ontbrak
was zo´n vissersnet aan het plafond”,
lacht Erik. “In het begin kostte het mij
de nodige moeite om te achterhalen
naar welke soort boeken de klanten nu
eigenlijk zochten. Uiteindelijk bleken de
moderne romans, thrillers en historische boeken over Horst en omstreken
het bijzonder goed te doen. Uit het
enorme aantal boeken dat ik aangeboden kreeg, kon ik een mooie selectie
maken. Weet je, het leukste van de
winkel was dat het een plek werd voor
mensen met hele mooie, aangrijpende,
hilarische en interessante verhalen.
Ik hoefde maar achterover te leunen
en te luisteren. En uiteraard boeken
verkopen, want daar verdiende ik mijn
geld mee.”
In september 2009 kreeg Erik de
kans om een grotere winkelruimte op
een betere locatie in het centrum te
huren. In het voormalige pand Vullings
kon Erik een veel groter aantal boeken
aanbieden. “Ik begon in de Herstraat
met een voorraad van 1.500 boeken.
In het pand aan de Veemarkt had ik

op het hoogtepunt ruim 7.500 boeken
staan. Daarnaast verkocht ik enige tijd
curiosa uit de jaren 50, 60 en 70.”
In mei 2011 kondigde Erik aan dat
de winkel ging sluiten. “ De reacties
waren heel verrassend. Veel mensen snapten niet waarom zo´n leuk
winkeltje weer zou verdwijnen. Welnu,
de reden waarom TerugBlik sluit is
veel leuker dan menigeen verwacht.
Veel klanten vroegen zich af of de
winkel wel rendabel was. Ik kan gerust
bekennen dat er meer geld uitkwam
dan erin ging. De reden om met de
winkel te stoppen is dat ik sinds mei
dit jaar het redactieteam van HALLO
Horst aan de Maas mag versterken.
De inspiratie voor mijn artikelen haal ik
daarbij voor een deel uit de ervaringen die ik in de winkel heb opgedaan.
Ik heb geen moment spijt gehad van
TerugBlik. Sterker nog, ik heb er heel
veel plezier aan beleefd, en dat was
vooral te danken aan de bijzonder
leuke klantenkring.”
Begin oktober vestigt fotospeciaalzaak Foto-ID zich in het karakteristieke
pand aan de Veemarkt. “Ik hoop dat
Eugene en Willeke het daar net zo naar
hun zin zullen hebben als ik”, zegt Erik
tot slot.

Oranje paprika-ijs
in landelijke finale
De Smaak van NL
Vorige week stonden ze nog in de halve finale, nu kunnen IJssalon
Clevers en Oranje paprikakwekerij Hermans-Walters zich op gaan maken
voor de finale van De Smaak van NL. Hun oranje paprika-ijs maakt kans op
de titel het meest smaakvolle product van Nederland.

• Bonuskorting
• Gratis sleutelservice
• Kopen met Air Miles • Gemakkelijk Air Miles sparen
Kom op zaterdag 1 of 8 oktober a.s. naar Albert Heijn
in de Steenstraat 13 in Horst, vul het AH Bonuskaart
aanvraagformulier in en maak kans op één van de
mooie prijzen. Daarnaast krijgt u van Albert Heijn op
deze dagen de Big Shopper cadeau bij het inleveren
van het ingevulde aanvraagformulier.

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

De winnaars ontvangen persoonlijk bericht en de prijsuitreiking is op vrijdag 21 oktober bij Albert Heijn.

Albert Heijn
Horst aan de maas

Steenstraat 13 - 5961 ET Horst aan de Maas

Het oranje paprika-ijs, een
samenwerking tussen Oranje
paprikakwekerij Hermans-Walters
uit Sevenum en IJssalon Clevers uit
Grubbenvorst en de paling van Passie
voor Vis uit Sevenum bereiken de halve
finales.
De verkiezing, waarbij dit jaar

duurzaamheid centraal staat, kent
uiteindelijk twee winnaars: de winnaar
van Smaakvol 2011, de erkenning van
professionals, en de winnaar van de
publieksprijs. Op 22 november worden
de winnaars bekend gemaakt.
Voor meer informatie zie
www.syntens.nl/desmaakvanNL
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Marlie Cruysberg: een jonge en ambitieuze onderneemster

Een fysieke modewinkel zal altijd blijven
Een nieuwe collectie inkopen, de meiden in de winkel assisteren of samen met haar man Ruud de in- en
verkoopcijfers analyseren. Marlie Cruysberg van het gelijknamige modehuis in Tienray zit nooit stil en weet heel
duidelijk wat ze met haar bedrijf wil: mooie kleding en goede service.

Toch was het voor haar geen vanzelfsprekendheid dat ze de zaak zou
overnemen. “Ik wilde er eerst helemaal
niets mee te maken hebben en schreef
me in bij de opleiding Management
Economie en Recht in Eindhoven. Daar
specialiseerde ik me in onroerend goed
en makelaardij.” Toen ze ruim anderhalf
jaar aan het studeren was, gingen haar
ouders voor een beurs naar Eindhoven.
“Vind je het leuk om met ons mee te
gaan?” vroeg Marlie’s vader. “Ik had een
druk lesprogramma, maar vond toch een
gaatje. ‘Maar dan moeten jullie me wel
van school halen, anders haal ik het niet
zei ik. En dan heel langzaam rol je weer
in het vak. Dan ga je in het weekend in
de zaak werken en vind je het eigenlijk
toch wel heel erg leuk.”

Meer dan alleen leuke
kleding verkopen

De grootouders van Marlie legden
in 1918 de basis van het bedrijf.
”Vroeger was het nog een hotel met
café. Maar dat evalueerde tot onder andere dames-, heren- en kinderkleding.”
In 2002 specialiseerde haar vader zich
in de verkoop van damesmode. Na de

overname door Marlie in 2007 is daar
voorlopig nog niets aan veranderd.
”Door de gevolgen van de economische
crisis ligt de branche een beetje op zijn
gat. Ik heb meer dan genoeg ideeën,
maar daar wacht ik nog even voordat ik
deze koers ga inzetten.”

En dan heel langzaam
rol je weer in het vak
Als klein meisje rende Marlie door
de zaak van haar ouders. “Als kind
mochten we ook mee naar de beurs
om kleding in te kopen”, zegt Marlie.

”Het hebben van een modehuis is
meer dan alleen leuke kleding verkopen”, zegt Marlie. ”Je bent verantwoordelijk voor de inkoop, je verzorgt zelf
de marketing en je hoort en ziet wat
klanten graag willen dragen.” Dat hele
inkoopproces is volgens Marlie een vak
apart. “Vroeger kocht je per seizoen
een collectie, maar vandaag de dag
kun je twaalf keer per jaar de winkel
verversen. Persoonlijk vind ik dat een
beetje teveel van het goede en graag

Uw
stijl
op maat

WINCHESTER.
Relaxfauteuil in leder

vanaf

779.-

Winchester

ga ik die discussie met mijn leveranciers aan”, zegt Marlie. “Waarom zou ik
in december én in januari een nieuwe
collectie in de winkel hangen? Nergens
voor nodig.” Deze kennis en vaardigheden pikt Marlie op tijdens haar studie
Small Business Retail Management,
die ze in haar ‘vrije’ avonduren volgt.
“Het studeren schiet er nog wel eens
bij in, maar dan ben ik blij dat ik met
een zeer gedreven team werk. Dat zie
je meteen op de werkvloer en dan kan
ik me concentreren op bijvoorbeeld
mijn studie”, aldus Marlie.
Marlie kiest voor kwaliteit. Niet
alleen bij haar medewerkers, maar
ook voor haar producten. “Als kleding
bijvoorbeeld na drie keer wassen is
versleten of kleding zo scheef als de
pest is, dan moet je terugkomen.”
Alleen op die manier is het mogelijk
om te overleven bij een moordende
concurrentie van bijvoorbeeld internet.
“Zelf ben ik ook steeds meer online te
vinden. Vroeger moest ik er niets van
hebben, maar zakelijk gezien is het
gebruik van social media erg handig.
Je Facebookpagina wordt gevolgd door
verschillende bladen en bedrijven. En
met Twitter kan ik een beetje laten zien
waar ik mee bezig ben. De toekomst
van het modehuis is waarschijnlijk een
combinatie van internet en de fysieke
winkel. Het persoonlijke contact met de
klanten zal altijd blijven.”

donderdag vrijdag zaterdag

★ 4 kaiserbroodjes voor E1,00
★ 3 abrikozenflappen
voor E2,35
maandag dinsdag woensdag

★ 4 Belgische wafels
voor E2,50
★ Pakje speculaas van E3,05
voor E2,75

vRIjDag
18 novEMBER

ZaTERDag
19 novEMBER

flEsTIval 2011
DI-RECT * MIss MonTREal
HEIDERoosjEs * BZB
HanDsoME PoETs

MakEBElIEvE * kEnsIngTon
auDIofEEl * RanDoM
k i jk v oor me e r inf orm at ie op w w w.f l e s t i va l .c om
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Huisdier is
weloverwogen keuze
Wie smelt er niet als twee onweerstaanbare puppy-ogen je smachtend aankijken, of raakt vertederd als een
kittig katje je een kopje geeft? Hoe snoezig het ook mag lijken, het is in het belang van mens en dier om goed na
te denken over de gevolgen van de aanschaf van een huisdier. Carla de Jong van Dierencentrum Sevenum geeft een
aantal nuttige adviezen.

DIERENDAG
mensen die een huisdier aanschaften.
“Tja, dat lijkt natuurlijk wel een beetje
zo. Maar het gaat mij om het welzijn
van mens en dier. Er zijn bijvoorbeeld
jonge stellen die een kindje verwachten en dan zeggen: ´als de kleine er
is, kopen we een pup. Dan kunnen ze
leuk samen opgroeien´. Zodra het kind
is geboren en de pup is aangeschaft,
ontdekken ze dat ze toch meer kwijt
tijd zijn aan de verzorging van kind én
hond dan ze dachten. Om verwarring
tussen de opvoeding van de hond of het
kind te voorkomen, raad ik aan om dan
geen pup te kopen, maar een oudere
hond. En dan het liefst een hond die al

“Een hond is geen mens en dus
moet je het dier zo ook niet behandelen”, zegt Carla de Jong. ”En dat geldt
eigenlijk voor alle dieren. Veelal is
de keuze voor een huisdeur ingegeven door emotie. De aankoop kan op
verschillende motieven gebaseerd zijn.
Het gebeurt regelmatig dat mensen
ondoordacht een huisdier aanschaffen.
Bijvoorbeeld omdat de buren ook een
hond of poes hebben of om de kinderen
te verrassen. Het lastige is dat sommige
mensen vervolgens een traject ingaan
waar ze moeilijk vanaf te krijgen zijn.
Adviezen worden in de wind geslagen

en dat kan vervelende gevolgen hebben voor mens en dier. Het is dus zinvol
om even tot tien te tellen voordat je
een dier in huis haalt. Ik raad iedereen
aan eerst bij verschillende mensen te
informeren wat de gevolgen zijn van
het houden van een huisdier. Wat zijn
de kosten? Welke taken krijg ik erbij? Is
het voor het dier ook leuk? Zomaar wat
vragen die een hoop onduidelijkheid
kunnen wegnemen.”
Het gaat Carla duidelijk aan het
hart als dier en mens de dupe worden
van een ondoordachte keuze. Veel
dieren belanden immers onnodig in

het asiel of worden zomaar aan hun lot
overgelaten. “Wist je dat de gemeente
ruim 80 procent van het geld dat wordt
besteed om overlast door dieren terug
te dringen, kwijt is aan zwerfkatten?
Deze dieren worden vaak aan hun lot
overgelaten, omdat de eigenaren de
kosten van een sterilisatie niet kunnen
of willen opbrengen. Het gevolg is dat
katten en poezen op straat belanden.
De natuur doet de rest.”
Het lijkt er op dat Carla als eigenaar
van een dierenpension haar eigen ruiten ingooit. Als iedereen haar adviezen
op zou volgen, waren er veel minder

opvoeding heeft genoten en gewend is
aan kinderen. Er zijn ook voorbeelden
van oudere mensen, die eenzaam zijn
en graag een metgezel in huis hebben.
Die kiezen vervolgens voor een kleinere
hond of een kat. Maar wat gebeurt er
met het huisdier als je in een verzorgingstehuis terecht komt of, erger nog,
komt te overlijden? Wie zorgt er dan
voor het dier? Ook daar moet je van te
voren goed over nadenken.”
“Weet je, het is binnenkort dierendag. Eigenlijk zouden we de overige
364 dagen van het jaar onze huisdieren
net zoveel aandacht en liefde moeten
geven”, zegt Carla tot besluit.

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

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat opgericht is in 1979.
Wij ontwerpen en produceren thermogevormde verpakkingen, zoals
bijvoorbeeld de bekende blauwe champignonbakjes en aardbeienbakjes.
Alle faciliteiten zijn onder één dak gevestigd, van ontwerp tot aflevering.
Ons zeer flexibele team bestaat uit 40 medewerkers. Samen hebben wij al jaren
ervaring op de internationale markt voor thermogevormde verpakkingen.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Parttime / Fulltime
inpakmedewerkers (m/v)

Tommy wint fotowedstrijd
Rene Madou en Alice Joustra uit Horst reageerden net als vele anderen op de oproep een leuke foto
van je huisdier in te sturen. Bij hun foto zat wel een heel bijzonder verhaal. Hun labradoodle Tommy is
pas 16 weken, maar al erg gehecht aan zijn baasjes. Toen ze laatst van een lange dag werken thuis
kwamen, vond Tommy het nodig zijn baasjes even te verwennen. Hij had vast een bloemetje voor ze
geplukt. Uit eigen tuin, dat dan weer wel.
Tommy is verder heel goed met mensen die bang zijn voor honden, vertellen zijn baasjes, hij voelt dat
aan. Hij is pas 4 maanden oud, en toch heeft hij al een meisje over haar angst voor honden heen geholpen.
Een speciaal beestje, die labradoodle!

Heb je belangstelling voor deze vacature of wil je meer informatie hierover?
Bezoek ons dan op www.verstappenverpakkingen.nl.
Wij wensen geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie!

Broekveldweg 2
5961 NP Horst, NL
T +31 77 398 47 76
F +31 77 398 64 00
E info@verstappenverpakkingen.nl
I verstappenverpakkingen.nl
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Voor de totale verzorging
van uw viervoeter!
Leonie Klaassen
Crommentuijnstraat 11a
5964 NL Meterik
077-3986432 / 06-17432847
leonieklaassen@home.nl
www.hondentrimsalonopentop.nl

Rouwkaarten voor dieren
Marion Cattermole uit Melderslo is een echte dierenliefhebster. Ze heeft een hond, Sandy, twee katten, vissen
en parkietjes. Zij start binnenkort met een website waarop mensen rouw- en condoleancekaarten voor dieren
kunnen kopen.

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.

DE 3VROUWEN

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

Voor het wassen, knippen,
plukken en ontwollen van alle
ras- en rasloze honden.
Haaroverlast in huis?
Woef heeft de oplossing!

Toen Marion in 2004 haar eerste
hond moest laten inslapen was het
verdriet groot. Haar zus moest vlak
daarna haar kat laten inslapen. Beide
vrouwen hadden verdriet om het
verlies van hun huisdier en zochten iets
om elkaar mee te steunen. Dit was er
niet. In 2008 verloren ze nog een aantal huisdieren en toen kwam het idee
bij Marion op om iets te maken voor
de rouwverwerking bij een overleden
huisdier.
“Ik heb gezocht in allerlei winkels,
maar ik vond maar één condoleancekaart. Hier stonden een konijn, een kat
en een hond op. Maar een kattenpersoon heeft niks met honden, dus die
heeft niks aan zo’n algemene kaart.
Mensen doen ook alles voor hun dieren
als ze leven. Steun bij het wegvallen

van zo’n dier is net zo belangrijk als bij
een mens”, vertelt Marion.
Marion bedacht hierom een
website waarop ze rouw- en condoleancekaarten verkoopt. “Het is
alles in één, ik maak en verzend ze.”
De Melderslose vindt het belangrijk dat
niet alle kaarten er hetzelfde uitzien.
“Ik maak passe-partoutkaarten met
silhouetten van de dieren. Dat kunnen
allerlei rassen honden of katten zijn
bijvoorbeeld, of een bastaardhond.
Ik heb een speciale hondenpagina op
de website, maar ook een voor katten,
konijnen, parkieten, paarden, kanaries
of papegaaien. Ik probeer er zoveel
mogelijk dieren op te zetten.”
Ze heeft een aantal standaardteksten voor op de kaarten, maar
mensen kunnen ook een eigen tekst

binnenin laten zetten. De kaarten
kunnen via de website besteld worden,
en Marion doet dan de verzending.
“Alle kaarten zijn zelfgemaakt, voorbeelden komen op de site.”
De website is bijna klaar. “Ik hoop
dat hij binnen een maand online kan,
maar ik wil eerst zeker weten dat alles
werkt”, zegt Marion. In het gastenboek
kunnen mensen dan ook tips of reacties
achterlaten, bijvoorbeeld als er nog
een dier ontbreekt in de kaartencollectie. “En misschien kan ik de site zo
uitbouwen dat mensen in de toekomst
foto’s van hun dier kunnen insturen.
Dan kan ik de kaarten nog persoonlijker
maken”, hoopt Marion.
De site is alvast te bekijken op
www.trouwevriend.nl en zal binnenkort
operationeel worden.

Waarom dierendag
Op 4 oktober is het dierendag. Deze dag vieren we in Nederland al sinds 1930. Het is een dag waarop veel
mensen wat extra aandacht geven aan hun huisdieren of aan andere dieren. Maar waarom vieren we nu
eigenlijk dierendag? Wie heeft dit ooit verzonnen? De oorsprong van dit internationale dierenfeest ligt in de
jaren 30 van de vorige eeuw.
Aan het begin van de vorige
eeuw was het nog hoogst ongebruikelijk om dieren te vertroetelen. Zij
werden voornamelijk gebruikt als
voor hun bruikbare kwaliteiten. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een trekpaard
of een waakhond. Katten werden
alleen gehouden om op muizen
te jagen. Eind jaren 20 kwamen er
geluiden op voor een dag waarop
plaats was voor wat extra aandacht
voor dieren. Tijdens een congres van
de Internationale Dierenbescherming
in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. Deze

dag werd in Nederland voor het eerst
in 1930 gevierd. Vooral organisaties die
opkomen voor de bescherming van dieren gebruiken de dag als dag van bewustwording. Zij wijzen op dierenleed,
dierenmishandeling of verwaarlozing.
Ook wordt deze dag vaak aangegrepen
door asielen om voor nog meer dieren
een huis te vinden.
De dierenbescherming koos
4 oktober als dag voor de dieren omdat
het de sterfdag is van Franciscus van
Assisi. Franciscus was een monnik die
in 1182 in het stadje Assisi in NoordItalië werd geboren. Zijn echte naam

was Giovanni Battista Bernardone.
Franciscus van Assissi stichtte de
Franciscanenorde.
Op 4 oktober 1226 stierf hij op
44-jarige leeftijd aan een van de vele
ziektes die hem tijdens zijn leven
achtervolgden. Twee jaar na zijn dood
werd hij heiligverklaard. Franciscus
stond bekend als grote dierenvriend.
Volgens de verhalen hield hij zijn
eerste preek voor een dierengezelschap en kon hij met dieren praten.
Aanleiding genoeg voor de dierenbescherming om juist deze dag uit te
roepen tot Werelddierendag.

