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Bleekneusjes in America
Ze kwamen aan in America, met kapotte kleren,
vaak maar één schoen aan en een doosje als bagage.
Bleekneusjes werden ze genoemd. Honderden kinderen
arriveerden vlak na de oorlog in kamp America. Traudi
uit Oostenrijk was een van hen.

Ada de Lange-Timmerman, 81
lentes jong, schreef een aantal boeken
over kinderen die vlak na de Tweede
Wereldoorlog in heel Europa in pleeggezinnen werden ondergebracht. Zij

Inwoners Horst kopen
Regioticket Floriade
De Floriadeorganisatie maakte vrijdag bekend dat inwoners van de zes Floriadegemeenten een regioticket
kunnen aanschaffen tijdens een éénmalige actie. De actie is alleen bedoeld voor de inwoners van de gemeenten
Horst aan de Maas, Venlo, Venray, Beesel, Peel en Maas en Gennep.
Met het regioticket krijgt een
bezoeker toegang tot twee dagen
Floriade tegen een gereduceerde prijs.
Het regioticket is vanaf 1 februari tot
en met 10 april te koop bij het VVVkantoor in Horst. Met het regioticket
krijgt men na bezoek ook nog korting
op een seizoenspas.
De Floriadeorganisatie maakt
de actie voor de inwoners van de
Floriadegemeenten bekend in het
weekend dat de online verkoop van

de reguliere tickets op hun site van
start gaat.

Unieke mogelijkheid
“Met deze actie bieden we de
inwoners van de Floriadegemeenten
een unieke mogelijkheid om tegen
een zeer gunstig tarief twee dagen de
Floriade te bezoeken. De inwoners van
deze regio verdienen dit ook. Al jaren
horen ze over en zien ze de vorderingen van de bouw van de Floriade.

Nu wordt het ook zeer aantrekkelijk
om tijdens de Floriade met eigen
ogen het resultaat te gaan zien”, zegt
Paul Beck, algemeen directeur van
Floriade 2012.
Het regioticket wordt op naam
gezet en is niet overdraagbaar. Bij de
aankoop moet men aan kunnen
tonen in één van de gemeenten te
wonen.
Voor meer informatie zie
www.floriade.nl

tekende de verhalen op uit de mond
van haar inmiddels overleden echtgenoot Anton de Lange.
“Anton was de zoon van een bakker uit Alphen aan de Rijn”, vertelt zijn

weduwe Ada de Lange-Timmerman.
”Ondanks het feit dat zijn vader in hem
de gedoodverfde opvolger zag, besloot
Anton zijn eigen koers te gaan varen.
Lees verder op pagina 02
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Bleekneusjes in America
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
sloot Anton de Lange zich als vrijwilliger aan bij het Rode Kruis. Zijn droom
om arts te worden kreeg door de oorlog een hele andere invulling. De gruwelijke gevolgen van de vele bombardementen grepen hem aan. Maar zijn
besluit stond vast, hij wilde bij het Rode
Kruis blijven en beslist geen bakker
worden. Toen de Tweede Wereldoorlog
voorbij was, bleek pas hoe groot de
gevolgen waren, vooral voor kinderen. Velen van hen waren ondervoed
en hadden hun ouders verloren. Het
Rode Kruis trok zich het lot van deze
kinderen aan en besloot een project op
te zetten waarbij deze kinderen hulp
werd geboden. Anton vervulde hierin
zijn eigen rol. Hij werd belast met de
organisatie van de transporten van de

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
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

kinderen vanuit Oostenrijk, Zwitserland
en Duitsland, waarbij ze uiteindelijk
werden opgevangen in kamp America.
Als snel kregen de kinderen de bijnaam
bleekneusjes. Ruim 80.000 van deze
bleekneusjes werden door heel Europa
ondergebracht bij pleeggezinnen. De
sporen die de verschrikkingen van de
oorlog hadden achtergelaten waren van
hun gezichtjes af te lezen. Veelal ondervoed en met niet meer dan een paar
lompen aan arriveerden de kinderen
in America. Daar werden ze opgevangen door de hulpverleners. Ze werden
nagekeken op ziekten en ongedierte en
kregen te eten en fatsoenlijke kleding.
In het kamp America werd uitgestippeld waar de kinderen konden worden
ondergebracht bij pleeggezinnen.”
De directe aanleiding voor Ada’s
bezoek aan het Peelmuseum in
America is een documentaire die wordt
gemaakt door de Canadese programmamaker Kees van der Heijden. Kees
emigreerde ruim 60 jaar geleden met
zijn familie vanuit Oisterwijk naar
Canada. Inmiddels is hij in Canada een
bekend programmamaker en schreef
hij diverse boeken over zijn jeugdervaringen in de Tweede Wereldoorlog.
Toen hij in 2008 het boek ´Kleine
reizigers, grote reizigers´ onder ogen
kreeg, nam hij direct contact op met
schrijfster Ada. Hij vertelde haar over
zijn zoektocht naar Traudi die als pleegkind een tijdje bij de familie van der
Heijden in Oisterwijk had ingewoond.
Kees vertelde dat hij zich nog goed
kon herinneren dat Traudi voor het
eerst bij hen thuis binnenkwam. Wat
Kees echter niet wist, was dat Traudi
al een lange reis achter zich had. Ada
wist hem te vertellen dat Traudi ook in
kamp America was geweest, in de tijd
dat Anton de Lange daar als vrijwilliger
voor het Rode Kruis werkte. De mailwisseling tussen Ada en Kees leidde
tot het idee om een documentaire te

maken over Traudi. Tot ieders grote
verrassing bleek dat Traudi nog levend
en wel in Oostenrijk woonde. Kees nodigde haar uit om naar kamp America
te komen om de reportage over haar
te maken. Helaas kwam het niet tot
een reunie, aangezien Traudi vlak voor
de opnames gewond raakte aan haar
been. Toch besloot Kees zijn plan door
te zetten en onlangs streek hij neer in
America om alsnog een documentaire
over de ’bleekneusjes’ te maken.

Nog steeds erg trots
Nu, ruim 60 jaar later, is Ada nog
steeds erg trots op het werk dat haar
man destijds verzet heeft. Ze leidt
Kees van der Heijden rond in het
Peelmuseum, dat is gevestigd in één
van de barakken van het toenmalige
kamp America. Kees is duidelijk onder
de indruk van de verhalen van Ada en
laat met een strak gezicht zijn ogen
over de vele foto’s glijden. Ondanks
haar leeftijd vertelt Ada op een vitale
manier over de reacties die zij op haar
boeken heeft gekregen. “Ik kreeg als
snel veel publiciteit en mijn verhalen
werden opgepikt door de diverse me-

dia. Er is zelfs een hele expositie gewijd
aan het relaas van de ‘reizende’ kinderen. Ik kom dus niets aan aandacht te
kort. En als binnenkort de verhalen ook

in Canada verteld worden zie ik dat als
een groots eerbetoon aan mijn man.
Weet je, eigenlijk is dit het bloemetje
op het graf van mijn man.”

IJsbaanideeën
gezocht
Nog iets meer dan een maand en dan ligt in Horst-centrum de ijsbaan
weer. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Omdat de organisatie in de
periode van 16 december tot en met 8 januari ook een aantal leuke
activiteiten op touw wil zetten is de Stichting IJsbaan op zoek naar
mensen met creatieve ideeën.
Iedereen die een leuk idee
heeft wat er op of om de ijsbaan
georganiseerd kan worden, mag zijn
of haar idee indienen. Een aantal
beperkingen zijn er wel, zoals geluidssterkte en het gebruik van het ijs.
Desondanks zullen er toch nog best
wat mogelijkheden over zijn om
tijdens de drie weken iets leuks te
organiseren. Elk idee is welkom. Voor
mensen die geen suggesties hebben

en toch iets willen doen is er de
mogelijkheid om mee te helpen op
de schaatsbaan met schaatsverhuur,
als ijsmeester of om versnaperingen
in de horecatent te verkopen. Er is
altijd en voor iedereen wel een passend werkje te doen, zeker voor de
groep 50+ers. Voor meer informatie of
aanmelden, bel 06 22 69 06 75, mail
naar info@ijsbaanhorst.nl of kijk op
www.ijsbaanhorst.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
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Kennismakingsmenu

Kinderboek ’Een eigen
zon voor iedereen’

Bij bestelling van een 3 gangenmenu

Verkrijgbaar in een jongensen een meisjeversie.

4e gang + koffie van
het huis gratis

VAN € 8,95 VOOR € 4,95

VAN € 42,50 VOOR € 35,00

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Zondags streeklunch

2x BigMac

van 13.00 tot 16.00 uur
Bestaande uit voorgerecht,
hoofdgerecht, koffie na, aperatief
en twee glazen wijn

10% korting op alle
afhaalgerechten!

PLUS voordeel
wijnpakket

nu voor een topprijs

Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

12 flessen rode huiswijn.
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

VOOR € 32,50 p.p.

VAN € 5,75 VOOR € 4,75

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
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De spil van het vmbo
Ruim 40 jaar werkte hij in het voortgezet onderwijs, maar op vrijdag 4 november komt daar echt een einde aan.
Nou ja, einde is een groot woord. Hans Scheres heeft nog heel wat plannen voor na zijn afscheid op het Dendron
College. We kijken met hem terug.

De lekkerste
oliebollen
HORST • MAASBREE

Hans Scheres stond mede aan de
wieg van het Dendron College. Hij was
vanaf 1989 directeur van de technische
school in Horst. Deze fuseerde in 1995
met andere tot het Dendron College.
Voor die tijd was hij directielid op de
lbo-mavo-scholengemeenschap de
Burgh in Eindhoven. “Ik ben gepokt
en gemazeld in Eindhoven-Zuid”, lacht
Scheres. “Toen ik in Horst kwam, dacht
ik, dat bestaat toch niet meer. Het
blijft een plattelandsschool in de goeie
betekenis van het woord. De onbevangen sfeer van de mensen straalt de
school ook uit.” Geheel in stijl is hij op
zijn laatste werkdag dan ook met het
onderwijs ondersteunend personeel
gaan wandelen in de Peel.
Hans was als directielid verantwoordelijk voor huisvesting en beheer
en doorliep in die functie wat hij de
vier fasen van het Dendron College
noemt. In 1996 was het hoofdgebouw
af, in 2003 werd het juniorcollege aangebouwd. In 2006 volgde de sporthal
en in 2008 werd het leerplein zorg en
welzijn afgerond. En dat allemaal onder zijn supervisie. “Ik ken ondertussen
elke hoek en steen van het gebouw”,
lacht hij.
Trots is hij op het Zorgplein voor
vmbo, waar bijvoorbeeld praktijkgerichte leerplekken zoals kapsalon,

crèche, verpleeghuis en administratiewerkplekken staan. Na een week of
vijf op die werkplek gaan de leerlingen door naar een stage in dezelfde
branche. “Die relatie met de praktijk
spreekt aan, dat daagt kinderen uit”,
zegt hij over dit project.
De laatste ontwikkeling op dit gebied, een Technologie en Commercieopleiding, is nog net niet klaar. “Dat
kan ik niet meer helemaal afronden.
En ja, daar heb ik moeite mee. Het is
toch mijn kindje. Ik had m’n afscheid
er ook op afgestemd”, zegt Hans een
beetje weemoedig. Door administratieve rompslomp wordt het project
toch pas volgend jaar gestart. “Maar ik
blijf er terzijde bij betrokken. Ik ga als
het zo ver is nog wel de aanpassingen
aan de praktijkvleugel coördineren als
‘bouwpastoor’.”
Hans blijft ook nog actief als
voorzitter van het directeurenoverleg vmbo/mbo Noord- en MiddenLimburg, bij het bestuur Dendron
Sporthal, en bij Stichting Ontwikkeling
Techniek Onderwijs Senegal (SOTOS),
waar hij in juni met leerlingen nog een
keer heen gaat om een computernetwerk in te richten dat door Dendronleerlingen samengesteld is. “En ik ga
zeker vrijwilligerswerk doen, en ik krijg
meer tijd voor wielrennen en moun-

tainbiken. De term post-actieve periode
is op Hans niet van toepassing. “Ik zou
achter de geraniums gek worden, dat
is niks voor mij. Het grootste compliment kreeg ik toen een jonge collega
zei dat ze me hinderlijk actief vond”,
lacht Scheres.
Hans voorziet voor de toekomst
veel veranderingen voor het Dendron
College. Het aantal leerlingen daalt
gestaag. “En die daling zet waarschijnlijk door.” Hij schat dat de daling tot
2020 zo’n 10 tot 15% is. Dit zou ertoe
kunnen leiden dat het juniorcollege afgestoten moet worden. “Dat kan”, zegt
Hans. “In de bouw is hier ook rekening
mee gehouden. De energievoorziening,
alles aan dat gebouw is autonoom. De
wereld verandert snel, en daarmee ook
het onderwijs. Het Dendron College zal
daar een passend antwoord op moeten
gaan vinden.”
Collega’s noemen hem de spil
van het Limburgs vmbo en het
techniekonderwijs, maar Hans zelf
is iets bescheidener. “Ach, ik heb
m’n steentje bijgedragen. En er is
niks mooiers dan werken met en
voor jonge mensen”, zegt hij als
ware onderwijsman. Op vrijdag
4 november is de afscheidsreceptie
van Hans Scheres. Vanaf 15.30 uur is
iedereen welkom.

DE TWOPETJES Kloosterhotel

Mannenkoor
Grubbenvorster

is op zoek naar jou

Wij willen: verbreden, versterken,
verjongen en continuïteit.
Daarom komen we naar je toe op 9 november
om 20.00 uur in de kerk in Broekhuizenvorst.
Luister en geniet mee met ons koor en
pianiste op de inloop-repetitie,
ook je partner is hierbij welkom.
Geen vervoer?
Bel ons, we komen je halen en
brengen je weer thuis
077-374 36 77 of 077-366 22 77
HET IS MACHTIG OM IN EEN KOOR TE ZINGEN

It’s Clean
nr. 03

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Centrale huisvesting arbeidsmigranten in voormalig klooster

Tienray heeft geen vertrouwen in
gecombineerd hotel
Uitzendgroep Sun-Power uit Grubbenvorst wil honderd Oost-Europese seizoensmedewerkers onderbrengen in
het voormalige klooster in Tienray. Het gebouw wordt getransformeerd tot een gecombineerd hotel. Los van de
slaapplekken voor arbeidsmigranten wil Sun-Power negentig kamers inrichten voor toeristen, Floriadebezoekers en
Pieterpadwandelaars.

Een strikte scheiding moet voorkomen dat seizoensmedewerkers zich
kunnen mengen tussen ‘gewone’ hotelgasten. Wanneer het concept van een
gecombineerd hotel niet aanslaat wordt
het gebouw in 2013 volledig ingericht
als arbeidsmigrantenhotel. Dit maakte
directeur Twan Christiaens vorige week
donderdag bekend tijdens een door de
uitzendgroep georganiseerde informatiebijeenkomst in Tienray.

meester kan hij de komst van het hotel
niet tegenhouden. Dat zal dat wel zo
zijn. Ik geloof er echter geen snars van
dat het hotel kan draaien op toeristen,
wandelaars en gasten van de Floriade.
Let op mijn woorden, in 2013 duwen
ze het hele gebouw vol met Poolse
seizoensarbeiders. Dan zegt Christiaens
dat het hotelconcept niet brengt wat hij
ervan had verwacht”, zegt een buurman van het kloostercomplex.

Hotel als dekmantel?

Misschien valt het
mee

Een paar dagen na de bijeenkomst weten Tienraynaren het zeker:
er komt een Polenhotel. Er zijn geen
inwoners in het dorp te vinden die een
andere mening zijn toegedaan. Op de
informatieavond zelf spraken enkele
buren van het leegstaand complex
hun ongenoegen uit over de gang van
zaken. Zij zien een hotel voor ‘normale’
gasten niet zitten wanneer in hetzelfde
gebouw seizoensarbeiders verblijven.
“We worden besodemieterd. Toeristen
of Floriadebezoekers willen niet in een
Polenhotel ondergebracht worden. Dat
zal na de wereldtuinbouwtentoonstelling niet anders zijn”, was een veelgehoorde reactie.

Alleen anonieme
reacties

Positief opvoeden werkt!
Opvoeden is invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je kind. Als ouder ben
jij de belangrijkste opvoeder van je kind. In sommige fases verloopt het allemaal
heel soepel. Op andere momenten kunnen ouders flink met de handen in het haar
zitten. Wat moet je bijvoorbeeld wel en niet doen om je kind (weer) te laten
luisteren en om zelf niet als een politieagent rond te hoeven rennen? Hoe geef je
jonge kinderen een goede basis mee van zelfvertrouwen en veiligheid? Hoe ga je
om met boosheid en driftbuien? Buiten het feit dat je als ouder liefde geeft aan je
kind, moet je over een aantal basisvaardigheden beschikken, ongeacht welke
methode je hanteert.
Communiceren en stimuleren zijn
onder andere belangrijke instrumenten
die je kunt gebruiken om de ontwikkeling van je kind te bevorderen, positief
gedrag te stimuleren en ongewenst
gedrag af te leren. Er zijn veel vaardigheden die je kunt toepassen. Ik zal er
enkele toelichten.
Complimentjes geven
Het geven van complimentjes aan
je kind is erg belangrijk. Je kind vindt
het fijn om te horen dat het iets goeds
gedaan heeft en dat je trotst op hem
bent. Je motiveert hem om zich goed
te gedragen en je geeft hem zelfvertrouwen.
Positief aandacht geven
Op verschillende manieren kun je
je kind positieve aandacht geven. Doe
dit vooral als je kind uit zichzelf naar
je toe komt en om aandacht vraagt.

Bijvoorbeeld om een tekening te laten
zien of om te vragen of je een boekje
voor wilt lezen. Komt het even niet uit op
dat moment, spreek met hem af wanneer
je tijd hebt.
Belonen
Meestal werkt belonen beter dan
straffen. Met een beloningssysteem kun
je positief gedrag van je kind stimuleren.
Met kleine stapjes en kleine beloningen
leert je kind een nieuw gedragspatroon
aan. Vaak werkt dat heel goed. Koop
bijvoorbeeld stickertjes waarmee je kind
een hokje op de kaart kan invullen als hij
het goed heeft gedaan.
Time-out
Met een time-out zet je je kind

even apart. Op die manier kan hij tot
bedaren komen of nadenken over
zijn ongewenst gedrag. Een time-out
heeft alleen zin als je het niet te vaak
toepast. Doet je kind iets waarvan hij
weet dat het niet mag? Dan waarschuwt je hem dat dat niet mag. Blijft
hij doorgaan? Dan waarschuwt je hem
nog een keer. Zeg erbij dat hij een
time-out krijgt als hij doorgaat met zijn
gedrag en luistert hij dan nog niet, dan
zet je hem apart.
Samenvattend in één zin komt
het erop neer wat de Griekse filosoof
Aristoteles hierover zei: “De opvoeding
heeft bittere wortels maar haar vruchten zijn zoet”.
Jolanda van der Weiden
Schoolmaatschappelijk werk Synthese

Wilt u meer tips over positief opvoeden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst
‘Positief en creatief’ opvoeden op 8 november a.s. om 20.00 uur in Horst.
Kijk voor meer informatie op www.mijncjg.nl.

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

Inmiddels heerst er enige berusting
bij veel Tienraynaren. “Het contract
met Sun-Power en de eigenaar van het
complex is al getekend en er zit bestemming horeca op. Volgens de burge-

Tienraynaren willen wel wat zeggen, maar alleen anoniem. “Misschien
valt het allemaal nog wel mee. Ik heb
er in elk geval minder schrik voor dan
toentertijd met de aankondiging van
de komst van asielzoekers. Dat waren
veelal jonge mannen die niets om
handen hadden. Pas nadat er gezinnen
werden ondergebracht, werd het rustiger”, zegt een andere buurman van
het toekomstige hotel. “De mensen in
Tienray maken zich er niet zo druk om.
We hebben die seizoensarbeiders hard
nodig. Kijk om je heen, ze zijn al jaren
hier werkzaam. We wachten wel af wat
er komt. Ik maak me meer zorgen over
het feit dat de dorpsraad is gestopt dan
over de komst van arbeidsmigranten”,
zegt hij tot slot.
Sun-Power laat weten in januari
de eerste arbeidsmigranten in Tienray
te willen huisvesten. In maart gaat het
gecombineerde hotel inclusief openbaar restaurant voor iedereen open.

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

www.proteion.nl

wonen, welzijn en zorg

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

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197

nieuws 05

03
11

Speeltuin Roeffen Mart
in het nieuw
Speeltuinwerk Limburg streeft samen met de speeltuinen in de provincie naar een gezamenlijk doel: goed en
veilig buiten spelen voor alle kinderen. In Horst aan de Maas is daaraan weer een extra dimensie gegeven bij
speeltuin Roeffen Mart. Twee vrachtwagens brachten 38 kuub valzand naar Grubbenvorst en vulden daarmee een
gat van zo’n elf meter doorsnede.
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met dak
.00 uur
7
1
t
o
t
0
.0
ember 11 tshow
v
o
n
6
g
s
da
Koopzon zoek nu onze ker
Be
Vogelvoedermand
incl. vogelvoer. Per stuk

van 16,95Cvoor

8,

Geldig van 03-11 t/m
09-11. OP=OP

95

GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl
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Naast het zand bracht Huck
Torimex uit Katwijk aan Zee
een nieuw speeltoestel: de
Vogelnesttoren. Deze klimtoren
garandeert kinderen van allerlei
leeftijden veel speelplezier.
Met touwen, lijnen en nestjes biedt
het een uitdagend samenspel van
actie en rust.
Roeffen Mart heeft dankzij zijn
adoptie-programma afgelopen jaren
veel speeltoestellen grondig kunnen

renoveren. Adoptie-ouders zijn de
drijvende, vaak financiële, kracht
achter de speeltuin. De speelruimte
aan de bosrand kan rekenen op deze
vorm van sponsoring vanuit haar directe omgeving. De hechte gemeenschap in Grubbenvorst ondersteunt
het spelen van harte.
Naast adoptie mag zeker de inzet
van de groep actieve vrijwilligers
van de speelplek genoemd worden.
Elk weekend gaan ze aan de slag

om de speeltuin mooi, gezellig en
veilig te houden. En alsof dat nog niet
genoeg is zien we ze ook als vrijwilligers meewerken in de evenementen die de omgeving rijk is, om zo nog
meer financiële middelen voor hun
speeltuin op te halen.
Speeltuinwerk Limburg feliciteert
speeltuin Roeffen Mart en haar
vrijwilligers. Voor meer informatie zie
www.speeltuinwerklimburg.nl of bel
met 0475 31 02 33.

CJG-punt bij BiblioNu Horst
De BiblioNu-vestiging in Horst is voorzien van een CJG-punt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Horst aan de
Maas-Venray (CJG) is een digitaal bureau in de vorm van een website.
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RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Nu wildmenu
op de kaart
www.brugeind.nl
0478 691283
Maak kans

Via de website kan men contact
opnemen met deskundigen op het
gebied van opvoeden, opgroeien en
alle perikelen die hiermee te maken
hebben. De informatie op de site is

specifiek voor ouders en jongeren tot
23 jaar. Binnenkort komt er ook een
speciaal onderdeel voor professionals
bij.
Bij de CJG-punten is informatie te

vinden in de vorm van folders, boeken, cd’s en andere materialen waarover BiblioNu beschikt. Ook kan men
daar gratis de website bekijken. Voor
meer informatie zie www.mijncjg.nl

Nooit meer
Makkelijk op- en afzetten
dankzij magneetsluiting

Op maandag 7 november vertrekken vier medewerkers van Dynamiek scholengroep voor een studiereis van
één week naar Anykš čiai, een provinciestadje in Litouwen met ongeveer 15.000 inwoners, 100 kilometer ten
noorden van de hoofdstad Vilnius.
workshops over de leerlingenzorg
bij Dynamiek. Daarnaast bezoeken
zij tijdens hun reis drie scholen in de
gemeente Anykščiai.
Dynamiek scholengroep en de
gemeente Anykščiai hebben zich
ingeschreven voor het Europees

Easy Reader
leesbril*

je leesbril kwijt!

Studiereis Litouwen
Jos Gubbels, directeur van de
Weisterbeek, Riky Janssen, intern
begeleider van de Weisterbeek, José
Voermans, coördinator van Dynamiek
Academie en Peter Verhoeckx, voormalig zorgcoördinator van Dynamiek
scholengroep verzorgen een tweetal

op een gratis

Comeniusproject om als twee regio’s
twee jaar samen te werken. Nadruk
tijdens deze periode ligt bij het
onderwijs. Tijdens de duur van het
project wordt aandacht besteed aan
zorgonderwijs, pestprotocollen en
schoolmaatschappelijk werk.