Sandra Sauvageot
Zandterweg 3, 5973 RB Lottum
mail@trimsalonwoef.info
077-4631396 / 06-30579527
www.trimsalonwoef.info

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Het is wachten tot iemand
het kanaal in fietst
Coco, Ties, Max en Joep zijn een opvallend gezicht in het straatbeeld van Griendtsveen. Af en toe gaat Peggy de
Vries wandelen met deze vier papegaaien, en dat trekt veel bekijks.

Dat Peggy en haar vader Toon
gesteld zijn op hun papegaaien
moge duidelijk zijn. Hun hele huis

is ingericht voor de papegaaien. In
de huiskamer staan twee ’bomen’
met daaraan touwen, houten rin-

gen en andere speeltjes voor hun
gevleugelde huisdieren. Boven in het
huis hebben de vogels zelfs hun eigen

DIERENDAG
slaapkamer. Ook hier staat een boom
met speeltjes, een grote kooi en voor
’s nachts voor iedere papegaai een
eigen kooi. En dat is nog niet alles,
want ook de tuin is compleet ingericht
om het de papegaaien zo veel mogelijk naar de zin te maken met allerlei
klim- en speeltoestellen. Daarbij
hoeft Peggy niet bang te zijn dat haar
geliefde vogels wegvliegen, want hun
vleugels zijn kortgeknipt.
“Ik vind dat de papegaaien het
recht hebben om hier in huis vrij rond
te lopen. Als wij thuis zijn, zijn ze
dan ook gewoon los”, vertelt Peggy
de Vries. De dieren lopen overal mee
naartoe en gaan zelfs met Peggy mee
onder de douche: de ene dag de twee
groene en de volgende dag de grijze
papegaaien. Peggy: “Het is goed voor
de vogels om af en toe in de vochtige
lucht te zitten en zich helemaal te
wassen. Als ze doorhebben dat ik ga
douchen, zitten ze al klaar om mee
te gaan. In de douche hebben we
een speciale stok gemaakt waar ze
op kunnen zitten. Je ziet ze dan echt

genieten van de warme vochtige
lucht.”

De rijdende vogelkooi
geeft veel bekijks
Als het weer een beetje meezit,
mogen de vier vogels zelfs mee gaan
wandelen. Daarvoor hebben Peggy
en haar vader een kinderwagen
omgebouwd tot mobiele vogelkooi.
“Het liefst zou ik ze los op de wagen laten zitten, maar dat kan hier
niet met de loslopende honden.” De
rijdende vogelkooi geeft veel bekijks
in Griendtsveen. “Het is wachten op
de dag dat iemand uit nieuwsgierigheid het kanaal in fietst”, vertelt De
Vries lachend. “Normaal gesproken
zouden we zo’n 20 minuten doen over
ons gebruikelijke wandelrondje, maar
meestal duurt het wel 45 minuten.
Veel mensen vinden het leuk om te
zien. ’De meeste vogels zitten alleen
in hun kooi, die van jullie komen
tenminste nog buiten’, krijgen we vaak
te horen.”

Uw website voor
de beste
aanbiedingen in

Van huis uit
voordelig

Horst aan de Maas.
24 uur per dag,
7 dagen in de week
voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56
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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 Kerstjens
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Kronenberg woont de 76-jarige Jan Kerstjens. Hij is al ruim 53 jaar
getrouwd met de één jaar jongere Mia (Miet van Krouwels Fons).
Samen hebben ze drie kinderen en acht kleinkinderen. Jan Kerstjens
wordt deze week Geplukt.

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.

Opa-soep uit
Kronenberg

Aardappelcurry met
spinazie

De in Kronenberg geboren en
getogen Kerstjens mist in zijn dorp
winkels en een visboer. Wat er wél is
maar hij liever ziet verdwijnen, zijn
de drempels, de bloembakken en
andere wegobstakels. Jan: “Ondingen
zijn dat. Bovendien dragen ze niet
bij aan een schoner milieu want
afremmen en optrekken werkt
vervuilend.”

Benodigdheden:
2 eetlepels olijfolie
1 gesnipperde rode ui
2 eetlepels milde Indiase currypasta
1 blikje tomatenpuree (70 gram)
800 gram vastkokende aardappels
1 blikje kokosmelk
300 gram verse spinazie
100 gram feta
Bereiding:
• Fruit de ui in de heet geworden
olie in de pan en bak de
currypasta mee;
• doe de tomatenpuree er
doorheen, en schenk daarna de
kokosmelk er doorheen;
• breng dit aan de kook.
Zodra het gaat koken draai je
het vuur laag;
• voeg de kleingesneden
aardappels er doorheen en
stoof ze in 15 minuten gaar met
de deksel op de pan;
• voeg de spinazie in porties toe
en laat de spinazie slinken;
• laat de curry inkoken totdat u
de dikte goed vindt;
• verdeel de curry over vier
borden en garneer de klein
gesneden fetablokjes er
overheen.

en Mia naar een woning aan De Es,
gelegen aan een pleintje in hartje
Kronenberg.
Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Jan bleef ook na zijn
pensioen enkele dagen per week
op de vrachtwagen rijden. “Dat doe
ik nog steeds met veel plezier en
zolang mijn gezondheid dat toelaat”,
lacht hij. Zijn hobby’s zijn de bloemen
in hun tuin. Jan heeft een systeem
uitgedokterd waarbij zijn planten
en bloemen automatisch van water
worden voorzien, ook als hij op
vakantie is. Hoe het werkt wil hij niet
kwijt. Een andere hobby van hem
is het zelf maken van wijn, likeur
en champagne. Daarnaast kookt
de veelzijdige Kronenberger graag.
Voor een lekkere bief of ‘opasoep’
(rundvleessoep) draait hij zijn hand
niet om. Af en toe gaat hij ook met
Mia zwemmen. De woensdagochtend
staat koersballen op het programma.
Jan stelt zich soms ook beschikbaar
voor de kerk, als acoliet en collectant.
Dit zijn hobby’s waar hij zich happy
bij voelt.

Kerstjens woont graag in
Kronenberg en het mooiste plekje van
het dorp is het pleintje voor zijn huis.
“Een plekje waar we in zomerdag
regelmatig met de buurtbewoners bij
elkaar komen. Als er bij mooi weer
één bewoner met koffie of bier naar
buiten komt, zijn ze er binnen een
paar minuten allemaal”, aldus Jan. In
Horst aan de Maas is Broekhuizen aan
de Maas zijn favoriete plek.
Uitgaan doet hij niet, hoogstens
een avondje wokken of uit eten.
In een café kom je hem dan ook
niet tegen. Hij kijkt graag naar
actualiteitenprogramma’s of
documentaires en heeft een hekel
aan mensen die andere dingen doen
dan ze zeggen. Maar voor een 60
centimeter lange paling mogen we
hem ’s nachts wakker maken.
De Kronenberger zou Wim Kok
wel eens willen ontmoeten. “Hij heeft
ons belazerd met zijn kwartje. Die
extra accijnsheffing op autobrandstof
die in 1991 ingesteld werd, zouden
we terugkrijgen.”

Ereburger van
Koszalin
Jan is tevreden en gelukkig met
wat hij heeft, zijn Mia, zijn kinderen
en kleinkinderen. Hij heeft veel gezien
van Europa en daar is hij trots op. Net
zoals op zijn ereburgerschap van de
Poolse stad Koszalin. Naar die stad
bracht hij na de val van de Berlijnse
Muur regelmatig hulpgoederen omdat
er een tekort was aan vrijwel alles.
Zo is Jan Kerstjens, een man met
een groot hart.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Bezoek Poolse agenten
Jan groeide op in een
boerenbedrijf. Het gezin telde negen
kinderen. Later kwam hij in de
transportwereld terecht waarin hard
en zwaar gewerkt moest worden.
“In die tijd moesten we zakken

kunstmest van honderd kilo per
stuk handmatig laden en lossen.
Tot 2000 ben ik beroepsmatig als
vrachtwagenchauffeur werkzaam
geweest”, zegt hij. Nadat de kinderen
het huis uit waren, verhuisden Jan

PUZZEL

Sudoku

Poolse agente beej ôs in de buurt,
Zelfs oppe kermis haj Rix gehuurt.
Ni veul gezoape,
Da mog ik hoape,
Dat eur EK voetbal wát gezelliger wuurt!

3 Duitse Kaiserbrötchen
Met zorg bereid, met liefde
gebakken

00,
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Limburgse Abrikozenvlaai

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.

Tijdens de week van de
Ambachtelijke Vlaai
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Ingezonden brief

Horecaplein
24 september, 08.30 uur. Dit is voor mij de druppel om toch eens de
verantwoordelijken, mogen die er zijn, te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
Je kunt in Horst bijna geen weg
meer vinden waar geen glas ligt, als
je op zaterdagmorgen het centrum in
wilt fietsen. We hebben op vrijdagmiddag een centrummanager, een

wethouder, uitbaters er lopen en zaterdagmorgen lopen er zelfs al centrumstewards rond. Het is deze morgen
weer een grote puinhoop van glas en
over de straat geledigde vuilnisbakken.

Wanneer staat er nou eens iemand
op die de verantwoordelijke aanwijst,
om het centrum op zaterdagmorgen
om 08.00 uur schoon opgeleverd te
hebben? Wel de lusten maar niet de
lasten. Je zou zeggen na een jaar heeft
men toch wel eens overleg gehad hoe
dit probleem aan te pakken. Is hier wel
overleg? Men veegt wel zijn of haar

eigen terrasje schoon en dat is het
dan. De rest is voor een ander, zo lijkt
het wel. Het zou een heel mooi en
correct gebaar zijn naar de inwoners
van Horst wanneer men dit centrum
’s morgens schoon zou opleveren,
wellicht dat de inwoners dan ook
anders zullen reageren.
Daan Jans sr., Horst

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.

Krokodillentranen over huurwoningen
In de HALLO van 15 september stond een artikel van het CDA over het
tekort aan sociale huurwoningen in de hele gemeente, maar vooral in de
kleine kernen. Op zich een juiste constatering, maar in onze ogen is dat het
bekende huilen van krokodillentranen.
Het is immers het CDA dat, als
belangrijkste coalitiepartner, al jaren
medeverantwoordelijk is voor de
bepaling van het te bouwen aantal
woningen, het soort woningen en de
verdeling van het contigent woningen
over de verschillende kernen. Het

was het CDA dat onze suggestie om het
gedane onderzoek naar de woningbehoefte nog eens tegen het licht te houden, heeft afgewezen. Het was het CDA
dat ons voorstel om meer woningen in
de kleine kernen te bouwen, en minder
in de grote kernen, heeft afgewezen.

Het was het CDA dat ons voorstel om
de grondprijs voor woningen in de
kleine kernen met 10% te verlagen en
in de grote kernen met 5% te verhogen, heeft afgewezen. Het CDA-artikel
eindigt met de zinsnede dat het college
gevraagd zal worden naar oplossingen
en dat zij anders zelf ‘oplossingsrichtingen’ zullen aandragen. D66
heeft in de afgelopen maanden deze
concrete oplossingen voorgesteld, die
echter steeds door de coalitiepartijen,

waaronder het CDA, zijn afgewezen.
Vandaar onze constatering: krokodillentranen. Als u hierover en over
andere politieke kwesties met ons
wilt praten, dan kan dat. Wij zitten
elke eerste zaterdag van de maand
en dus ook op zaterdag 1 oktober van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
van Horst klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Bespreking Poll week 37

Banken moeten problemen met internetbankieren eerder bekend maken
Met deze stelling was maar liefst 86% van alle stemmers het eens. 14%
was het niet eens. Een aantal weken geleden werd bekend dat inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas slachtoffer waren geworden van internetfraude
tijdens het bankieren. Door een virus op de computer werd het betalingsverkeer
omgeleid naar een nepwebsite. Er kwamen toen vragen op waarom banken
niet eerder met informatie naar buiten zijn gekomen of hun klanten niet

gewaarschuwd hadden. De meeste stemmers vonden dit inderdaad niet kloppen. Zij stemden voor het eerder bekend maken door banken. Eric Brouwers uit
Lottum: ”Jammer dat de banken niet zelf naar buiten komen met dit probleem.
Als de banken dit na de constatering van Frank Gijsen met hun klanten
communiceren, voorkomen ze mogelijk problemen bij de consument en wordt
het de bende die zich hiermee bezig houdt moeilijker gemaakt.”

Winkeliers verliezen uiteindelijk de concurrentie
van internet
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Voor diverse winkelcentra in Limburgse steden is een toename aan winkelleegstand te verwachten. Volgens onderzoekers is dit te wijten aan het feit dat
steeds meer consumenten via het internet winkelen. Wat inmiddels in de steden
gebeurt, kan ook Horst aan de Maas treffen. De kleinere winkels verdwijnen uit
de kernen en langs de A73 ontstaan outletwinkels en zogenaamde megastores.
Dit is serieuze concurrentie voor de middenstanders die alles op alles zetten om
het hoofd boven water te houden. Links en rechts zijn al de nodige winkels geslo-

ten en de toekomst ziet er voor wat betreft de detailhandel in Horst en de kernen
weinig rooskleurig uit. Consumenten worden bovendien steeds gevoeliger voor
een correcte behandeling in de winkels. De overstap naar een internetwinkel is
snel gemaakt. Ook de ouderen gaan het voordeel van winkelen via internet, soms
noodgedwongen, steeds meer inzien. Waar de ene winkelier met de handen in
het haar zit, hebben andere winkeliers echter wel vertrouwen in de toekomst.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > de aangekondigde bezuinigingen leiden tot een groter sociaal isolement
> eens 71% oneens 29%

Cactus
Column

Herrie

Het is een bekend feit dat
er in de kringen van het CDA
alom ruzie wordt gemaakt over
de vraag hoe het nu verder
moet met de teruglopende
aanhang. In Horst aan de Maas
heeft men in elk geval een idee
hoe de jongeren weer
binnenboord kunnen worden
gehaald. Ze denken dat dit
waarschijnlijk kan met het
opvoeren van de geluidssterkte
bij diverse evenementen. Het
lawaai dat nu al vaak de pan
uit rijst als er bijvoorbeeld een
‘discofeest’ bij de kasteelruïne
wordt gehouden en waar het
dorp aan de geheel andere
zijde van mag ‘meegenieten’.
Als het aan de CDA-fractie in de
gemeenteraad ligt mag de
norm van 70 naar 80 decibel
worden verhoogd. De schrik
slaat menigeen om het hart als
deze norm ook voor het
centrum van de dorpen gaat
gelden. Met de vele ouderen
wordt geen rekening meer
gehouden. Zelfs de overige
partijen in de gemeenteraad
hebben zich als volgzame
schapen achter het CDA
geschaard. Logisch, de oren van
de senioren zijn toch niet meer
wat ze geweest zijn. Maar de
aanhangers van de
geluidsideologie vergeten dat
steeds meer jongeren last
krijgen van hun oren en dat
behalve de plaatjesapparatuur
die in de oren moet worden
gestopt (iPods), het
regelmatige bezoek aan disco’s,
sozen en andere
gehoorbeschadigende
herriefeesten er ook toe kan
bijdragen dat een bezoek aan
oorarts of audiciën al
vroegtijdig nodig is. Met de
aangekondigde bezuinigingen
op ziektekosten en verhoging
van de premies daarvoor, zullen
de ouders dankbaar zijn dat het
CDA hen de helpende hand
toesteekt. De kinderen horen
tenminste ook eens van een
andere kant waar het
geluidslawaai toe kan leiden.
Misschien komt er ook nog een
protest van de bonden van
ouderen, het CDA kan daar toch
weinig leden meer winnen.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zonnebloem- en
pompoenwedstrijd 2011

Nieuwe overeenkomst
aanbieder voor
hulpmiddelen (Wmo)
De gemeente Horst aan de Maas gaat
samen met een aantal andere gemeenten
in Noord- en Midden Limburg een overeenkomst tekenen met een aanbieder voor
hulpmiddelen Wmo.
Via de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) kunnen mensen met beperkingen in
aanmerking komen voor hulpmiddelen. Het
afgelopen jaar heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden omdat het huidige contract per 1 oktober 2011 afloopt. In dit contract

worden afspraken gemaakt over de te leveren
kwaliteit en de daarbij behorende kosten voor
de diverse hulpmiddelen.
Binnenkort wordt het contract met de firma
Harting - Bank BV ondertekend.
Voor de burgers die nu al hulpmiddelen
ontvangen vanuit de Wmo veranderd er niets.
De firma Ligtvoet, waar de gemeente Horst aan
de Maas op dit moment een overeenkomst mee
heeft, is onderdeel van Harting - Bank.

Wegwijsdag jongeren
gemeente HadM
De meetgegevens worden gepubliceerd op de website van de gemeente Horst aan de Maas,
www.horstaandemaas.nl.

Tijdelijke afsluiting
Horsterweg tussen Melderslo
en Broekhuizen
De Horsterweg tussen Melderslo en
Broekhuizen zal tijdelijk worden afgesloten
in verband met werkzaamheden. De reden
is de aanleg van een vrijliggend fietspad. De
weg is dan afgesloten tussen het kruispunt
Meerlosebaan en de splitsing Rodevennenweg.
De afsluiting duurt van vrijdag 3 oktober 2011
t/m vrijdag 2 december 2011.
Voor omleidingen is gezorgd. Deze zullen
worden aangegeven met gele borden.
De omleidingsroutes zijn:
• 1 (Broekhuizen-Horst/Melderslo v.v.)
Lottumseweg-Broekhuizerweg-

Horsterdijk-LottumsewegVlasvenstraat-Rector Mulderstraat
• Fietsers (Broekhuizen-Melderslo v.v.)
Stokterweg-Horsterweg-VonkelwegVonkelseweg-Hombergerweg-HorsterdijkMassenweg-Vlasvenstraat-Rector
Mulderstraat

Wanneer?
Wie?
Thema?
Wat?
Waar?
Welkom?