Vanaf €14,95
en gratis bezorgd

* Kijk voor de voorwaarden op:
Leesbril-online-kopen.nl/HALLO

leesbril-online-kopen.nl
leesbril
eesbril online kopen.nl
Tel: 077 – 260 00 99
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Geboren

Thygo

DAAN

28 oktober 2011
Zoon van
Thymen en Miranda
Berkhout-Schmitz
Zilverschoon 15
5975 TE Sevenum

25 oktober 2011
Zoon van
Sjef en Mieke
Hoeijmakers-Haegens
Reysenbeckstraat 31
5963 AH Hegelsom

Geboren

Sem

Antoon Jac
25 oktober 2011
Zoontje van
Rob en Judith
Van Houtum-Erprath
Pastoorsveld 53, 5961 DT Horst

T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Leibomen stam 180 cm 48 euro
Leiplataan leilinde stam 10 -12 180cm
stam 48 euro dakplataan 220 cm
stam 48 euro beukenhaag haagbeuk
laurier taxus liguster thujas rode beuk
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 06 30 58 79 98.
Gratis proefpakket
Gratis Herbalife afslankprogramma
ervaren? Persoonlijke begeleiding.
Sms of bel “gratis proefpakket“ naar:
06 50 83 36 71. Eet het en je weet het!

22-10-2011
Trotse ouders:
Lee & Wendy
v.d. Velden-Draijer
Wilhelminalaan 8
5953 HB Reuver

Jan en Fien
Swinkels-Faessen
50 jaar getrouwd
Kinderen en kleinkind
Reulsweg 1, 5961 PN Horst

Marianne Klok & Rob Paulissen
gaan trouwen op 11-11-‘11
Je bent van harte welkom op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur in De Witte Hoeve in Venray
Groetjes Britt & Lynn

www.spring-kinderopvang.nl

Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Linders Naaiatelier Voor al uw
verstelwerk, kussens, gordijnen.
Openingstijden iedere werkdag van
13.00 tot 17.00 uur. Dinsdag en
donderdag van 18.00 tot 21.00 uur.
Kempweg 18, Meterik.
Tel. 077 398 77 36. Kom ook bij u thuis.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Wie heeft er zondag 23 oktober bij de
Lange mijn jas meegenomen? Betreft
een zwarte 3/4 jas met in de zak een
sleutelbos. Graag terughangen of bel
met 077 398 68 87.

Wij waren enorm onder de indruk
van de lieve kaartjes, de mooie brieven, bloemen
en lieve woorden die we gekregen hebben bij het verlies
van ons dochtertje en zusje

Guusje Speijcken
Heel erg bedankt hiervoor.
Liefs Roel, Eef en Milan.

Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
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
Te koop appartement centrum Horst
Appartement met balkon in centrum
Horst, Patronaat 25. Zie ook JAAP.nl
Te koop:
Haagbeuk, Carpinus Betulus, tot 2 mtr
Beuk, Fagus Sylvatica, tot 0,8 mtr
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.
Linders Interieur
Voor al uw voorkomend interieur en
fijn timmerwerk, zoals keukens,
maatwerk kasten, meubels, binnentimmerwerk, enz. Stationsstraat 127
5963 AA Hegelsom Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Grote potchrysanten à 2,95 euro
4 voor 10 euro) mooie volle viooltjes
al vanaf 20 cent tuin-vaste planten
bomen laanbomen fruitbomen hagen
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 tel 06 30 58 79 98.
Viooltjes groot en kleinbloemig
vanaf 20 cent ps in vele kleuren
potchyrsanten 4 voor 10 euro
klimop aan stok 90 cm 1,39 euro
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 tel 06 30 58 79 98
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.
&

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Grafmonumenten
en restauratie

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

Op vrijdag 11-11-2011 zijn onze ouders en grootouders

Onze papa en mama

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

Kom jij ook poemelen?

Bambino

LIAM

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!

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

Kinderdagverblijf

Hoera onze zoon is geboren

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

Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s en bussen compleet,
minimaal € 100,- (contant) en
vrijwaring.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70
Heil Gymnastiek Horst
Voorkomen van vele ziektes.
Een Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en gezonde
voedingsleer. Gediplomeerd leraar
R.O.C. Voorkomen is beter dan genezen.
Taologist Tao Saan 06 19 58 59 04
Neem eens de tijd voor jezelf
Geniet van een onspannende massage,
ayurvedische- voet- of kruidenstempelmassage in onze praktijk Danu Massage.
Een weldaad voor lichaam en geest.
Vanaf € 35 Tel. 077 354 19 70
www.danumassage.nl
AANBIEDING!!!
LEI PLATAAN/LINDE Nu voor € 52,50
DAK PLATAAN Nu voor € 55,00
e.v.a. (lei-dak)bomen Hortensia’s
(130 srt), Buxus v.a. €0,50, taxus v.a.
€1,50, Coniferen, Laurier.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open alleen na tel. afspraak
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Verloren wax coated pet (Ierse pet)
afgelopen zaterdagnacht omgeving
Tongerloseweg, Langstraat, Speulhofsbaan. idamooren@hotmail.com
Meditatieve Massage
Voor diepe ontspanning en innerlijke
rust. Aandacht voor je lichaam maar
ook voor jou als mens.
May Proosten 077 398 61 14
www.hetstiltehuis.nl
Zorgboerderij Vorster Hand in
Sevenum is op zoek naar vrijwilligers
die het gezellig vinden om onze gasten
van de ouderenzorg te ondersteunen
in de dagbesteding. Heeft u interesse?
Telefoon: 06 52 64 09 81
Te koop jonge hondjes
Kruising Jack Russel en Mini Pincer
ingeënt en ontwormt, 9 weken oud
Fam. Klomp T 077 464 13 80
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

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

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

GEZOCHT TE HUUR

APPARTEMENT
VOOR MAN ALLEEN
in de omgeving
Horst/Meterik
Bel 06 15 36 46 86
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Dag en nacht bereikbaar

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

Valise atelier & natuur 10 jaar.
2 exposities en een kerstshow op zondag 20 nov 2011 van 12.00-17.00 uur.
Valise in kleur de Hees 23
Valise in het licht De Steeg 19
Valise in variatie Lemmeweg
Heil Gymnastiek Horst
Hier in Nederland krijgt 1 op de 8
vrouwen borstkanker. Er is een Chinese
Taoistische voorbuigingsmethode die
Ching-I heet en zorgt dat je lichaam
een goede zuurstofcirculatie en
doorbloeding krijgt.
Gevraagd hulp in huis voor 1 dag
in de week (dinsdag) opvang bij ons
thuis voor onze twee kindjes
(2 ½ jaar en ½ jaar ) + ½ dag in de
week (maandag of donderdag)
voor te poetsen.
Voor meer info: 06 46 13 14 26.
Wie heeft onze wit met grijs
gevlekte kat gezien? We zijn hem
sinds vorige week kwijt in de omgeving
Afhang (Horst). Als je hem gevonden
hebt, laat het ons dan even weten op
06 82 01 16 53.
Welzijnscoach / Lifestylecoach
www.welzijnspraktijkinshape.nl

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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JOL-kermis niet uit Lottum weg te denken
Hoefgetrappel en handjeklap gaan hand in hand tijdens de traditionele Paardenmarkt op 14 november in
Lottum. Iets minder bekend is de JOL-kermis tijdens het weekend voor de markt. JOL staat voor Jeugd
Ontspanningsvereniging Lottum en bestaat ruim 40 jaar. De JOL-kermis is vooral bedoeld is voor de jeugd van
Lottum en omstreken.

van vijftig cent en één euro per lot.
Het geld dat de spellen en het Rad
van Avontuur opbrengt, gaat weer
terug in het jeugdwerk van de JOL.
Ook moeten we de huur van de onze
ruimtes in de Smetenhof opbrengen,
inclusief vaste lasten”, zegt Keltjens. De
JOL-kermis duurt drie dagen en begint
zaterdag 12 november van 14.30 tot
17.30 uur. Op zondag 13 november is
het van 15.00 tot 00.00 uur en maandag 14 november van 10.30 tot 18.00

uur. Op zondagmiddag is er om 15.00
uur een extra gratis ronde van het
Rad van Avontuur voor de schooljeugd
met twee kaartjes voor Toverland als
hoofdprijs.
Als toetje dient de Grote Ronde
van het Rad van Avontuur. Drie dagen
lang worden er loten verkocht, waarbij
naam en adres genoteerd worden. De
hoofdprijs is een reischeque. De trekking hiervan is op maandag 14 november rond 17.30 uur.

De straat in
de raad
Het College van B&W heeft de begroting voor 2012 bekend gemaakt.
De komende weken bepaalt de gemeenteraad wat zij van de plannen
overneemt. De Socialistische Partij zal duidelijk maken hoe zij over de
plannen denkt. Maar de SP vindt het ook belangrijk om de inwoners aan
het woord te laten. Letterlijk: De straat in de raad!

Jolanda Keltjens, JOL-vrijwilligster van het eerste uur.

Volgens Jolanda Keltjens, penningmeester van de JOL, is de kermis
uniek voor kinderen tot en met 12 jaar.
“Voor volwassenen valt er tijdens het
weekend van de Paardenmarkt genoeg
te doen. Om de jeugd ook iets te kunnen bieden, hebben we zo’n 40 jaar
geleden de JOL-kermis opgezet. En de
kermis is er nog steeds, waarbij we van
dezelfde ruimte gebruiken als jonge-

rencentrum Canix, in de Smetenhof”,
zegt ze.

Opbrengst gaat naar
jeugdwerk
De kermis bestaat uit spellen
waar de kinderen punten mee kunnen
verdienen die ze kunnen verzilveren
voor een prijs in de prijzentent. In een

kleutertent zijn eenvoudige spellen ondergebracht en in een spellentent staan
de wat moeilijkere spelvarianten. Waar
de JOL-kermis vooral om bekend staat
is het Rad van Avontuur waar iedereen, jong en oud, aan mag meedoen.
Jolanda: “Op zaterdagmiddag worden
vooral kinderrondes gedraaid. Een lot
kost dan tien, twintig of dertig cent. Op
zondag en maandag zijn er ook rondes

De gemeente Horst aan de Maas wil in Grubbenvorst voorzieningen
voor daginvulling creëren die echt van en voor de inwoners zijn. Dit is
onderdeel van het proefproject ’We gaan het anders doen!’. Hiervoor is
een werkgroep samengesteld uit bewoners van het dorp en medewerkers
van diverse organisaties. Volgende week valt bij alle inwoners van dit
gebied een vragenlijst in de brievenbus.
De komende twee jaar moeten
er in Grubbenvorst voorzieningen
voor daginvulling komen waaraan
mensen echt behoefte hebben, die
mensen met en zonder beperking
met elkaar verbinden, die betaalbaar
zijn en waar professionals de
vrijwilligers aanvullen. Kortom:
voorzieningen waar wijkbewoners
elkaar ontmoeten, jong en minder
jong, met en zonder beperking.

Uit eigen kracht iets
betekenen
Mede door de vergrijzing neemt
de vraag naar daginvulling snel toe.
Tegelijkertijd komt er steeds minder
geld voor beschikbaar. Dit project
biedt bewoners de kans hun talenten
in te zetten voor mensen in hun
eigen wijk. Deze mensen kunnen

op hun beurt vanuit de aanwezige
eigen kracht iets betekenen voor de
wijk. De bedoeling is om dezelfde
aanpak ook in andere wijken en
dorpen in te zetten.
Vragen als ’heeft u ideeën
voor een prettige daginvulling? En
welke bijdrage kunt u zelf leveren?’
gaat de werkgroep We gaan het
anders doen! binnenkort stellen aan
alle inwoners van Grubbenvorst.
De werkgroep vraagt hen met
initiatieven te komen voor prettige
ontmoetingsplekken en leuke
activiteiten.
Voor hulp bij het invullen van
het formulier kunt u terecht in
gemeenschapshuis ’t Haeren op
maandag 14 november van 15.00
tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00
uur. In januari worden de uitkomsten
van de vragenlijst gepresenteerd.

gemeenteraad: “In ieder geval
proberen we daar als SP zoveel
mogelijk gestalte aan te geven.
We staan vaker op zaterdag in het
centrum van Horst om in gesprek
te gaan met de mensen. Nu nemen
we de mening van mensen op, om
die te vertonen in de raad. We gaan
samen met andere groepen aan de
slag om de gemeenteraad en B&W te
overtuigen. Denk aan het onderzoek
bij de brandweer, de enquête over
sportaccommodaties en de acties voor
de sociale werkvoorziening.”

GULPENER EN WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Gemeente start proefproject

We gaan het
anders doen in
Grubbenvorst

De SP wil de bewoners aan
het woord laten over de plannen,
door ze te laten inspreken op een
videoband, die tijdens de Algemene
Beschouwingen vertoond zal
worden aan de raad. Op zaterdag
vijf november staan ze van 13.00 tot
15.00 uur op het Lambertusplein in
Horst. Ze laten de mensen zien wat
B&W voor plannen hebben en vragen
de mensen daar op te reageren voor
de camera.
Michael van Rengs,
fractievoorzitter voor de SP in de

Wijn van de maand:

een topwijn van het Italiaanse
S L I J T E R I J wijnhuis Sartori: Regolo

WEIJS
DRANKENHANDEL

Normaal €

11,45

9,95
€
s
j
i
r
p
e
i
Act
54,99
Doosprijs

€

Het bijzondere van deze wijn is dat hij wordt
gemaakt van gedeeltelijk ingedroogde druiven en drie jaar rijpt op houten vaten.
Het resultaat is een krachtige wijn vol fruit en een verrukkelijke geur.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Citaverde College in actie voor kinderen
De leerlingen van het Citaverde College zetten zich in de herfstperiode in voor kinderen. Zij willen kinderen in
onderontwikkelde gebieden in Indonesië een geschenk geven. Hiervoor starten ze ook dit jaar weer met de
speculaasactie in samenwerking met Stichting Nativitas.

ondersteunt dit project.
Nu, bijna 20 jaar na de tsunami, is
het tehuis aan een dringende renovatie toe. Hiervoor is 30.000 tot 40.000
euro nodig. Op 7 november gaat de

actie van start en zullen de leerlingen
aan ouders, familieleden, vrienden en
bekenden speculaas aan gaan bieden
voor 2 euro per pak of 5,50 euro voor
drie pakken.

Waarschuwing
acquisitiefraude
De politie van Horst waarschuwde ondernemers dinsdag via social
media voor een bedrijf dat Office Zakelijk heet en uit Utrecht komt. Dit
bedrijf “stuurt nepfacturen rond. Acquisitiefraude heet dat”, aldus de
politie.
Op internet is het bedrijf Office
Zakelijk geen onbekende. Zij sturen
een factuur van 267,75 euro voor bemiddeling bij een bedrijfspresentatie
en een advertentie. Het gaat hier om
een zogenaamde spooknota. Dit zijn
aanbiedingen die erg op facturen lijken. Vaak staat er ergens in de kleine

Nieuwe leerlingen worden geinformeerd over het leven van hun
leeftijdgenootjes in andere delen van
de wereld en het nut van ontwikkelingswerk. In verschillende lessen wordt
gedurende de voorbereidingsperiode
aandacht besteed aan dit onderwerp,
zodat de leerlingen aan het einde van
deze periode gemotiveerd op pad

zullen gaan om speculaas aan de man
of vrouw te brengen. De opbrengst van
de actie is bestemd voor de renovatie
van een kindertehuis op Flores.
Op Flores, een klein eilandje in
het noordwesten van Timor vangt
de Belgische ontwikkelingswerkster mevrouw Colson, al bijna 40 jaar
hulpeloze en kansloze kinderen op in

één van haar zes kindertehuizen. Zij
heeft ook een internaat voor studerende meisjes en een centrum voor
hydrotherapie. In 1974 stichtte zij
haar eerste kindertehuis in Watublapi.
Door een tsunami in 1992 werd het
tehuis zwaar beschadigd en daarna
slechts provisorisch gerepareerd met
oude materialen. De Stichting Nativitas

Lucassen Horst

lettertjes dat het geen factuur maar
een aanbieding is. Spooknota´s bevatten vaak kenmerken die de suggestie
wekken dat er al een klantrelatie met
de ondernemer bestaat. Dit hoeft niet
waar te zijn. Het is onduidelijk of er
ondernemers uit Horst aan de Maas
gedupeerd zijn.

Handen uit de mouwen
voor de moelbaer
Op 5 november vindt in heel Nederland de jaarlijkse natuurwerkdag
plaats. Ook in Horst in Kasteelpark Ter Horst zal gewerkt gaan worden.
Onder begeleiding van Bosgroep
Zuid Nederland in samenwerking met
de gemeente Horst aan de Maas en
Stichting Horster Landschap wordt
ondergroei van berk, grove den, lijsterbes en braam verwijderd. Hierdoor
komt er meer licht op de bodem waar
de bosbes van kan profiteren.
Bosbessen, ofwel moelbaeren, groeiden er vroeger volop in
Kasteelpark Ter Horst. Het bos werd
voorheen zelfs het Moelbaerenbos

genoemd. Het is niet voor niks dat
de Blauwebessen-fietsroute van de
Maasgaarden dwars door Kasteelpark
Ter Horst loopt.
De ochtend begint om 9.00 uur
en duurt tot 13.00 uur. Voor materiaal
wordt gezorgd en tijdens de pauze is
er koffie, thee en vlaai. Het werk is
geschikt voor iedereen. Voor opgave
en meer informatie zie natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/kasteelsebossen/827

Winst
JASSENWEEK
Rabobank 25% KORTING
OP JACKS
over 2010
EN COATS*
* tenzij anders aangegeven

€xtra
€uro’s
voor de clubkasactie 2011/2012

Rabobank Maashorst heeft na
een historische winstdaling in 2009
afgelopen boekjaar weer winst
gemaakt. De nettowinst kwam in
2010 op iets meer dan 11 miljoen
euro, volgens het financieel jaarverslag. “Een mooi resultaat, dat
absoluut nodig is voor gezonde
financiële verhoudingen en dus voor
de continuïteit van onze dienstverlening”, zegt Rabobank Maashorst.

Spaar samen met PLUS Lucassen en Plastic Punt voor uw club of vereniging. De actie start
op maandag 7 november en loopt 12 weken oftewel tot en met zaterdag 28 januari 2012.
Hoe werkt de PLUS actie?
• Doe uw boodschappen bij PLUS Lucassen in Horst en
laat uw kassabon voorzien van een speciale stempel.
• Gooi deze kassabon vervolgens in de speciale inzamelton die is neergezet bij uw club in de kantine of bij de
penningmeester.
• Wekelijks wordt deze ton door de penningmeester
geleegd en geteld. De actie start de eerste
twee weken met 2,5% uitkering en
daarna is de uitkering 1,25%.
• Wekelijks zal de stand van alle deelnemende clubs op een scorebord in
de supermarkt worden weergegeven
en op www.plushorst.nl

Hoe werkt de Plastic Punt actie?
• In de actieperiode wordt een vergoeding van 5 cent
i.p.v. 1 cent op ingeleverde vormvaste plastic verpakkingen
van onderstaande merken uitgekeerd:
Andrélon, Andy, Aquarius, Bio+ Bak&Braad, BlueBand,
Campina, Cif, Coca-Cola, Dixan, Dove, Fa, Fanta, Fleuril,
Friesche Vlag, Glorix, Heinz, Mona,
Omo, PLUS Vers geperste jus,
PLUS Mayonaise,
PLUS Wasmiddel 1,5 liter,
Schwarzkopf, Silan,
Sprite, Sun, Sunil,
Witte Reus en
Zwitsal.

www.plushorst.nl
LD01_Wk45_300x394_Lucassen.indd 1

27-10-11 09:07

“We zijn dan ook zeer blij met de
winst over 2010. Die is bereikt door
kritisch naar kosten te kijken, efficiënter
te werken en het feit dat klanten hun
bankzaken steeds vaker via telefoon,
internet of e-mail regelen”, valt in het
jaarverslag te lezen.
Het economisch herstel bij
Rabobank Maashorst zette al in de
tweede helft van 2009 in. Ze verwachten dat de groei van 1,75% door zal
zetten. Voor 2011 verwachten ze een
groei van 1,5%.
Ook verwacht Rabobank Maashorst
een economische stimulans door de
Floriade en Greenport in Venlo.

Midseasonsale
met kortingen
oplopend tot 50%

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Waarderingssubsidie van provincie voor
Wereldpaviljoen op Floriade
Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft het bestuur van de stichting Wereldpaviljoen laten
weten waardering te hebben voor de grote inzet waarmee het, ondanks diverse tegenslagen in dit traject, zich blijft
inzetten voor het realiseren van het Wereldpaviljoen. Door het opschorten van de oorspronkelijk mogelijke SBOSsubsidie door staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen was er sprake van een impasse.

Voorzitter René Poels met het hoesje van een oud singletje
dat hij kreeg van musicus Nard Reijnders: Naar de Floriade. (foto SjaakPeters AV)
Voor het provinciaal bestuur is een
en ander aanleiding om het bestuur
van Stichting Wereldpaviljoen te helpen
zodat deze onder ander het educatieve
belevingscentrum voor mondiale
vorming, het Wereldpaviljoen, kan
presenteren tijdens de Floriade.
De provincie Limburg waardeert het
initiatief en het werk van de Stichting
met een éénmalige waarderingssubsidie van 100.000 euro. Bovendien
kan de Stichting onder voorwaarden
rekenen op een provinciale bijdrage
voor de realisering van het definitieve

Wereldpaviljoen na de Floriade.
Dankzij deze proviniale bijdrage
komt de Stichting Wereldpaviljoen
definitief met een inzending op
de Wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade 2012. De Stichting is erg blij
met de ruimhartige ondersteuning
van het College van Gedeputeerde
Staten van Limburg. Al eerder hebben
Provinciale Staten van Limburg via een
motie zich achter het Wereldpaviljoen
geschaard en geld beschikbaar
gesteld. “Dankzij de medewerking
van de provincie Limburg kunnen we

tijdens de Floriade laten zien wat het
Wereldpaviljoen is en in het bijzonder
hoe een inleefatelier straks werkt.
Bovendien presenteren we onder
andere de millenniumdoelen en het
internationale project Wereldbomen
aan een groot publiek”, aldus
voorzitter René Poels van de Stichting
Wereldpaviljoen.
De Stichting heeft van de directie van de Floriade een ruimte
aangeboden gekregen op het balkon in
Villa Flora. CAS BV, exhibition partners
uit Belfeld werkt momenteel aan een

bijzonder kleurrijk ontwerp. De Stichting
presenteert daar onder andere op een
attractieve wijze via foto’s, videobeelden en interactieve communicatie
en een kleurrijke presentatie het
Wereldpaviljoen. Als blikvanger
wordt een levensgrote poster van de
Noordlimburgse Circle of Love getoond
die gemaakt wordt door fotograaf
Egon Notermans van fotostudio Zebra
in Venlo. De foto is mede mogelijk
gemaakt dankzij de medewerking van
basisschool De Regenboog in Blerick.
De Stichting Wereldpaviljoen,
ontstaan uit de koker van de
mondiale groepen in NoordLimburg en COS Limburg, grijpt de
Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
2012 aan om de naar verwachting
twee miljoen bezoekers op een
aantrekkelijke manier kennis te laten
maken met de acht millenniumdoelen,
Fair Trade én met andere culturen. Ze
wilen vooral kinderen en jongeren
daarmee kennis te laten maken om

ze daarvoor meer te interesseren.
De stichting streeft ernaar om na de
Floriade een internationaal belevingscentrum voor mondiale vorming
voor kinderen, jongeren en volwassenen te openen zowel voor educatieve als recreatieve doeleinden. Het
Wereldpaviljoen wordt mede dankzij de
inbreng van het onderwijs een uniek
platform voor mondiale vorming waar
kinderen en jongeren bagage krijgen
om in de toekomst te kunnen functioneren als wereldburgers. Het bestuur
van de Stichting wordt gevormd én
geadviseerd door vakmensen uit het
onderwijs, bedrijfsleven, mondiale
beweging, recreatie en de journalistiek.
De Stichting Wereldpaviljoen heeft een
groot draagvlak in de regio via de zes
Floriade-gemeenten, de samenwerkingsverbanden van basis- en voortgezet onderwijs, het Citaverde College
en de Fontys Hogeschool. Ook heeft de
stichting veel steun van de landelijke
NCDO-organisatie.

Getuigen gezocht:
vernieling Meerlo
Maandagavond rond half negen klonk een enorme knal in De Cocq
van Haeftenstraat in Meerlo. Met zwaar vuurwerk was een prullenbak op
een speelterrein vernield. Delen lagen verspreid over het terrein.
Omdat er op datzelfde moment een ongeluk op de A73 was,
waren politie-agenten niet direct ter
plaatse. Slechts één agent die geen
dienst had was wel direct aanwezig.
Agenten hebben naar aanleiding van
enkele tips gezocht naar de moge-

lijke daders, maar hebben niemand
aangetroffen.
De politie is op zoek naar getuigen van deze vernieling. Getuigen
kunnen zich melden via 0900 8844
of kunnen anoniem contact opnemen
via 0800 7000.

KORTINGSDAGEN
VAN 31 OKTOBER T/M 13 NOVEMBER
KANS OP

100.000*

FreeBees!
besteding minimaal €50
* 100.000 FreeBees is €1.000,-.

20 30 40

your professional
sportshop
your professional
sportshop

%

%

%

SPORT 2000 (NAAM)
Adres, Plaatsnaam
Telefoonnummer

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

WWW.SPORT2000.NL

www.sport2000meulendijks.nl

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl
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Première op 12 november

De Vrije Spelers brengen
komische fabel Dwazen
Na maandenlang intensief repeteren komt toneelvereniging De Vrije Spelers binnenkort met een reeks uitvoeringen van een nieuw stuk. Vanaf zaterdag 12 november wordt de komische fabel Dwazen van Neil Simon vijf keer
ten tonele gebracht. De voorstellingen vinden, naast de premiere op 12 november, plaats op zondag 13 november,
zaterdag 19 november en zondag 20 november. Op deze laatste zondag zal het stuk zowel ’s middags als ’s avonds
gespeeld worden.

Lotgenotencontact
Op 28 november houdt de vereniging Cerebraal haar lotgenotencontactmiddag in het St. Elizabethziekenhuis in Venray. Deze middag kunnen
getroffenen, partners en direct betrokkenen met elkaar praten over wat
hun is overkomen, wat de gevolgen hiervan zijn op hun leven van nu,
persoonlijk, maatschappelijk en niet te vergeten sociaal. Eén van de sprekers is de uit Tienray afkomstige Mia Gielens.
In 1999 kreeg de man van Mia
Gielens een herseninfarct. Zij werd
daardoor mantelzorger voor haar
man. Zijn korte geheugen is weg,
waardoor alles moet worden opgeschreven en zijn karakter veranderde.
De gespreksgroep waaraan zij
deelnemen groeide tot een hechte
familie. “Zes keer per jaar komen
we samen in het VieCuri ziekenhuis
in Venray, waar we gezamenlijk een
fijne middag hebben met elkaar. We
praten over onze bevindingen en
obstakels waar we mee te maken
hebben of krijgen, zowel privé als

patiënt. Soms nodigen we een deskundige uit, die met ons spreekt over
allerhande onderwerpen. Zo werden
wij ook gevraagd om gespreksleider
te worden”, vertelt Mia.
Door de groepsgesprekken
kunnen deelnemers elkaar in vele
opzichten helpen en veel van elkaar
leren. Niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door het inademen
van giftige stoffen, een verkeers- of
bedrijfsongeluk of een hersenbloeding. Aanmelden voor de middag is
niet nodig. Voor vragen bel mevrouw
Vierhout, 0475 40 70 28.

Mosselen voor geiten
Op 17 november organiseert Kiwanis Horst aan de Maas zijn mosselavond in restaurant het Maaspaviljoen in Broekhuizen. Deze serviceclub
organiseert fondsenwervingsactiviteiten die ten goede komen aan
projecten, waarbij het welzijn van kinderen centraal staat. Dit jaar komt
de opbrengst geheel ten goede aan een ziekenhuis met een geitenboerderij in Kumi, Oeganda.

De Vrije Spelers nemen het
publiek mee naar het Russische dorp
Kulyenchikov, terug in de tijd naar
het jaar 1890. Schoolmeester Leon
Tolchinsky is razend enthousiast als hij
de kans krijgt om les te gaan geven
in Kulyenchikov. Zijn enthousiasme
verdwijnt echter snel als hij er achter
komt dat alle inwoners niet veel slimmer zijn dan het achtereind van een
varken, veroorzaakt door een eeuwenoude vloek. Iedere inwoner lijdt er aan

chronische domheid en de dorpsdokter
denkt dat de vloek verbroken kan worden door zijn dochter te onderwijzen. Er
is alleen een probleem: de schoolmeester moet de vloek binnen vierentwintig
uur verbroken hebben, anders wordt
ook hij slachtoffer van de vloek. Maar
in plaats van te vertrekken, raakt Leon
geïnspireerd door de liefde en gaat
hij toch een poging doen de vloek te
verbreken.
Dwazen is kortom een zeer ver-

makelijke, lachwekkende klucht met
toch ook wel een vleugje dramatiek.
De regie van het stuk is in handen van
Gegam Soghomonyan. Hij is afgestudeerd als docent theater aan de
Hogeschool voor de kunsten in Tilburg.
De avondvoorstellingen beginnen om
20.15 uur en de middagvoorstelling
gaat om 14.30 uur van start. Het stuk
wordt gespeeld in de Bondszaal in
America. Voor reserveringen zie www.
devrijespelers.nl

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

Het voormalige lepracentrum in
het oosten van Oeganda heeft het erg
moeilijk omdat het geheel afhankelijk
is van hulpgelden. Vroeger was dit
wel anders. Met de 1.100 hectare
grond die het ter beschikking heeft,
werd een bloeiend melkveebedrijf
gerund. Door de burgeroorlogen in
de jaren 80 en 90 is hier zo goed als
niets meer van over. Een publiekprivate samenwerking van Arvalis en
Fontys Hogescholen Venlo heeft een
stichting opgericht, met als doel de
herontwikkeling van deze boerderij.
Hierdoor zal het ziekenhuis weer
geheel zelfstandig kunnen functioneren. Vooral de kinderen van de
afdeling Ondervoeding hebben baat
bij voedzame melk.

Dit jaar is concreet gestart met
een (melk)geitenproject omdat
geitenmelk vele goede eigenschappen bezit. Bovendien kan er sneller
dan met koeien een goede melkveestapel worden opgebouwd.
Kiwanis Horst aan de Maas ondersteunt dit project met hun mosselavond. Iain Matthews en Egbert Derix
spelen voor het goede doel. Tenslotte
zal de opbrengst van een tombola
met leuke prijzen ook geheel besteed
gaan worden aan de aanschaf van
dertig goede melkgeiten voor de
Kumi-ziekenhuisboerderij.
Aanmelden kan met een
mail naar johnwilmi@planet.nl
of door te bellen met Leon Weijs,
06 52 35 28 69.

Na lange tijd
weer bij u in de buurt:

BEHANDELING
TEGEN TENNISARM
• Drie behandelingen
meestal voldoende.
• Ruim 17 jaar ervaring.
Bel voor een afspraak:

Guus Verheijen
huisarts/fysiotherapeut
De Hees 63
5976 NH Kronenberg
Tel. 06-14848565

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
Specialisatie
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●

Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• Colitis
• Migraine
• Oorsuizing
• Afvallen

●
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●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
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N
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Afsluiting 50-jarig jubileum

verenigingen 11
Vrijwilligers onmisbaar bij inburgering

Jubileumconcert
Die Sevensanghers
Het mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum sluit op zaterdag 5 november hun 50-jarig jubileum af met
een groots concert, in samenwerking met het Tegels Symfonie Orkest, hun vaste pianiste Oksana Baljva en diverse
solisten. Het jubileumconcert vindt plaats in De Wingerd in Sevenum en begint om 20.00 uur.

De gemeente Horst aan de Maas is één van de veertig Nederlandse
gemeenten die zich inzetten om vluchtelingen op te vangen die direct
vanuit vluchtelingenkampen komen. Nederland nodigt jaarlijks 500
vluchtelingen uit om zich hier te hervestigen. De gemeente en
VluchtelingenWerk werken nauw samen om de rechtstreekse huisvesting
van deze speciale vluchtelingen in de gemeente optimaal te laten
verlopen.
De opvang van uitgenodigde
vluchtelingen is anders dan van
vluchtelingen die eerst maanden of
jaren in een asielzoekerscentrum
in Nederland hebben gewoond. Ze
komen van de een op de andere dag
vanuit hun eigen omgeving ineens in
een totaal vreemde.
Vrijwilligers spelen in deze begeleiding een essentiële en onmisbare
rol. Op deze wijze is het mogelijk dat
vluchtelingen vrij snel hun eigen weg
in de nieuwe woonomgeving weten
te vinden, onze taal en gebruiken
leren en meedoen in onze samenleving.
VluchtelingenWerk en de gemeente zijn dan ook dankbaar dat
zeventien vrijwilligers van Horst aan
de Maas zich hiervoor inzetten. In
Horst zijn onlangs nieuwe vluchte-

In 1961 namen acht mannen
het initiatief tot de oprichting van
mannenkoor Die Sevensanghers.
In de afgelopen 50 jaar is het mannenkoor uitgegroeid tot een koor dat
zich kenmerkt door goed verzorgde
zang en een kameraadschap tussen de
leden en partners. Tijdens de wekelijkse repetities wordt in gemoedelijke
sfeer hard gewerkt en genoten van het
zingen. Het koor bestaat momenteel uit
55 actieve zangers.

Hoogtepunt
Het jubileumconcert is het hoogtepunt van de activiteiten in dit jubileum-

jaar. Bekende operakoren van onder
andere Verdi, Bellini en Mozart komen
voorbij, maar ook het lichtere mannenkoorwerk staat op het programma.
De dirigent van het mannenkoor,
Vincent Oostenbrink, heeft speciaal
voor dit concert twee stukken muzikaal
bewerkt zodat deze samen met het
symfonieorkest uitgevoerd kunnen
worden. Voor het concert wordt de
net verbouwde Wingerd nog een keer
verbouwd. De ‘kuil’ wordt bijna geheel
dichtgebouwd zodat er een podium voor het Tegels Symfonie Orkest
ontstaat.
Het Tegels Symfonie Orkest

begeleidt Die Sevensanghers maar
liefst bij veertien stukken. Daarnaast
begeleidt ook de vaste pianiste Oksana
Baljva een aantal stukken en voert
het Tegels Symfonie Orkest een aantal
werken zelfstandig uit. Om het plaatje
compleet te maken werken er ook
drie solisten mee. Dit is onder andere
sopraansoliste Margriet LaumenSchlössels. Bijzonder is dat het eigen
koorlid Hans Benders de baritonsolo’s
voor zijn rekening neemt. Naast
arrangeur en dirigent treed Vincent
Oostenbrink ook als solist op. Hij speelt
panfluit en piccolo. De entree van het
concert bedraagt 12,50 euro.

OUTLET
VERKOOP

R E S TA N T E N
3 NOV T/M 12 NOV
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

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

Demodag

15 november van 10.00 tot 19.00 uur
gratis goodiebag met leuke aanbieding
en maak kans op een gratis behandeling!

Tina, Sybilla en Joyce
Tinails & Beauty
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl

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

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl

lingen, afkomstig uit Bhutan, gaan
wonen. Zij worden opgevangen door
inwoners van Horst aan de Maas met
een Bhutaanse achtergrond die hier
al wat langer wonen en door twee
vrijwilligers van VluchtelingenWerk.
Elk jaar huisvest de gemeente
nieuwe vluchtelingen dankzij
de hulp van de vrijwilligers van
VluchtelingenWerk Horst aan de
Maas. Zij hopen dat nog meer burgers
zich open willen stellen om deze
ontheemde mensen de kans te geven
zich gauw thuis te voelen. Dat kan al
met een dagelijkse groet of een helpende hand als buurtbewoner of door
inzet als vrijwilliger onder de vlag van
VluchtelingenWerk.
Voor meer informatie en
aanmelding, bel Elly Tomlow,
06 26 82 84 50.

Ondernemend Limburg

LLTB-voorman
Janssen voorzitter
Vanaf dinsdag 1 november is LLTB-voorzitter Noud Janssen de
voorzitter van Ondernemend Limburg. Hij volgt daarmee Carla
Pluijmaekers op, die terugtreedt als bestuursvoorzitter van MKB-Limburg.
Met het terugtreden van
Pluijmaekers werd ook het voorzitterschap van Ondernemend
Limburg vacant, waarvan behalve
het MKB-Limburg ook de Limburgse
Werkgevers Vereniging (LWV) en de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) deel uitmaken.
Noud Janssen (53) werd in 2005
benoemd tot voorzitter van de LLTB.
Sinds twee jaar vervult hij ook het vicevoorzitterschap van LTO Nederland,
de alliantie waarin de LLTB, de ZLTO
en LTO-Noord samenwerken in de
nationale en internationale belangenbehartiging voor de agrarische sector.
Janssen, die in Meerlo een pluimveebedrijf voert, maakt deel uit van het
Agro Food Topteam, dat afgelopen
voorjaar het kabinet adviseerde over
de toekomst van de Nederlandse
land- en tuinbouw.

Ondernemend Limburg is in 1998
opgericht met als doel de krachten te
bundelen in één ondernemersorganisatie in het belang van het Limburgse
bedrijfsleven. De voorzitters van de
drie partnerorganisaties vervullen het
voorzitterschap bij toerbeurt. Komend
voorjaar betrekken drie organisaties
in Ondernemend Limburg samen met
Kamer van Koophandel Limburg hun
nieuwe onderkomen in Roermond,
het Ondernemershuis Limburg. Het
voormalige Ursulinenklooster en het
Landbouwhuis, twee naast elkaar
liggende rijksmonumenten, worden
daartoe op dit moment met elkaar
verbonden en geheel verbouwd en
gerestaureerd. Na realisatie van deze
huisvesting is Limburg de eerste
provincie waar alle werkgeversorganisaties onder één dak zijn ondergebracht.

Carnavalsconcert
Broekhuizen
Carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen viert dit jaar haar 5x11
jubileum. In samenwerking met Fanfare St. Nicolaas zet CV De Krey op
vrijdag 11 november een groots carnavalsconcert op poten in de
Kreyenès, oftewel restaurant het Maaspaviljoen.
De verenigingen verzorgen samen
een avondvullend programma met
zang, solisten, dans, historische
beelden, jubilarissen en carnavalsmuziek. Nummers zoals Carnaval de
Paris en Day-O, maar ook Vandaag en

Ein jaor passeren de revue. De zaal
is vanaf 19.15 uur geopend en het
carnavalsconcert begint om 20.00
uur. Na het concert zet dj Michiel de
muzikale avond voort. De entree is
gratis.
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90 procent van een auto wordt gerecycled
Een oude auto is tegenwoordig nooit meer helemaal afgedankt. Zelfs als de bruikbare onderdelen eruit zijn
gehaald, worden bijna alle overgebleven materialen hergebruikt in nieuwe producten.
Het is geen nieuws dat auto’s
vaak drie, vier, vijf keer of zelfs vaker
van eigenaar wisselen, voordat de
auto echt niet meer op de weg komt.
Verkoopsites als Marktplaats staan
vol met tweedehands auto’s en bijna
iedere autogarage heeft wel een aantal
occasions in de showroom staan.
Maar ook als er echt niemand
meer in de auto wil of kan rijden, is
zijn leven nog lang niet voorbij. Slopers

en demontagebedrijven weten maar
al te goed dat er in een afgedankte
auto nog vaak onderdelen zitten waar
anderen om staan te springen. En zelfs
als alle direct bruikbare onderdelen uit
de wagen zijn gehaald, is het nog niet
voorbij.
“Tegenwoordig wordt bijna negentig procent van de materialen in
een auto hergebruikt”, vertelt Eddy
Waasdorp van autorecyclingbedrijf

AutoPlus in Wanssum. De auto’s die
binnenkomen in zijn garage worden
eerst afgemeld bij de RDW en vervolgens wordt hij helemaal uit elkaar
gehaald. “We halen eerst de accu eruit,
dan is de spanning eraf”, legt Waasdorp
uit. “Daarna zorgen we dat de druk van
de airbags wordt gehaald, want die
kunnen nog wel eens ontploffen.”
Tijdens de volgende stap wordt de
auto omhoog gehesen en worden alle

vloeistoffen met behulp van een speciale pomp uit de auto gehaald. “Alle
vloeistoffen die uit de auto komen,
worden hergebruikt. De brandstoffen
worden gezuiverd en komen gerecycled
terug in de winkel als goedkopere merken”, aldus de Wanssumse sloper.
Vervolgens worden de rubbers,
gordels, het purschuim en de stoelen
en bekleding uit de auto gehaald en
kun je nauwelijks meer spreken van
een auto. Ook al het plastic gaat eruit.
Waasdorp: “Al het plastic dat blijft
drijven, wordt gerecycled. Daar worden

bijvoorbeeld geluidwerende matten
van gemaakt. Als het plastic zinkt, kan
het niet worden hergebruikt en wordt
het opgeslagen in oude zoutmijnen,
want verbranden mag tegenwoordig
niet meer.”
Als er dan echt alles uit is gehaald, gaat het overgebleven metaal
de shredder in en gaat het naar de
ijzerhandel. En misschien komt het ijzer
wel weer terug als onderdeel voor een
nieuwe auto.

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

E 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

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

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

Onder de rook van Lottum staat de eigenhandig verbouwde boerderij van Jos Smits. Hij maakte van
het onderkomen huis zijn eigen paleisje. Naast het opknappen van zijn huis heeft Jos nog een hobby:
mooie auto’s. “Als jonge vent kocht ik al graag bijzondere auto’s”, vertelt Jos. “Zo had ik een prachtige
Toyota Celica en een Datsun 260Z. Auto’s die nu een beetje ‘vergeten’ zijn.”
In de garage van Jos staat een donkergroene MG B. “Die heeft mijn vader ooit gekocht en nadat hij is
overleden heb ik de auto overgenomen. De passie voor mooie auto’s laaide weer op. Weet je, ik heb altijd
een droomauto gehad, en na hard werken en veel sparen heb ik die uiteindelijk gekocht.” Hij doelt op de
felrode bolide, die een prominente plek in zijn garage inneemt. “Tja, da’s een auto waar ik regelmatig mee
rijd. Ik geniet van de power en het schitterende geluid. Maar erg praktisch is hij niet. Als ik hier in de buurt
wil rondtoeren pak ik de FIAT 500. Dat vraagt wel om een heel andere rijstijl.” Met zo’n gevarieerd wagenpark zou je denken dat Jos niets meer te wensen heeft. “Toch wel. Ik heb nog steeds een droomauto: een
Lamborghini Gallardo Spider. Hopelijk komt die er ooit, en zo niet, dan koop ik een camper en ga ik na mijn
pensioen met mijn vrouw grote reizen maken.”

Milieusticker in Duitse steden
De afgelopen jaren is het trend geworden om de kerstinkopen te doen bij onze oosterburen. De winkeliers
aldaar maken er ieder jaar weer een feest van en steeds meer bewoners uit Horst aan de Maas gaan een dagje
kerstwinkelen in Duitsland. Dan is het wellicht zinvol te weten dat je zonder milieusticker in bepaalde binnensteden niet welkom bent. Wat is nu precies een milieusticker en wat zijn de kosten?

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst - Tel. (077) 398 37 00

www.autobedrijvenmaashorst.nl

In diverse Duitse steden
worden sinds 2007 zogenaamde
Umweltzones, ofwel milieuzones
toegepast. Binnen deze zones geldt
een rijverbod voor voertuigen die niet
voorzien zijn van een milieusticker
of niet aan de milieunorm voldoen.
De milieuzones zijn ingevoerd om de
uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
en fijnstof in de binnensteden te beperken, zodat de luchtkwaliteit wordt
verbeterd. Er worden vier milieuklassen toegepast. Voertuigen die binnen
milieuklasse 1 vallen hebben een
dermate hoge uitstoot van fijnstof dat
zij zijn uitgesloten voor de milieusticker en niet worden toegelaten in
de milieuzones.
Het voeren van een milieusticker

is verplicht in de milieuzones en niet
voorbehouden aan de Duitse automobilisten. Ook buitenlandse auto’s
moeten voorzien zijn van een dergelijke sticker. De toewijzing van de
milieusticker voor buitenlandse voertuigen vindt plaats op basis van brandstofsoort en de datum van toelating.
De groene sticker is verkrijgbaar
voor benzine-auto’s die zijn toegelaten na 31 december 1992. Bij diesels
geldt een toelatingsdatum vanaf
31 december 2005. Voor dieselauto’s
die tussen 31 december 2000 en
1 januari 2006 zijn toegelaten wordt
een gele sticker verstrekt. Als laatste
is er de rode sticker voor dieselauto’s
met een toelatingsdatum tussen
31 december 1996 en 1 januari 2001.

Op elke regel zijn uitzonderingen
van toepassing. Zo vallen motorvoertuigen voor mensen met een
beperking buiten de regeling. Ook
oldtimers hoeven geen milieusticker te voeren, vooropgesteld dat
de kentekenplaat blauw met witte
letters heeft. Bestuurders die met een
voertuig zonder milieusticker een milieuzone binnenrijden kunnen worden
bekeurd, ook al voldoet de auto aan
de gestelde milieunormen.
Het begin en einde van een
milieuzone wordt aangegeven met
duidelijk zichtbare borden. Op een
kleiner bord staat aangegeven welke
categorieën voertuigen wel of niet
zijn toegestaan. De milieusticker is
aan te vragen via internet.
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Mijn eerste auto
Bij de aanschaf van een eerste auto wordt over van alles gewaarschuwd, van onvoorziene onderhoudskosten en
wegenbelastingen tot het beruchte oude vrouwtje. Meestal worden eerste auto’s tweedehands gekocht. Maar waar
let dan je op bij de aanschaf?
In maart was het dan eindelijk
zover. Kevin kocht zijn Subaru Impreza
GTT. “Het verbruik en de verzekeringskosten maken mij eigenlijk niet veel
uit. Nu ben ik nog jong en je leeft
maar één keer. Als je iets wilt met veel
vermogen dan weet je dat hij meer
drinkt dan een gewone auto.” Kevin’s
Subaru heeft een topsnelheid van zo’n
280 kilometer per uur en kan in 4,4
seconden van 0 naar 100. Het verbruik
is er dan ook wel naar. “Als je echt gas
geeft, loopt hij 1 op 3. Het is me gelukt
om er 60 liter benzine in 150 kilometer
doorheen te knallen”, vertelt Kevin.
“Maar bij normaal gebruik loopt hij 1
op 10.”

Tips om zuiniger
te rijden
In tijden van bezuinigingen valt het nog eens extra op hoe duur elk
ritje naar het tankstation eigenlijk is. Er zijn echter veel manieren om
zuiniger te rijden.
Voor het rijden
Is de rit korter dan vijf kilometer?
Neem dan de fiets. Bij korte afstanden
is de motor van uw auto nog niet
warm en verbruikt daardoor twee keer
zoveel benzine als een warme motor.
Tijdens het rijden
• Bespaar gewicht. Sleep geen
onnodige bagage mee;
• gebruik brandstofbesparende
accessoires zoals een toerenteller
en cruise control;
• probeer gelijkmatig gas te geven;
• kies de juiste versnelling. Schakel
zo vroeg mogelijk, tussen 2.000
en 2.500 toeren, naar een hogere
versnelling. Het nieuwe rijden
adviseert om bij 80 kilometer per
uur in de vijfde versnelling te rijden
en bij 50 kilometer per uur in de
vierde versnelling;
• let op met elektriciteitsverbruik,
bijvoorbeeld met de achterruitverwarming. Verschil: 3 tot 5% in
brandstofverbruik;
• houd de ramen gesloten en gebruik
de ventilatieopeningen. Verschil: 5
tot 10% in brandstofverbruik;
• gebruik airconditioning met
beleid. Verschil: meer dan 10% in

brandstofverbruik;
• verwijder ski-boxen en imperialen.
De stroomlijn van de auto is van
invloed op het benzineverbruik. Een
vlaggetje aan je antenne kost per
honderd kilometer een halve liter
brandstof extra;
• sta je in de file? Probeer aan het
rollen te blijven. Steeds remmen
en dan weer optrekken kost meer
brandstof dan langzaam doorrollen;
• trek zo langzaam mogelijk
op. Snel optrekken geeft een
verwaarloosbaar kleine tijdwinst.
Verschil: 16% in brandstofverbruik;
• zet de motor uit wanneer het kan.
Het loont al bij een stop van een
minuut.
Staat van de auto
• Zorg dat de bandenspanning op
orde is. Verschil: 2 tot 3% in brandstofverbruik;
• vervang het luchtfilter regelmatig;
• het uitlijnen van de wielen maakt
de rolweerstand lager. Hoe lichter
de auto rolt, hoe minder benzine de
motor vraagt;
• als u winterbanden gebruikt, rijd er
dan niet te lang mee door. Wissel
tijdig weer naar zomerbanden.
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60 liter benzine in
150 kilometer

De ANWB let vooral op de
kwaliteit van de auto: ken je de
onderhoudshistorie? Zij geven de tip
de carrosserie te controleren op roestvorming, butsen en deuken. Ook stellen zij voor een uitgebreide proefrit
te maken, met de radio uit. Hierdoor
hoor je eerder hoe de motor loopt, of
er iets rammelt en of de auto tegensputtert bij het schakelen. Controleer
ook de banden op profiel (minimaal
4 mm) en uitdrogingsverschijnselen
en check of de elektrische voorzieningen werken.
Naast de kwaliteitscriteria zijn
voornamelijk de kosten het overwegen

waard. De aanschaf is één, maar daar
komen de wegenbelasting, verzekeringen, vooral voor jonge bestuurders
kostbaar, onvoorziene onderhoudskosten en brandstofverbruik bij.
Kevin de Klijn uit Meterik is 21 en
pakte het iets anders aan. Zuinigheid of
verzekeringskosten maakten hem niet
zoveel uit. “Ongeveer vanaf mijn tiende
wilde ik deze auto al. Op mijn 16e heb
ik er voor het eerst in gezeten en toen
was ik helemaal verkocht”, vertelt
Kevin. “Het geluid van zo’n boxermotor
is uniek, daar krijg ik kippenvel van
elke keer als ik hem start. Ik heb er een
jaar of vier voor gespaard.”