Dinsdag 11 oktober 2011
MBO-leerlingen CITAVERDE College
Floriade 2012
Jeugdraadsvergadering
om 17.30 uur
Raadzaal gemeentehuis HadM
Ouders, opa’s, oma’s, leraren en
andere geïnteresseerden

Meer informatie? www.horstaandemaas.nl

Bijeenkomst
startende ondernemers

Voor informatie of meldingen over deze werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met:
Ton Peeters 077-477 97 77
(medewerker verkeer).
Jan Brandenvorst 06-53 36 02 64
(toezichthouder).

Commissie Samenleving
4 oktober 2011
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 4 oktober 2011 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
Verslag van 6 september 2011
Tussenrapportage sportaccommodaties
Programma Kanteling Wmo
Meer informatie over deze punten vindt u op www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 4 oktober 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Vorige week werd in het gemeentehuis in Horst een avond voor startende ondernemers gehouden.
Ongeveer 100 belangstellenden volgden de presentatie “start een eigen bedrijf” door de KvK en
vervolgens was er een paneldiscussie aan de hand van diverse stellingen.

Inzameling afval
Vrijdag 30 september
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 1 oktober
STORL-inzameling
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Inzameling KGA gemeentewerken
(10.00-14.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 3 oktober
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 4 oktober
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik

Woensdag 5 oktober
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 6 oktober
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 7 oktober
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 8 oktober
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan
de Maas)
• Inzameling oud papier America, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Aanbieden afvalcontainers
buitengebied
In verband met de toenemende schemering 's
morgens en 's avonds graag de afvalcontainers
in het buitengebied op een duidelijk zichtbare
plek aan de openbare weg aanbieden.

Dit om te voorkomen dat containers over het
hoofd worden gezien omdat ze bijv. tegen een
donkere achtergrond staan.

Van 23 tot 26 september en van 30 september tot 3 oktober

Werkzaamheden aan A67 bij
knooppunt Zaarderheiken
Rijkswaterstaat voert in twee weekenden
werkzaamheden uit aan de A67 bij knooppunt
Zaarderheiken (Venlo) in oostelijke richting.
Het betreft de realisatie van een doorsteek
in het knooppunt. Het werk vindt plaats van
vrijdag 23 september (19.00 uur) tot maandag
26 september (6.00 uur) en van vrijdag
30 september (20.00 uur) tot maandag
3 oktober (6.00 uur).

Er worden omleidingsroutes ingesteld en de
hinder is naar verwachting beperkt.
Verkeer dient rekening te houden met extra
reistijd vanwege de omleidingsroutes.
Pas indien mogelijk uw reisschema en/of
vervoermiddel aan. Kijk voor actuele informatie
op www.vananaarbeter.nl en
www.rijkswaterstaat.nl/A73 of bel gratis
0800-8002.

Werkzaamheden Over de Beek Tienray
Vanaf dinsdag 4 oktober t/m woensdag 19
oktober a.s. start Cultuur-en Civiele techniek
Van Schijndel in opdracht van de gemeente
Horst aan de Maas met de aanleg van bermversteviging langs de asfaltverharding van Over de
Beek in Tienray. Langs de gehele berm wordt
aan beide zijden een betonverharding langs de
asfaltverharding aangebracht ter versteviging
van de berm. De werkzaamheden zullen in twee
fasen worden uitgevoerd; eerst de ene zijde van
de weg (vanaf 4 oktober) en na uitharding van
de beton de andere zijde (vanaf 11 oktober).
Tijdens het uitharden van de beton zullen er geen
werkzaamheden plaatsvinden.

Over de Beek is tijdens deze werkzaamheden
hierdoor afgesloten voor het doorgaande verkeer
en slecht bereikbaar. Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen de werkzaamheden eerder
dan wel later uitgevoerd worden.

Ten behoeve van deze werkzaamheden zal er
gedurende bovengenoemde periode voor Over
de Beek een éénrichtingsverkeer - regeling van
kracht zijn.
Tijdens het aanbrengen van de beton zal de weg
volledig voor alle verkeer worden afgesloten.
Volgens de planning zal dit op 5 oktober en
12 oktober plaats vinden.

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
aannemer, de heer A. van Schijndel bereikbaar
op telefoonnummer 06-53 34 76 61.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de heer R. Kersten
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077-477 97 77.

De woningen blijven bereikbaar en de bewoners
worden per brief door de aannemer op de hoogte
gesteld van de werkzaamheden.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk
te beperken. Wij rekenen dan ook op begrip en
medewerking van uw kant.

Nieuws
Discozwemmen:
Aanstaande vrijdag is er weer discozwemmen
van 19.00-21.00 uur.
Zwem-4-daagse:
De zwem-4-daagse is van dinsdag 25 oktober
t/m vrijdag 28 oktober.
Verdere informatie volgt via de website en via
de regionale kranten.
Herfstvakantie:
Tijdens de herfstvakantie zijn er aangepaste
openingstijden.
Deze zijn te vinden op www.horstaandemaas.nl
Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a. Aqua Zumba, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten.

Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25

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.
America
Griendtsveenseweg 3
Putweg 26

Patronaat 1
Pr. Beatrixstraat 6
Herstraat 45
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Verwijdering gastouderopvang uit het LRK
Kronenberg
Blaktdijk 52

Broekhuizen
Genenberg 28

Lottum
Zandterweg 10
Zandterweg 14
Grubbenvorsterweg 37

Griendtsveen
St. Barbarastraat – Past. Hendriksstraat

Meerlo
Hoofdstraat 6

Grubbenvorst
Horsterweg 47
Horsterweg 51
Sevenumseweg tussen 4 en 6, locatie 2

Melderslo
Eikelenbosserdijk 21
Massenweg 4

Hegelsom
Langstraat 46
Kamplaan ongenummerd
Melatenweg ongenummerd
Horst
Reulsweg ongenummerd

Meterik
Crommentuijnstraat 70
Sevenum
Helenaveensweg 16A
Tienray
Swolgenseweg 28

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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DECULTUURRECENSENT
“Ik dacht, dat kan ik beter!”

De schuimparty bij de USEE en de M@XX is een jaarlijks terugkerend
festijn geworden. Afgelopen weekend was de zaal weer gevuld met een
dikke laag schuim waarin dik 200 jongeren van Horst aan de Maas zich
prima wisten te vermaken.

De cultuurrecensenten: Rian Jenniskens (16 jaar) en Erik Jenniskens (16 jaar)
Voorstelling: Eric Koller – BULL (25 september)
Theater is: een kunstvorm waarbij men levende voorstellingen maakt voor een publiek.

Hoe zet je een hele show in elkaar?
Ik wou aan de ene kant dat er een
boekje voor was, maar aan de andere
kant ook weer niet, want dan werd het
erg saai. De beste scènes schrijven zich
in maar 3 minuten, maar dat gebeurt
maar 3 keer per jaar. De rest moet ik er
dus nog bij verzinnen. Als ik dat gedaan
heb ga ik try-outen en verander ik nog
veel. Het hele proces duurt ongeveer
1 jaar.
Heb je een bepaald ritueel als je aan
je optreden gaat beginnen?
Ja, ik ga altijd voor de show nog even
naar de wc.
Ben je vaak zenuwachtig voor een
show?
Nee, eigenlijk nooit. Alleen als ik een
nieuwe show ga doen. De eerste tryout vind ik altijd erg spannend.
Je hebt een aparte vorm van cabaret.
Hoe ontstaan zo’n vorm?

Toen ik begon keek ik veel naar cabaretfestivals, en dat vond ik erg slecht. Ik
dacht: dat kan ik beter. Dat heb ik heel
lang geroepen en vond toen dat ik er
ook wat aan moest doen. Toen heb ik
het Gronings Cabaret Festival gewonnen. Daarna ben ik in mijn eentje in
een repetitieruimte gaan zitten, ik
hoorde mezelf, het galmde. Ik vond het
leuker om met dingen te spelen, woorden waren daar niet voor nodig.
Je kruipt in de huid van dingen en
voorwerpen. Hoe doe je dat?
Dat is een goede vraag, het komt
een beetje vanuit mijn opleiding.
Bijvoorbeeld een banaan. Een banaan is
lang, en is geel. Geel is een lichte kleur,
en van geel word je vrolijk. Dus een
banaan is waarschijnlijk vrolijk. Gaat de
banaan schimmelen, wordt hij bruin, en
is het al een sombere banaan. In alles
zit zo leven.

NU
VOLOP
MOOIE
JASSEN
VOOR
HAAR
EN HEM

OP ONZE
N
E
V
E
K
O
O
KIJK
NAFDELING!
E
N
E
O
H
C
S
E
NIEUW

Horster jeugd in
het schuim

Ging er tijdens de show van vanavond wat mis?
Ja, er gingen drie kleine dingetjes mis.
Nou ja, het is niet zo heel spannend,
maar bijvoorbeeld de loopband ging te
lang door met te snel draaien.
In 2011 kwam je DVD
Hippopotomonstrosesquippepedaiofobie uit, wat betekent
dat?
Het betekent angst voor lange
woorden. Dat vind ik zo grappig, omdat
het een behoorlijk lang woord is. Het is
al humor op zich. Het past er bij, want
ik gebruik geen woorden.
De voorstelling volgens Rian en Erik
in 3 woorden:
lachwekkend, verbazend en origineel.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Polderman tuigt af - Katinka
Polderman, zondag 23 oktober.

Vrijdagavond waren de scholieren
van groepen 7 en 8 van de basisschool
aan de beurt. De meeste waren verrast
door de schuimlaag die al voor hen
klaar lag en het duurde dan ook niet
lang voordat bijna iedereen een nat
pak had.
Op zaterdagavond is deze avond
overgedaan maar dan voor de scholieren van klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs. Een nat pak kon ook hier
niet uitblijven en de dj’s zorgden voor
de rest.

De USEE en M@XX maken deel uit
van Mixx-beheer en zetten zich in voor
het jeugdwerk in Horst aan de Maas.
Iedere twee weken wordt er voor de
jeugd een uitgaansavond georganiseerd waarbij de USEE en M@xx zoveel
mogelijk samenwerken aan de programmering. In het weekend van 7 en
8 oktober hebben beide verenigingen
de Horster band Yellow geboekt.
Voor meer informatie zie www.
useehorst.nl en www.maxxhorst.nl

NIEUW: WAFEL MET VERSE APPELSTUKJES
Heerlijke SPECULAAS
test ze zelf in de winkel!
ALLE OPEN VLAAIEN GRATIS rand slagroom
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

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

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!

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis

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

Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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15 VRAGEN aan Jordi Vullings

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

Jordi Vullings
16 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Vroeger als kind heb ik ooit een keer
een tekening van een tractor gemaakt,
ik vond het de mooiste tekening die ik
ook had gemaakt. Dit kan ik me nog erg
goed herinneren omdat ik de tekening
toen kwijt ben geraakt.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ehm.. Dat zou ik echt niet weten. Ik vergeet zo’n dingen eigenlijk altijd meteen.
Kleine leugentjes, zoals smoesjes voor
de receptionistes als ik te laat op school
kom, die weet ik wel. Ik heb wel eens
gezegd dat ik me niet goed voelde en
dat ik iets te lang op de wc had gezeten.
Of dat ik een bloedneus had, dat wil ook
wel eens werken.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je die gebruiken?
De superkracht van Spiderman. Die
tovert zo een spinnenweb uit zijn hand,
echt grappig. Als ik die kracht zou hebben, dan zou ik met mijn spinnenwebben door de stad gaan vliegen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Melderslo natuurlijk. Omdat dit het
’schonste’ dorp van de wereld is.
Ik woon er al mijn hele leven en het is
er altijd gezellig. Vooral met carnaval, de
kermis en de Melderse Kennedymars.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn drumstel. Ik drum nu al acht
jaar. Drummen zit echt bij ons in de
familie. Mijn opa heeft de drumband in
1957 opgericht. Die bestaat nu dus al
54 jaar.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik luister eigenlijk nooit naar de tekst
van een liedje. Als de melodie me aan
staat, dan vind ik het liedje ook mooi.
Symphathy for the devil van de Rolling
Stones is mijn lievelingsliedje.

Als je de komende 24 uur man/vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Haha, dan zou ik wachten totdat die
dag weer voorbij is. Vrouw zijn is niks
voor mij, ik ben liever ’n man. Dan heb
ik tenminste die periode van de maand
niet.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger hadden we altijd van die flippo’s.
Dan waren we met alle kinderen op het

schoolplein en hadden alle kinderen tig
van die dingen. Ik had er altijd maar vijf
of zo, haha. Nu slaan die flippo’s eigenlijk
helemaal nergens meer op.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
België. Daar hebben ze van die droge
humor. Daar kan ik me wel in vinden.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Normaal gesproken ben ik niet zo van

de spontane acties. Maar laatst trad
er een band in Horst op en wij waren
daar met een aantal vrienden. Voor het
podium was het erg leeg, waardoor
mijn vrienden tegen me zeiden dat
als ik voor het podium ging zitten en
helemaal mee ging doen met de band
ik een muntje kreeg. Ik dacht dat ik
een horecamuntje kreeg, maar toen ik
terugkwam gaven ze me allemaal een
muntje van vijf cent. Vond ik wel een
beetje simpel.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Berry van de frietkraam en dan
vragen of hij een broodje mexicano
komt brengen. Dat is echt heerlijk.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik ben eigenlijk niet zo snel bang. Oké, ik
ben vast wel ergens bang voor. Maar dat
weet ik dan pas als ik het meemaak, dus
dat kan ik nu niet meteen zo zeggen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
‘s Morgens lekker uitslapen, ’s middags
voetbal ik een wedstrijd en ’s avonds ga
ik uit. Meestal ga ik uit in Horst, maar
het ligt er ook maar net aan wat er te
doen is.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik geef niks om tatoeages. Ik vind het
lelijk en ik vind dat je je huid daarmee
verpest. En het kost ook nog eens geld
ook nog. En als je het vervolgens weg
wil laten halen, dan kost het nog meer
geld.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe de wereld eruit ziet over 1.000 jaar.
Ik zou dan wel willen weten of er dan
allemaal nieuwe snufjes zijn, dat soort
dingen.

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

Linders
Linders

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

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

Mies
Column
Een bijzonder bezoek
Tijdens een tussenuur op
school even snel de stad in voor
wat boodschapjes: een hele
normale dagactiviteit. Toch
gebeurde er vorige week
onverwacht iets heel leuks en
bijzonders.
Boodschapjes binnen en de
fiets weer op, terug naar school.
Ondanks een druk gesprek met
een vriendinnetje ontging een
prachtig grachtenpand aan de
andere kant van de straat me
niet. Huppakee, op de rem.
Sneaky liepen we met z’n tweeën
de trap op naar de voordeur en
gluurden door de enorme ramen
naar binnen. Vol verbazing
stonden we te kijken naar het
bijzondere en vooral indrukwekkende interieur. Snel pakte ik m’n
fototoestel en probeerde stiekem
wat mooie plaatjes door de ruit
te schieten. Opeens ging de
voordeur open en stond er een
meisje van ongeveer mijn leeftijd
in de deuropening. Met de vraag
of we ergens speciaals voor
kwamen begon een interessant
gesprek. Natuurlijk floepte na
een minuut of vijf de brutale
vraag of we misschien even
binnen mochten kijken uit mijn
mond. Oeps. Na enige twijfel
verwelkomde ze ons toch binnen.
Wat een geluk, want het was
echt prachtig. Met open mond,
duizend vragen en gewapend
met fototoestel liep ik als een
dolle toerist door het huis. Het
meisje was ontzettend aardig en
vertelde dat het huis van een
vriend van haar moeder was, ze
logeerde er nu een paar dagen.
Op de vraag of deze meneer
misschien iets met kunst of
architectuur deed volgde een
onverwacht antwoord.
Aarzelend zei ze dat we de
bewoner waarschijnlijk wel
zouden kennen en dat ze niet
wist of hij het prettig zou vinden
als de hele wereld dadelijk weet
hoe zijn huis eruit ziet. Het huis
waar ik zojuist als een dolle
doorheen had gerend, overal tot
in de details foto’s van had
gemaakt en zo ongeveer bij ieder
meubelstuk “wauw” “ooh” of
“aah” riep, bleek van Rodrigo
Otazu te zijn. Een wereldberoemde en geweldige sieradenontwerper. Oh! Wat gaaf! Natuurlijk deed
ik nog een poging tot een heel
cool en rustig antwoord, maar of
dat zo ook is overgekomen weet
ik ook niet.
Toch maar wat vaker even bij
mensen naar binnen gluren,
maak je nog eens wat mee.
Mies
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WONEN
Verhuizen of verbouwen
De vastzittende woningmarkt heeft ook positieve kanten. Steeds meer woningeigenaren besluiten hun huis niet te
verkopen maar in plaats daarvan grondig te verbouwen. De kleine aannemers en zzp’ers plukken er de vruchten van.

Vlammende herfst-start!
Het grootste assortiment planten van Limburg!

altijd

Zondagds!
geopen
Dat de klad in de woningmarkt zit,
is duidelijk merkbaar. Maar niet iedereen zit bij de pakken neer. Onder het
mom van ‘blijf zitten waar je zit’ besluiten steeds meer mensen hun woning
uit te breiden of het interieur grondig
aan te pakken. Herman Peeters, dakdekker uit America heeft het behoorlijk
druk. “Het begon afgelopen jaar toen
de btw voor verbouw- en schilderwerkzaamheden naar 6 procent ging”,
vertelt Herman “Dat heeft veel mensen
doen besluiten om het huis eens
grondig aan te pakken. Voor de kleine

aannemers en zzp’ers in de bouw is dat
heel gunstig. Je hoort mij niet klagen,
ik heb al de nodige opdrachten voor
het volgend jaar.”
In de gemeente Horst aan de
Maas is op diverse plaatsen te zien
dat mensen de woning grondig verbouwen. De een bouwt een simpel
afdak, terwijl de ander het complete
huis heeft ontmanteld om vervolgens
de boel met nieuwe materialen op
te bouwen. Bovendien worden veel
huizen in een andere kleur geschilderd
en complete daken vernieuwd of met

de hogedrukreiniger schoon gespoten.
“Ik steek nu liever geld in een huis dat
ik al ken”, vertelt een huiseigenaar.”
Als ik het huis nu te koop zet, ben ik
het misschien pas over een paar jaar
kwijt. Die stress, daar zit ik niet op te
wachten.”
Voorlopig houdt de trend van
verbouwen en renoveren nog een tijdje
aan. “Ik denk zelfs dat na 1 oktober
de 6 procent btw blijft gehandhaafd.
Het scheelt toch een paar duiten op
een grote verbouwing”, zegt Herman
Peeters tot besluit.

van 9 tot 17

uur

Calluna ’Garden Girls’
Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

Calluna ’Twin Girls’
Herfsthei, tweekleurig, 13 cm pot

Calluna ’Marlies’

Herfsthei, vol lila bloei, 12 cm pot

Violen de allerbeste!