Kevin vindt het vermogen van zijn
auto het mooist. “Als je het gas echt
intrapt word je echt je stoel ingedrukt.”
Daarnaast geniet hij van het weggedrag van de fourwheeldrive en vindt
hij de uitstraling geweldig. “De brede
schermen en de luchthapper geven
hem een hele ruige uitstraling. Ik heb
er ook lang naar gezocht omdat ik
perse een blauwe wilde uit het jaar
1999-2000 omdat ik dat een van de
mooiste modellen vind.”
Kevin heeft zich met zijn bolide
ook aangesloten bij autoclub Team
NightFlyers uit Horst en omgeving.
Binnen de vriendengroep heeft niemand een standaardauto. En denkt ook
waarschijnlijk niemand aan een zuinige
motor.

g a r a g e b e d r i j f

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.

Felix Verbraak houdt het hoofd koel

Tel. 06 10 03 77 85

De voordeur zwaait open. Een eerste blik in de gang maakt duidelijk dat Felix Verbraak in een
andere tijd lijkt te leven. Een opvallende verrassing is zijn collectie Amerikaanse koelkasten die in de
keuken en de woonkamer staat.

autobedrijf Niek Krekels

“Ik houd van de degelijkheid van Amerikaanse spullen uit de jaren 50 en 60. Vandaar ook mijn voorkeur
voor apparaten uit die tijd. Dat geldt voor de koelkasten, maar zeker ook voor de auto’s.” In de garage staat
een enorme Dodge Dart Phoenix. Het groene gevaarte past er maar net in en door het gapende gat, waar
normaal de motor zit, is nog net de eigengemaakte smeerkuil in de garagevloer te zien. “ Ik werk zoveel
mogelijk zelf aan de auto. Momenteel ben ik de motor aan het reviseren.” Voor het dagelijks gebruik rijdt
Felix in een Buick Century Wagon. “Aan die auto kun je al merken dat begin jaren 70 de degelijkheid van de
Amerikaanse auto’s minder werd. De afwerking is niet zo mooi, maar het rijdt wel superlekker.” Met het
grootste gemak rijdt Felix de lange en brede Buick door de nauwe straatjes van Broekhuizen. “Ik zal je
trouwens iets leuks vertellen. Binnenkort staat er een nog grotere Amerikaan voor de deur. Heb ik in
Friesland gekocht, speciaal om de koelkasten in te kunnen vervoeren.”

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Groot in kleine auto’s

± 30 Gebruikte auto´s op voorraad!
Onderhoud • Reparaties • APK keuringen
Industriestraat 19a Horst - T 077-398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
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Pimp my truck

Niet met de schoenen in de truck
Sommige mensen behandelen hun auto als hun kindje. Auke Dorssers uit Horst heeft dat met zijn vrachtwagen.
Alles aan de truck moet er op en top verzorgd uitzien en dat mag best een paar centen kosten.

heb ik niets met wit leer.”
Ook aan de buitenkant van de
vrachtwagen is aardig wat zorg besteed. De spierwitte truck is voorzien
van een extra zonneklep, luchthoorns
en glanzende aluminium wielen en een
aantal onderdelen zijn nog in het wit
overgespoten. Het meest opvallende
is een lichtbak met daarop de naam
’Angie’. “Dat denken wel meer mensen, maar het is niet mijn vriendin”,
lacht Dorssers. “Het is de naam van de
dochter van mijn baas, Bart Hendriks.
Hij vond het wel leuk om één van de
auto’s naar zijn dochter te vernoemen,
en ik vond het geen probleem.”

Ik maak onderweg de
wielen schoon
Het uitbouwen van vrachtwagens

is overigens niets nieuws bij Hendriks.
“Hiervoor hadden we extremere auto’s.
Die hadden airbrushes (gespoten beschilderingen, red.) met bands als
AC/DC, Guns ’n Roses en Metallica
erop”, aldus de trucker uit Horst.
Ook zelf komt Auke Dorssers niet
met zijn schoenen in de truck. “Ik
rijd altijd op mijn sokken, dat vind ik
prettig. Met schoenen neem je al snel
een hoop vuil mee naar binnen.” Die
zorg voor zijn vrachtwagen is goed te
zien, want zowel aan de binnen- als de
buitenkant van de wagen is nauwelijks
een vuiltje te bekennen. Dorssers: “Ik
probeer hem iedere week te wassen,
maar dat lukt niet altijd. Als het veel
geregend heeft, maak ik onderweg af
en toe de wielen schoon. Even met een
sponsje eroverheen en het aluminium
blinkt weer.”

L

“Kun je alsjeblieft je schoenen
uittrekken”, vraagt Auke Dorssers als
je bij hem in de vrachtwagen wilt
stappen. De 26-jarige Horstenaar is
zuinig op zijn vrachtwagen. Dat is niet
zo gek, want tijdens een normale
werkweek brengt hij meer tijd in zijn
vrachtwagen door dan in zijn eigen
huis. Dorssers rijdt met zijn witte Scania
R500-vrachtwagen van bergings- en
transportbedrijf Hendriks uit Lottum
door heel Europa.
De vrachtwagen van Auke Dorssers

is een soort mobiele woning. Het heeft
twee bedden, een koelkast, vriezer,
magnetron en een scherm om video’s
op te kijken. Om zich een beetje thuis
te voelen, heeft de Horster chauffeur er
flink wat energie en geld in gestoken
om de vrachtwagen in te richten naar
zijn eigen smaak.

Thuis heb ik niets met
wit leer
“Standaard is de auto al een heel

eind af met een notenhouten stuur
en lederen bekleding. Maar omdat ik
er ook in slaap, wilde ik het toch een
beetje eigen maken”, vertelt Dorssers.
Om dat voor elkaar te krijgen, heeft
de trucker speciale gordijntjes voor
zijn bolide aangeschaft. Daarnaast
zijn onder andere de vloer en de
deurpanelen bekleed met wit leer.
“Dat heb ik speciaal laten maken, het
is handgemaakt”, vertelt Dorssers.
“De kleur heb ik gekozen omdat die
hetzelfde is als de buitenkant. Thuis

Per 1 november vanaf 16 1/2 jaar
beginnen met lessen!

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

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Jeu Holtermans heeft een drive
Jeu Holtermans uit Meterik is verzot op Engelse auto’s. Vooral Jaguars genieten zijn voorkeur. Toch
rijdt hij het liefst rond in een Citroën vrachtwagentje uit 1927.
“De vormgeving en de sjieke uitstraling van Engelse auto’s spreken mij enorm aan. Ik weet dat de
techniek niet zo goed is als bij de Duitse merken, maar dat kan mij weinig schelen.” Jeu is een man die zich
niks laat opleggen, maar daarom niet minder spontaan en actief is. Naast de oldtimers heeft hij veel
hobby’s. Hij toont een aantal van zijn prachtige oldtimers, waaronder een Hillman, waarin zijn vrouw en hij
getrouwd zijn. Jeu stelt voor om de rest van zijn collectie te gaan bekijken. De Citroën wordt gestart en een
ritje via een binnenweggetje eindigt bij een gebouw met diverse champignoncellen. “Hier heb ik de Jaguars
verstopt, die nog gerestaureerd moeten worden. Vind je ook niet dat ze ons een beetje treurig aankijken?
Het nadeel van het hebben van zoveel hobby’s is, dat ik te weinig tijd voor deze auto’s heb. Daarom ga ik ze
van de hand doen.” Hij werpt nog eens een blik op de slapende schoonheden en verzucht: “Eigenlijk zijn ze
zo ook wel mooi, hè?”

Fiat Stilo 16i 16V wagon
Ford Fusion 1,4 16V tTrend
Hyundai Matrix
Mercedes sl 320 roadster Airco leren bekleding
Nissan Qashqai 20i Premium Airco Navi
Opel Corsa 1,0 Ecoflex Airco 5 drs.
Opel Corsa 1,2i 16V Silverline 5 drs. Airco
Opel Astra 17 CDTi Edition Nieuw model Airco
Opel Astra 16i 16V Edition Airco 5 drs.
Opel Astra Station wagon 1.4
Opel Vivaro 25 Tdi Dubb. Cab. Airco
Renault Kangoo 1,5 DCI Van
Seat Ibiza 1.2 sc Refrence 3 drs.
Suzuki Ignis 1,3 VVT 5 drs. Airco
VW Passat 2,0i Combi Hichline Airco
VW Vento 1.6

2006
2005
2007
1993
2008
2009
2006
2009
2008
1997
2008
2009
2010
2006
2006
1997

DENK TIJDIG AAN UW WINTERBANDEN
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Oldtimer in dagelijks
gebruik
Het is met auto’s soms net als met mensen. Als ze jong zijn spring je er liefdevol en zorgzaam mee om. Als je er
aan gewend bent geef je ze de hoogst nodige aandacht en als ze oud zijn, moet je er extra zorg en aandacht aan
besteden. Oldtimers vragen een speciale benadering. Hoe voelt het nu om dagelijks in een oldtimer te rijden?

AUTO
Niet voor de sier

Veiligheid voorop
voor autostoeltjes
“Niemand heeft een kinderstoeltje in de auto voor de mooiigheid.
Het is puur voor de veiligheid, dat vergeten mensen wel eens”, vertelt
Vera van der Sterren van babyspeciaalzaak Herraets Uk & Puk in Horst.
Om kinderen in de auto mee te nemen zijn er stoeltjes in alle soorten en
maten. De veiligheid van het kind gaat echter voor alles.

Iedere oldtimerliefhebber gaat
anders met zijn auto om. De meeste
eigenaren rijden er regelmatig mee.
Vooral in de lente en zomer wordt
de gekoesterde MG, Opel of Ferrari
van stal gehaald om er lekker mee te
toeren. Sommige mensen gebruiken
hun heilige koe echter nooit en zetten
hem voor de sier in de garage. Gelukkig
zijn er legio liefhebbers die de auto
dagelijks gebruiken en het straatbeeld
met hun oldtimer verfraaien.

Doet ie ’t
of doet ie ’t niet?

Natuurlijk verschilt het per merk en
type hoe het dagelijks gebruik van de
oldtimer wordt beleefd. De ene auto
is nu eenmaal groter en robuuster dan
de andere. Qua gebruik en rijgedrag
vragen oldtimers toch echt om een
andere benadering en rijstijl. “Als ik
’s morgens instap is het iedere keer
weer de vraag: doet ie ’t of doet ie
’t niet?”, vertelt Erik, eigenaar van een
Peugeot uit de jaren vijftig. “En als
ik weg rijd moet ik bij de eerste keer
remmen oppassen dat ik niet door de
voorruit naar buiten vlieg. Dan moeten
de trommelremmen even ‘schoon’
gewreven worden.” Jos, troste bezitter
van een puntgave Fiat 500 heeft weer
andere ervaringen. “Ik moet heel goed
anticiperen in het verkeer. ’t Autootje
trekt veel langzamer op dan het
overige verkeer. Bovendien moet ik
altijd behoorlijk afstand houden tot
degenen die voor en achter mij rijden.”
De meeste oldtimers zijn niet
voorzien van veiligheid verhogende
zaken als stuurbekrachtiging en
L)
rembekrachtiging. Ook op het gedewit.nl
bied van comfort zijn de oudjes niet
te vergelijken met moderne auto’s.
“De voorstoelen van mijn Peugeot zijn
groot en comfortabel. De rugleuning
is niet verstelbaar, laat staan dat je de
zithoogte kunt veranderen. Het stuur is
al helemaal niet te verstellen. Dus er zit
niets anders op dan je lichaamshouding
maar aanpassen aan de auto”, lacht
Erik.

iteit!
mp lete

Het rijden met een oldtimer is
een bijzondere ervaring. Het sturen,
remmen en schakelen gaat zwaar.
De remweg is vaak stukken langer
en dat vereist een defensieve rijstijl.
Niet iedere medeweggebruiker
begrijpt waarom je niet snel optrekt
en al zo vroeg begint met remmen.
“Vooral als je met een Fiat 500 de
snelweg op gaat wordt het beangstigend. Daarom rijd ik het liefst heerlijk
op mijn gemak over binnenweggetjes.
Er zitten geen gordels in mijn auto,
en Vakgarage
de benzinetank
ligt
bij wijze van
Gommans &
de Wit
Gezellenbaan
5813 EA Ysselsteyn
spreken
op je8 | knieën,
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Banden - Accu’s - Carwash

maar liever niet aan, wat er gebeurt
als ik een ongeluk met het autootje
krijg”, vertelt Jos.
“Ondanks dat je op bepaalde vlakken op comfort en gevoel van veiligheid inboet, is het elke keer weer een
feestje om met de ‘oude dame’ te
rijden. De overige verkeersdeelnemers
reageren heel positief. Een mooi verschil tussen het rijden met onze moderne auto en mijn Peugeot is dat ik
vaker een opgestoken duim dan een
middelvinger zie. Kortom: de wereld
ziet er heel anders uit door de voorruit
van een oldtimer”, sluit Erik af.

Voor de allerkleinsten zijn er de
stoeltjes waarbij het kindje met het
gezicht tegen de rijrichting in zit.
“Die zijn het veiligst”, vertelt Van der
Sterren. “Als een kindje in zo’n babystoeltje zit en je krijgt onverhoopt
een ongeluk, dan wordt het kindje
het minst belast. We raden mensen
daarom altijd aan om dat zitje zo lang
mogelijk te gebruiken. Toch zijn de
meeste ouders geneigd om het kindje
er al vroeg uit te halen en in een
groter stoeltje te zetten omdat het
stoeltje te zwaar wordt om te dragen,
maar dat is de verkeerde motivatie.”
De babyzitjes zijn er in principe voor kinderen tot ongeveer
12 maanden, maar een goede vuistregel is dat kinderen ze zo lang kunnen gebruiken tot ze met hun hoofd
boven de zijsteunen uitkomen.
Als de kleine het babyzitje is
ontgroeid, mag het net als de andere
inzittenden gewoon vooruit kijken.

De stoel wordt meestal met de
autogordel vastgezet, maar steeds
meer stoeltjes worden aan de isofixbeugels vastgemaakt. Volgens Vera
van der Sterren is het belangrijk dat
de gordels van de stoeltjes goed
vastzitten. “Veel ouders zijn geneigd om de gordels te los te doen,
daarom hebben veel modellen een
ingebouwd controlemechanisme
om te kijken of ze wel strak genoeg
zitten.”
In Nederland moeten kinderen
tot ze 1,35 meter zijn verplicht in een
passend autostoeltje. Totdat kinderen
zo groot zijn, is er een derde categorie
autostoeltje. In principe kunnen
kinderen als ze zo’n 15 kilo zijn in een
dergelijk zitje. Vera van der Sterren
kijkt echter vooral naar de lengte.
“Het is belangrijk dat de gordel niet
in de nek van het kindje zit, want het
kind moet wel behaaglijk in de stoel
kunnen zitten.”

Van Wylick richt- en lastechniek
voor bedrijven én particulieren!

WINTERBANDEN

voor concurrerende prijzen!
Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

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

Jacqueline Hoeijmakers
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 58-jarige Jacqueline Hoeijmakers uit Melderslo
Geplukt. Zij is niet getrouwd, zorgt voor haar 92-jarige moeder en doet
dat met liefde en plezier.

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.

Hobby’s heeft Jacqueline niet
zoveel. Vroeger deed ze wel aan
paardrijden en korfballen maar nu
niet meer. Tegenwoordig wandelt ze
veel met haar moeder. Daar genieten
ze dan alle twee van, vooral nu de
herfst de natuur verandert in een
bont kleurenpalet. “Heel mooi, als je
je ogen maar de kost geeft. Ik geniet
ook van de stilte om me heen, dat
vind ik heerlijk. Je leert jezelf dan pas
kennen, ik kan dat iedereen aanraden”, geeft ze als tip mee.

Jacqueline over Melderslo.
“We hebben een mooi dorp met
vriendelijke mensen en een bloeiend
verenigingsleven. Vooral het MFC is
een grote aanwinst voor Melderslo,
evenals museum De Locht dat weer
gaat uitbreiden. En dat voor zo’n
klein dorp, dat is geweldig”, lacht ze.
Mocht ze wat kunnen veranderen
binnen Melderslo dan is het wel de
Sint Odastraat. Daar wordt volgens

(voor 2 personen)

Bereiding:
· Snij het vlees in stukken van
ongeveer 2 cm;
· pel en snipper de ui;
· verhit de boter in een braadpan en
bak het vlees rondom bruin;
· voeg de ui toe en bak deze
2 minuten mee;
· bestrooi het vlees met peper, zout
en gemberpoeder;
· schenk er warm water bij zodat
het vlees net onder staat en laat
het vlees met de deksel op de pan
30 minuten zachtjes sudderen;
· schil ondertussen de wortel en de
pastinaken, was ze en snij ze in
plakjes;
· doe de plakjes wortel, pastinaken,
de rozijnen, de gezeefde tomaten
en de honing bij het vlees in de
pan;
· breng het geheel nogmaals aan de
kook en laat het met de deksel op
de pan nog circa 30 minuten
stoven tot het vlees en de
groenten gaar zijn;
· breng het gerecht op smaak met
peper en zout;
· lekker met rijst of witte bonen.

Wandelen met
moeder

Trots op Melderslo

Stoofpot
van
pastinaak
Benodigdheden:
· 200-250 gram mager lamsvlees
(of gehaktballetjes of
varkenspoulet)
· 1 ui
· 20 gram boter
· 1/2 theelepel gemberpoeder
· 250 gram pastinaak
· 1 winterwortel
· 2 eetlepels gele rozijnen
· 2 dl gezeefde tomaten
(uit een pak)
· 1 eetlepel

moeder Hoeijmakers hadden een
champignonbedrijf in Melderslo.
“Waren er vroeger best veel
champignonkwekers in Melderslo,
vandaag de dag hooguit nog een
enkele kweker”, kijkt Jacqueline
terug.

Jacqueline veel te hard gereden.
Verder mag van haar het dorp blijven
zoals het nu is. Het mooiste plekje
in Melderslo is weggelegd voor de
omgeving waar de mantelzorgster
zelf woont.
Ze heeft goede en gezellige
buren. “En het stikt hier van de
konijnen. Jagers mogen hier niet
komen. Moeder en ik genieten
van al het wild rondom ons huis.”
Hoeijmakers is van mening dat
alle kerkdorpen van Horst aan de
Maas bijzonder zijn. “Wij hebben de
mooiste gemeente van Nederland”,
aldus de natuurliefhebster.
De Melderslose heeft een hekel
aan druk verkeer en aan mensen
die zich niet weten te gedragen in
het verkeer. “Maar ik wil wel kwijt
dat als ik met mijn moeder aan het
wandelen ben met de rolstoel, verkeersdeelnemers zich best wel netjes
gedragen. Dat vind ik echt fijn.”
We mogen Jacqueline midden in de
nacht wakker maken als er iets aan
de hand is met haar moeder.
Naar tv kijken doet ze graag en
het maakt haar niet uit welke programma’s, mits er maar natuurscènes
in voorkomen. Uitgaan daarentegen
is er niet bij. “Dat doe ik nooit. Ik heb
mijn wilde haren verloren en heb aan
uitgaan geen behoefte”, zegt ze.
Jacqueline Hoeijmakers, een
mantelzorgster die elke moeder zich
wenst.

RIX LIMERICK
Jacqueline is geboren in Melderslo
maar heeft er niet altijd gewoond.
Een groot deel van haar leven, 18
jaar, woonde ze in Australië. Daar
pakte ze alles aan om de kost te
verdienen. “Ik heb zelfs twee jaar
als pastoorsmaat gewerkt”, lacht
ze. Op een enorme farm molk de
Melderslose koeien. Verdeeld over
twee bedrijven stonden er in totaal
700 koeien. Het omgaan met koeien
vond ze geweldig.

HALLO van afgelopen week: Boeg Vikingschip als opbergruimte in Sevenum

Pastoorsmaat
geweest

En Vikingschip, wie haet dát bedoch,
Is deen boeg ni mier iets vur de Locht?
Mar wát en idee,
Zo’n schonne entree,
Dát is zéker dor Wicky bedoch!

Inmiddels is Jacqueline alweer
twaalf jaar terug in Nederland.
Met veel liefde en plezier is ze
mantelzorger en verzorgt ze haar
moeder. “Zij heeft vroeger voor
ons gezorgd en nu verzorg ik haar.
Mijn moeder is erg gemakkelijk,
klagen doet ze nooit”, merkt
de mantelzorgster op. Vader en

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Derix
De Echte Bakker

1 RoomboterAmandelstaaf,
1 Brood naar keuze,
4 Mueslibollen
1 Honing Ontbijtkoek
én 1 pak Speculaasjes
normale prijs

met deze flyer

Kerkstraat 14, Horst

€ 9,95

Bij inlevering van deze flyer (zolang de voorraad strekt). U kunt deze flyer inleveren bij uw Echte Bakker t/m 19 november 2011.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas
(bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Het wordt wel spannend bij de Raad van State
Volgende week dinsdag spreekt de gemeenteraad over de begroting
2012 en de meerjarenbegroting 2013 tot en met 2015.
De kernboodschap van het college
daarbij is: Pas op de plaats en geen
nieuwe plannen. Normaliter zouden
wij het college bekritiseren vanwege
dat gebrek aan durf, maar in dit
geval lijkt het ons heel verstandig.
Uiteraard zullen wij onze wensen en
vragen naar voren brengen (onder

andere over de verkeersveiligheid
en de hoogte van de OZB), maar
deze bespreking van de begroting
zal waarschijnlijk niet erg spannend
worden. Wel spannend wordt het
14 november bij de Raad van State
in Den Haag. Dan wordt er opnieuw
gesproken over het besluit van de

gemeente om geen LOG te vestigen
aan de Kleefsedijk. De gemeente is
twee keer in het ongelijk gesteld.
De rechter was van mening dat de
gemeente zijn besluit onvoldoende had
gemotiveerd. Wij zijn benieuwd of de
gemeente zijn huiswerk deze keer wel
goed heeft gedaan. Hopelijk geldt hier
dat drie keer scheepsrecht is en dat er
een einde komt aan deze nachtmerrie
voor de burgers van Sevenum en

omstreken. 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 5 november
van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst weer klaar met
een kopje koffie.
Henk Kemperman
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

De tafelspecialist van
Nederland!

Iedere zaterdag geopend
10.00u tot 16:00u

www.solido.nl

Venloseweg 11 Sevenum

Crist Coppens

Acu-Balance

Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine

500 gram rundergehakt
en 4 speklapjes
samen E 5.95

varkensfiletlapjes 4 stuks E 5.50
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie

Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen
HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Bespreking Poll week 42

Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij alcoholmisbruik
van kinderen
De stelling was dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij
alcoholmisbruik van kinderen. Een overtuigende 96% van de stemmers was het
eens met de stelling. Slechts 4% was het oneens. Een Horstenaar laat weten:
“Vroeger kreeg je niet eens bier en als je een beetje fatsoen had was je ook
om 11 uur thuis. Tegenwoordig krijg je als je onder de 16 bent gewoon overal
bier. Dit is een schande.” Marie-José van Megen uit Lottum is het eens met de
stelling. “Ik ben ouder van twee pubers en helaas moet ik lijdzaam toezien dat

in mijn omgeving ouders veel oogluikend toe staan. In gesprekken die ik dan
met desbetreffende ouders aan ga, wordt er vaak laconiek op gereageerd. Daar
sta ik vaak helaas alleen in. Dat ze het ketenbeleid in Horst aan de Maas maar
eens aanpakken. Die staan in de achtertuin van ouders, en daar gaat de jeugd
al op jonge leeftijd indrinken en gaan dan vaak laat naar de horecagelegenheden. Dan moeten de gemeente en de ouders niet klagen als het geweld en
vandalisme toeneemt.”

De winkels in het centrum van Horst
mogen iedere zondag open zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Venray valt binnenkort de beslissing of de winkels in het centrum vanaf
2012 iedere zondag open mogen zijn. Volgens het College van B&W van Venray
voldoet de gemeente aan het predicaat toeristisch gebied. De centrummanager
van Venray vreest echter dat niet alle winkeliers op zondag open zullen gaan en
dat maakt het er voor de klant niet duidelijker op. De winkeliers zelf staan ook
nog niet te juichen: eind november spreken zij zich uit over het voorstel.
In Horst wordt al langer gediscussieerd over de openstelling van winkels
op zondag. Horst aan de Maas voldoet aan de criteria om als toeristische

gemeente te worden aangemerkt, maar de meningen onder de winkeliers
zijn sterk verdeeld. Mocht de gemeente Venray echter besluiten om ‘hun’
winkeliers de gelegenheid te bieden om iedere zondag open te zijn, dan
knaagt dat aan de concurrentiepositie van het Horster winkelcentrum binnen
de regio.
Los van de vraag hoe de winkeliers in het centrum over de koopzondag
denken, staat de mening van de consument. Wat vindt u als lezer er van als
de winkels in het centrum van Horst iedere zondag open mogen zijn?

Uitslag vorige week (week 43) > Arbeidsmigranten zijn nodig en belangrijk voor onze welvaart en economie
> eens 37% oneens 63%

Column

Miauw!

Eindelijk valt er weer eens
iets te lachen. Hoewel, zoals
vorige week op de
gemeentelijke pagina’s werd
vermeld wordt per januari 2012
het vuilophaalsysteem op de
schop genomen. De vele
kolommen die Cactus daar al aan
heeft besteed en de diverse
kritische noten mogen voor een
ieder duidelijk zijn.
Maar op de gemeentelijke
pagina van deze week stond een
verhaal onder de kop
’Waar moet ik het afval van de
kattenbak kwijt?’ Het ging hier
over de kattenbakvulling en
waar dit in gedeponeerd moet
gaan worden. (Overigens heeft
de gemeenteraad zich nog niet
achter de plannen geschaard dus
is alles nogal prematuur).
Het antwoord van een
ambtenaar was in feite te gek
voor woorden. Er werd in alle
ernst gezegd dat het storten van
de bakresten afhankelijk was
van de kwaliteit van deze
vulling. Mét keurmerk kan
kattenbakvulling in de
keukenafvalzak en zonder
keurmerk in de restafvalbak.
Welke onnozele hals let nu op
deze flauwekul? Wie controleert
vervolgens of in zak A iets zit
wat in zak B thuishoort?
Volgende week gaat het
waarschijnlijk over de
hokverschoningen van onze
lieflijke konijntjes. Waar moeten
in vredesnaam het stro en de
konijnendropjes in gestopt
worden? De liefhebbende
kinderen zien het dan niet meer
zitten en het resultaat is een
groot aantal advertenties op
Marktplaats waarin Snuffies te
koop worden aangeboden. En de
uitwerpselen van de vele
honden en hondjes, waar
moeten die blijven? Natuurlijk
waar ze nu in veel gevallen al
terecht komen, op de trottoirs en
in de grasperkjes. De
goedwillenden overigens, die de
troep wél netjes opruimen,
kunnen met hun plastic zakjes
niet meer thuis aankomen.
Want in welke bak of zak
moeten die dan weer worden
gestopt? Uiteraard komen de
vogelliefhebbers en
duivenhouders ook nog aan de
beurt want dáár ligt een vuil in
de hokken!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
03 november 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Informatiebijeenkomsten voor bewoners appartementen

‘Waar laat ik straks mijn afval?’
De gemeente Horst aan de Maas voert op
1 januari 2012 een nieuw systeem van afvalinzameling in. Vanaf die datum wordt het
afval in alle kerkdorpen van onze gemeente
vaker én nog beter gescheiden opgehaald.

In de voorbije weken zijn er veel vragen gesteld
over het nieuwe afvalsysteem. De meest
gestelde vragen én onze antwoorden daarop
zijn gebundeld en terug te vinden op onze
website www.afval2012.nl
Uit de vele reacties blijkt dat een aantal
bewoners van vooral appartementencomplexen
zich zorgen maakt over waar zij hun afval
moeten opslaan.
Wethouder Birgit op de Laak heeft oor en oog
voor die zorgen. Daarom bezoekt zij in de maand
november twaalf hoogbouwcomplexen in de
dorpen America, Broekhuizen, Grubbenvorst,
Lottum en Horst. In deze appartementencomplexen wonen vooral veel senioren. Het
gaat om de volgende twaalf complexen: De
Zumpel, Kloosterstraat en Lottumseweg
in Grubbenvorst, Smetenhof in Lottum,
Torenstraat, Thomeerstraat, Noordsingel,
Gasthuisstraat, Helmesstraat en Kranestraat
in Horst, Pastoor Jeukenstraat in America en
Naesenhof in Broekhuizen.
De bewoners van deze appartementen ontvangen
binnenkort een uitnodiging voor het bezoek van
wethouder Op de Laak. Zij hoort tijdens de informatiebijeenkomsten graag van de bewoners zelf

beschikbaar. Als u eerst een proefles wilt volgen
is dit ook mogelijk.

welke problemen zij voorzien met de opslag van
het afval en beantwoordt eventuele vragen over
het nieuwe systeem van afvalinzameling. Op die
manier hoopt wethouder Op de Laak veel van
de mogelijke onduidelijkheid en/of onzekerheid
weg te nemen.
Informatiebijeenkomst 10 november
Omdat het onmogelijk is om alle hoogbouwcomplexen in de gemeente Horst aan de Maas
persoonlijk te bezoeken heeft de gemeente ook
een algemene informatiebijeenkomst belegd.
Deze informatiebijeenkomst is vooral bedoeld
voor de bewoners van de appartementengebouwen, maar ook de andere inwoners van
onze gemeente, die problemen voorzien met de
opslag van afval, zijn van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10
november in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas. Aanvang 19.30 uur.
Als u van plan bent te komen, laat het ons dan
weten door een berichtje te sturen naar
info@horstaandemaas.nl ovv ‘aanmelding
informatiebijeenkomst 10 november’.
Bezoek aan Sevenum
Wethouder Op de Laak geeft ook in het dorp
Sevenum tekst en uitleg over het nieuwe
afvalsysteem en de gevolgen ervan voor de
bewoners van appartementencomplexen.
Zij doet dat tijdens de algemene ledenvergadering van de Katholieke Bond van Ouderen
op vrijdag 18 november aanstaande.

Nieuw mortuarium Horst in gebruik genomen

Nieuws
Gesloten
Op zondag 6 november is ons zwembad de
gehele dag gesloten.
Aqua-Joggen maandagochtend (10.15-11.00 uur)
Aqua-Joggen: Vanaf 7 november start er weer
een nieuwe cursus aqua-joggen op maandagochtend. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen

Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a. Aqua Zumba, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O. Dit alles
onder begeleiding van gediplomeerde zwemonderwijzers. 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

Verkoop groen- en reststroken
De gemeente Horst aan de Maas start met
een tijdelijke actie van verkoop van groen- en
reststroken. Overal in de gemeente liggen
strookjes grond van de gemeente die aan tuinen
of eigendommen van anderen grenzen. Deze
stroken zijn soms al in gebruik gegeven aan de
aangrenzende eigenaren.
De gemeente wil belangstellenden in de
gelegenheid stellen deze stroken te kopen
tegen een eenmalige actieprijs van € 21,50 per
vierkante meter kosten koper.

Als u belangstelling heeft voor de koop van een
strook grond kunt u dit melden via het formulier
op onze website bij de gemeente afdeling Ruimte
bureau Grondzaken. Aanmelden kan tot 5 december
2011. Aanmeldingen na deze datum worden niet
meer meegenomen.
Heeft u vragen over de verkoopactie neem dan
contact op met Ilse Hagens (i.hagens@
horstaandemaas.nl) of Tonnie Verhoeven
(t.verhoeven@horstaandemaas.nl), beide
bereikbaar onder telefoonnummer 077- 477 97 77.

Raadsvergadering
Op dinsdag 8 november 2011 is er een
openbare raadsvergadering in de raadzaal
van het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
De vergadering begint om 19.00 uur.
Op de agenda staan de volgende punten:
Programmabegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013 t/m 2015
In de Programmabegroting 2012 staan de
beleidvoornemens (en de noodzakelijke bezuinigingen) van het gemeentebestuur voor 2012 en
de komende jaren. Ook worden wijzigingen in
de begroting van 2011 voorgesteld.
Welkom
Wilt u weten wat de mening van de fracties in
onze gemeenteraad is over deze begroting?
Kom dan luisteren op dinsdag 8 november 2011
vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom!

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
En de gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.

Prijsuitreiking zonnebloem,
pompoen en herbariumwedstrijd
Onlangs werd het nieuwe mortuarium aan de Nijverheidsstraat 4 in Horst geopend. Wethouder
Litjens feliciteerde de eigenaren, de familie Arts, namens de gemeente Horst aan de Maas.

De prijsuitreiking zal op woensdagmiddag 9 november 2011 om 15.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis in Horst plaats vinden. Hiervoor willen we alle prijswinnaars hartelijk uitnodigen.
Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.
Voor de lijst met winnaars kijk op www.horstaandemaas.nl

Opening groepsaccommodatie Op de Meterik

Afgelopen zaterdag werd de nieuwe groepsaccommodatie “Op de Meterik” aan de
Crommentuijnstraat 53 in Meterik geopend. Burgemeester van Rooij bood de familie Peeters
een bloemetje aan en verrichte de openingshandeling.

Zwembad De Berkel breidt baby-/peuterzwemmen uit

Baby-/peuterzwemmen is populair
Vanaf de eerste keer dat het baby-peuterzwemmen in zwembad De Berkel plaatsvond,
is het een goed bezochte activiteit. Vanwege
dat succes breidt zwembad De Berkel de mogelijkheid van baby-/peuterzwemmen uit.
Niet alleen op maandag kunnen ouders met hun
jonge kinderen terecht, maar voortaan bestaat
daarvoor op woensdag ook gelegenheid. Nieuw
is dat er op woensdag een ander systeem gehanteerd wordt voor het baby-/peuterzwemmen.
Op woensdag zullen de vorderingen van de
jonge zwemmers schematisch in kaart worden
gebracht, waardoor het voor ouders inzichtelijk
wordt hoe een en ander verloopt. Bovendien

ontstaat er zo spelenderwijs een goede aansluiting op het door zwembad De Berkel ontwikkelde volgsysteem voor de zwemlessen ABC.
Aanmelden en informatie
Omdat er op woensdag in vaste groepen gezwommen wordt, die een stapsgewijs programma volgen, is aanmelden van te voren nodig.
Wanneer de groepen vol zijn, wordt er een
wachtlijst opgesteld. Voor aanmelding en meer
informatie kunt u terecht bij Zwembad
De Berkel. Bel daarvoor 077-4779725 of mail
naar: zwembad@horstaandemaas.nl. De
instuifmogelijkheid met baby’s en peuters blijft
overigens nog steeds op maandag bestaan.

Inzameling afval
Vrijdag 4 november
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 5 november
• Inzameling oud papier America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Inzameling KGA gemeentewerken
10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 7 november
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
• Inzameling textiel Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Horst
Dinsdag 8 november
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid

Het bos werd voorheen zelfs het moelbaerenbos genoemd. Tegenwoordig groeien er minder
bosbessen maar daar gaat verandering in
komen!
Op 5 november vindt in heel Nederland de

jaarlijkse natuurwerkdag plaats. Ook in Horst in
Kasteelpark Ter Horst zal gewerkt gaan worden.
De ochtend begint om 9.00 en duurt tot 13.00.
Voor materiaal wordt gezorgd en tijdens de
pauze is er koffie, thee en vlaai. Het werk is
geschikt voor iedereen.
Opgeven en meer informatie via de site van
de natuurwerkdag: http://natuurwerkdag.nl/
meedoen/locatie/kasteelse-bossen/827

Werkzaamheden station
Horst-Sevenum
Op station Horst-Sevenum wordt door ProRail gewerkt aan de perronkeerwanden en
de bestrating van de perrons. Als u dichtbij het station woont kunt u geluidshinder
ondervinden van de werkzaamheden.
Werkzaamheden vinden plaats op:
In de nacht van 7 op 8 november van 23.55 - 06.00 uur.
In de nacht van 14 op 15 november van 23.55 - 06.00 uur.
Van 19 november 23.55 uur tot en met 21 november 06.00 uur.
De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer.
Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl

Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren
bellen met de gemeente, 077 - 477 97 77
of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

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

bouwvergunning en weigering toepassing
projectbesluitprocedure aan de Hees 3
te Sevenum;

Op dinsdag 8 november 2011 zal een
vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten.

Om 19.00 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom
te Grubbenvorst;

Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via
hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde de bezwaarschriften gericht tegen de weigering van een

Natuurwerkdag Horst
Handen uit de mouwen voor de moelbaer!
Bosbessen, ofwel moelbaeren, groeiden er
vroeger volop in Kasteelpark Ter Horst.

Woensdag 9 november
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo,
Meterik
Donderdag 10 november
• Inzameling restafval Melderslo, Horst-Zuid
Vrijdag 11 november
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
Zaterdag 12 november
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)

Om 19.45 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen de verleende
exploitatievergunning aan het Pastoor
Vullinghsplein te Grubbenvorst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077) 477 97 77.

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.
Evertsoord
Patersstraat 26a
Griendtsveen
Lavendellaan 54
Grubbenvorst
Irenestraat 29a
Sevenumseweg tussen 4 en 6
Hegelsom
St. Jorisweg 24
Heijnenstraat 46
Station Horst-Sevenum

Horst
Hof ter Berkel
Kreuzelweg 16
Nijverheidsstraat 4
Herstraat parkeerplaats P 2
Horst aan de Maas
Reglement Burgerlijke Stand
Lottum
Paardenmarkt
Zandterweg 26
Meerlo
Molenstraat ongenummerd
Mgr. Jenneskensstraat 28
Melderslo
Achter de Pastorie ongenummerd
Meterik
Crommentuijnstraat ongenummerd

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, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
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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Varkens uit de
ruimte
Binnen de varkensvleessector is de strijd om de consument, nationaal
en internationaal, losgebarsten. Producenten en leveranciers, zoals
slagers en supermarkten, halen alles uit de kast om aan de vraag van de
consument te voldoen. Dat niet iedereen de grote massa volgt, bewijst
slager Lambert Joosten uit Horst.

03
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Kurstjens mag
groenafval blijven
verwerken

Starters
in de regio
Blinq Hair & Nails
Bedrijf
Blinq Hair & Nails
Eigenaar Miranda van de
Goor-Nabben
Adres
Emmastraat 17
Plaats
Horst
Telefoon 06 54 34 88 97
E-mail
info@blinqstudio.nl
Website www.blinqstudio.nl
Sector
Kapsalon en
nagelstudio
Start
01-09-2011

Loonbedrijf Kurstjens uit Grubbenvorst, mag agrarisch groenafval blijven
verwerken. De voorzieningenrechter in Roermond bepaalde dat vorige week
donderdag. Tank- en metaalconstructiebedrijf C. van Zon uit Heusden wilde
de verwerking van agrarisch groenafval door Kurstjens stilleggen. Van Zon
haalt zelf groenafval op bij boeren en tuinders om het tot compost te
verwerken en zag in de activiteiten van Kurstjens valse concurrentie. De
voorzieningenrechter was een andere mening toegedaan.

Creativiteit en
persoonlijke
aandacht
Activiteiten
Allround kapsalon en
nagelstudio in huiselijke sfeer.

In het heuvelachtige gebied rond
Malmédy in de Ardennen leven de
hoevevarkens. Op speciaal geselecteerde weiden scharrelen de varkens
rond. Een speciaal gefokt ras heeft
hier alle rust en ruimte om te groeien.
Het vlees van deze dieren is van een
uitstekende kwaliteit. Slager Lambert
Joosten in Horst, exclusief leverancier
van de producten van Porcs Qualité
Ardennes vertelt: “Het bijzondere varkensvlees uit de Ardennen is voor mij
een aanvulling van ons assortiment.
Met het aanbieden van dit kwalitatief
uitstekende varkensvlees wil ik mij
onderscheiden. Het bijzondere van de
varkens die bij Porcs Qualité Ardennes
worden gefokt is dat ze in alle rust en
ruimte in de openlucht opgroeien. De
weiden waar ze leven zijn beschikbaar gesteld door boeren uit de
omgeving van Malmédy en hebben
meer weg van een vakantiepark dan
van een fokkerij. De boeren hebben
zich aangesloten bij een coöperatie die zich ten doel stelt om op de
meest diervriendelijke wijze kwalitatief hoogstaand varkensvlees te
produceren. Van de voeding en tot en
met het slachtproces wordt rekening

gehouden met het welzijn van de
dieren. Ze krijgen bijvoorbeeld geen
antibiotica en ook het milieu wordt
door deze wijze van fokken minimaal
belast.”
De coöperatie in de Ardennen
is al sinds 1989 actief. Inmiddels
hebben zich zo’n 14 boeren aangesloten. Slechts een beperkt
aantal ambachtelijke slagers mag
de producten verkopen en aan de
groothandel wordt niet geleverd.
“Bij PQA werken ze andersom.
Normaal wordt vlees geproduceerd
om aan de vraag uit de markt te
voldoen. Nu wordt een bepaalde hoeveelheid geproduceerd en aan een
kleine groep slagers geleverd. Ik hou
van deze kleinschaligheid. Het komt
de dieren ten goede, maar vooral
de kwaliteit van het vlees. Bak maar
eens een schouderkarbonade van een
‘scharrelvarken’ of uit de supermarkt.
Het verschil in smaak en malsheid
is enorm. Ik constateer dat steeds
meer klanten dit kunnen waarderen.
Bovendien ben ik blij dat steeds meer
mensen zich bewust zijn van het welzijn van de dieren en kiezen voor een
kwalitatief beter stukje vlees.”

Doelgroep
Kapsalon en nagelstudio
voor dames, heren en kinderen,
ook voor speciale gelegenheden zoals bruiloften, communies en speciale feesten.
Het Grubbenvorster loonbedrijf
Kurstjens verwerkt al jaren agrarisch
groenafval dat onder anderen afkomstig is uit kassen in de regio. “Dat doen
we al tien jaar. We zeven gewasresten
en scheiden nylon koorden van meterslange tomaten- en komkommerplanten. Onze afnemers van gezeefde
materialen zijn verwerkers. Wij houden
ons aan de regels. Concurrentie is
prima en houdt ons scherp en alert.
Ambtenaren van de gemeente Horst
aan de Maas zijn hier regelmatig een
kijkje komen nemen. Hier gebeuren
geen dingen waarvan de gemeente
niet op de hoogte is”, laat John van
Meel namens het loonbedrijf weten.
Het Grubbenvorster bedrijf mag het
verwerken van agrarisch groenafval
nog een zes maanden voortzetten,
ondanks dat ze nog niet aan het bestemmingsplan voldoen. De problemen
met het bestemmingsplan zijn volgens
Van Meel het gevolg van vertraging bij
Klavertje 4. “Er vestigden zich minder
ondernemers in het gebied dan DCGV
(Development Company Greenport

Onderscheidend vermogen
Blinq is een nieuwe salon
waarin creativiteit en persoonlijke aandacht centraal staan.
Klanten worden ontvangen in
een geheel nieuwe professionele salon en toch in huiselijke
sfeer. Er wordt telkens slechts
één klant geholpen, nooit
meerdere tegelijk. Hierdoor
gaat alle aandacht uit naar die
klant die op dat moment een
afspraak heeft.
Omdat kwaliteit erg
belangrijk is wordt de tijd
genomen om op een zo goed
mogelijke manier aan de
wensen van de klanten te
voldoen. Om deze reden werkt
Blinq alleen volgens afspraak.
Een afspraak maken kan heel
gemakkelijk via de website of
telefonisch.

Venlo) had gehoopt. De crisis is daar de
oorzaak van. Namens de gemeenten
maakt DCGV het plan voor het Klavertje
4-gebied en is daar pas over drie jaar
mee klaar.” Vooruitlopend besloot de
gemeente Horst aan de Maas alvast het
bestemmingsplan voor Kurstjens aan
te passen.

Beschuldiging
concurrentievervalsing
Kurstjens tekende in een eerder
stadium al bezwaar aan tegen de termijn van zes maanden die de gemeente Horst aan de Maas de verwerker
van agrarisch groenafval gaf. “De
uitspraak van de voorzieningenrechter in Roermond betekent niets voor
het bezwaar. Het is geen inhoudelijk
oordeel en er is onvoldoende belang.
Een onafhankelijke bezwaarcommissie
moet nog advies geven. Daarna kan het
College een heroverweging maken”,
laat burgemeester Van Rooij weten.
Donderdag 8 november vindt de
hoorzitting plaats.

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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Eric van Kempen: een man met ideeën
Eric van Kempen is genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2011. De ondernemer uit
Horst is directeur van Kempen Communicatie. Het bedrijf onderging recentelijk een ingrijpende metamorfose
van traditionele drukkerij tot een professioneel fullservice communicatiebureau.

“Allereerst ben ik natuurlijk
erg blij met de nominatie voor de
ondernemersprijs”, zegt een breed
grijnzende Eric van Kempen. “We hebben de prijs natuurlijk nog niet, maar
tot de finalisten horen geeft ons al
een gevoel van overwinning.”

Kempen Communicatie is de
nieuwe naam van het bedrijf dat
voorheen als Grafisch Centrum Horst
door het leven ging. De economische
recessie die vooral in de grafische sector voelbaar was, heeft van Kempen
er toe gebracht om een heel an-

dere weg in te slaan. De ombuiging
van de traditionele drukkerij naar
een communicatiebedrijf was voor
hem niet meer dan een logische
zet. “Kempen Communicatie biedt
totaaloplossingen op het gebied
van reclame en communicatie.

Daarnaast zijn we in 2009 gestart
met het nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas. Iedereen verklaarde mij
voor gek dat ik in deze tijd nog een
papieren krant startte, maar HALLO
blijkt daadwerkelijk een behoefte in
te vullen. De lezers weten het blad
te waarderen en mensen vertellen
mij dat ze iedere donderdag weer
uitkijken naar het nieuwsblad.
Het geeft ons een goed gevoel om
de bewoners van Horst aan de Maas
iets te kunnen bieden waardoor
het gemeenschapsdenken versterkt
wordt.”
“Volgens mijn vrouw Ingrid ben
ik een echte ideeënmachine en heb
ik een enorme drang tot innoveren,
en dat klopt helemaal. Ik ben een
nieuwsgierig mens en onderzoek
continu de haalbaarheid van nieuwe
ideeën of kansen die op mijn weg
komen. Omdat ik ze natuurlijk niet in
mijn eentje kan uitvoeren, overleg
ik met de mensen binnen Kempen
Communicatie hoe we een plan het
beste gestalte kunnen geven.”
Kempen Communicatie heeft
met het concept ‘denkendoen’ een
bijzondere manier van werken in de
markt gezet. “We gaan eerst met de
klant in gesprek en komen daarna
met een voorstel over de te volgen

communicatiestrategie. Vervolgens
geven wij in de vorm van een plan
van aanpak advies over de middelen
die de klant kan toepassen om
zijn communicatiedoelstellingen
te verwezenlijken. Door de lijnen
kort te houden verloopt het contact
tussen klant en adviseur optimaal.
Dat maakt het eenvoudiger om
sneller ideeën uit te werken en
adequaat op veranderingen in te
spelen. In de praktijk heeft deze
werkwijze al zeer succesvolle
campagnes opgeleverd.”
Kempen Communicatie is hard
op weg een begrip te worden.
Steeds meer bedrijven maken
gebruik van de diensten van het
communicatiebedrijf. “Onze klanten
ervaren de samenwerking als heel
prettig. We toetsen regelmatig de
tevredenheid van onze klanten en
door de ‘compacte’ manier van
werken kunnen we snel inspelen
op hun wensen en opmerkingen.”
Tot besluit zegt Eric: “Ik ben graag
tussen de mensen. Dan hoor en zie
je veel. Je wordt er wijzer van en
doet steeds weer nieuwe ideeën
op. De menselijke benadering en
de sterke innovatiedrang vormen
samen misschien wel de grootste
kracht van onze organisatie.”