1,65
2,35
1,35
12 st.

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Patiocyclamen in- en outdoor

Alle kleuren, 11 cm pot

1,25
1,85
0,89
4,95
0,99

Aanbiedingen geldig t/m di. 4 okt. 2011 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Bouwen in eigen beheer
In Lottum en Griendtsveen staan al gerealiseerde projecten en ook in Hegelsom is het einde in zicht. Bouwen
in eigen beheer (BIEB) is een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij royale starterswoningen gebouwd worden. Een groep toekomstige woningeigenaren neemt hierbij de rol van projectontwikkelaar op zich. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard en toch aan individuele wensen voldaan worden.
De groep in Hegelsom begon in
2009 met plannen. Koen Geurts en
Hannie van Issum zijn één van de
dertien belangstellenden die in het
project betrokken zijn. “De dorpsraad
kwam met het idee. Ze willen jongeren stimuleren om in de kernen te
blijven. Zij baseerden dit weer op het
project in Lottum”, vertelt Koen. Veel
starterswoningen zijn duurder en kleiner dan het huis wat Koen en Hannie
nu aan het bouwen zijn. “Omdat je
veel zelf doet en in de hand houdt
kunnen we nu een zeer royale starterswoning bouwen. En je bent bij alle
keuzes betrokken”, legt Koen uit.
Om alles goed te laten verlopen
werd Kopersvereniging Kamplaan
opgericht. “We kwamen in het begin
één keer per maand bij elkaar, nu
het allemaal loopt wat minder vaak.”
Ook zit Koen met een toekomstige
buurman in het bouwteam. Samen

met het bouwbedrijf en de architect
zoeken de jongens in naam van de vereniging problemen uit. “Het gaat dan
om kleine, vaak bouwtechnische zaken.
Grotere dingen worden in de algemene
vergaderingen beslist”, zegt Koen.
Doordat alle jongeren in de kopersvereniging elkaar al kennen én gelijktijdig
hetzelfde bouwtraject doorlopen kan er
veel worden samengewerkt. “Wij bouwen de garage bijvoorbeeld zelf, samen
met de buurman. Dat scheelt weer een
hoop geld”, zegt Koen. “En een deel
heeft collectief een keuken gekocht bij
dezelfde keukenzaak, hierdoor was de
prijs ook lager”, vult Hannie aan.
De groep starters wordt ondersteund door dorpsgenoten. “Een vader
van een van de jongens weet veel over
regelgeving. Het bouwbedrijf helpt mee
en we hebben veel informatie van het
project in Lottum kunnen gebruiken.
Alles wat we zelf doen scheelt in de

kosten”, zegt Koen. “Ook komt een
oud-bouwvakker hier uit de buurt wel
eens inspecteren voor ons. En het
bouwbedrijf komt uit de omgeving,
dat is ook heel fijn.”
Hoewel er veel zelf bepaald kan
worden, zijn er wel bepaalde formats
waarbinnen de keuzes begrensd zijn.
“Het is nu eenmaal dit type huis.
Maar qua indeling konden we kiezen
uit twee varianten, en we konden de
muren boven verzetten, kiezen of we
een garage wilden, waar de voordeur
of de ramen kwamen en of we een
aanbouw wilden”, somt Koen op. “Het
grootste voordeel is dat we een royale
starterswoning mét garage krijgen.”
Een standaardwoning in dit project, zonder wijzigingen, betreft een
twee-onder-één-kap-woning van drie
verdiepingen met een oppervlakte
van 9 bij 6 vierkante meter. De bouwkavels zijn 180 vierkante meter.

Creeer uw eigen
warme woonsfeer
StylePartner van

IN ONZE COLLECTIE
TOPMERKEN ALS:

PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM | TEL.: (077) 467 37 77
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Het wordt alleen maar
leuker
Wie met Jos Poels (61) uit Meerlo in gesprek raakt over de meubelmakerij komt niet snel van hem af. Met een
glunderend gezicht en vol enthousiasme blijft hij maar vertellen over zijn passie.

WONEN
der de indruk van het vakmanschap van
de jonge Jos dat hij een baan voor hem
regelde bij interieurarchitect Sanders in
Venlo. “Daar heb ik het vak geleerd. Ik
ging me interesseren in vormgeving.
Ik kon er altijd zo van genieten als
de heer Sanders een ontwerp had
gemaakt.”

Een mooi interieur
werkt insprirerend

Jos Poels met één van zijn laatste kunststukjes
In zijn werkplaats in een voormalige champignonkwekerij in Tienray
maakt Poels de meest uiteenlopende
meubels. Van complete keukens tot een
klein krukje: zolang het maar van hout
is. “Ik vind het zo geweldig om iets van
hout te maken”, vertelt Poels. “Als ik

een meubelstuk ga maken, zoek ik zelf
de stam uit. Ik weet dan precies wat ik
ermee kan en op die manier is komt
het hele meubelstuk uit het zelfde stuk
hout. Iedere klant krijgt zo in feite zijn
eigen stam.”
De passie voor hout kwam bij Poels

al naar boven toen hij nog klein was.
Van een boomstam in de tuin bij zijn
ouders maakte hij een stoel. Zijn vader
was er zo trots op dat toen de burgemeester bij de familie Poels op bezoek
kwam, de burgervader op de stoel van
Jos plaats mocht nemen. Die was zo on-

Helaas stierf de interieurarchitect
enkele jaren nadat Poels er kwam
werken. De Meerlonaar ging aan de
slag bij Keijsers in Horst waar hij 22 jaar
werkte, totdat de massaliteit en het
onpersoonlijke hem te veel werden.
Van de ene op de andere dag nam hij
ontslag en ging hij weer zelf meubels
maken. De klanten kwamen via de
Hiltho. Poels huurde er een standje en
stalde daar de babykamer uit die hij
een half jaar eerder voor zijn dochter
had gemaakt. “Het was een groot
succes. Toen de Hiltho was afgelopen,
had ik 32 klanten. Sindsdien heb ik het
altijd druk gehad.”

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!
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ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

Meubels van Ikea komen er bij de
familie Poels niet in, al moet Jos toegeven dat hij af en toe toch een bezoek
brengt aan de Zweedse meubelgigant.
“De kleuren en vormen bij Ikea inspireren mij. Ik groei mee met de jaren
en ben nooit stil blijven staan bij een
bepaalde vorm of stijl.” Vormgeving is
voor Poels belangrijk. “Als je een mooi
interieur in je kamer hebt, werkt dat
inspirerend, je wordt er creatiever van.”

Het wordt alleen
maar leuker
Jos Poels kan zich helemaal verliezen in zijn werk. De dingen die een
ander in zijn vrije tijd doet, moet de
Meerlose meubelmakerij zorgvuldig op
de kalender noteren, anders gaat het
fout. “Mijn werk is heilig. En als ik een
klant iets beloof, dan moet ik dat ook
waarmaken.”
Aan stoppen moet Poels nog lang
niet denken, hij begint net. “Door de
ervaring word ik alleen maar rijker. Ik
ben nu 61 en het wordt alleen maar
leuker.”

Vernieuwend
& Onderscheidend
vloerbedekking,
laminaatvloeren,
raamdecoratie,
buitenzonwering,
gordijnen

Collecties om naar uit te kijken!

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.

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

Veel vloerenvoordeel bij Cis&Co

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl
daar vindt u ook onze openingstijden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten
en prijswijzigingen voorbehouden. Acties
gelden enkel indien aangekocht en geleverd
/ afgehaald voor 1 november 2011.

Houten Vloeren

Jatoba

Hardhout 20cm breed

39,00

p/m2

Duo Frans Eiken
Kant en klaar, 15 cm breed

25,00

p/m2

Laminaat
Alle laminaat vloeren
nu met GRATIS
foam ondervloer

Tegels
Ardennes Black Alfa
Vloertegel, 60 x 60

17,95

p/m2

Garagetegel
30 x 30

Wij leveren ook massief eiken tafels op maat

9,,95

p/m2
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WONEN

Een mooie erfenis
Je ziet het steeds minder, huizen met knipvoegen. Het is één van die ambachten die langzaam lijken te verdwijnen. Toch zijn er nog mensen die dit vakwerk in ere houden.

Het is tijd voor
onderhoud van
de CV ketel!
Nu all-in
onderhoud
Ketel check € 40,Super actie
CV ketel voor
€ 1.350,-

John te Baerts voor recent knipvoegwerk aan de Grubbenvorsterweg in Sevenum
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voor tuin

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

Uw ideale partner

www.tommas.nl

In september 10% KORTING op tuinonderhoud!
Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Gratis 12 jaar garantie
op de Nefit TopLine HR-ketel

“Veel mensen weten niet dat er
nog steeds mensen zijn die knipvoegen
kunnen maken”, vertelt John te Baerts
uit Lottum. Naar eigen zeggen is zijn
voegersbedrijf Te Baerts-Timmermans
nog één van de weinige bedrijven in de
regio die de techniek beheerst waarbij
de voeg zo wordt gemaakt dat hij buiten
de stenen in de gevel van een huis
uitsteekt. Het maken van knipvoegen is
een echt ambacht, eentje die je nauwelijks meer op school kunt leren. John te
Baerts had geluk.

Monnikenwerk
“Ik heb het van mijn vader Toon
kunnen leren. Het is de mooiste erfenis
die hij me had kunnen geven. Je moet
het geduld er voor hebben. Normaal
voeg ik 70 tot 80 vierkante meter per

dag. Bij knipwerk haal ik maar vijf vierkante meter. En als je het echt goed wilt
doen, moet je niet meer meters willen
maken op een dag. Als mensen ons
bezig zien zeggen ze wel eens ’wat een
monnikenwerk’, en dat is het ook.”

Een meerwaarde
voor het huis
Vanwege dat monnikenwerk zit
er ook een stevig prijskaartje aan het
aanbrengen van knipvoegen op een
gevel. Te Baerts: “Als je het bij nieuwbouw zou toepassen, moet je eigenlijk
het hele huis rond gaan. Dat is bijna
niet te betalen. Als we de gevels van
een oud pand renoveren, doen we vaak
alleen de voorkant. Op die manier is
het nog betaalbaar. En het is een goede

investering, want goed knipwerk is een
meerwaarde voor het huis.”

Knipwerk geeft een
mooi schaduweffect
Om het effect van een knipvoeg te
evenaren, wordt ook wel een snijvoeg
gebruikt, waarbij de voeg niet uitsteekt,
maar alleen de randen van de voeg zijn
weggesneden. Deze techniek is makkelijker en sneller toe te passen, maar het
resultaat is volgens de Lottumse voeger
dan ook een stuk minder aansprekend.
“Knipwerk geeft een mooi schaduweffect. Bij een snijvoeg is dat effect helemaal weg. Op de gerestaureerde kapel
aan de Herstraat in Horst zit snijwerk.
Je moet er echter bijna met je neus
bovenop zitten om het te zien.”

Prijsdaling koopwoningen
grootst in Limburg
Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus van dit jaar gemiddeld 2,8% goedkoper dan vorig
jaar. Met een daling van 5,2% was de prijsafname van bestaande koopwoningen in Limburg het grootst.
Gelderland volgt vlak achter de zuidelijke provincie, met een daling van 5,1%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en
het Kadaster.
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Vrijstaande woningen daalden
landelijk gezien het meest in
prijs en in Limburg met 6,8%.
Hiermee komt de provincie op
de vijfde plek van sterke dalers.
Tussenwoningen, die landelijk
gezien het minst dalen, waren
in Limburg in augustus wel een
stuk goedkoper, de daling van
de prijzen bedroeg zo’n 6,2% en
daarmee was dit de sterkste daling van alle provincies.
Ook werden er minder huizen
ver- en gekocht. Het aantal
transacties in Limburg nam af met
13,2%. Dit betekent dat er in augustus slechts 581 woningen van
eigenaar zijn gewisseld.
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Peters Woninginrichting
in Meerlo
Al bijna 32 jaar is Peters Wooninrichting in Meerlo en wijde omgeving een begrip. Het familiebedrijf heeft een
grote, vaste klantenkring opgebouwd. Wat zijn volgens hen de trends op het gebied van vloeren en ramen?

WONEN
Kabinet moet ook in 2012
woningmarkt stimuleren
De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) liet afgelopen week
weten het noodzakelijk te vinden dat het kabinet ook in 2012 de woningmarkt blijft stimuleren.

“Gezien onze doelgroep is het
moeilijk aan te geven wat de trends
zijn”, vertelt de heer Peters. “ Onze
klanten zijn de tweede generatie
kopers. Het zijn mensen die voor
de tweede of derde keer hun huis
inrichten en kiezen voor producten die
langere tijd meegaan. Ze zijn minder
gevoelig voor kortlopende trends.”
Volgens Peters doen momen-

teel vooral de gemakkelijk schoon te
houden vloerbedekkingen en pvcvloeren het heel goed. Ook gordijnen
waarbij de lichtinval in huis eenvoudig
te regelen is, worden goed verkocht.
“Onze klanten gaan duidelijk meer voor
kwalitatief goede producten dan voor
trendgevoelige zaken. Wij geven gratis
advies en maken eerst een duidelijke offerte, voordat de klant beslist.

Meestal heeft de klant al veel informatie van het internet gehaald en komt
doorgaans goed beslagen ten ijs bij ons
om de definitieve keuze te maken. Wij
zetten dan de puntjes op de i en zorgen
ervoor dat de bestelling zo correct
mogelijk wordt afgewikkeld.”
De familie Peters bezoekt regelmatig woonbeurzen om op de hoogte
te blijven van trends. “ Dan kijken we

De NVM is het kabinet dankbaar
dat per 15 juni de overdrachtsbelasting tot 2 procent is verlaagd. Een
positief signaal, dat de woningmarkt
ten goede komt. Maar dat is nog niet
genoeg, zo vindt de NVM. De
makelaarsorganisatie pleit voor
samenhang tussen alle maatregelen,
zoals het intact laten van de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) tot

vooral naar de producten waar onze
klanten om vragen. Ons streven is om
door goede service en goed vakmanschap te leveren het vertrouwen van de
klant te behouden. Zo doen wij alles in

350.000 euro, het stimuleren van
energiezuinig maken van woningen
of het vergroten van kansen voor
starters.
Daarom vroeg de NVM op
Prinsjesdag aan het kabinet om de
woningmarkt actief te stimuleren met
maatregelen die elkaar nóg meer versterken. Iedereen heeft baat bij een
goed doorstromende woningmarkt.

eigen beheer, tot het stofferen aan toe.
En doordat we door de jaren heen zo
gewoon zijn gebleven, hebben wij een
gedegen reputatie in de regio weten op
te bouwen.”

Voor het leveren en
plaatsen van al uw
wand & vloertegels

077 - 398 07 98
Horst

:

tegel- en natuursteenwerken

Peperstraat 33
5975 BT Sevenum
tel.: 077-374 31 81
mob.: 06-29 54 47 89
fax: 077-374 44 16
info@bramwanten.nl

w w w. b r a m w a n t e n . n l

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

De winterschilder brengt nieuwe
energie in uw interieur!

‘Een houten vloer die steeds vaker
met vloerverwarming wordt gecombineerd
voor een optimaal woongenot’.
Advies op maat
Bij het bepalen van de keuze voor een houten vloer - naast
de houtsoort- moet met factoren als hardheid, legpatroon
en ondervloer rekening worden gehouden. De kwaliteit van
een vloer wordt vaak pas zichtbaar na jaren van gebruik.
Daarom willen we onze klanten zo goed mogelijk adviseren
en begeleiden bij het bepalen van hun keuze eventueel
aangevuld met een interieuradvies op maat door onze
styliste.

Voor fijnproevers

Perfect match
Parketvloeren en vloerverwarming worden steeds vaker
in één adem genoemd. Dat is niet vreemd. Die twee
gaan perfect samen. Het is een comfortabele manier van
verwarmen. Het is wél belangrijk dat de parketvloer goed
wordt afgestemd op het type vloerverwarming/koeling. De
eigenschappen van het hout en de opbouw van de houten
vloer bepalen of deze geschikt is als hoofdverwarming of
bijverwarming. Voor optimaal advies is technisch advies
essentieel. In onze showroom liggen diverse parketvloeren
op vloerverwarming én koeling verkregen uit aardwarmte.

Verhaag Parketvloeren
Horsterweg 38
5975 NB Sevenum
Tel.: 077-4672244
www.verhaagparket.nl
Showroom open:
Ma 13:00-18:00 u
Di t/m Vr 9:00-12:00
en 13:00-18:00 u
Za 9:00 – 16:00 u

Voor meer informatie kunt u bellen naar
tel. 077 - 467 23 25 of kijk op onze website:

www.dstotaal.nl
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Steuntje in de rug voor
huizenkopers
De huizenmarkt heeft het op dit moment niet makkelijk. Vandaar dat is besloten vanaf juli dit jaar de
overdrachtsbelasting te verlagen om zo meer mensen te stimuleren om een huis te kopen. Die stimulans lijkt
zijn vruchten af te werpen.
Wie een huis koopt, betaalt daar
overdrachtsbelasting over. Normaal
gesproken bedraagt deze belasting zes

procent van de waarde van de woning. Als je een woning van 200.000
euro koopt, betaal je hier dus 6% x

200.000 = 12.000 euro overdrachtsbelasting over. Afgelopen juli is de
overdrachtbelasting voor een jaar verlaagd naar twee procent. Hoewel een
verlaging van zes naar twee procent
niet veel lijkt, kan het voor huizenkopers een flinke besparing opleveren.
Voor een woning betaal je namelijk
nog maar 4.000 euro overdrachtsbelasting. Dat is een besparing van
8.000 euro.

Een grote opleving in
het aantal transacties
De maatregel is ingesteld om de
huizenmarkt uit het slob te trekken.
Met succes, vertelt Dennis Holthuijsen
van InterMakelaars in Horst. Vooral in
juli zag hij het aantal huisverkopen
binnen zijn makelaarskantoor flink
stijgen, maar na de zomervakantie
valt het effect nog tegen.
“Met name in Horst aan de Maas
zagen we in juli een grote opleving
in het aantal transacties. Er zijn in die
periode duidelijk meer transacties
gesloten dan andere jaren. Vrij vlak
daarna zijn we de bouwvak in gegaan,
dat is traditioneel een rustige periode.
Na de vakantie zien we het aantal
bezichtigen wel toenemen, maar in de
transactiecijfers zien we dat nog niet

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN
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KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Douven
35 Koop & huurwoningen

zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

OPEN HUIS

Plan Douven in Horst

Zaterdag
1 oktober a.s.
van 11.00u tot 13.00u.
Gebroeders Douvenstraat te Horst, ingang
Americaanseweg
Voor overige data neem
een kijkje op de website!

Nu extra

KORTING

t.w.v. de rest
eren

2% overdrac de

Nog slechts 4 royale
patiowoningen in verkoop:

htsbelas
op de verkoo
pprijs van uw ting
huidige won
ing!*
* Vraag naar

de voorwaar
den

• Woninginhoud ca. 542 m³
• Begane grond voorzien van badkamer en slaapkamer
• Verdieping standaard voorzien van 2 slaapkamers,
bergingen en zolder
• Afwerking naar eigen keuze mogelijk
• Energiezuinige woning, begane grond voorzien van
vloerverwarming
• Alle woningen opgeleverd, openbare ruimte gereed
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 303.250,- v.o.n.

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl

Slaapkamer en badkamer
op begane grond.
Geschikt voor jong en oud!

WONEN
Open Huizenroute
Tijdens de Open Huizenroute op zaterdag 1 oktober houden veel te
koop staande woningen open huis. Deze woningen zijn dan zonder
afspraak te bezichtigen. De Open Huizenroute is een landelijk initiatief,
maar ook in Horst aan de Maas doet men mee.
De bedoeling van de Open
Huizenroute is dat potentiële kopers
met een lagere drempel huizen
kunnen bekijken, zonder afspraak.
Hierdoor kunnen ze hun eigen woonwensen concreet maken. De route is
bedoeld om kopers van huis tot huis
te laten gaan. Veel mensen werken
overdag. Omdat veel makelaars

terug. Maar we houden hoop”, aldus
de makelaar.

Tot 1 juli 2012
Volgens Holthuijsen is de
maatregel vooral een stimulans voor
mensen die toch al op zoek waren
naar een nieuwe woning, maar er
financieel nog niet helemaal uitkwamen of een duwtje in de rug nodig
hadden om een woning te kopen.

niet open zijn op zaterdag en het
bekijken van huizen overdag een heel
andere ervaring is dan ’s avonds is
een open dag op zaterdag ideaal voor
bezichtigingen. Tijdens deze dag kunt
u zonder afspraak, geheel vrijblijvend
de deelnemende huizen bezoeken.
U bent van harte welkom tussen
11.00 en 15.00 uur.

De belastingverlaging loopt nog
tot 1 juli 2012. Dennis Holthuijsen
verwacht dat in de loop van volgend
jaar opnieuw een opleving te kunnen
zien in het aantal verkochte huizen.
“Bij verbouwingen zag je dat tegen
het einde van de maatregel (verlaging van het btw-tarief op arbeid,
red.) mensen er nog snel van gebruik
wilden waken. Ik verwacht dat ook
voor de overdrachtsbelasting.”

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197
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Spelersbus RKsv
Wittenhorst gepresenteerd

GRONDONTSMETTEN

MET

G.P.S

Grondontsmetten met spitmachine
Goede inwerking en verdeling
variabel 25 tot 40 cm werkdiepte.

Op zaterdag 24 september is bij Munckhof Groep de vernieuwde spelersbus van RKsv Wittenhorst gepresenteerd.
De touringcar is vanaf dit seizoen aangekleed met koersborden in de kleuren van RKsv Wittenhorst en het logo van
hoofdsponsor Janssen de Jong Infra.

Timmermans Agri service bv
Tel. 077-4641999
www.TimmermansAgriService.nl

2/10 BELGISCH BLUESICOON

ROLAND
VAN CAMPENHOUT
Foto: Great Lengths

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI

voor een professioneel advies...
kleuren volgens de laatste trends...
knippen volgens de laatste mode...

Ton Hagens van RKsv Wittenhorst, Eric van de Munckhof van Munckhof Groep,
Johan Janssen van Janssen de Jong Infra en Tom Roefs van Munckhof Groep
De touringcar van voetbalclub RKsv
wordt ingezet bij alle uitwedstrijden
van het eerste elftal, dat uitkomt in de

tweede klasse van de KNVB. De spelersbus wordt mede mogelijk gemaakt door
Munckhof Groep en Janssen de Jong Infra.

....dit alles door een vast team!
RKsv Wittenhorst is heel blij met deze
vorm van presentatie en ziet het als een
volgende stap in haar sportieve ambitie.

Eerste punten voor
Melderslo binnen

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

Thuis in uw regio

tel.: 077 398 33 64

OPE
N
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Door: Henk Claassens
Op zondagmiddag werd in Venlo de wedstrijd VVV ’03 – Melderslo gespeeld. Voor beide ploegen stond er veel op
het spel, omdat ze allebei onderin staan in de vierde klasse F. Melderslo staat helemaal onderaan met nog nul
punten en VVV ’03 heeft in de eerste drie wedstrijden slechts één punt behaald.
Melderslo begon goed aan de
wedstrijd. Na een kwartier kopte
Jelle Claassens de bal door naar Bart
Verheyen die daarna beheerst afrondde
met rechts.1-0. VVV ‘03 probeerde
eruit te komen maar Melderslo hield
de Venlonaren goed onder druk. Uit
een volgende aanval over links kreeg
Jelle Claassens wederom de bal. Hij
zette goed voor. Rob Driessen kreeg
een goede kans maar schoot tegen de
keeper aan. In de rebound schoof weer

Bart Verheyen de bal in de linkerhoek.
Zo stond het na een half uur voetballen 2-0.
Na de pauze was het VVV ‘03 dat
Melderslo onder druk zette. Bij een
counter werd Bart Verheyen neergehaald waarna een VVV ’03-speler zijn
tweede gele kaart en dus rood kreeg.
Maar het waren toch de Venlonaren die
met tien man de aanval zochten en de
aansluitingstreffer maakten, 1-2.
Melderslo kwam een paar keer goed

weg. Keeper Ruud Hoeymakers stond
goed bij de afstandsschoten en hield
zo de gelijkmaker tegen die in de
lucht hing. In de laatste minuut kwam
Melderslo er toch nog een keer uit.
Bart Verheyen speelde de bal naar Jelle
Claassens die subliem wegdraaide van
de tegenstander en fraai afrondde, 1-3.
De scheidsrechter floot voor het einde.
Deze eerste drie punten zullen het
zelfvertrouwen van de Melderslonaren
goed doen.

Madrukro op wedstrijd
naar Maastricht
Door: Piet Jenniskens
Afgelopen zondag vertrokken de gehele majorettevereniging uit Kronenberg naar Maastricht voor de tweede
wedstrijd van het jaar. Voor de B-groep was dit de eerste keer.
Liza mocht als eerste lid van
Madrukro de vloer betreden. Haar
show van het Sprookjesbos werd door
de jury in categorie jeugd 1 beoordeeld
met 64,3 punten. Kort daarna was
het Tessa Pekx met haar Belleshow.
Tessa had een no-drop routine die haar
in jeugd 2 accessoires 69,3 punten
opleverde.
Ook Kelly was benieuwd hoe haar
show zou gaan, voor de tweede keer

dit jaar. Na de diverse aanpassingen
lukte dit aardig en zij kreeg in jeugd
3 midden 71,1 punten. Tessa Houwen
heeft haar show ook goed opgevoerd
en in haar klasse jeugd 3 basis kreeg
zij 62,4 punten. Daarna kwamen Anita
en Maartje als duo de vloer op. Zij hadden niet helemaal hun dag en door de
drops kwamen zij in de categorie junior
basis uit op 62,5 punten.
Als laatste van de Kronenbergse

deelnemers mochten de elf meiden
van de B-groep aantreden. Vijf van de
meisjes gingen voor de allereerste keer
de wedstrijdvloer op.
Het harde trainen van de afgelopen weken was te zien en zij kregen in
hun categorie jeugd 1 van de jury 60,2
punten. Het jurycommentaar wordt op
cd aangeleverd, waardoor Madrukro
zich kan voorbereiden op komende
shows.

makelaars

zaterdag
1 oktober
11.00 - 15.00
uur

Schoolstraat 6 Swolgen
In het centrum van Swolgen gelegen karakteristiek en sfeervol vrijstaand herenhuis met
authentieke details en glas-in-lood raampartijen. De gerenoveerde woning is ruim opgezet met een riante leefruimte op de begane grond en 6 slaapkamers op de 1e en 2e
verdieping. Tevens zijn er mogelijkheden voor beroep aan huis, met een eigen entree.
Het herenhuis is gelegen op een royaal perceel van maar liefst ca. 1.200 m² en wordt
omringd door een fraai aangelegde tuin met terrassen, gazon en vaste beplanting.

Prijs: € 547.500,-- k.k.

inhoud
± 875 m³
perceel
1.195 m²
bouwjaar
1935

www.vansantvoort.nl
Kromme Steenweg 4, Helmond
0492-525552
info@helmond.santvoort.nl

Onze kantoren zijn op zaterdag bereikbaar tot 16.00 uur
Volg ons op twitter: #vsmmakelaars

20 euro weken bij Allura!
★
★
★
★

Rug-, nek- en schoudermassage 25 minuten
Hotstone rug-, nek- en schoudermassage 25 minuten
Fish spa 25 minuten
Gezichtsmassage 30 minuten

E 20,E 20,E 20,E 20,-

Bij alle behandelingen mag u tevens gebruik maken van alle
wellness faciliteiten.
Deze acties gelden op dinsdag tot en met vrijdag.
De actie loopt tot 1 november 2011.

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst . T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu
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Fieke Reijntjes
naar WK raften
De zeven dames van raftteam Fl’eau vertegenwoordigen Nederland
tijdens de wereldkampioenschappen raften in Costa Rica van 5 tot en met 11
oktober. Fieke Reijntjes uit Meerlo maakt deel uit van dit team. Het is voor
de dames van Fl’eau de eerste keer dat ze op de rivier de Pacuare in Costa
Rica gaan varen.

SVEB verliest van Irene
Door: Herman Hendrix
Ook deze week was het snel duidelijk dat een klasse hoger spelen meer vraagt. SVEB verloor tegen het ook laag
staande Irene met de kleinst mogelijke cijfers (1-0) en vooral in de tweede helft was Irene SVEB nadrukkelijk de
baas. Dat het maar bij deze kleine nederlaag bleef, lag aan het scorend vermogen van de Irene-voorwaartsen.
Het begin van de wedstrijd was
voor beide teams aftastend en vrij rommelig. Toch was het SVEB dat in de 7e
minuut het eerste gevaar in de zestien
bracht. Irene kwam in de 11e minuut
met hun eerste dreigende aanval, het
schot dat erop volgde vond echter geen
genade bij John Tissen, doelman van
SVEB. In de 17e minuut dacht Irene op
voorsprong te komen, een mooie kopbal trof doel, maar de Irene-spits stond
buitenspel en dit doelpunt werd afgekeurd op advies van de grensrechter.

Er volgde een periode met slordig
spel van beide kanten. Beide ploegen
konden de bal niet lang in bal bezit
houden en goede acties waren op een
hand te tellen, tot in de 27e minuut.
Uit een aanval over links belandde de
bal bij Joris de Mulder die verwoestend
uithaalde. De Irene-doelman tikte de
bal met een katachtige reactie met
twee vingertoppen tot hoekschop. Pal
voor rust kreeg Irene nog een kleine
mogelijkheid maar de kopbal na een
voorzet van rechts werd over gekopt.

Ruststand 0-0.
Irene begon feller aan de tweede
helft en SVEB had veel moeite om
hen bij te benen. Dit leidde in de 50e
minuut tot een voor Irene verdiende
voorsprong. Vanuit een voorzet van
rechts trof de spits van Irene met een
onhoudbare omhaal vanaf de zestien
doel. SVEB probeerde met hard werken
en enkele wissels nog het tij te keren,
maar het eindsignaal kwam na 92
minuten en Irene mocht terecht drie
punten bijschrijven.

Wittenhorst moet het
boetekleed aantrekken
Door: Piet Nabben
Vooraf was bekend dat Wittenhorst in Ottersum een zware wedstrijd tegemoet zou gaan. Zeker na de 6-0
nederlaag van Achates een week eerder kon men een fel spelende tegenstander ontmoeten. En dit hebben de
oranjemannen geweten.

Fieke Reijntjes
”Wat onze kansen zijn in Costa Rica
is heel moeilijk te zeggen”, zegt Fieke,
de rechtsachter van Fl’eau. ”We hebben al eens internationaal medailles
gewonnen. Weliswaar met een iets
andere teamsamenstelling, maar dat
smaakt altijd naar meer. Ieder jaar is
echter weer anders. Sommige teams
kom je om de 2 jaar eens tegen. In
twee jaar kan er veel veranderen. We
gaan in ieder geval ons uiterste best
doen. Als we zelf het idee hebben
dat we op ons beste niveau hebben
gevaren dan is eigenlijk elk resultaat
goed”, zegt Fieke.
Vooraf aan de wedstrijddagen op
8, 9 en 10 oktober, zullen alle wedstrijdstukken moeten worden verkend.
De meiden gaan op zoek naar de
ideale lijn voor de sprint, alle mogelijke keerwaters moeten worden in- en
uitgevaren op het stuk voor de slalom
en de Down River moet helemaal
verkend worden om alle moeilijke passages goed door te komen. Afgelopen
seizoen heeft het damesteam hard
getraind en aan verschillende wedstrijden in Europa deelgenomen, en met
een behoorlijk resultaat.
De dames gaan de strijd aan
met achttien andere damesteams.
”We gaan voor een allround top
5 positie, dat zou een knap resultaat
zijn, en hopelijk ook voor een medaille
op een onderdeel”, zegt Fieke. ”We
leiden een leven als topsporters waar
we allemaal uit eigen motivatie voor
hebben gekozen. Dit betekent drie
keer per week samen trainen in het
raft, extra uren in de fitnessruimte, en
nog eigen cardiotrainingen. Hiernaast
moet er flink bij worden gewerkt,
gegeten en geslapen, en verder blijft

er niet zo veel over. Behoorlijk zwaar,
maar zeer de moeite waard.”
Voor meer informatie of wedstrijdverslagen zie www.teamfleau.nl
(Foto: Jasper van Bladel)

Direct na het eerste fluitsignaal
kon men de bedoelingen van Achates
waarnemen. De eerste waarschuwing
kwam van de gevaarlijke Niek Schoofs.
Zijn schot ging maar rakelings over.
Via een corner van Daan Hendriks kon
Wittenhorst gevaarlijk worden. Will
Spreeuwenberg kopte net over.
Een vrije trap in de 9e minuut voor
Achates was veelbetekenend. Niek
Schoofs schoot de bal hoog voor het
doel. Het was tenslotte Joost van Wijk
die de bal toucheerde waardoor zijn
eigen doelman kansloos was, 1-0.
Met enkele schoten probeerden de
oranjemannen een bres te slaan, maar
hiermee had men geen succes. Het

vizier stond niet op scherp. Een mooie
actie van Thom Francissen van Achates
eindigde in het zijnet. In de blessuretijd
leek Wittenhorst succes te hebben toen
Thom Derks binnen de 16 meter werd
aangetikt. Dit was voldoende om uit
balans te komen waardoor zijn kans
weg was.
Ook in het tweede bedrijf kwam
het eerste gevaar van Achates. Jan
Pouwels werd plots voor doelman
Sjors Witt geplaatst. Gelukkig vloog
de bal langs. Vanaf dit moment zocht
Wittenhorst meer en meer de aanval.
De onnauwkeurigheid en het niet bewegen zonder bal waren deze middag
debet aan het falen om een opening te

vinden. De slotfase was om in te lijsten.
Eerst kwam Wittenhorst in de 87e minuut langszij door een schitterend genomen vrije trap van Bram Rubie, 1-1.
Wat er toen gebeurde was met geen
pen te beschrijven. Maar Wittenhorst
verzuimde toen om het spelletje in hun
voordeel te beslissen. Geheel onnodig
werd op het middenveld de bal simpel
ingeleverd en zo kwam Achates in goede scoringspositie en dit betekende de
2-1. Er werd alles op alles gezet om de
schade te effenen. Dit betekende dat
achterin open huis werd gehouden en
in de allerlaatste seconde kon uit een
kluts de 3-1 worden binnengeschoten.
Wittenhorst had zo het nakijken.
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Golfen over de maaskeien
In Broekhuizenvorst hebben ze een creatieve manier bedacht om toeristen kennis te laten maken met het
dorpscentrum: straatgolf. In ongeveer anderhalf uur komen de deelnemers langs allerlei monumentale en herkenbare punten van het maasdorp. Theo en Els Janssen van Eetcafé – Zaal ’t Dörp vertellen over hun activiteit.

Voor al uw straatwerk en
bestratings materialen
Oude gebakken klinkers
Hardsteentegels Graniet/basalt keien
De Hees 19 Sevenum Tel. 077-4672727
www.otterdijk-bestratingen.nl

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

edrijf

Ontstoppingsb

Theo Janssen legt uit hoe hij op
het idee kwam om streetgolf op te
nemen in zijn arrangementen. “Een
paar jaar geleden was ik op zoek naar
een activiteit. Eerst ging ik kijken naar
minigolf. Toen kwam ik op internet
Urban Streetgolf tegen.” “We hadden dit nog nooit ergens in de buurt
gezien”, vult Els aan. “Het is ook echt
onze eigen invulling. We hebben de
route een beetje in de dorpskern
gehouden. En dat levert hele leuke
reacties op. En zo kunnen we natuurlijk meteen ook een beetje de oude
dorpskern promoten.”
De sport is ontstaan toen een
Duitser een beetje wilde oefenen met
golfen en dit op de gang van zijn hotel
deed. Daar werd hij natuurlijk buitengezet, waarna hij verder oefende op
straat. Hij ging naar verlaten fabrieksterreinen en andere gebieden waar

weinig mensen waren. “Alles kan een
hole zijn. We maken gebruik van wat
er is.” De holes, die ongeveer 25 meter
lang zijn, kunnen dus variëren van
een hole die over kinderkopjes leidt
naar een monumentaal beeld, via een
grasveldje naar een voetbalgoal voert
of over het zand naar een speeltoestel
gaat. En wanneer de gemeente een
skatetoestel weghaalt, moet de route
dus aangepast worden. “Het is ook een
puzzeltocht. De groepen worden begeleidt tot het startpunt. Daar moeten
ze aan de hand van de foto’s die ze
meekrijgen de route zoeken”, zegt Els.
Bij het spel gebruik je een echte
golfclub, maar de bal is speciaal ontworpen. “Hiermee krijg je geen deuken in auto’s of ingeslagen ruiten. We
willen natuurlijk niet dat mensen hier
in de buurt er overlast van hebben.
Meestal wordt het ook in het week-

end of de vakantie gespeeld, maar
soms ook onder schooltijd. Omdat een
speeltoestel bij de basisschool ook een
hole is, nemen we dan even contact
op met de basisschool. Dat is pas één
keer gebeurd, maar leverde geen
problemen op”, legt Els uit.
“We zijn voor de zekerheid ook
naar de gemeente geweest, maar we
hadden geen vergunningen nodig voor
dit spel. En het mooie van spelen in de
openbare ruimte is dat de gemeente
het parcours bijhoudt”, lacht Theo.
“Het wedstrijdelement is leuk, maar
het gaat ook om de vrijheid die de
mensen hebben. Als iets bezet is of
een hole niet kan, zoek dan zelf een
andere hole. De groep bepaalt. Wat wij
op papier hebben staan zijn slechts
richtlijnen, geen regels. De enige
regel die we hebben is safety first”,
besluit Els.