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Met Flip zit het
wel goed
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Creatief met taart
Taarten zijn er in allerlei soorten en maten, maar hoe maak je ze? Aan de Vlasvenstraat in Melderslo is een klein
winkeltje met workshopruimte om de lekkerste, maar vooral creatiefste taarten te maken. Inge Franssen maakte
van haar hobby een goed lopend bedrijfje: Creataart!

Miranda Fleuren van de Zorggroep is een tevreden mens. Als inkoopster is zij onder meer verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding
van groepswoningen voor dementerenden. Op 12 november worden vier
van dergelijke woningen geopend aan de Schoutstraat in Sevenum.
Horster ondernemer Flip Herraets leverde het meubilair voor de groepswoningen.

“Wij hebben heel bewust gekozen
voor Flip”, vertelt Miranda. “Hij denkt
mee en is in staat de meubelen te
leveren, die wij zoeken. Hij weet zich
in te leven en is betrouwbaar. Als er
een vraag of probleem is, kunnen wij
op hem terugvallen. Bovendien geven
wij de voorkeur aan een plaatselijke
leverancier. Dan blijven de lijnen
kort.”
Flip is erg in zijn nopjes met deze
opdracht. Vijf jaar geleden startte hij
zijn eigen onderneming in projectmeubelen. Vanaf het begin heeft hij
dag en nacht gewerkt om een solide
klantenkring op te bouwen. Flip:
“Weet je wat het moeilijkste is in dit
vak? Meerwaarde verkopen. Ik heb
mij met mijn onderneming vooral
gericht op projectmeubelen. Maar ook
particulieren kunnen bij mij terecht.
Ik weet dat ik moet opboksen tegen
grotere leveranciers, dus bij iedere
opdracht denk ik ‘yes!’ weer gelukt,
Flip. De meerwaarde die ik kan leveren zit hem in het inlevingsvermogen.
Voordat ik aan een opdracht begin,
onderzoek ik met welke instantie ik
te maken heb. Aangezien niet iedere
zorginstelling hetzelfde inkoopbeleid
heeft, ga ik eerst een kijkje achter de

schermen nemen. Zodra ik een duidelijk beeld heb, stem ik mijn aanbod af
op de wensen van de klant.”
Inmiddels heeft Flip klanten van
Utrecht tot Maastricht en gaat het
de kleine onderneming aardig voor
de wind. Opvallend in deze tijd van
recessie. “Kijk, niet ieder gesprek met
een inkoper leidt natuurlijk tot een
opdracht. Soms probeert een inkoper
mij in een hoek te zetten. Dat laat ik
mij niet gebeuren. Ik ben Flip Herraets
en ik weet waar ik voor sta. Overigens
is het veel prettiger zaken te doen
met vrouwelijk inkopers”, zegt Flip
met een vette knipoog. Dat zijn werk
tot mooie verhalen kan leiden blijkt
uit de volgende anekdote. Flip: “Ik
heb ooit een kast geleverd aan een
zorginstelling. De inkoper had de
kast besteld in samenspraak met de
familie van een dementerende dame.
Toen ik op een dag op bezoek was
bij de instelling, nam de vrouw mij
bij de arm en zei: ‘Kijk eens Flip, wat
een mooie kast ik heb gekregen. Vind
je hem niet prachtig?’ Ik vroeg haar
van wie ze die dan gekregen had en
ze riep glunderend ‘Van jou, Flip. Dat
weet je toch!’ Kijk, daar doe ik het
dus voor.”

In februari 2008 begon ze zelf met
taarten bakken. Inge: “Het begon met
taarten bakken voor eigen verjaardagen. Familieleden vonden de taarten
erg leuk en ze vroegen of ik ook niet
voor hun verjaardagen taarten wilde
bakken. De hobby groeide en groeide
en ik kreeg steeds meer verzoekjes.
De taart waar je uren aan gewerkt
hebt is dan in vijf minuten op. Dat is
wel jammer, maar gelukkig heb ik dan
de foto’s nog. En de reacties van de
kinderen, daar doe je het voor. Ik vond
het zo leuk om te doen dat ik er graag
in wilde investeren. Toen heb ik maar
besloten om er een bedrijfje van te
maken.”

In haar workshopruimte geeft
Inge belangstellenden de mogelijkheid om taarten te leren decoreren.
In de grote workshopruimte is plaats
voor zeven personen. Inge: “Er moet
natuurlijk genoeg plaats zijn om ieder
zijn creativiteit te laten uiten. Er komen
groepen die echt speciaal voor een
feest hier komen om hun eigen taart
te maken, maar er komen ook groepen
met meidendagjes of vrijgezellenfeestjes.”

Er is wel creativiteit
nodig

“Er is wel wat creativiteit voor
nodig om een taart origineel te decoreren, maar er kunnen ook voorbeelden
nagemaakt worden. Voor gevorderden
Het leuke aan de taarten maken
zijn er workshops stapeltaarten en
is voor Inge dan ook het creatieve: dat
straalt er vanaf. In haar workshopruimte puzzelplaatjes maken”, aldus Inge.
en op haar website is een enorm aantal Workshops met kinderfeestjes zijn ook
mogelijk. Kinderen van zeven tot negen
voorbeelden en foto’s van eerdere
jaar kunnen cupcakes versieren en
taarten te bewonderen. “Elke taart is
oudere kinderen kunnen kleine taartjes
anders en past bij het feest waar hij
versieren.
voor is. Er kan ook gekozen worden
voor een thema, bijvoorbeeld een
Inge heeft het er maar druk mee:
seizoenstaart.”
ze maakt voor alle gelegenheden

Elke taart is anders

taarten op aanvraag, geeft workshops
en runt daarbij ook nog haar eigen
winkeltje. In het winkeltje kunnen
taartenbakkers terecht die thuis
aan de slag willen. Er zijn materialen verkrijgbaar zoals rolfondant en
kleurstoffen, maar ook veel gereedschap zoals vormpjes en uitstekers:
een wand vol met alle mogelijke hulpmiddelen die je maar kunt bedenken.
Sinds kort heeft Inge ook bakservies
van het bekende merk Lief! in haar
winkel.
“Mijn kinderen vinden het heerlijk.
Ze willen later ook taartenbakker worden en als ze een middag vrij hebben
willen ze hier aan de slag. En mijn man
steunt me enorm door met me zo’n
mooie workshopruimte te creëren. De
workshops hier zijn dan ook altijd een
gezellige boel. Het creatieve van het
taarten maken, het altijd iets nieuws
kunnen verzinnen, dat is het leukst.
Want het eten van een stuk taart bij
iedere workshop, dat doe ik al lang niet
meer!”
Voor taartvoorbeelden en meer
informatie zie de website
www.creataart.nl

Nu ook weer op
woensdag geopend
van 9.00 tot 18.00 uur
Dus 6 dagen
per week open!

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18
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Zichtstal ‘Aan den Herenbosweg’ officieel geopend

Eerste certiﬁcaat
‘License to produce’

Afgelopen vrijdagmiddag vond in Melderslo de officiële opening plaats van zichtstal ‘Aan den Herenbosweg’ van
Edwin en Elly Michiels-Fleuren. In de zichtstal worden vleesvarkens gefokt. Overdag kan men er zonder afspraak
gratis komen kijken, zeven dagen per week. De zichtruimte is door Wiel Jenniskens, voorzitter van het
gehandicaptenplatform, officieel rolstoeltoegankelijk verklaard en erkend.

winkel&bedrijf
nieuws
23

Opening en
inloopdagen
Mwellness
MWellness Japanse body & beauty opent op 8 november haar deuren
aan de Daniëlweg 3 in Melderslo. Geïnteresseerden zijn welkom op de
inloopdagen, op donderdag 10 november van 19.00 tot 21.00 uur of
vrijdag 11 november van 15.00 tot 19.00 uur.
Zoals elk mens uniek is, zo is ook
elke behandeling bij MWellness uniek.
De Japanse body & beautysalon in
Melderslo biedt natuurlijke lichaamsbehandelingen in combinatie met
een optimale huidverzorging en wil
de klanten net iets meer geven dan
alleen een algemene schoonheidsbehandeling.
De wellnesssalon werkt niet
met moderne, dure apparatuur maar
met 100% natuurlijke verzorging
door eigen handen. Elke behandeling begint met een voetenbadje
en een kopje Japanse groene thee,
terwijl eerst de behandeling wordt
doorgenomen. De behandelingen die MWellness geeft zijn een
combinatie van verschillende body &
beauty-behandelingen. Dit kan zijn
een Lotusbehandeling, die bestaat

De opening werd door wethouder Litjens en de familie Michiels gedaan
Nog voor de openingshandeling
ontvingen Edwin en Elly Michiels uit
handen van wethouder Litjens het
certificaat ‘License to produce’. “Een
waardering die men niet krijgt maar
verdient als ondernemer in de sector.”
Volgens de wethouder verdient
de familie Michiels die waardering
met hun nieuwe stal. Het certificaat
werd voor de eerste keer namens
de gemeente Horst aan de Maas
uitgereikt.

Varkens zijn
intelligente dieren
De stal van de familie Michiels is
toekomstgericht gebouwd. Er is extra
aandacht besteed aan de reductie
van ammoniak en aan het welzijn en

de gezondheid van de dieren. Alles
in combinatie met aandacht voor
energieverbruik en de omgeving. De
varkens in de stal krijgen bovendien
het ‘sterrenvlees’-keurmerk van Vion
Food en de Dierenbescherming. Om
voor het keurmerk in aanmerking
te komen, moet de varkensstal aan
bepaalde regels en eisen voldoen. De
Melderslose zichtstal voldoet aan het
‘Good Farming Star’-concept dat door
Vion werd ontwikkeld.
In de zichtstal hebben de varkens
meer ruimte ter beschikking dan in
een gangbare varkenshouderij. Dit
geeft de dieren meer ruimte om
natuurlijk gedrag te vertonen dan
bij het gescheiden houden van eet-,
lig- en mestruimte. De varkens krijgen
bovendien speelmateriaal omdat het
intelligente dieren zijn. Dit voorkomt

dat de dieren uit verveling aan elkaar
gaan knabbelen. Albert Heijn en
Unilever zijn de grote afnemers van het
‘sterrenvlees’-keurmerk.

Zichtstal is dagelijks
open
De zichtstal ligt aan de
Herenbosweg 38 in Melderslo en is
de derde zichtlocatie in Limburg. In
heel Nederland komt het totaal aan
zichtlocaties daarmee op zeventien.
Iedereen, maar vooral ook gezinnen
met jonge kinderen kunnen zien hoe
varkens gehouden worden op een
moderne varkenshouderij. Door deze
wijze van transparant en duurzaam te
ondernemen hoopt de varkenssector
een positieve bijdrage te leveren
binnen de varkenshouderij.

uit een kruidenstempelmassage
van de rug in combinatie met een
goede huidverzorging, of de Nuka
Bijin-behandeling met een complete
lichaamsmassage in combinatie met
een goede huidverzorging.
Naast de combinatiebehandelingen verzorgt MWellness
ook verschillende massages,
bodyscrub, bodypakking en een
goede huidverzorging. Ze verkopen
ook diverse wellnessproducten en
–pakketten. Voor de jonge beauty’s
organiseert Mwellness speciale
beauty-kinderfeestjes. De meiden
kunnen dan bij zichzelf of bij elkaar
het gezicht reinigen, maskertje aanbrengen, make-up aanbrengen en de
nagels lakken.
Voor meer informatie kijk op
www.mwellness.nl

Sponsoractie
PLUS
Op maandag 7 november 2011 start bij PLUS Lucassen voor de vijfde
keer de sponsoractie Extra Euro’s voor de clubkas. Dit jaar wordt de actie
gezamenlijk met Plastic Punt gehouden.
In totaal doen er 40 clubs en
verenigingen mee, waarvan het
overgrote deel zich voor beide acties
heeft ingeschreven. Aan de vijfde
editie van de clubkasactie bij PLUS
Lucassen doet dit jaar een record
aantal van 36 verenigingen en
clubs uit de gemeente mee, ook uit
Castenray en Oirlo. Klanten leveren
hun gestempelde kassabon in bij
de penningmeester of deponeren
de bon in de inzamelbox die in het
clublokaal staat. Hierover krijgt de

club de eerste twee weken 2,5% en
daarna 1,25% uitgekeerd. De stand
wordt in de supermarkt bijgehouden
en is te volgen op www.plushorst.nl
Plastic Punt geeft de clubs
tijdens de actie op een groot aantal
vormvaste plastic verpakkingen
5 cent in plaats van 1 cent. Het gaat
hierbij onder andere om pla stic
drank-, shampoo- en wasmiddelenverpakkingen. Ook hier is de
stand bij te houden, via
www.plasticpunt.nl
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donderdag vrijdag zaterdag

★ 3 Spekbroodjes voor E 2,00
★ Suikerbrood
van E 2,05 voor E 1,85
maandag dinsdag woensdag

★ Christoffelvlaai
van E 9,95 voor E 8,75
★ Roomboter amandelstaaf
van E 3,95 voor E 3,50

MATH PEETERS
Garagedeuren-Kunststof kozijnen-Zonweringen

GRATIS AANDRIJVING
Bij aanschaf van een
Sektionale garagedeur

ACTIE!









Math Peeters, daar kun je mee afsluiten

Mooie
winterjassen
Leuke laarzen,
laarsjes,
schoenen
Nu tot

g
30% korti-nen
op damessen!
herenjas
Kijk ook eens op
onze vernieuwde website

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

Wittenhorst wint eerste
periodetitel
Door: Piet Nabben
Op sportpark Ter Horst heerste vooraf aan de belangrijke wedstrijd tegen Margriet uit Oss een geweldige
ambiance. Veel jeugdspelers waren aanwezig om het eerste elftal een grandioos welkom te heten. Wittenhorst
stond voor de taak om te winnen, want dan was het de periodekampioen in de 2e klasse.

Margriet uit Oss leek niet mee te
werken aan deze taak, want het eerste
gevaar kwam via een schot van Rens
van den Heuvel. Deze had niet de juiste
richting. Na een korte verkenning van
de Ossenaren was het de thuisclub
die binnen twee minuten gevaarlijk
voor doelman Giel Gubbels opdook.
De openingstreffer leek via de voeten
van Daan Hendriks te komen, maar
al vallend op de doellijn kon hij geen
controle over de bal krijgen.
Dit was slechts uitstel van executie.
Uit een schitterende combinatie via Gijs
Hagens belandde de bal in de voeten
van de vrijstaande Rob Zanders. Zijn
behendige beweging was voor de doel-

man iets teveel en dit betekende 1-0.
Even later had dezelfde Zanders de
2-0 kunnen binnenschieten. Ditmaal
ging het schot langs. Margriet profiteerde even van de ongeconcentreerdheid
bij de thuisclub. De gelijkmaker was
hier het resultaat van. Een hoge voorzet
werd door doelman Sjors Witt niet goed
beoordeeld. Luuk Haas van Oss was er
snel bij, dit betekende 1-1.
Toch was het weer Wittenhorst dat
op het juiste moment wist toe te slaan.
In de laatste minuut voor de pauze
zette Gijs Hagens een actie in. De bal
belandde voor het doel en de inglijdende Thom Derks kon de 2-1 laten
aantekenen. Na de pauze probeerde

Margriet iets terug te doen, maar het
slaagde hier niet in. De achterhoede
van Wittenhorst stond.
In het laatste kwartier stelde
Wittenhorst orde op zaken. Snelle uitbraken leverden succes op. Bram Rubie
werd door een prachtige pass door
Bart Spreeuwenberg voor de doelman
gezet. Met een lobje werd het 3-1.
Margriet gaf het op. De eindstand werd
bij een aanval via Gijs Hagens door Rob
Zanders binnengekopt, 4-1. Rob kreeg
hierna een publiekswissel. De ruim 500
aanwezige supporters verlieten het
sportpark zeer voldaan.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Benelux kampioenschappen

3x goud en 1x brons
Afgelopen zaterdag 29 oktober
werd in Ergerbos in Blerick voor de
vijfde keer een rolstoeldanswedstrijd gehouden. Dit was voor het
eerst een open Benelux-wedstrijd.
Moeder Jolanda en dochter Kimberly
Vermeulen (9) uit Broekhuizen
dansten als eerste vier ballroomdansen, de Engelse wals, de tango,
de Weense wals en de quickstep.
Hierin werden ze Benelux-kampioen
en eerste van Nederland.

Eén punt te kort om
te promoveren
In de latindansen die ‘s middags
werden gedanst, de samba, de
chacha, de rumba en de paso doble
werden ze derde van de Benelux
en eerste van Nederland. Ze komen
nog één punt te kort in de ballroom
om te promoveren naar de hoogste
klasse. Dat gaan ze proberen te halen
op de Christmas Challenge Trophy op
10 december in Dalfsen.
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Sporting ST verdiend
langs Ysselsteyn

Peelrand

www.funda.nl

KOOPPRIJS

BROEKHUIZEN
HELMISSENSTRAAT 5

VOOR DE SNELLE BESLISSER !
• Zeer scherp geprijsd
• Instapklare woning
• Ideaal voor startende woningzoeker
• Vaste trap naar riante 2e verdieping
• Volledig geïsoleerde woning
• Vrij uitzicht aan de achterzijde
• Bouwjaar: ca. 2005
• Perceeloppervlakte: 118 m²
• Inhoud: ca. 365 m³

Door: Ralph van Essen
Na de dramatische wedstrijd van afgelopen week tegen Venlo moesten de mannen van Henk de Bijl aantreden tegen Ysselsteyn. Op sportpark Kerkebos won Sporting ST overtuigend met 5-1, met een uitblinkende Robin
Thissen.
Beide ploegen begonnen
afwachtend aan de wedstrijd en
het spel begaf zich vooral op het
middenveld. Zo af en toe werden de
eerste speldenprikjes uitgedeeld door
beide ploegen, maar tot uitgespeelde
kansen leidde dit niet. In de negenentwintigste minuut was er de eerste
grote kans voor Sporting ST. Na een
mooie aanval via Kevin Goldschmidt
belandde de bal bij Robin Thissen,
die vrij kwam voor de keeper. Helaas
belandde zijn inzet naast de goal.
Maar er werd, tot verbazing van
iedereen, door de arbiter een penalty
toegekend. Robin Thissen wist dit buitenkansje wel te verzilveren, 1-0. In
de zesendertigste minuut kreeg ook
Ysselsteyn een makkelijk gegeven
penalty. Het leek een onschuldig duel

in de zestien, maar de arbiter wees
gedecideerd naar de stip, 1-1.
Voordat de vele toeschouwers de
kantine verlaten hadden, stond de 2-1
al op het scorebord. Een fijne steekpass
van Dave van Rijswick werd wederom
door Robin Thissen vakkundig afgewerkt, 2-1. Hierna werd Ysselsteyn
sterker en moest Sporting ST steeds
verder terug.

De verdediging hield
uitstekend stand
Onder leiding van Martijn Christians
hield de verdediging uitstekend stand.
Bij één van de weinige uitvallen in deze
periode verdiende Kevin Goldschmidt
een vrije trap op de rand van het
zestienmetergebied. Robin Thissen ging

achter de bal staan en schoof de vrije
trap onhoudbaar langs de muur, 3-1.
Daarmee was de wedstrijd voortijdig
beslist en kreeg Sporting steeds meer
ruimte. In de vierentachtigste minuut
kopte John Thijssen een lange bal
goed door naar Robin Thissen, die op
heerlijke wijze de doelman verschalkte met een lobje. In de laatste
minuut werd het nog mooier toen
de ingevallen Thijs Gerrits zijn eerste
doelpunt mocht maken in het eerste
elftal. John Thijssen jaagde goed
door op de verdediging, veroverde
de bal en zette Thijs Gerrits vrij voor
de keeper. Met een bekeken schot
passeerde hij de keeper. Al met al
een zeer verdiende overwinning van
Sporting ST.

www.peelrand.com

Koopprijs: € 150.000,- k.k.

Schoolstraat 25a,
5801 BN VENRAY
info@peelrand.com

Laat u inspireren
door onze sfeertuinen
Vier seizoenen tuinen
Overdekt en verwarmd
Al 10 jaar!

Linders
Linders

NU DIVERSE JUBILEUMAANBIEDINGEN!

Linders
Linders

SVEB 1 verliest van
MMC Weert
Door: Herman Hendrix
Na de mooie winst van twee weken geleden hadden de SVEB-fans goede hoop op een overwinning, maar weer
sloeg de pechduivel toe, want vandaag moest ook Thijs de Mulder verstek laten gaan. De overwinning voor MMC
Weert was verdiend maar de cijfers, 2-5, waren wel erg geflatteerd. Ook nu bleek duidelijk, dat men op een niveau
hoger weinig of geen foutjes mag maken, want deze worden dan slim en trefzeker benut.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

GRONDONTSMETTEN

MET

G.P.S

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

vRIjDag
18 novEMBER
Mike van Helden wordt stevig aangepakt. (Foto: Thijs Janssen)
Voordat de wedstrijd begon werd
er iemand in het zonnetje gezet. De
aanvoerder Erik van Rijswick speelde
zijn 300e wedstrijd. Erik, van harte
proficiat en namens alle SVEB-aanhang
hopen we jou nog heel vaak in het
eerste van SVEB te zien optreden.
MMC Weert begon vrij sterk aan
de wedstrijd en SVEB had het in de
beginfase vrij moeilijk. Na enkele
kleine mogelijkheden was het in de
18e minuut raak. Met ietwat geluk
mocht de spits van MMC vrij voor
open goal de 0-1 binnen tikken. In de
42e min was het raak, maar de treffer
van Tim Geurts werd door de Weerter

grensrechter wegens buitenspel
afgevlagd.
Dertig seconden voor rust kwam
de 0-2. Onhoudbaar voor John Tissen
verdween de bal vlak langs de verste
paal binnen, een domper voor SVEB.

Hard geknokt voor
een beter resultaat
MMC was de eerste 10 minuten
na rust vrij sterk, maar al snel kwam
SVEB erachter dat er meer te halen
was. Drie hoekschoppen mocht
SVEB nemen in de 68e minuut en
uit de laatste kopte Rob Cleven

de aansluittreffer binnen. Amper
uitgejuicht en vanaf de aftrap was
de marge weer twee. Achterin werd
risico genomen om de druk op MMC
te verhogen en in de 83e minuut
viel de definitieve beslissing. Een
snelle counter en de 1–4. De strijd
was gestreden, SVEB kwam in de 87e
minuut nog met een doelpunt van
Jasper Janssen. Drie minuten later
stond de eindstand, 2–5, op het bord.
Het dient gezegd dat het hele
elftal, ondanks deze nederlaag, hard
geknokt heeft voor een beter resultaat
en MMC regelmatig met goed voetbal
bestookte.

ZaTERDag
19 novEMBER

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

MakEBElIEvE * kEnsIngTon
auDIofEEl * RanDoM
k i jk v o or 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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Team Horst Slims wint de
Leef!Stijl gezondheidschallenge
Het blad Leef!Stijl is in actie gekomen om haar lezers op inspirerende wijze te helpen bij het realiseren én
volhouden van een gezonde leefstijl. Zij organiseerden daarvoor een gezondheidschallenge. In een tijdsbestek
van drie maanden heeft het team Horst Slims de meeste gezondheidswinst weten te behalen. De winnaars
hebben op vrijdag 28 oktober bij Wellness-centre ANCO in Horst de prijzen in ontvangst genomen.
Voor deelname aan de challenge
dienden deelnemers zichzelf wekelijks te wegen op een internetweegschaal van YouW8, zodat de metingen
op afstand te controleren waren door
onze jury.

Meerlonaar
eerste ‘fan van
het jaar’
De 67-jarige wielerliefhebber Hay Hermkens uit Meerlo is zaterdag
tijdens de eerste Wout Poels Fanclubdag in Blitterswijck uitgeroepen tot ‘fan
van het jaar 2011’. Dat gebeurde tijdens de quiz ‘Petje af, petje op’ over de
wielercarrière van de Vacansolei–renner Wout Poels.