Twan Cleven pakt titel in
eigen huis
Het afgelopen weekend werd het Nederlands kampioenschap veldschieten gehouden in Tienray. Het toernooi
werd georganiseerd door handboogsportvereniging ’t Trefpunt, waarvan lid Twan Cleven er met de nationale titel
barebow vandoor ging.
“Ik had het eigenlijk wel verwacht”,
vertelt de kersverse kampioen. “Ik had
in Nederland het hele jaar al overcapaciteit in deze leeftijdsklasse. Mijn
directe concurrenten vielen tijdens het
NK in een andere leeftijdsgroep en dan
wordt het verschil wel erg groot.” Twan
won ruim met 656 punten over twee
dagen. De nummer twee in zijn klasse,
de senioren, behaalde 512 punten.
Vier jaar was hij gestopt met wedstrijden, waarvan twee jaar zelfs helemaal met schieten. “Maar nu heb ik

weer wat rust en tijd voor wedstrijden,
en zijn de kinderen wat groter. Mijn
zoon vroeg toen of ik weer eens mee
ging om hem te helpen, en zo ben ik
weer begonnen.” Het ging zo snel weer
zo goed dat Twan besloot zich op te
geven voor de selectiewedstrijden. Ook
daar liep hij per dag zo’n 25 punten uit
op zijn concurrentie.
Voor het WK moet hij uitgezonden worden door de nationale bond,
maar hij is zich al langzaamaan aan
het voorbereiden. “Ik ga nu m’n oude

Bob de Boer uit Broekhuizenvorst heeft vorig weekend in Assen een derde plaats weten te bemachtigen in het
klassement van de Duitse Supermono GSA. In zijn eerste volle raceseizoen op zijn eigen motor eindigt hij op een
derde plaats.
tor op het land van de rozenkwekerij.
Uiteindelijk heeft hij veel motoren

zelf of met behulp van zijn vader Paul
gemaakt.

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

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

Crist Coppens
4 halve kipfilets E 5,50
Heerlijke katenvinken
iedere 4e gratis
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

VIOOLTJES
UIT EIGEN KWEKERIJ

planning weer oppakken. Het WK is
in Val D’Isere, in de Alpen. Daar is
bijvoorbeeld hoogteverschil waar je
rekening mee moet kunnen houden. En
natuurlijk ben ik bezig met sponsors om
nieuw materiaal aan te schaffen. Dat
moet nu, zodat ik wanneer de eerste
buitenwedstrijden weer beginnen,
gewend ben aan m’n materiaal.”
Aan het kampioenschap namen in
totaal 109 schutters deel in de disciplines barebow, compound, recurve en de
traditionele houten boog.

Bob de Boer derde in Supermono
Bob is begonnen met racen toen hij
zo’n zes jaar oud was, op een crossmo-

24 uur service

TRENDY N
TTE
BUITENPO ERK
& MANDW

RUIME KEUZE
- VASTE PLANTEN
- BOMEN
- HAGEN
- BLOEMBOLLEN
- CHRYSANTEN
- HEIDE PLANTEN

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
OPENINGSTIJDEN: MA.-VRIJ. 9.00 TOT 18.00 UUR, ZA. 9.00 TOT 17.00 UUR
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Speelgoedbeurs in
Hegelsom
Toneelvereniging Poespas organiseert op zaterdag 15 oktober in
gemeenschapshuis Debije in Hegelsom een speelgoedbeurs. De verkoop
van speelgoed vindt plaats van 11.00 tot 12.00 uur. Entree is gratis.
Speelgoed kan die dag van 9.00
tot 10.00 uur aangeboden worden. De
aanbieder kan de prijs zelf bepalen.
Van de opbrengsten is 70% bestemd
voor de aanbieder en 30% is voor de

organisatie. Aanmelden kan telefonisch bij Mieke Keizers tussen 18.30
en 19.30 uur op 077 398 44 29.
Voor meer informatie zie
www.toneelverenigingpoespas.nl

Kinderkledingbeurs in
Grubbenvorst
Kledingbeurscommissie Grubbenvorst organiseert op zaterdag
1 oktober van 10.00 tot 11.30 uur een kinderkledingbeurs in Café Zaal de
Vonkel in Grubbenvorst. Entree is gratis.
Goede, nog bruikbare en uiteraard
schone kinderkleding kan op vrijdag
30 september van 19.30 tot 20.30
uur voor de verkoop aangeboden
worden in Café Zaal de Vonkel in
Grubbenvorst. Het moet dan gaan

over winterkleding, vanaf maat 86
en per persoon mogen maximaal
30 stuks aangeboden worden.
Inbrengers worden alleen op afspraak
toegelaten. Een nummer kan gereserveerd worden via 077 366 22 52.

Ontmoetingsmiddag voor
longpatiënten

29
09

Tuutetrek van start in
Hegelsom
Tijdens de opening van de huiskamer van Hegelsom, Zaal Debije, onstond het idee om activiteiten voor en door
Hegelsommers te organiseren. De aanleiding was de spontane hulp van veel dorpsgenoten bij de verbouwing en de
opening van het dorpscafé en het feit dat velen een bijdrage wilden leveren aan activiteiten ten behoeve van de
gemeenschap.
Op 18 juni werd een werkgroep
gevormd om activiteiten te organiseren om mensen te verbinden.
De werkgroep is inmiddels onder de
naam Tuutetrek van start gegaan.
Het doel van de werkgroep is om
initiatieven ten behoeve van de
Hegelsomse gemeenschap vorm
geven, ideeën te verzamelen en
mensen te zoeken die willen organiseren of helpen uitvoeren, en
communiceren met de gemeenschap
over ideeën en initiatieven om zo

de leefbaarheid en betrokkenheid
in Hegelsom voor jong en oud te
vergroten. Zij organiseren bijvoorbeeld vanaf woensdag 5 oktober
een spellenavond in de even weken,
vanaf 19.30 uur. Deelnemers worden
verzocht zelf spellen mee te nemen.
Ook wordt er een middag tapzingen
georganiseerd en in april 2012 vindt
de presentatie en prijsuitreiking plaats
van Pimp ôw Ei.
In samenwerking met de dorpsraad wil de werkgroep op een ludieke

manier inwoners betrekken bij het
thema dorpsverfraaiing en de start van
de Floriade in 2012. Vanaf november
worden Hegelsommers geïnformeerd
over deelname en inschrijving.
Op dit moment wordt ook gezocht
naar dorpsgenoten die een bijdrage
willen leveren aan het opzetten van
communicatie, zoals vormgeven van
een website en nieuwsberichten voor
sociale media.
Voor contact of aanmelding, mail naar
tuutetrek@hotmail.com

DEZE WONINGEN DOEN MEE AAN DE OPEN HUIZEN ROUTE
OP 1 OKTOBER A.S. VAN 11.00 - 15.00 UUR
VENRAY
DE HEUVELAAR 22

VENRAY
BEETHOVENSTRAAT 10

VENRAY
EIKENLAAN 51

HORST
METERIKSEWEG 56

Op 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is er een ontmoetingsmiddag
voor longpatiënten in De Kemphaan in Venray, georganiseerd door rayon
Venray/ Horst van de Astmafonds Longpatiëntenvereniging. Mensen met
een longziekte en hun partners kunnen elkaar ontmoeten en krijgen een
voorlichting over Wet en Regelgeving in de zorg.
Het doel van de ontmoetingsmiddag is om longpatiënten uit Horst
aan de Maas en Venray op een leuke
manier met elkaar in contact te laten
komen en om informatie uit te wisselen. Sprekers zijn Proteion Thuiszorg,

Gemeente Venray afdeling WMO en
Huis voor de Zorg. De entree is gratis.
Aanmelden kan via een mail naar
hans.hagens@hetnet.nl of door te
bellen met 077 398 54 92.

Modern 2-kamer appartement op 2e verd.
Gelegen op loopafstand centrum Venray
Eigen parkeerplaats en berging
Aanvaarding: per direkt

Drive-in woning met inp. garage
Tuin c.q. werkkamer op b.g.g.
Betaalbare woning met veel ruimte
Koop op erfpacht mogelijk

Tussenwoning met vrij uitzicht
Kunststof kozijnen met dubbel glas
Ruime woonkamer en dichte keuken
Koop op erfpacht mogelijk

Leuke hoekwoning op mooie locatie
Ruime kindvriendelijke achtertuin
4 slaapkamers op eerste verdieping
5e slaapkamer mogelijk op zolder

VRAAGPRIJS: N.OT.K.

KOOPSOM: € 149.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 157.500,- K.K.

VRAAGPRIJS € 189.500,- K.K.

VENRAY
MENUETSTRAAT 6

BROEKHUIZENVORST
OP DE SPEKT 78

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

VENLO
UIVERSTRAAT 4

Euro Birdwatch in de
Mariapeel
Vogelwerkgroep ’t Hökske uit Sevenum en Horst doet mee met de
Europese vogelteldag. Op zondag 2 oktober worden er in ongeveer
30 landen in Europa (trek)vogels geteld. In ons land deden vorig jaar
105 vogelwerkgroepen mee die op de 150 trektelpunten ruim 311.000
vogels telden, verdeeld over 191 soorten.
Publiek is op zondag 2 oktober
welkom bij het trektelpunt van de
werkgroep in de Mariapeel. Hier zijn
tussen 07.00 en 17.00 uur bezigheden. Een verrekijker of telescoop
worden aangeraden. Ook is het de
bedoeling dat het publiek niet te
veel herrie maakt. Hierdoor kunnen
vogels schrikken en de vogeltellers

hun geluiden niet horen als de vogel
hoog vliegt.
Voor meer informatie en de routebeschrijving zie www.vogelwerkgroephokske.nl of mail naar info@
vogelwerkgroephokske.nl Bellen kan
ook, na 18.00 uur naar Hans-Peter
Uebelgünn op 077 467 30 49 of Geert
Lamers 06 42 25 64 61.

Open ontmoeting in KBO
Home
Op vrijdag 21 maart werd het Home van KBO Sevenum officieel in
gebruik genomen. Sindsdien zijn er tal van activiteiten geweest. Vanaf
7 oktober komt hier een nieuwe activiteit bij.
Op alle vrijdagen vanaf 7 oktober
kan elke oudere, met name leden van
de KBO, uit Sevenum, Kronenberg of
Everstoord in het Home terecht voor
een kop koffie, een praatje, om te
lezen of om samen iets met anderen
te doen. De openingstijden zijn van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.

Een van de bestuursleden is
aanwezig voor een praatje onder
het genot van een gratis kop koffie.
Zij informeren ook naar de wensen
ten aanzien van de KBO. Het bestuur
gaat uit van een proefperiode.
De vrijdagen van 7 oktober tot
en met 9 december zijn hiervoor
vastgelegd.

NIEUW!!!
Halfvrijstaand geschakeld woonhuis
Ruime aanbouw op de begane grond
Inpandige garage met carport
4 slaapkamers, aparte werk-/studeerkamer

VRAAGPRIJS € 214.500,- K.K.

Ruime vrijstaande woning
Royaal perceel en vrijst. garage
Vloerverwarming en kantoor aanwezig
Schilderwerk vernieuwd in 2011

VRAAGPRIJS € 275.000,- K.K.

Goed onderhouden vrijstaand huis
1e verd. 4 slaapkamers en badkamer
Kantoor/praktijk aan huis mogelijk
Tuin met veel privacy

VRAAGPRIJS € 275.000,- K.K.

Halfvrijstaand woonhuis met garage
Stucwerk b.g.g. 2010
Op het zuiden gerichte tuin met zwembad
Koop op erfpacht mogelijk

VRAAGPRIJS € 275.000,- K.K.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ERAMAASREGIO.NL
GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112

Vrijst. woning, moderne architectuur
Inpandige garage
Dichte luxe leefkeuken
4 slaapkamers, moderne badkamer

HOLTHEES
GILDESTRAAT 8

Compleet gerenoveerd landhuis
Levensloopbestendig wonen mogelijk
Kantoor/praktijkruimte aanwezig
2 garages, carport en grote tuin

VENRAY
MELCHIORHOF 11

Degelijk gebouwd vrijst. herenhuis
Woonkeuken v.v. apparatuur
Achtertuin op het zuiden
Gelegen in groene omgeving

VRAAGPRIJS € 289.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 349.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 349.000,- K.K.

VENRAY
KRUITWEG 9

LEUNEN
ST. CATHARINASTRAAT 37

LEUNEN
MOLENHOFWEG 5

Goed onderhouden vrijst. woonhuis
Karakteristieke sfeervolle elementen
Instapklare praktijkruimte aan huis
Rustige ligging in centrum

VRAAGPRIJS € 373.000,- K.K.

Fraaie vrijstaande bungalow
Riant perceel en mooie tuin
3 royale slaapkamers
Onderkelderd met garage

KOOPSOM € 397.000,- K.K.

AMERICA
KABROEKSTRAAT 10- 12

Bungalow met praktijk- /bedrijfsruimte
Politiekeurmerk op alle sloten
Rolstoelvriendelijk
Een woning met tal van mogelijkheden

VRAAGPRIJS €349.500,- K.K.

NIEUW!!!

Vrijstaande woning met inp. garage
Eigentijds strak afwerkingniveau
Veel daglicht en tuincontact
Onderhoudsvriendelijke woning

KOOPSOM € 449.500,- K.K.

Poststraat 9, 5801 BC Venray
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De laatste missionaris vertelt
Pater Hub Kuijpers, de laatste
missionaris uit Horst, werkt al 26
jaar als missionaris in Mozambique.
Hij is 40 jaar priester en geniet nu
van een verblijf in ons land. Eind
oktober vertrekt hij weer naar zijn
parochie in de hoofdstad Maputo,
maar voordat het zo ver is vertelt hij
op donderdag 6 oktober over zijn
werkzaamheden.
De dekenale Missionaire
Werkgroep Horst heeft pater Hub
Kuijpers uitgenodigd om over zijn inzet
voor de mensen in de derde wereld
te vertellen. Ondersteund door een
film zal hij zijn werk laten zien en
er over praten. De presentatie vindt
plaats op 6 oktober om 20.00 uur in de
De Leste Geulde in Horst. Iedereen is
uitgenodigd.

Voorlichtingsavond
Schildklierstichting
De Schildklierstichting, werkgroep Limburg organiseert in samenwerking met het Patiëntenservicebureau van VieCurie op 11 oktober een
Voorlichtingsavond over schildklieraandoeningen. Deze avond is bedoeld
voor schildklierpatiënten, partners, hulpverleners en andere belangstellenden. Toegang is gratis.
Onder de schildklierpatiënten bestaat een grote behoefte aan goede
voorlichting. Bij de meeste schildklierpatiënten zie je aan de buitenkant
niet dat ze chronisch ziek zijn. Er is
nog veel onbegrip van de buitenwereld voor schildklierpatiënten.
Ook voor partners, naaste familie en
vrienden is het vaak moeilijk te begrijpen wat een Schildklieraandoening
betekend. Zelfs bij Arbodiensten weet

Pater Hub Kuijpers op bezoek in een kindercentrum dat hij
heeft opgezet in. Elke dag komen hier zo’n 50 ondervoede kinderen.

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

OCCASIONS
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse 270 CDI Avantgarde
Automaat Command
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Peugeot 307 Break XS 2.0 HDI 90pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Seat Alhambra 2.0 TDi 140pk Businessline
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Belastingvrij
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Golf 1.6 74KW LPG-G3
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
Aixam Scouty Scouty SL Cabriolet
JDM Abaca Abaca Confort
JDM Abaca Abaca Mountain

verenigingen 33

2006
2004
2006
2003
2008

139109 Km.
210815 Km.
187501 Km.
117294 Km.
83654 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 24.950
€ 8.000
€ 11.950
€ 9.950
€ 17.750

2004
2001
2002
1978
2003
1990
2003

347713 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
238827 Km.
180279 Km.
184710 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 9.950
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 4.450
€ 22.500
€ 7.950

2005
2002
2007
2004
2004
2006
2010
2006
2001
2004
1998
2008
2009
2005
2005
2006
2008

189234 Km.
115829 Km.
162000 Km.
105466 Km.
77966 Km.
111770 Km.
48510 Km.
76110 Km.
129503 Km.
172160 Km.
302282 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.
70000 Km.
45000 Km.
4097 Km.

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

€ 5.900
€ 9.950
€ 15.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 14.950
€ 29.950
€ 5.950
€ 7.950
€ 35.000
€ 2.750
€ 17.950
€ 11.950
€ 19.500
€ 5.950
€ 5.950
€ 9.950

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

men vaak niet dat een schildklieraandoening belemmerend kan werken op
het goed functioneren in het arbeidsproces. De voorlichtingsavond begint
om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur
en wordt gehouden in het auditorium op de eerste verdieping van
het Vie Curie Medisch Centrum voor
Noord-Limburg in Venlo. Aanmelden
is gewenst en kan tot 10 oktober bij
mevrouw Geurts, 077 465 23 97.