Tussenstand via web
YouW8 verzorgde eens per week
een tussenstand via de website. De
teamleden, Henny van de Munckhof
(51), Lea Verheijen (59), Milou
Emondts (21), Ellie Thijssen (22) en
Koos van de Munckhof (78) hebben
zich wekelijks bij ANCO gewogen.
Alle teamleden volgden een dieet en
intensiveerden hun eigen bewegingspatroon door meer te gaan wandelen
en fietsen. Alleen Milou ging wekelijks naar de Zumba. Lea volgde een
speciaal ziekenhuisdieet.

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

TE KOOP:

DIVERSE SOORTEN
APPELS EN PEREN

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval

ZAK MET 5 KG ELSTAR
VOOR 3 EURO!!!!
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

** ERA VERKOOPT MEER HUIZEN **
AMERICA
ERICAPLEIN 7

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

!

BUITENKANS!

NIEUWE PRIJS

Instapklare starterswoning met 4 slaapkamers
gelegen aan een rustig pleintje. Nieuwsgierig?
Kom dan kijken.
Eigenaar staat open voor biedingen.

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige garage
en grote tuin. Vaste trap naar 2e verdieping met
4e slaapkamer. Koop op erfpacht ook mogelijk.
Perceeloppervlakte 225 m2. Inhoud 430 m3.

DOE EEN BOD!!

VRAAGPRIJS E 189.500,- k.k.

Vrijstaand woonhuis gelegen op een op mooie
locatie nabij het centrum. Geheel omsloten achtertuin op het zuiden met speels niveauverschil.
Koop op erfpacht ook mogelijk.
Perceeloppervlakte 405 m2. Inhoud 420 m3.

TE KOOP GEVRAAGD

WEGENS
SUCCESVOLLE
VERKOPEN
ZOEKEN WIJ
IN HORST
HALFVRIJSTAANDE
WONINGEN EN
HOEKWONINGEN
TOT CA.
E 250.000,-

VRAAGPRIJS E 225.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE:

WWW.ERAMAASREGIO.NL
HORST,
BROEKWEG 15

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

MELDERSLO
RECTOR MULDERSTRAAT 9

!

NIEUWE PRIJS

Er deden honderd deelnemers mee
aan de quiz. Hay Hermkens won en
kreeg hiermee een professionele outfit
van Vacansoleil en de titel fan van het
jaar. Hij is al van begin af aan een groot
fan van de Blitterswijckse wielrenner
en kent bijna alle uitslagen van de
Vacansoleilrenner uit zijn hoofd. Als het
even kan bezoekt hij wedstrijden van
Wout. “Geweldig om als eerste deze
titel te krijgen”, liet hij weten.

Het is een geweldige
ervaring
De Wout Poels fanclubdag begon
zaterdagmorgen al met een fietstocht
met Wout Poels. Vijftig amateurwielrenners passeerden de startlijn onder
de grote blauwe Vacansoleil-boog.
“Het is een geweldige ervaring om
samen met zo’n bekende en goede
renner mee te mogen koersen”,
vertelde na afloop een van de
amateurs. Wout liet zich in het peloton
langzaam afzakken zodat hij met
iedereen kon fietsen en praten.
De fietssimulator, 350 meter de Alp
D’Huez beklimmen, viel bij de meesten
in de smaak. Uiteindelijk won Mark

Rongen met 49 seconden de wedstrijd.
Tweede werd Ruud Loenen met 52
seconden en derde Scott Raadschelders
met 54 seconden.

Een groot talent met
progressie
Speciale gast Michiel Cornelisse,
ploegleider van Wout, noemde
Wout een gouden parel waarvan de
Nederlandse wielerliefhebbers de
komende jaren nog veel moois kunnen
verwachten. “Hij is een groot talent en
zal zich de komende jaren laten zien in
de grote rondes. Wout is nog jong en
heeft nog de nodige progressie”, aldus
Cornelisse. Wout zelf was erg blij met
de grote opkomst tijdens de fanclubdag, naar schatting 350 bezoekers,
en hoopte dat hij het komend seizoen
minstens net zo goed gaat presteren als
het afgelopen jaar.
Voorzitter Jos Waals van de fanclub
sprak na afloop over een prachtige en
geslaagde dag. “Ik denk dat Wout het
ook als een steun in de rug gevoeld
heeft voor het volgende seizoen. Dan
gaan we in nog grotere getalen achter
hem staan”, aldus de voorzitter.

Henk de Bijl
vertrekt
bij Sporting ST
Henk de Bijl, trainer van Sporting ST, zal na dit seizoen afscheid
nemen van de voetbalclub van Swolgen en Tienray. Henk heeft twee
seizoenen bij de fusieclub meegedraaid. De club laat weten dat zij en de
trainer in goede verstandhouding uit elkaar gaan.

Levensloopbestendige woning gelegen op korte
afstand van centrum. Ruime woonkamer, dichte
keuken. 3 slaapkamers op de begane grond.
Vaste trap naar verdieping: 1 slaapkamer en grote
zolderruimte. Aanvaarding per direct.
Perceeloppervlakte 659 m2. Inhoud 692 m3.

Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en
praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine
ingreep weer te realiseren). Ruime luxe leefkeuken
(2003), 4 slaapkamers en complete badkamer.
Perceeloppervlakte 355 m2. Inhoud 494 m3.

Ruime vrijstaande woning met inpandige garage. In
2008 en 2011 volledig gerenoveerd. Super-de-luxe
halfopen keuken met Miele apparatuur. Vijf grote
slaapkamers en zeer complete badkamer (2008).
Perceeloppervlakte 690 m². Inhoud 930 m³

VRAAGPRIJS E 265.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 275.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 399.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray

Voor de fusie tussen SV Swolgense
Boys en TOP ’27 in 2010 was Henk
drie jaar de trainer van het eerste
elftal van de Swolgense Boys. In het
eerste jaar als trainer daar promo-

veerde Henk met het team meteen
naar de vierde klasse. De fusieclub
Sporting ST speelt tot op heden nog in
die vierde klasse.
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15 VRAGEN aan Jelle Bodelier Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jelle Bodelier
17 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Poeh, leuke binnenkomer. Ik zou het
eigenlijk zo niet meer weten. Ik denk
mijn legotrein die ik kreeg toen ik vijf
jaar werd. Op dat moment kreeg ik
ook een zusje, maar dat was natuurlijk
veel minder interessant. Mijn legotrein
kreeg alle aandacht.
Wat is die grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik lieg natuurlijk nooit. Nee, dat is
onzin. Ehm.. Ik denk over mijn punten.
Dan zeg ik dat ze allemaal niet zo vaak

meetellen, de slechte dan.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Met je vingers kunnen knippen en
concentratie hebben. Zodat je gewoon
eventjes een half uurtje geconcentreerd
kan leren en je een goed punt hebt.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Zon, zee, strand en mijn vriendinnetje
natuurlijk.
Waarop ben je het meest trots?
Dat is een lastige. Op mijn scooter,
omdat die me altijd overal naartoe
brengt, haha.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Dit is en blijft Heaven van Do. Sinds de
begrafenis van mijn opa is dit me altijd
bij gebleven.

Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Allemaal dingen die vrouwen doen.
Shoppen, naar de schoonheidsspecialiste, naar de pedicure, de manicure en
weet ik veel wat nog meer. Daarna met
de vriendinnen mixdrankjes drinken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Haha, dat is natuurlijk Pokémon.
Vroeger was dat het toch wel. Kaarten,
afleveringen kijken en ruilen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk in Italië. Ik ben dol op Italië,
lekker weer, siësta tussen de middag
en natuurlijk pizza, heerlijk!

Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Laatst op een feestje was ik eventjes
naar buiten, maar de deur kon alleen
van binnen open. Natuurlijk maakte
niemand de deur open waardoor ik niet
meer naar binnen kon. Ik gaf een harde
duw en ja hoor, wilde net mijn vriendin
de deur openmaken: dat was dus een
mooie bult op haar hoofd.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
De pizzeria in Maasbree. Die is ’doezend’! Goed eten, goedkoop en snelle
service.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn angst voor ladders. Een laddertje
op is geen probleem, en een trap op en
af ook niet. Maar een steile ladder af,
dat is echt niet mijn ding.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag moet natuurlijk
beginnen met een ontbijtje op bed van
mijn vriendin. Dan samen iets leuks
doen, naar het Thermaalbad, een pretpark of iets dergelijks. ’s Avonds lekker
met mijn vrienden een biertje drinken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Poeh, ik ben er al een tijdje over na
aan het denken. Wil er graag eentje,
maar wat en waar daar heb ik nog
geen idee van. Op mijn bovenarm lijkt
me wel wat. Maar het zit er je hele
leven, dus ik denk ik nog wel even over
na.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
De plaats waar ik later ga wonen. Ik
zou dolgraag naar een grote stad willen
verhuizen, of zelfs naar het buitenland.
Maar Sevenum verlaten.. Nee, dat gaat
’m toch niet worden denk ik zo.

* Rente Keuzedeposito 1 jaar vast per 24 oktober 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

Ja, u krijgt
altijd een
aantrekkelijke
spaarrente
Keuzed
epo
1 jaar v sito
ast

3,25%*
Summa Adviesgroep BV

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Schoolstraat 9, 5981 AH Panningen
Deputé Petersstraat 27, 5808 BB Oirlo
T 077 850 4010 Panningen
T 0478 850 400 Oirlo
I summa.nl

Column

Wie mooi
wil zijn
moet pijn
lijden
Wie mooi wil zijn moet pijn
lijden, een regelmatig gebruikt
gezegde bij meisjes. Toch had ik
er zelf, tot vorige week,
nog nooit echt kennis mee
gemaakt. Oké, wenkbrauwen
epileren, te zware oorbellen
dragen, op hoge hakken lopen:
het zijn niet de meest fijne
dingen die er zijn, maar er is
mee te leven. Vorige week voor
het eerst maakte ik dan toch
gebruik van dit gezegde.
Als excuus, moet ik eerlijk
toegeven.
Ik had het grote geluk dat ik
vorige week in de stad
stomtoevallig tegen mijn
droomschoenen aanliep. Perfecte
kleur, goede hak en een mooie
lengte van de schacht. Ze zouden
geweldig staan bij die ene broek,
was een smoesje dat door mijn
hoofd flitste. Ik had deze dus,
ondanks dat ik de kast in zowel
Horst als Amsterdam vol heb
staan met schoenen, toch echt
nog nodig. Daar kwam ook nog
eens bij dat ze enorm in de sale
waren, altijd leuk. Dit was m’n
kans, ik kon deze pareltjes nu
voor weinig geld op de kop
tikken en voor ik het weet zijn ze
weg, echt waar, zoiets kan heel
snel gaan hoor, ik houd mezelf en
jullie niet voor de gek. Ik was dus
al verkocht voordat ik ze
aangepast had. Dat bleek, want
wat een enorme tegenvaller was
dat passen. Maat 37 of maat 38
heb ik nodig, maar natuurlijk
waren allebei deze maten al door
andere meisjes weggekaapt.
Hmpf.. Maatje 36 dan maar
proberen. Zoals verwacht te krap
en te kort. Maar ze waren zo
leuk, zo mooi en het was een
goede koop. Zou de schoenmaker
er iets aan kunnen doen? Op de
leest zetten?
Na even twijfelen wist ik het
probleem goed op te lossen.
De schoenen staan geweldig en
alleen ikzelf merk dat ze stiekem
te klein zijn: een typisch geval
van Wie mooi wil zijn moet pijn
lijden was dit dus. En aangezien
dit gezegde er heus niet voor niks
zal zijn heb ik mezelf er maar
mee overgehaald en loop ik nu
met een beetje te kleine, maar
wel geweldige schoenen over
straat.
Mies
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Discobal in Canix

Dansbare techno-avond
in de Niks
Zaterdag 5 november is het in Ojc Niks tijd voor een lekkere dance-avond. De line-up van deze avond bestaat
uit Shambok en Eargasm. Shambok is energieke dansbare techno. Eargasm is een bekende van de zaal.
De twee jongens van Shambok
zetten een strakke liveset neer met
de nodige beats per minuut en veel
bliepjes. Dit jaar stonden ze nog op
de planken bij de Grote Prijs van
Nederland. Dit zijn niet van die luie
dj’s die hun setje van tevoren aan

elkaar mixen. Integendeel, op het
podium gebruiken ze synthesizer,
gitaren, drumstellen en visuals om
de live-ervaring helemaal compleet
te maken. Hun muziek klinkt
als Underworld, Trentemoller of
Royskopp.

Dit jaar viert OJC Canix zijn 35-jarig bestaan. Op zaterdag 5 november
vieren ze dat met een receptie en aansluitend een feest in de vorm van een
’Discobal oude stijl/nieuwe stijl’. Eerdere edities van het Discobal waren een
succes met meer dan 250 bezoekers. Omdat Canix 35 jaar bestaat zullen alle
dj’s van Canix aantreden om hits te draaien van toen en nu.

Eargasm zal de rest van
de avond opvullen met zijn
dansbare tunes. Beter bekend
als krullenbol Randy T., is hij ook
bekend van zijn mix van electro
en disco. OJC Niks is om 21.30 uur
geopend. Entree bedraagt 3 euro.

Clash of the Guitars in M@xx
Bij M@xx is het tijd voor een avond met een spel. Zij kozen daarvoor Guitar Hero. Tijdens Clash of the Guitars
kunnen M@xx-bezoekers Guitar Hero op een groot scherm tegen vrienden spelen. Hiermee maken ze kans op
een prijs. De Clash of the Guitars vindt plaats op zaterdag 5 november.
Tijdens de competitie door draait
dj Joop rockplaten. De avond, van

20.00 tot 23.00 uur, is voor jeugd die
wil bewijzen dat zij het beste zijn in het

spelletje of die het ook een keer willen proberen. Entree is 2 euro.

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

MAZZELWEKEN
nu of nooit
kortingen tot

70%

New wave en disco gaan op deze
avond hand in hand met hardrock, 90’s
en dubstep. De dj’s van deze avond
zijn onder andere Vic Keltjens, Sjaak
Seuren, Luc Teluy, Wouter Wagemans,
Bas van Enckevort en Luc Hermse.
Omdat Canix 35 jaar bestaat, is er
voorafgaand aan het discobal, tussen

19.00 en 21.00 uur een feestelijke
receptie waar iedereen welkom is. Het
huidige bestuur zal dan op de bühne
staan om de felicitaties in ontvangst te
nemen. Om 20.30 uur sluit voorzitter
Dennis Hermse de receptie af met een
korte toespraak waarna de swingparty
kan beginnen.

Mongoolse band
Sedaa in Horst
De viermansformatie Sedaa is niet het meest alledaagse muziekgezelschap. Maar op zondagmiddag 6 november staan ze op de planken van het
Cambrinuspodium in Horst. Het vorige optreden van Sedaa in Cambrinus in
2010 was een sensatie. Indrukwekkend vanaf de allereerste klanken zette
Sedaa met een a cappela-intro de toon voor wat een bijzondere ervaring zou
worden.

gemerkt
Alle mazzelbonusartikelen zijn
e er uw
met het mazzelbonuskaartje. Do
voordeel mee!

HORST

Als vanouds
is onze winkel
ROGGEL
elke zondag
geopend!
St. Lambertusplein 12
T 077-3986464

Van 13.00 uur
tot 17.00 uur

Sedaa bestaat uit muzikanten uit
Mongolië en Iran. Zij leggen een link
tussen de traditionele Mongoolse
muziek en de Oriënt. Sedaa creëert
daarmee een heel eigen en fascinerende klankwereld. Zanger Nasaa
Nasanjargal zingt in de typisch
Mongoolse keelzangstijl en met Naraa
Naranbaatar bespeelt hij de Morin
Khuur, een tweesnarige paardenkopviool.

Ook de virtuoze dulcimer-speler
Ganzorig Davaakhuu en de Iraanse
multi-instrumentalist Omid Bahadori
spelen op traditionele instrumenten. De
muziek van Sedaa klinkt dan mystiek,
dan weer melancholisch of soms zelfs
modern. Zo nu en dan wordt zelfs de
elektrische (bas)gitaar niet geschuwd.
Het concert begint om 16.00 uur. Voor
meer informatie bel 077 398 30 09 of
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

’’
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Majorette is meer dan
je denkt
Met het grootste gemak laat Kelly de baton om haar handen draaien. Het is vrijwel niet te zien hoe ze het doet,
maar het ziet er spectaculair uit. Kelly is majorettedanseres en demonstreert het twirlen. Maar majorette is meer
dan kunstjes doen met een stokje.
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Ex-Roomful of
Blueszanger in
Cambrinus
De blues van Mark DuFresne en het Maurizo Pugno Organ Trio klinkt
woensdag 9 november vanaf het podium in Cambrinus in Horst.
De Amerikaanse blueszanger Mark DuFresne is bekend als zanger van de
band Roomful of Blues en een entertainer pur sang. Hij heeft met de band
van de Italiaanse gitarist Maurizo Pugno musici uit de Italiaanse bluestop
om zich heen verzameld.

Ze schuifelen wat zenuwachtig
heen en weer op de bank, de vier
majorettedanseresjes van Madrukro
uit Kronenberg. Toch straalt het
enthousiasme van Tessa, Kelly,
Jill en Inge af. “Majorette dansen
doe je met een baton, vertelt
Kelly. “Baton is frans voor stok.”
Ze houdt een verchroomde stok
met aan de uiteinden twee rubber
dopjes omhoog en laat vervolgens
zien welke kunsten ze er mee
kan verrichten. “Maar majorette is
meer dan draaien met de baton.
Tijdens onze optredens maken
we gebruik van allerlei attributen,
afhankelijk van het onderwerp

dat we willen uitbeelden”,
vertelt Lily Houwen, een van de
majorettemoeders.

Gezellige vereniging
Majorette is een serieuze sport.
Jaarlijks worden in Nederland diverse
majoretteconcoursen georganiseerd,
waaraan Madrukro zoveel mogelijk
deel neemt. De vereniging uit
Kronenberg telt negentien leden en
volgens Piet Jenniskens mogen dat
er best meer worden. “Madrukro is
een gezellige vereniging, waar naast
serieus oefenen voor een belangrijk
optreden ook tijd is voor ontspanning
en plezier. Wist je overigens dat wij

de enige majorettevereniging in Horst
aan de Maas zijn?”, vertelt Piet. Naast
de regionale en landelijke wedstrijden
worden de meiden van Madrukro
ook ingezet tijdens het carnaval, het
inhalen van communicantjes en de
intocht van Sinterklaas.
Op de vraag wat de vier meiden
later willen worden roepen Inge en
Jill in koor: moeder. Kelly en Tessa
willen de showbizz in. “Ik wil later
musicalster worden”, zegt Tessa.
Kelly: “En ik wil danseres worden.”
Wie weet, heeft het dansen bij
Madrukro voor Kelly de basis gelegd
voor een glansrijke carrière?
(Foto: DL Baton Twirling Photography)

Mark DuFresne is een zanger met
een buitengewoon stembereik en een
bekwaam mondharmonicaspeler. Als
DuFresne zingt doet dat denken aan
Robert Cray en dat sluit perfect aan bij
de band van gitarist Pugno. DuFresne
en Pugno zullen dan ook een ander
bluesconcert neerzetten dan doorgaans
verwacht wordt. Hun muziek is breder
dan de stampende en dampende
drie- of vierakkoordenblues en ritmisch

Clooser2 - Training & Begeleiding, Karien Cloostermans
Mindfulnesstrainingen regio Venlo, Venray en Horst aan de Maas

nieuw kronenbergerschuur

Pieker je veel?
Heb je moeite met veranderingen in je leven?
Of voel je je wel eens somber?

6 november familiebrunch € 14,50 p.p.
Kronenbergweg 19, 5976 NV Kronenberg Tel: 077 467 01 76
www.nieuwkronenbergerhof.nl
www.nieuwkronenbergerschuur.nl

Zoete

T
A
A
C
S
MU UIVEN
DR 2.49
Kilo e€
ie?
l allerg

App robleem!
Geen pa appeltje
Santan

Volg de training mindfulness bij Clooser2
en ontdek hoe het anders kan. Met aandacht
voor ieders persoonlijke leerproces.

Markt 6a - 5975 AN Sevenum
T: 077-8200216 / 06-30705431 - E: karien@clooser2.nl - I: www.clooser2.nl

gevarieerder, maar desondanks niet
minder authentiek. Zanger en mondharmonicaspeler DuFresne legt zijn
zanglijnen neer op het stuwende spel
van Pugno, ondersteund door een vette
Hammondsound en degelijk drumwerk. Blues met af en toe een ZuidAmerikaans tintje. Het concert begint
om 20.30 uur.
Voor reserveringen en informatie
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

uw gewas
geoogst?
Neem dan nu uw nieuwe
bemestings / aaltjes
monsters met G.P.S.
www.grondmonsters.nl

Timmermans
☎ 077-4641999

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST

MA A
OSTO
TR
TOMAATTJE
S
O
R
JE
‘T T
‘T

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

‘T

M67A68
ST- O
Tel. 077
398
ATJ
T RO
www.trostomaatje-horst.nl
E

Agri Service

is verhuisd
Nieuw adres: Meterikseweg 119, 5961 CV Horst
T: 077 398 91 39, M: 06 52 06 37 33

vloer-en raamdecoratie, zonwering, kozijnen, afdaken, rolluiken en horsystemen

We zijn duur, zegt men…!
Vraag een offerte…

en het advies van ons is mooi meegenomen.
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Drumpop
Na het grote succes van twee jaar geleden organiseert Drumband Jong Nederland Horst op zondag 6 november
de zesde editie van het muziekevenement Drumpop. In de Mèrthal in Horst brengen verschillende groepen en
muziekverenigingen modern slagwerk- en melodische populaire muziek ten gehore.

Bandavond
in OJC Walhalla
Slappe Hap en OJC Walhalla presenteren op vrijdag 4 november een
bandavond met vier bands uit binnen- en buitenland.
De Engelse band SSS komt uit
Liverpool en maakt voor het eerst
een overtocht naar het vasteland
voor een Europese tour. Deze band
is in 2007 getekend door het grote
Earache Records en heeft inmiddels
drie full-length platen op hun naam
staan. Deze tour is bedoeld als support
voor hun laatste wapenfeit, het album
Problems To The Answer. Muzikaal
grijpt deze band helemaal terug
naar het oude crossover en thrashmetalsound van midden jaren 80.
De voorprogramma’s deze avond
worden verzorgd door het Belgische
Reproach en TCF. Reproach is een
snelle hardcoreband. TCF ofwel Thrash

Op zondag 6 november om
13.30 uur start de zesde editie van
Drumpop. De vele optredende groepen
en verenigingen worden ondersteund
door een spectaculaire licht- en geluidsshow. De opening van Drumpop
wordt om 14.00 uur verzorgd door
Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie
Horst.
Hierna vervolgt Caribbean Energy
Brass uit Dordrecht het programma,
met daarna de beurt aan Malletband
Kunst en Vriendschap uit Opheusden.
De muziek die zij spelen varieert van
heel oude muziek zoals ABBA en Sir
Cliff Richard, tot en met de hedendaagse muziek van Safri Duo, Lionel
Richie en de Gebroeders Ko.
Na deze groep volgt een optreden van Jeugddrumband Let’s Beat

it! Nog niet zo gek lang hebben de
jongste korpsleden van Drumband
Jong Nederland Horst hun krachten
gebundeld in een jeugddrumband.
Onlangs heeft deze groep haar eerste
optreden gehad bij de open dag van
Jong Nederland. De jeugdigen zijn zeer
enthousiast om in een volle Mèrthal
een optreden te mogen verzorgen. Het
samenspel en de juiste uitdaging staan
hier hoog in het vaandel, zonder het
plezier uit het oog te verliezen.