Najaarsconcert Fanfare
Monte Corona
Jaarlijks wordt er door Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en
Evertsoord in eigen dorp een najaarsconcert georganiseerd waarbij als
gast een inspirerend korps wordt uitgenodigd. In tegenstelling tot andere
jaren zal Monte Corona dit jaar op uitnodiging van koninklijke fanfare St.
Caecilia uit Puth deelnemen aan hun najaarsconcert. Op zaterdag 1
oktober om 20.00 uur zal dit concert plaatsvinden in Het Hubertushuis in
Geleen waarbij fanfare St Caecilia en fanfare Monte Corona een interessant concert zullen verzorgen.
De fanfare St. Caecilia uit Geleen
staat sinds 2008 onder leiding van
Chris Derix uit Broekhuizenvorst.
Tijdens hun laatste deelnamen aan
het WMC hebben ze in de 1e divisie
dan ook een derde plaats behaald
(1e prijs met onderscheiding met het
punten aantal van 95,83), Kronenberg
heeft op dit zelfde WMC een punten

aantal van 95,75 behaald.
Fanfare Monte Corona, sinds
2003 onder leiding van Geert Jacobs
zal nog eenmaal een gedeelte van
het Peeltoernooi programma ten
gehore brengen, naast een aantal
lichte werken worden ook concertwerken van Maarten Spruijt en Bert
Appermont gespeeld.

Versterken sociaal netwerk met netwerkcoach
Synthese biedt netwerkcoaches die bij kunnen dragen aan het
opbouwen van een sociaal netwerk. Ouderen die gemotiveerd en bereid
zijn om zaken uit te proberen kunnen contact opnemen met Dasja
Giantsios, netwerkcoach van Synthese in Horst.
Contacten met anderen zijn erg
belangrijk, met name in kwetsbare
situaties. Anderen kunnen je steunen
door hun aanwezigheid of door het
bieden van praktische of emotionele
steun. Met de inzet van een netwerkcoach hoopt Synthese dat iemand
meer waardevolle contacten krijgt.
Deze coach van Synthese kan ouderen
hulp bieden bij het versterken of
vergroten van een netwerk. De netwerkcoach vergroot de kansen op het
ontmoeten van nieuwe mensen of

het benutten van huidige contacten.
Zij bekijkt samen met de cliënt hoe
het netwerk er uit ziet en bespreekt
de wensen. De netwerkcoach legt
uit welke stappen men kan ondernemen en ondersteunt waar nodig.
Samen wordt een plan gemaakt om
het netwerk te versterken of uit te
breiden. Als men het lastig vindt om
alleen een stap te zetten dan gaat de
netwerkcoach mee. Dasja Giantsios is
te bereiken op 0478 51 73 17.

Presentatie solitaire bijen
Op donderdag 6 oktober om 20.00 uur geeft Bêr Jeucken een
presentatie over solitaire bijen in ’t Zoemhukske in Horst. Bêr is lid van de
Landelijke Insecten Werkgroep van de KNNV en tevens lid van de sectie
Hymenoptera (vliesvleugeligen) van de Nederlandse Entomologische
Vereniging. Entree is gratis.
Dat er naast de bekende tamme
honingbij ook veel soorten wilde bijen
zijn, is niet zo bekend. Ze leven meestal niet in een volk zoals de honingbij,
maar solitair, alleen. Aan de hand van
prachtige opnamen geeft Bêr Jeucken
een presentatie over de fascinerende
wereld van deze solitaire bijen. Hij
vertelt over hun geheimzinnige levenscyclus, over de verschillende soorten
die er zijn, en waar en wanneer deze

bijen te zien zijn. Hij laat zien hoe je
de verschillende soorten van elkaar
kunt onderscheiden en legt uit wat
zijdebijen, slobkousbijen, behangersbijen en koekoeksbijen zijn en hoe ze
aan deze bijzondere namen komen.
Natuurlijk komt daarbij ook de rol van
deze insecten in het samenleven van
plant en dier ter sprake. En, zijn hommels ook bijen? Voor meer informatie
bel Henny Grouls op 077 398 29 71.

34
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America na 120 jaar
zonder eigen pastoor
Pastoor Clijsters stopt na bijna 14 jaar als pastoor van America. Hij wordt op 24 september 75 jaar. De inwoners
van America feliciteren hem omdat hij zolang gezond is mogen blijven. De afscheidsdienst in de parochie St. Joseph
zal op zondag 2 oktober om 10.00 uur worden opgedragen door de Deken en Pastoor Clijsters.
“Het wordt een gewone eucharistieviering. Na afloop kunnen
mensen in de kerk afscheid nemen. De pastoor wilde liever geen
grootste dingen, daar is hij de man
niet naar”, vertelt Dhr. Kleuskens van
het kerkbestuur van America over
de afscheidsdienst. Pastoor Clijsters
begon 1997 als pastoor in America en
is de derde in de rij met langste staat
van dienst. In de afgelopen 120 jaar
zijn er 13 pastoors geweest in het
Peeldorp.

De Houthuizer Molen in Lottum in vroeger dagen

Limburgse Molendag
Tijdens de Limburgse Molendag op zondag 2 oktober zijn er activiteiten
in en rond vijftig molens in de provincie. Van 11.00 tot 16.00 uur draaien
ook de wieken van de molens in Lottum en Meterik. Alle molens en
activiteiten zijn gratis te bezoeken. De organisatie ligt in handen van de
Molenstichting Limburg, het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling
Limburg en alle mulders.
Bij de Molen Eendracht maakt
Macht in Meterik wordt er bij wind
gemalen. Beneden in de molen staan
een twee-cyclinder Listermotor en
een oude sleepanker electromotor
voor de aandrijving van een molen.
Deze zijn te bekijken. In Lottum, bij de
Houthuizermolen, wordt ook gemalen.
Hay de Boer bakt brood op het terras
en Inge Fransen van Creataart.nl laat
zien hoe taarten en koekjes worden
gedecoreerd. Er worden nog pannenkoeken gebakken en de Bravo’s zorgen

Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

voor stemmige muziek.
Het zijn overigens niet alleen
windmolens die tijdens de Limburgse
Molendag opengesteld zijn, maar ook
watermolens en waterkrachtcentrales,
zoals de ECI Centrale in Roermond en
de waterkrachtcentrale in Nederweert.
Overal geven mulders en gidsen de
nodige uitleg over de werking en geschiedenis van hun molen.
Kijk op www.limburgsemolens.nl
voor het uitgebreide programma en de
deelnemende molens.

Hij was een hele
goede pastoor
Over pastoor Clijsters heeft het
kerkbestuur niks dan lof. “Hij was een
hele goede pastoor, en kon in het speciaal heel goed met kinderen omgaan.
Hij had nooit geen computer of mobiele telefoon, maar was wel altijd bij

de tijd en alles was piekfijn in orde”,
vertelt Kleuskens. Pastoor Clijsters is
niet de persoon voor moderne communicatie middelen, alles gebeurt
met pen en papier.
Het offergeld wordt handmatig
geteld en alles klopt tot op de laatste
cent nauwkeurig, aldus het kerkbestuur.
In en om de pastorie zag alles
er perfect uit, zo was het ook in en
om de kerk en het kerkhof waar vele
vrijwilligers zich voor inzetten. Na het
overlijden van zijn huishoudster op
hoge leeftijd kwam er een handige
interieurverzorgster. “Koken kan pastoor Clijsters zelf als de beste, hij teelt
zelfs vergeten groenten in eigen tuin”,
vertelt het kerkbestuur.
Voor de parochie zal het wel
wennen worden, zo zonder pastoor
Clijsters, denkt Kleuskens. “Maar de
eerste besprekingen met Deken

De Graaf Woutering van cluster Horst,
toekomstig voorzitter van de parochie, hebben al plaatsgevonden. We
moeten even wennen. Er zijn daar
zeven parochies bij elkaar maar te
weinig priesters, dus het wordt even
aanpassen.
Maar uiteraard liever aanpassen
dan dat de kerk op slot gaat”, zegt
Kleuskens. Pastoor Clijsters was het
contact met cluster Horst samen met
het kerkbestuur begonnen.

liever aanpassen dan
dat de kerk op slot
Pastoor Clijsters gaat in de buurt
van Stamproy, dichterbij zijn familie,
wonen in een boerderij. Het kerkbestuur hoopt dat hij nog vele jaren
mag doorbrengen in goede gezondheid in een voor hem vertrouwde
omgeving.

Fruitdag in de Locht
Nu ook de appels zijn geoogst wordt in Museum De Locht op zondag 2 oktober de jaarlijkse fruitdag gevierd.
Tijdens deze fruitdag worden meer dan 60 appel- en perenrassen gepresenteerd en geven leden van de
Limburgse afdeling van de Pomologische vereniging nadere informatie.
In Nederland wordt al eeuwen
lang op grote schaal fruit geteeld.
Gedurende al die tijd zijn er vele
nieuwe rassen ontstaan en zijn
er ook weer vele verdwenen.
De Pomologische vereniging koestert
vele oude rassen en waakt over

de raszuiverheid. Fruit kan men niet
alleen eten, maar ook goed drinken.
De leden van het wijngilde Dyonisos
laat zien hoe fruit drinkbaar gemaakt
kan worden. Kinderen kunnen deze
dag appeltjes rijgen. Daarnaast
staat in het daglonershuisje een

tentoonstelling van en over paddenstoelen. Museum De Locht 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

Euroveen BV is een vooraanstaande producent van potgronden, teeltsubstraten en champignon-afdekaarde. Om een optimale kwaliteit van
onze producten te kunnen garanderen beschikken wij over de modernste
productiefaciliteiten, een eigen laboratorium, een eigen wagenpark en
een team van gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring
in de tuinbouw. Voor het uitvoeren van diverse heftruckwerkzaamheden
t.b.v. de expeditie en onze verpakkingsafdeling zijn wij op zoek naar
enthousiaste, flexibele mensen voor de functie van:

Allround Heftruckchauffeur
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit orderpicken en laden en lossen
van vrachtwagens en je draagt (mede) zorg voor het beheer van het
WMS-systeem.
Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat en je hebt
minimaal 2 jaar werkervaring met heftruckwerkzaamheden. Je kunt
zowel in teamverband als zelfstandig werken. Je bent kwaliteitsbewust, zorgvuldig, nauwkeurig, flexibel en stressbestendig. Je hebt
een groot verantwoordelijkheidsbesef en reageert alert op afwijkingen
en storingen. Je bent bereid om van maandag t/m vrijdag in
ploegendiensten te werken, en af en toe op zaterdag.
Wij bieden een afwisselende baan binnen een leuk team! Herken je
jezelf in bovenstaande omschrijving, dan bieden wij een uitstekende
basis om jezelf verder te ontplooien in een prima werksfeer met
enthousiaste collega’s. Graag ontvangen wij een korte sollicitatiebrief
met een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring binnen 10
dagen. Je sollicitatie kun je richten aan de heer B. Kruis. Voor meer
informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst.
Email: bkruis@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Te Koop
gevraagd
Snijmais
en
Korrelmais
Melderslo
Melderslo

Melderslo
Broekhuizen
Blaktweg 20,
5962 NH Melderslo

Tel.: +31 (0)77 398 33 90
Fax: +31 (0)77 398 77 32
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Peter Pan Speedrock in Canix
Peter Pan Speedrock is terug in OJC Canix. De speedrockformatie uit Eindhoven komt op 1 oktober spelen in de
kelder van het jongerencentrum. In het voorprogramma staan niemand minder dan Black Bone en Remorse.
De avond begint om 21.30 uur.

cultuur 35

Concubine, Sparrow
Falls en Kill Ferelli
Op zaterdag 1 oktober staat de programmering van Blok10 helemaal
vol met livemuziek. Er betreden deze avond drie bands het podium. De
avond begint om 22.00 uur.
Sparrow Falls laat als eerste horen
wat ze in huis hebben. Deze band
werd in 2005 opgericht en maakt een
hele brede mix van punk, hardcore,
hardrock, rock en oldschoolmuziek.
Ze toeren door heel Europa en ook
daarbuiten. Ze hebben deze zomer
hun debuutalbum Tides afgeleverd.
Kill Ferelli is als tweede on stage.
Deze nieuwe band is rock, dat kan

ook niet anders met ex-leden van
Dreadlock Pussy en SAT2D. Zij zullen het publiek verder opwarmen
voor de headliner van deze avond,
Concubine. Deze uit Roermond afkomstige band is een grote naam in
dit stevige genre, ze waren af en toe
een tijdje weg, maar zijn inmiddels
helemaal terug en zullen zorgen voor
de afsluiter van de avond.

Horster liedjesavond
met gouden randje
Al tijdens de nazomerdagen maakt carnavalsvereniging D’n Dreumel
uit Horst zich op voor de eerste activiteiten van het seizoen. Op 8 oktober
vindt de Liedjesavond vanaf 20.00 uur plaats. Dit jaar is de 50e editie van
de avond.
Peter Pan Speedrock is een rock ‘n
rollband uit Eindhoven die werd opgericht in 1997 door gitarist Peter van
Elderen, drummer Bart Nederhand en
bassist Bob Muileboom. In deze bezetting werd het eerste album gemaakt.
Na dit album is Muileboom vervangen

door Bart Geevers.
De avond wordt afgetrapt door
Black Bone en Remorse. Shows van
Black Bone bevatten veel gitaarpartijen
en ongecontroleerde performances.
Black Bone is power, energie, interactie
en gedrevenheid.

Remorse is een uit Lottum afkomstige thrashmetalband en is inmiddels
geen onbekende meer op de planken
van OJC Canix.
Op 1 oktober presenteren ze hun
nieuwe album Crush Your Pride aan het
thuispubliek.

3VMKMREPMXIMX
ZVEEKXSQ
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Zestien deelnemers telt de
liedjesavond deze keer, waaronder
bekende en onbekende gezichten. De
voorverkoop start op 8 oktober om
10.00 uur in ’t Gasthoês. De zeskoppige jury, bestaande uit een hoofdjury,
publieksjury, kasteleinsjury, dj’sjury,
carnavalistenjury en artienstenjury
wordt dit jaar uitgebreid met een
joekskapellenjury. Verder zal er per
jury een ‘buitendorps‘ jurylid worden
aangesteld.
Het publiek kan zich verder deze

avond volop amuseren met dans, lach
en muziek. Er is onder andere een
optreden van Marloes Nogarede, een
nieuw zangtalent uit Horst. Verder
zorgen die Lusstige Anja, die fröliche
Judith und der Robby aus Horst am
Mass, oftewel Da Ma Zoeë voor ‘viel
Spaß’. Op de dag na de liedjesavond,
op zondag 9 oktober, is het de beurt
aan de jeugd van Horst om haar
muzikale kwaliteiten te laten horen.
De Jeugdliedjesmiddag start om 14.11
uur in B2 (voorheen de Vlies).

Partners van Erato 2:
Marc Derix
Stichting Erato verzorgt individuele- en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van
tien stelt HALLO ze aan u voor.
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Marc Derix van Bakkerij Derix in
Horst: “Erato is een mooi en origineel
initiatief, waarbij de stichting hartverwarmende optredens verzorgt voor
ouderen en zieken in onze samenle-

ving. Wij hebben als burger de plicht
om deze hulpbehoevenden een handje
te helpen en ze een beetje afleiding te
bezorgen in hun dagelijks leven”, aldus
Marc.
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Geronimo Stilton
in bibliotheek Horst

America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord
Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg

Geronimo Stilton komt in het kader van de Kinderboekenweek naar
de bibliotheek van Horst. Hij kreeg in de zomermaanden te horen dat hij
samen met Francine Oomen prijswinnaar was van de kinderjury. Op
zaterdag 22 oktober is hij van 10.00 tot 12.00 uur bij BiblioNu aanwezig.
Tijdens zijn bezoek worden kinderen in de gelegenheid gesteld om hun
boek te laten signeren en te luisteren
naar een verhaal van Geronimo
Stilton. De boeken van Stilton zijn op

dit moment een echte hype.
Tijdens deze bezoeken is ook
Judith Mooren uit Tienray, het
senaatslid van de kinderjury uit
Limburg, aanwezig.

Silvesterparty
in De Riet
Party & Sportcentre De Riet organiseert met oud op nieuw een
Sylvesterparty voor het hele gezin. Het feest begint om 21.00 uur. Voor de
jeugdige deelnemers zijn er spelmogelijkheden zoals een springkussen,
zaalvoetbal, bowlen, tennis en behendigheidsspellen.
Voor deze jongere deelnemers
hebben ze ook een ‘snack’buffet
met knak, frikandellen, frites en
appelmoes. Voor de oudere jeugd en
de volwassenen presenteren ze een
koud- en warm buffet. Dit smulfestijn
staat klaar van 22.00 tot 0.00 uur.
Vanaf 0.00 uur zal er voor eenieder
een glas bubbels geserveerd worden.

Actief meepraten
en meedenken

Om 0.00 uur wordt er ook vuurwerk
afgestoken worden, en bij binnenkomst staan de oliebollen weer klaar
op het buffet. Het feest eindigt om
02.00 uur.
Toegangskaarten zijn vanaf medio
oktober te verkrijgen. Voor meer
informatie zie www.deriet.nl of bel
077 398 26 24.