Reis door
sprookjesland
Drumband Jong Nederland Horst,
opgericht in 1957 neemt daarna
het publiek mee in een reis door
sprookjesland, waarin de toeschouwers

Core Fanatics, is een band afkomstig
uit Katwijk. Verwacht van hen een pot
onvervalste thrash en crossover in het
straatje van S.O.D., Nuclear Assualt en
andere jaren 80-helden.
De spits wordt afgebeten door een
nieuwe band uit Nederweert. Voor
Villainy is deze avond hun debuut.
Deze jonge band speelt echter een
intense mix van oude death- en
thrash-metal alsof ze dat al jaren
doen, met invloeden van Celtic Frost
en Slayer.
OJC Walhalla opent haar deuren
om 20.00 uur in Sevenum.
Voor meer informatie zie
www.slappuhhap.blogspot.com

vele attracties van de Efteling muzikaal
zullen ervaren.
Als special act stapt dan Circle
Percussion op het toneel. Deze
trommeltopsporters werden met de
voorstelling Drums of the World bekend
over de hele wereld. En nu zijn zij
terug met hun nieuwste voorstelling:
Down 2 Earth. De drummers van
Circle Percussion, de oervaders van de
Nederlandse slagwerkscene, zijn heer
en meester in het combineren van
Japanse en Afrikaanse slagwerkmuziek.
Het programma wordt gepresenteerd door een in Horst en omgeving
zeer bekende dj, die zijn talenten als
presentator zal laten zien. Entree is
slechts 2 euro, en voor kinderen tot
12 jaar gratis. Voor meer informatie zie
www.drumpop.nl

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
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Eduard Camps
Vishandel

www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

kraam

alle kleuren
3 stuks

E10,-

voor al uw beenmode van jong tot oud!

MASTBROEK

Poeliersbedrijf
Poelierskwaliteit

enfilet
Kip- of kalk5o,9
5
per kilo
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stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
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Thermoleggings

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

elke 2e kilo voor E 4,00 per kilo
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Bietenstroop en
St. Maartensfakkels
maken
In museum De Locht wordt op zondag 6 november bietenstroop
gemaakt. Er staat nog een stroopfabriekje met originele gereedschappen,
machines en houtgestookte ketels. In dat fabriekje laten vrijwilligers zien
hoe van suikerbieten en appels heerlijke stroop wordt gemaakt.

Daarnaast kunnen kinderen
onder deskundige begeleiding St.
Maartenfakkels maken. Er is ook een
nieuwe wisselexpositie in De Locht,
‘Hongerdoeken, nieuw leven voor
een oude traditie’. Hongerdoeken
werden in de Middeleeuwen
gebruikt om het altaar in de
vastentijd af te schermen. Deze
traditie is nieuw leven in geblazen.
Kunstenaars uit ontwikkelingslanden

is gevraagd hun kijk op de wereld
uit te beelden op doeken van 2 bij
3 meter.
In het daglonershuisje staat een
tentoonstelling van en over paddenstoelen. Het museum is woensdag,
zaterdag en zondag geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen zondag om 13.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl
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Sint Maarten-vieringen
Sint Maarten wordt in goede traditie nog in alle dorpen van de gemeente gevierd. Op 10 en 11 november, maar
ook de rest van de week lopen kinderen met lampionnen door de dorpen ter nagedachtenis aan Sint Maarten.
In Meerlo leiden ze Sint Maarten
op vrijdag 4 november om 19.00 uur
al in. Ook in Sevenum zijn ze er
vroeg bij. De stoet vertrekt op
5 november 17.00 uur vanaf het
Raadhuisplein onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie
Unie. Om 17.45 komt de tocht aan
bij de blokhut van het jongerengilde. Op woensdag 9 november
kunnen kinderen in Horst van 14.00
tot 16.30 uur een lampion komen
knutselen in de blokhut van Jong
Nederland. Aansluitend is de fakkelwedstrijd. Op 10 november gaan de
kinderen dan rond, van 17.30 tot
18.15 uur. Ook in Kronenberg en
Evertsoord is er 5 november een
troshoop. Om 18.00 uur wordt bij het
kerkplein verzameld. Via de Peelstraat
en de Kempkesstraat gaat met naar de
Meerweg.
Op 8 november viert Grubbenvorst
‘Sintermerte’ vanaf 18.30 uur bij basisschool De Kameleon. In Broekhuizen en
Broekhuizenvorst trekken de kinderen
op donderdag 10 november vanaf
18.00 uur zingend door de straten.
Om 18.45 uur verzamelen de dorpsbewoners zich bij de waterput voor de
kerk van Broekhuizen, om van daaruit
naar de troshoop te trekken. Ook bij dit
vreugdevuur wordt het verhaal van de
barmhartige Sint Maarten opgevoerd.
Rondom het vuur bekijkt en beoordeelt een jury alle lampionnen. De zes
kinderen met de mooiste Superheldenlampion winnen een mooie prijs.
In Meterik beginnen ze
10 november van 17.30 tot 18.15
uur met de rondgang, waarna ze om
18.45 uur verzamelen op het schoolplein. De tocht loopt vanaf het schoolplein op de Rector de Fauwestraat,
via de Past. Notermansstraat,
Theresiastraat, Dr. Lemmenstraat
naar Houtstraat 36. De uitslag van de
fakkelwedstrijd wordt bekend gemaakt
tijdens het St. Maartensvuur.
Op 10 november wordt er verder

Sint Maarten gevierd in America,
georganiseerd door Jong Nederland.
De optocht begint om 19.00 uur.
In Melderslo lopen de kinderen die
avond onder begeleiding van de
Drumband naar de troshoop. Al op
zondag 6 november kunnen de
kinderen van Melderslo in De Locht
fakkels maken.
In Hegelsom pakken ze het
uitgebreid aan. Op vrijdag 4 november
al is er een Sint Maartendisco van Jong
Nederland. Op woensdag de 9e houden
ze van 18.30 tot 19.00 uur een fakkelwedstrijd en op 10 november is dan officieel de rondgang van 17.30 tot 18.15
uur en de troshoop vanaf 19.00 uur.
Een aantal dorpen viert Sint
Maarten op 11 november. Zo is in

Griendtsveen op die vrijdag om
19.15 uur een lampionnentocht, georganiseerd door kindervakantiewerk
en SJG Papparazzi. Deze start bij de
kerk. In Swolgen wordt Sint Maarten
georganiseerd door fanfare
Vriendenkring en het kindervakantiewerk. In Tienray gaan de kinderen van
17.45 tot 18.15 uur rond, en verzamelen ze om 18.30 uur bij de speeltuin
om naar de troshoop op het voormalig
voetbalterrein te gaan. Ook zij hebben
een lampionnenwedstrijd. In Lottum
vertoont groep 8 van basisschool de
Bottel om 19.30 uur het toneelstuk van
Sint Maarten op het schoolplein. Daarna
vertrekt de lampionnenoptocht over de
Hombergerweg naar de troshoop.
(Foto: Ruud Slaats)

de markt van alle markten thuis
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
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!

Nieuwe collectie KERSTKAARTEN
Altijd de nieuwste collectie Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

Grenzeloos
lekker!
marktmerk Zacht belegen
marktmerk Boeren pikant

7,95
500 gram 5,50
kilo

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur
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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Een goed advies voor een Rabobank Maashorst
vrijkomende lijfrente loont hoofdsponsor ijsbaan Horst

Doorwerken is doorsparen
Stopt u niet met werken, dan wilt u natuurlijk
dat u opgebouwde vermogen doorgroeit.
Tegenwoordig kan dat ook bij de bank. Zo heeft
Rabobank bijvoorbeeld Rabo ToekomstSparen:
daarmee kunt u het opgebouwde vermogen
uit uw lijfrenteverzekering laten doorgroeien
tot een nieuwe einddatum. Maar dan zónder
beleggingsrisico en zónder kosten over uw
inleg.
Stoppen met werken
Wilt u een periodieke aanvulling op uw
inkomen als u stopt met werken? Met de
Rabo ToekomstUitkering is de uitkering van
uw lijfrentekapitaal in één keer goed geregeld.
U ontvangt een aantrekkelijke, vaste rente
over het bedrag dat u inlegt. En u krijgt

Van 16 december 2011 tot en met
8 januari 2012 kunnen schaatsliefhebbers weer terecht in het centrum
van Horst. Een heuse ijsbaan biedt
volop winterpret!

gegarandeerde bruto uitbetalingen gedurende
de gehele looptijd waarover u loonbelasting en
premies verschuldigd bent. De hoogte en de
frequentie van de uitkeringen spreekt u tevoren
af met de bank. U heeft alleen te maken met
uitbetalingskosten (E 2,50 per uitbetaling).
Verder betaalt u geen provisies of afsluitkosten.

Schoolschaatsdagen
In de periode 19 tot en met 23 december
zijn er speciale schoolschaatsdagen. In
het kader van sport kunnen leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8 van basisscholen uit
de hele gemeente Horst aan de Maas op

Gesprek is nuttig
Hildegard Bücker,
accountmanager
Private Banking
bij Rabobank
Maashorst, legt uit:
‘U heeft nogal wat
mogelijkheden als
uw lijfrente vrijkomt.
Het blijkt ook vaak
niet zo eenvoudig
om de oplossing te kiezen die precies past
bij uw persoonlijke situatie en wensen. Mijn
collega-accountmanagers Private Banking maar
ook onze financieel adviseurs zijn goed op de
hoogte van alle fiscale en wettelijke regelingen.
Met uw financiële situatie als uitgangspunt
helpen zij u om te kiezen. Zodat u uw toekomst
actueel houdt.’

Kom actief meepraten
en meedenken
Rabobank Maashorst vindt het belangrijk
om betrokken en dichtbij in de lokale
samenleving te zijn.

Voor klanten en leden van Rabobank Maashorst ligt deze kalender klaar
in onze kantoren.

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.

Bijeenkomst Erven en
Schenken voor KBO-leden
KBO-afdelingen Horst aan de Maas,
Novitas Notariaat en Rabobank Maashorst
nodigen de KBO-leden van harte uit voor
deze bijeenkomst. Weet u precies welke
fiscaal aantrekkelijke manieren er zijn om
bijvoorbeeld een bedrag aan uw (klein)
kinderen te schenken?

De Stichting IJsbaan Horst startte een
sponsoractie om voldoende financiële
middelen bij elkaar te brengen. Dat
gebeurde o.a. door de verkoop van de
ijsbaan per vierkante meter. Kijk voor meer
informatie over de ijsbaan op de website:
www.ijsbaanhorst.nl

Meld u nu aan!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden
van uw vrijkomende lijfrente?
Ga naar www.rabobank.nl/lijfrente of
maak direct een afspraak met een adviseur
van Rabobank Maashorst
telefoon (077) 397 92 22.

De Rabobank-weekkalender 2012

Dinsdag 22 november 2011 van 14.00
tot 17.00 uur in C.C. ’t Gasthoes,
Gasthuisstraat 25 in Horst

de genoemde dagen komen schaatsen.
Hoofdsponsor Rabobank Maashorst maakt
het mogelijk dat de schooljeugd op die
dagen kan schaatsen.

Foto: Jos Derks

Uw lijfrente komt vrij. Weet u al wat u
gaat doen met uw geld? U kunt kiezen
voor een periodieke uitkering. Of u kunt
doorsparen, omdat u nog niet stopt
met werken. In beide gevallen is het
verstandig om een goede afweging te
maken. Want tegenwoordig valt er veel
meer te kiezen op dit gebied dan vroeger.
Het is wel goed om te bedenken dat u
in veel gevallen na de einddatum van
de lijfrenteverzekering geen rente meer
over uw opgebouwde kapitaal ontvangt.
Ook kunt u na deze datum vaak geen
wijzigingen meer doorvoeren. Het is dus
zaak om tijdig te beslissen.

En hoe zit het met erven, pakt de nieuwe
wetgeving in uw situatie gunstig uit of juist
niet? Deze, en andere onderwerpen komen
allemaal aan bod.

Tevens worden leden uitgenodigd invloed
uit te oefenen. Dit gebeurt veelal direct
via de ledenraad. Maar dat kan ook via
themagroepen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Meld u dan vóór 15 november 2011 aan bij
Jac Verdellen. Dat kan via email: j.verdellen@
hetnet.nl, of telefonisch (077) 398 36 30 of
06-14 64 23 46. Graag tot ziens op
dinsdagmiddag 22 november!

Rabobank Maashorst start in november 2011
met diverse themagroepen.
Wilt u met gelijkgestemden in de dorpen
van Horst aan de Maas in gesprek 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

themagroepen

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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Druk weekend bij
OJC Gaellus
OJC Gaellus in Tienray heeft in het weekend van 4, 5 en 6 november
een weekend volgepland. Er komen verschillende bands en dj’s, waaronder Black Sun Empire, een bekende dj in de Drum ’n Base wereld.
Op vrijdagavond komt niemand
minder dan Black Sun Empire naar
de jongerensoos van Gaellus. Deze
Drum ’n Bass-grootheid uit het hart
van Nederland heeft al op podia op
Lowlands, Sziget en Dour gestaan en
is de hele wereld over gereisd. Na een
tour door Australië, Nieuw-Zeeland
en Amerika staat Black Sun Empire
nu in Tienray. Als support betreden
deze avond de lokale helden Goulash,
Raw Genetic, Floorfillah en Wayne
Nice het podium. Het feest begint
vrijdag om 21.00 uur. Op zaterdag-
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Safe soos
In januari 2010 is Synthese in samenwerking met Brandweer Horst aan de Maas een brandveiligheidsproject
gestart genaamd ’Safe Soos’. Synthese is alle sozen in het werkgebied afgegaan om het thema veiligheid met de
vrijwilligers te bespreken en om een ontruimingsoefening te doen. Hierbij is de firecard-methodiek bij elke soos
geïmplementeerd. Nadruk in het programma lag op de grote verantwoordelijkheid bij vrijwilligers en de aansprakelijkheid van de bestuurders.

avond vult dé Pearl Jam-tributeband
van Nederland, Back Alive, de avond.
Back Alive brengt met frontman Pascal
Velzeboer met de sounds en looks
van Eddie Vedder, nummers als Black,
Just Breath, Even Flow en Alive ten
gehore. Het is aan The Kleptomaniacs
om de bezoekers op te warmen Ook
op zaterdag begint het om 21.00 uur.
Op zondagavond is het tijd voor het
open podium. Nubcake, Original Red,
Brutal Acid en Riddle, allen bandjes
uit eigen regio, sluiten het weekend
vanaf 18.00 uur af.

Pat McManus in
De Buun
The Pat McManusband staat op vrijdag 4 november om 22.00 uur op
het podium in De Buun in Horst. De band is een krachtig blues en rocktrio,
met als voorman de voormalig gitarist en violist van de Mama’s Boys en
van Celtus: Pat McManus. Hij wordt vergezeld door drummer Paul Faloon
en bassist Gordon Sheridan.
Pat McManus is misschien wel
het meest bekend van zijn vroegere
band Mama’s Boys, waarin hij in de
jaren tachtig speelde met zijn broers
John en Tommy. Pat was in die dagen
de drijvende én schrijvende kracht
achter de band. Ze zijn het bekendst
geworden met hun nummer één hit
Needle in the Groove.
Door de onverwachte dood van
Tommy McManus bleven de broers
Pat en John in 1994 verward achter.
Na een tijd rust te hebben genomen

gingen ze toch weer samen aan het
werk. Ze vormden de groep Celtus,
waarmee ze een mix maakten van
Ierse traditionele muziek, stevige rock
én dancebeats. In 2006 was Pat weer
toe aan de rock ’n roll. Hij formeerde
zijn eigen band en nam zijn eerste
solo-cd op. Pat’s bandleden hebben
een krachtige, ritmische stijl, die Pat’s
virtuoze gitaarspel perfect ondersteunen. De band heeft een eigen geluid
van blues en bluesrock met een
vleugje Celtic.

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

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

Bjorn Beurskens (voorzitter OJC Walhalla) en Bram Jacobs (Synthese)
Het project is in september dit
jaar succesvol afgerond. Met het
project wil Synthese ook aantonen
dat zaken op gebied van veiligheid
bij sozen prima in orde zijn. Alle

sozen zijn bestempeld als ’Safe Soos’
met een herkenbare sticker op de
voordeur. Tijdens de avonden is er in
een klassement bijgehouden welke
sozen het snelst hebben ontruimd

in verhouding tot hun situatie. OJC
Walhalla en OJC Cartouche zijn als
winnaar naar voren gekomen. De
sozen ontvangen beide de ’Safe Soos
Trofee’.
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Achter de schermen
bij de slotconcerten

AGENDA

Henk Aarts uit America is sinds de eerste slotconcerten van Rowwen Hèze de vaste cateraar van het evenement.
Vanaf maandag voor de concerten tot de maandag erna voorziet hij alle bouwers, sjouwers, tourmanagers en
muzikanten van een stevige lunch en een goed diner. “Ik denk dat ’t toch enkele honderden mensen zijn”,
schat Henk.

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Drumpop
zo 6 november 13.30 uur
Organisatie: Drumband Jong
Nederland Horst
Locatie: De Mèrthal

Sedaa

America

zo 6 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Slotconcerten Rowwen
Hèze

Buutgala

vr 4 en za 5 november
20.00 uur
Locatie: Gerard Smuldersstraat

zo 6 november 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal café de Lange

Koperen Cover Competitie

Bijeenkomsten positief
opvoeden

zo 6 november
Oganisatie: Rowwen Hèze
Locatie: Gerard Smuldersstraat

Broekhuizen

Vollemaanwandeling
Schuitwater
do 10 november
19.30–21.30 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie:
Theetuin de Roode Vennen

ma 7 – vr 11 november
20.00 – 22.00 uur
Organisatie: Centrum voor
Jeugd en Gezin
Locatie: ’t Gasthoês

Marc DuFresne & Maurino
Pugno band
wo 9 november 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Kronenberg

Standup comedynight

Evertsoord

do 10 november 21.00 uur
Locatie: café Ummenthun

za 5 november
Locatie: gevangenis

Lottum

Open dag

Naast de bekende barbecue krijgen
de harde werkers natuurlijk ook “goed
warm eten”, volgens Henk. “Ook
gekookte aardappelen met bloemkool
en runderstooflappen, lasagne of een
buffet met Hollandse kost.” Henk is in
de catering van de slotconcerten gerold
op uitnodiging van de joekskapel van
America. Toen Rowwen Hèze 15 jaar
en de joekskapel 20 jaar bestond,
wilde het dorp dit vieren. De joekskapel vroeg Henk of ze de grond naast
zijn bedrijf mochten gebruiken om
een feest te organiseren. “En of ik dan
meteen ook hamburgers kon regelen”,
herinnert Henk zich. “Natuurlijk, dacht
ik. Later kwam daar ook de personeelscatering bij.”

Of ik de hamburgers
kon regelen
“Vroeger was het nog niet zo druk,
toen deden we vooral de bezoekerscatering. Mensen die van ver komen voor

het concert hebben rond half acht wel
zin in een stevige maaltijd. Ook dit jaar
hebben we boerenkool met worst voor
ze”, zegt Henk. Een maand voor het
slotconcert begint Henk met inventariseren en het opbouwen van voorraad.
De reguliere productie wordt een week
opgeschort, zodat ze met al het personeel en vrijwilligers aan de slag kunnen
voor de slotconcerten. “Rowwen Hèze
heeft altijd dat nuchtere, dat van het
dorp en met het dorp, gehouden”, vindt
Henk. “Dit maakt ze ook sterk, daardoor
krijgen ze persoonlijkheid. Die managers
van nu hebben misschien een andere
kijk, misschien wat commerciëler, maar
dit bindt de band echt met America.”

Komt Frans Bauer
ineens binnenlopen
Vorig jaar was Henk bezig met de
catering voor het personeel, toen Frans
Bauer ineens binnenkwam. “Die kwam
binnen, en vroeg ‘Is dit de keuken?’ Wij

natuurlijk verbaasd. ‘Ja, ik kom ook wat
liedjes zingen’, vertelde hij ons. Toen
kwam ie even proeven en ouwehoeren,
het is gewoon ook een mens. Heel leuk.
Frans Duijts is ook nog bij ons binnen
geweest. Die heeft later nog een bestelling nagestuurd”, vertelt Henk trots.

Daat is gewoën
geej en ik
Zo vol bewondering als Henk over
de andere bekende Nederlanders
spreekt, zo familiair is hij met Rowwen
Hèze. “Daat is gewoën geej en ik,
hoor”, zegt Henk. Hij vindt die nuchterheid ook wel echt iets wat de band
siert. “Ik stond vorig jaar net na het
concert even buiten bij te komen van
de VIP-catering, toen Jan naar me toe
kwam. Ze hadden dus net voor 8.000
mensen staan optreden. Komt hij naar
me toe, en vraagt hij: god, Henk, ik
moet nog twee koeien laten slachten,
heb je daar binnenkort tijd voor?”

Receptie en discobal

Grubbenvorst

za 5 november 19.00 uur
Locatie: OJC Canix

za 5 november
20.00–22.00 uur
Organisatie:
Harmonie St. Joseph
Locatie: ‘t Haeren

Melderslo

Caldenbroich Music Night

Horst

Kerstkaartenactie
do 3 en vr 4 november
Organisatie: Unicef
Locatie: PLUS
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Helder en Persoonlijk
www.accountancyhorst.nl • 077-397 14 05
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Hulp bij dementie door
Lisette Dickhoff

vr 4 november 22.00 uur
Locatie: De Buun

wo 9 november 20.00 uur
Organisatie: Zij-Actief
Locatie: Gemeenschapshuis
De Meulenwiek

Demonstratie majorette
za 5 november 13.30–17.00 uur
Locatie: De Berkel

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Sevenum

Jubileumconcert 50-jarig
bestaan
za 5 november
Organisatie: mannenkoor
Die Sevensanghers
Locatie: De Wingerd

Slash and Trash
Clash of the Guitars
za 5 november 20.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

Shambok & Eargasm

Ladies Night

tel. (077) 320 97 00

Natuurwerkdag

Optreden the Pat
McManusband

za 5 november 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

www.ikzoekeencontainer.nl

Meterik

vr 4 november 15.30 uur
Locatie: Dendron College

Afscheid Hans Scheres

za 5 november
09.00–13.00 uur
Organisatie:
Bosgroep Zuid-Nederland en
Stichting Horster Landschap
Locatie: Kasteelpark ter Horst

.n
en

w
.

ho

zo 6 november 13.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

za 5 november
09.30-13.00 uur
Organisatie: Vrijwillig
Natuur- en Landschapsbeheer
Locatie:
parkeerplaats Gussenweg

Natuurwerkdag

dsvertro

Bietenstroop en
St. Maartensfakkels maken

za 5 november
22.00–03.00 uur
Locatie: café De Lange

vr 4 november 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Dansvoer - Halloween
za 5 november
20.00–02.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Tienray

Alt Tienderse Kermis
vr 4 t/m zo 6 november
Locatie: OJC Gaellus

service 35
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 10 november
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

zaterdag
zondag

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis
19.15
Lof met
15.00
gravenzegening

administratiekantoor eRveGe
Jan van Swolgenstraat 46, 5866 AV Swolgen
0478 - 692234 ● info@ervege.nl ● www.ervege.nl

GROTE COLLECTIE

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

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

knip uit en ontvang

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10% KORTING
op

Horst (Lambertus)
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

uw

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

zaterdag

Heilige mis

a a n k o p e n ! !*

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Geldig t/m 15 november 2011.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

Kronenberg
19.15

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Lottum
zondag

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

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

Melderslo
zaterdag
woensdag
zondag

Heilige mis
17.30
Rozenkrans
17.30
Lof met
15.00
gravenzegening

Meterik
zaterdag
zondag

Heilige mis
19.00
Lof met
11.00
gravenzegening

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Rehoboth
zondag

112

09.45

Voor ZZP-ers en ondernemers in het MKB. Een afspraak maken
voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek, neem contact op met:

Grubbenvorst

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

Heilige mis

Broekhuizenvorst

vrijdag

Verloskundige zorg

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

voor de verzorging van o.a. uw:
● financiële administratie/boekhouding en jaarrekening
● belastingaangiftes en fiscaal advies

maandag
woensdag

VOOR DE

Van het “porc plein air”
Hals karbonade

500 gram

€ 4,25

Supermalse rund schnitzel 100 gram € 1,85
Kipfilet in braadsleetje
per stuk € 7,95
Klaar om in de oven te schuiven

Ardenner rauwe ham
Mosterdspekrollade

100 gram
100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken

Gebraden konijnenbout

100 gram
In jachtsaus. Heerlijk met rode kool en puree

€ 2,95
€ 1,75
€ 1,95

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Oerhammetjes sweet chili 100 gram € 1,65
Varkenskuitjes heerlijk gepekeld en gemarineerd. Alleen opwarmen.

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

36

nieuws
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Hilco Janssen
Supermarktmanager
Albert Heijn
Vestiging Horst

d
gel

Albert Heijn
Horst

Steenstraat 11 - 5961 ET Horst
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één doos zeebanket Delicata voor maar € 1,00*

ctie

Namens alle medewerkers bedanken wij de inwoners van
Horst aan de Maas voor alle leuke en enthousiaste
reacties tijdens de opening van onze nieuwe vestiging op
woensdag 19 oktober. Als bedankje bieden wij u deze week
de volgende actie aan. Lever deze bon in en ontvang

*A

Hartelijk bedankt
✁