Nieuwe themagroepen:
Ervaren en betrokken (leden vanaf 50 jaar)
‘Horst aan de Maas 2020’

Jong en betrokken

Kaarsen maken in
’t Zoemhukske
In het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst wordt
op zondag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een demonstratie kaarsen
maken gegeven. Kinderen mogen dit ook zelf proberen.
In het najaar zoeken de bijen het
laatste stuifmeel voor het aanvullen
van hun wintervoorraad.
Hoewel de winter zich nog niet
manifesteert zijn de honingbijen zich
er al wel op aan het voorbereiden,
door hun wintervoorraad aan te vullen. In de wintertros, in het donker
van de kast of korf, houden ze elkaar
warm. Ze moeten voldoende eten bij
de de hand hebben om het koude
seizoen door te kunnen komen. Voor
ons mensen geven kaarsen, gemaakt
van bijenwas, de nodige gezelligheid

in de komende donkere dagen.
Kaarsen kunnen van gesmolten,
vloeibare, was worden gegoten in
rubber mallen of van vaste platen
worden gerold. In beide gevallen
moet natuurlijk een lontje in het
midden.
Er zijn imkers aanwezig om uitleg
te geven over de honingbij en haar
interessante leven en honing en
mede, een lekker honingdrankje voor
de herfst, zijn te koop.
Voor meer informatie zie
www.zoemhukske.nl

Jonge Ondernemers
op Pad (JOOP)

Kennisforum Food & Agri

Kennisforum MKB

Kennisforum
Zakelijke Relaties

Co-creatie
Food & Agribusiness

Horst aan de Maas 2020

Inschrijving
WK Bokkenollen
De wereldkampioenschappen Bokkenollen en Limonollen zijn op
zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Teams proberen hierbij met een
dienblad vol Bockbier een parcours met maar liefst 22 hindernissen af te
leggen.
Op zaterdag wordt het WK
Bokkenollen gehouden. Volgens
Gerold van der Vrande van de
organisatie zijn er nu ongeveer
70 teams ingeschreven. “Ons limiet
ligt op 120 teams, dus inschrijven
kan nog steeds.” Dat limiet van 120
teams moest worden ingesteld zodat
alle teams voor het donker binnen
kunnen zijn.
Voor het Limonollen, de kindervariant die op zondag wordt gehouden, moest de organisatie de
inschrijving al sluiten. “ We gaan altijd
eerst naar de basisschool, zodat de
kinderen uit Griendtsveen de kans

krijgen zich eerst in te schrijven.
Toch vergeten er altijd een paar dat.
En dan zit het vol, het is zo populair”,
vult Ellie Martens, secretaris van de
organisatie, aan.
Buiten de wereldkampioenschappen is er nog van alles te doen voor
het publiek, zoals een wedstrijd kratstapelen, een luchtkussen en ballengooien voor de kinderen. “En er wordt
een originaliteitsprijs uitgereikt”, zegt
Ellie. Op de zaterdagavond speelt de
band Santa Rose in de drijvende tent
op het kanaal.
Voor meer informatie en inschrijving zie www.bokkenollen.nl

Oud-medewerkers

Rabo-Accon
AVM Tuinbouw

Ervaren en betrokken

Rabobank Maashorst vindt het belangrijk om betrokken en dichtbij
in de lokale samenleving te zijn. De open en actieve dialoog met
leden en de lokale gemeenschap staat daarin centraal. Leden worden
op diverse manieren bij hun Rabobank betrokken, gerelateerd aan
hun eigen interesses, kennis en kunde en (werk)ervaringen. Tevens
worden leden uitgenodigd invloed uit te oefenen. Dit gebeurt veelal
direct via de ledenraad. Maar dat kan ook op een andere manier en in
een andere vorm bijvoorbeeld via een themagroep.
Ervaren en betrokken (leden vanaf 50 jaar)
’Ouder worden’ gaat gepaard met veranderingen van de levensstijl. De gezinskring verkleint, het beroepsleven wordt beëindigd, interesses veranderen etc. Al deze veranderingen brengen ook veranderingen op sociaal vlak
met zich mee. De senior gaat zijn leven reorganiseren, rekening houdend
met wijzigende interesses, voorbereiding op pensionering en extra vrije
tijd. Rabobank Maashorst komt graag in gesprek met 50-plussers over
diverse maatschappelijke en economische onderwerpen.
‘Horst aan de Maas 2020’
Tal van ontwikkelingen doen zich voor in Noord-Limburg waar de regio
Horst aan de Maas op kan inspelen. Wil Horst aan de Maas in de nabije
toekomst een economische stap maken en een duidelijke functie voor
Noord-Limburg verwerven en/of zijn huidige functies versterken?
Dan is het zaak om tijdig op die ontwikkelingen te anticiperen.
Welke acties moet de regio Horst aan de Maas ondernemen op het gebied
van economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen?
Wij nodigen u uit om mee te praten.
Interesse? Meld u nu aan!
Heeft u interesse om met gelijkgestemden in de dorpen van Horst aan
de Maas in gesprek te gaan? Of wilt u een bijdrage leveren aan het nog
aantrekkelijker maken én houden van de eigen leefomgeving?
Rabobank Maashorst nodigt u graag uit om actief mee te praten via
een themagroep. Voor aanmelden of vragen: neem contact op met
Ine van Callandt, telefoon (077) 397 92 02, of mail naar
cooperatie@maashorst.rabobank.nl of kijk op onze
website www.maashorst.rabobank.nl

Centraal in de Maashorst themagroepen staan:
• Ontmoeten: nieuwe onderwerpen en inspirerende ideeën tegenkomen
• Ontdekken: de horizon verleggen en nieuwe mogelijkheden zien
• Ontwikkelen: nieuwe kansen concretiseren en verzilveren

themagroepen

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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Festival Leve(n)de
Geschiedenis

Idiot Proof
Op zaterdag 1 oktober staat de Brabantse rock-coverband Idiot Proof op
het podium in D’n Toerstop in Melderslo. Hun optreden begint om 21.30 uur
en toegang is gratis.

Het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) organiseerde op zaterdag 24 en zondag 25 september
het festival der levende geschiedenis. Hierbij werden historische gebeurtenissen zo waarheidsgetrouw mogelijk
nagespeeld. Het festivalterrein in de Kasteelse Bossen in Horst werd tussen 10.00 en 17.00 uur overspoeld met de
ruim 700 deelnemers die iets uit de geschiedenis naspeelden. Zij leefden zich in authentieke kledij uit.

Proof imponeert op alle bezochte locaties met zijn klasse en professionaliteit.
De covers worden met overtuiging op
het aanwezige publiek uitgestort. Niet
naspelen, maar beleven, beschrijft de
band het beste.

Idiot Proof is al sinds 1993 een
begrip in de wereld van de rock-coverbands. Inmiddels heeft de ervaren band
een solide live-reputatie opgebouwd.
Van de kleinste kroeg tot het grootste
festival met 100.000 bezoekers: Idiot

Onze openingstijden: miv 1 oktober tot kerst
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Het festival besloeg een tijdsperiode van de Romeinse tijd tot en
met het einde van de Koude Oorlog.
Met ruim 700 deelnemers is het festival
de grootste re-enactment in Nederland.
Op zaterdag 24 september is om 10.00

uur de begroeting van de deelnemers.
De officiële opening werd verricht door
de burgemeester. Daarna waren er middeleeuwse zwaardvechtdemonstraties,
veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog
en een Romeinse gladiatorenshow.

De hele dag waren er ook in en rond de
kampementen kleinere demonstraties
en overal komt men ridders, kooplui en
muzikanten tegen.
Voor een fotoreportage
zie www.hallohorstaandemaas.nl

Voorbereidingen Kids in
Music II in volle gang
Op 22 en 23 oktober geeft het Meuleveld Kinderkoor drie concerten in de aula van het Dendron College. Begeleid
door de band 7even worden liedjes vertolkt van vroeger en van nu. Een tiental liedjes worden opgefrist met dansjes
door kinderen uit de onderbouw van basisschool Meuleveld. De voorverkoop start op zaterdag 1 oktober.
De komende drie woensdagavonden oefenen het kinderkoor van
basisschool Meuleveld uit Horst en de
band 7even in de tuinbouwloods van
Ger Hoeijmakers aan de Molenveldweg
in Horst. Hier moeten alle puzzelstukjes
in elkaar vallen. De band heeft apart
de liedjes in gestudeerd. Speciaal voor

deze gelegenheid werden blazersarrangementen geschreven voor
trompet, trombone en altsax. Het koor
heeft de liedjes ingestudeerd en kinderen van de onderbouw van basisschool
Meuleveld hebben onder leiding van
Anke Tacken elke donderdagmiddag de
bijpassende dansjes ingestudeerd. Op

22 en 23 oktober geven zij drie concerten, de laatste onder leiding van Piet
van Kempen, die na 40 jaar afscheid
neemt. De voorverkoop is op zaterdag
1 en 8 oktober, van 13.00 tot 15.00 uur
op basisschool Meuleveld. Daarna kunnen kaartjes telefonisch worden besteld
via 077 398 28 03.

10.30
13.00
10.00
10.00

tot
tot
tot
tot

18.00
18.00
18.00
18.00

uur Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
uur
Vrijdag 10.00 tot 22.00 uur
uur Zaterdag 10.00 tot 22.00 uur
uur

BINNENKORT:
• WAFELS MET WARME KERSEN •
• GEZELLIG CHOCOFONDUE •

•

•

Wilhelminaplein 5b
5961 ES Horst
T 077 - 398 07 08
www.passi.nu
info@passi.nu

•

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

De Vrije Spelers in
masterclass Carine Crutzen
Afgelopen zondag maakten vijf leden van Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America deel uit van een
masterclass die gegeven werd door Carine Crutzen, bekend van film en tv. Ze is vooral bekend door haar rollen in de
series Pleidooi, Oud Geld, Vuurzee, Majesteit en De Daltons. Ook is ze docente aan de Toneelacademie Maastricht.
In de masterclass stond het
toneelstuk Hamlet centraal, een
van de bekendste stukken van
Shakespeare. Er werd voornamelijk
aandacht besteed aan het begrijpen
van de nogal complexe teksten van
Shakespeare. Een belangrijke leerervaring was dat de moeilijk ogende
teksten van Shakespeare, helemaal
niet zo moeilijk zijn als ze lijken, als
het maar op de juiste manier wordt
gebracht.

Daarnaast werd het goed kunnen
uitbeelden van een rol verder onder
de loep genomen. Tijdens de masterclass werd bijvoorbeeld besproken op
welke manier iets duidelijk kan worden
gemaakt, en hoe je woorden kracht
kunt bijzetten. Dit gaat vaak al goed
door juist niet te veel en te overdreven
te doen.
De Vrije Spelers zitten op dit moment midden in de uitverkochte uitvoeringen van Bosopjepad, in samenwer-

king met Stichting Dichterbij en acteurs
van Theater Kleinkunst. Bovendien
wordt er ook druk gewerkt aan een novembervoorstelling. Dit jaar wordt het
stuk Dwazen van Neil Simon ten tonele
gebracht. Tussen de drukke bezigheden
door werd er toch tijd vrijgemaakt om
deel te nemen aan deze uitzonderlijke
en leerzame masterclass.
Voor meer informatie over
Bosopjepad en de novembervoorstelling kijk op www.devrijespelers.nl

Het restaurant waar u kunt genieten
van originele Italiaanse gerechten
en onze exclusieve pizza’s.

Ook voor personeelsfeesten,
groepen ect.
Reserveren gewenst
Voor meer info bel ons op 077-3989089

Kijk op onze website www.larondine.nl
voor speciale aanbiedingen!

38

cultuur

29
09

Zondagavondconcert in Cambrinus

Belgisch bluesicoon
Roland van Campenhout

Oktoberfest in Kronenberg
Eenmaal per jaar mag carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg een feestelijke avond
organiseren in de Torrekoel. Tijdens een uitgebreide brainstormsessie heeft een club van wijze mannen dit jaar
gekozen voor de formule van een Oktoberfest. Op zaterdag 8 oktober vindt het festijn, muzikaal omlijst door de
muziekgroep de Klokkendorper, voor de eerste keer plaats.

Roland van Campenhout speelt een zondagavondorkest, op 2 oktober bij
Cambrinus in Horst. Het concert begint om 20.30 uur Wie in Vlaanderen over
blues spreekt, spreekt over Roland. In de begin jaren 70 breekt Van
Campenhout in België door op het festival van Jazz Bilzen.

Roland van Campenhout wordt
goed bevriend met Rory Gallagher, als
deze laatste een tijd in Gent woont. Ze
spelen veelvuldig samen. Later zal Van
Campenhout twee bijdragen leveren
aan het postuum uitgebrachte Wheels
within Wheels-album met de songs
The Cuckoo en Deep Elm Blues, die
ontstonden tijdens Gallagher’s Gentse
periode.
Roland is niet alleen bluesman,
maar voelt zich ook thuis in de folk,

Marcel Janssen, een van de
organisatoren van het Oktoberfest
in Kronenberg, ziet het al helemaal
voor zich: lange tafels, grote pullen
bier en mensen die lekker meedeinen
op de vrolijke Tiroler klanken van de
reggae en jazz. Hij speelt met grootKlokkendorper. Op zaterdag 8 oktober
heden uit de nationale en internatiois De Torrekoel omgetoverd tot een
nale muziekscène als Tim Hardin, Leo
oergezellige Duitse Bierstube. “We
Kottke en Jethro Tull’s Ian Anderson.
besparen kosten noch moeite om het
In België speelt hij met Wannes van
feest zoveel mogelijk op het echte
de Velde, Arno Hintjens en Admiral
Oktoberfest in Duitsland te laten lijken”,
Freebee en velen meer. Intussen heeft vertelt Marcel enthousiast. “Er worden
Van Campenhout een kleine 20 albums kerstbomen geplaatst en de serveerop zijn naam staan. Voor reserveringen sters dragen typische Tiroler kleding.
en informatie bel 077 398 30 09 of kijk De bediening wordt zelfs in het duits
op www.cambrinusconcerten.nl
gedaan. Overigens zijn de mensen van
de bediening allemaal lid van fanfare
Foto: Stephan Vanfleteren

Monte Corona. Met hun werkzaamheden verdienen ze een extra zakcentje
voor de verenigingskas.
Voor stevige kerels en stoere
meiden hebben we een boomzaagwedstrijd opgezet. De winnaar verdient
de eeuwige roem en een pul bier. Voor
de muzikale omlijsting zorgt de groep
De Klokkendorper uit Aarle-Rixtel. Deze
groep heeft een reputatie van Tiroler
feestband opgebouwd en dat past
precies in de sfeer die wij deze avond
willen brengen. Ik heb ze eerder zien
optreden en raakte meteen enthousiast. Het moet een puur gezellige
feestavond voor jong en oud worden”,
vervolgt Marcel “Waarbij natuurlijk wel
op de kleintjes gelet wordt. Het is een

Duits feest en daar horen grote pullen
bier bij. We gaan er zo veel mogelijk
op toezien dat jongeren onder de
16 jaar geen alcohol gebruiken. Ik vertel nog niets over de strategie die we
gaan toepassen.”
Marcel heeft hoge verwachtingen
van het Oktoberfest in ´zijn´ Kronenberg.
“Als het feest een succes wordt, volgt
er een tweede editie. Maar we gaan
eerst genieten van het Oktoberfest
2011. Het organiseren op zich is al erg
leuk, dus moet het wel goed komen”,
zegt Marcel tot besluit.
Het Oktoberfest in de Torrekoel in
Kronenberg vindt plaats op zaterdag
8 oktober. Het feest begint om 20.00
uur en de entreeprijs bedraagt 5 euro.

VRAAGPRIJS
€189.000,- k.k
De champignonteelt is een
technologische hoogwaardige
bedrijfstak, waarin Prime Champ
een zeer vooruitstrevende
organisatie is.

Frans Halsstraat 3 Horst
Prijsaanpassing! Op rustige locatie in mooie woonwijk ligt deze
twee-onder-één kapwoning. Kenmerkend zijn o.a. 4 slaapkamers,
vaste trap naar zolder, gezellige tuin met terrasoverkapping en
OPEN HUIS
ligging op het oosten (bereikbaar met vrije achterom)
ZA. 1 OKT.
en vrijstaande garage met eigen oprit. Geheel v.v.
11.00–15.00 UUR
kunststof kozijnen met dubbel glas.

Prime Champ bestaat uit
meerdere vestigingen en beheerst
de gehele bedrijfskolom,
van grondstoffen tot verse
champignons en champignonproducten in de supermarkt.
Binnen Prime Champ zijn ruim
800 mensen werkzaam.

Prime Champ Materials B.V. te Grubbenvorst is op zoek naar een fulltime

Onderhoudsmonteur
Je draagt zorg voor het onderhoud van de technische installaties en verhelpt
eventuele storingen. De werkzaamheden op elektronisch en mechanisch
gebied voer je zoveel mogelijk zelfstandig uit, zodanig dat de productievoortgang geen belemmering ondervindt en een veilige inzet/werking van
machines kan worden gewaarborgd. Ook storingsdienst maakt onderdeel
uit van je functie.
Functie-eisen:
• Afgeronde LBO of MBO opleiding werktuigbouwkundige
en/of elektrotechniek
• Zelfstandig en flexibele werkinstelling
• Technisch inzicht
• Kennis en ervaring in de sector is gewenst
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo van der Sterren,
telefoon 06-22464593.
Indien je interesse hebt in deze functie, stuur dan een sollicitatiebrief
binnen 10 werkdagen incl. je CV naar Monique.Corbey@PrimeChamp.com.

VENRAY HORST HELDEN-PANNINGEN HEYTHUYSEN
T (077) 398 90 90 info@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

Of per post naar
Prime Champ / t.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 6200 / 5960 AE Horst

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
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

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

29
09

service 39

Lottum

za 1 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Kerkdiensten

Landelijke molendag

America

America

zo 2 oktober 11.00-16.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

zondag

zo 2 oktober 15.00-01.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Melderslo

zondag

Optreden Idiot Proof

Broekhuizenvorst

Grubbenvorst

za 1 oktober 21.30 uur
Locatie: motorcamping
D’n Toerstop

zaterdag

wo 5 oktober
Locatie: schaakvereniging
De Witte Dame

Fruitdag

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Flestival Bandbattle

Schaaktoernooi

Horst

Interland tegen ZuidAfrika
do 29 september 20.00 uur
Locatie: Hockeyclub

zo 2 oktober 13.00 uur
Locatie: Museum de Locht

vr 30 september – zo 2 oktober
16.00 uur
Organisatie: Meldersnet
Locatie: Merthal

Sparrowfall
za 1 oktober 22.30 uur
Locatie: Blok10

Kaarsen maken,
openstelling
zo 2 oktober 14.00-16.00 uur
Locatie: Zoemhukske,
Kasteelse Bossen

Roland van Campenhout
zo 2 oktober 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Dagtocht Wittem
di 4 oktober
Organisatie: KBO

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

Griendtsveen

zondag

Sevenum

Lezing Religie in Limburg

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Kronenberg

Voorstelling dansgarde

zondag

za 1 oktober 16.00 en 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Meerlo

zo 2 oktober 14.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

zaterdag

vr 30 september – zo 2 oktober
Org.: Fanfare Vriendenkring
Locatie: de feesttent achter
café/zaal Wilhelmina

zondag
donderdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Melderslo
zaterdag
donderdag

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
zaterdag
zondag
maandag

van
huis
uit
Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Lottum

zaterdag

Jubileumfeesten

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

09.30

Meterik

Swolgen

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

09.45

Horst (Lambertus)

do 29 september 20.00 uur
Locatie:
bibliotheek Maas en Peel

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

19.15

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

Hegelsom

zo 2 oktober 11.00-16.00 uur
Locatie:
Molen eendracht maakt macht

09.45

Grubbenvorst

vr 30 september – za 1 oktober
17.00–19.00 uur
Locatie: Schadijkse Bossen

Tandarts
Spoedgevallendienst
30 september t/m 6 oktober
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10 5961 TA Horst
T 077 398 12 44

Heilige mis

Theater Bos op je Pad

Landelijke molendag

10.00

Broekhuizen

zondag

Dansavond
zo 2 oktober 20.00-22.30 uur
Locatie:
Feesterij en Danserij Froxx

Heilige mis

Meterik

Masterlan

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

Peter Pan Speedrock

www.proteion.nl

dinsdag
donderdag
vrijdag

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.

40

nieuws
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