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Het kampioenschap bommetje maken vond op maandag 15 oktober in zwembad de Berkel in Horst plaats. Sport aan de Maas organiseerde deze middag samen met het
zwembad. Er namen 43 kinderen deel in verschillende leeftijdscategorieën.
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Netjes zitten alle deelnemers op
een rijtje te wachten totdat ze mogen
springen. Iedere deelnemer krijgt drie
pogingen om het beste bommetje
te maken. Zo hoog mogelijke spetters maken, is het belangrijkste. Een
tweekoppige jury bestaande uit Lennie
Wagemans, sportconsulent, en Ronald
Klomp, zwemonderwijzer, kijkt kritisch
naar de spettertjes en de creativiteit
van de bommetjes. Er zitten veel creatieve sprongen tussen. De een maakt
een salto en de ander draait 360 graden om z’n as. De kinderen zijn serieus
en doen er alles aan om te winnen.

Bewegen is erg
belangrijk
Naast het feit dat het alleen maar
leuk is, zit er ook een doel aan het
kampioenschap. “We wilden graag iets
leuks organiseren om kinderen meer
te laten bewegen. Dat is gewoon erg
belangrijk. Toen kwamen we met dit

idee. Eigenlijk zou het in de kerstvakantie plaatsvinden, maar naar aanleiding
van het programma Sterren springen
op zaterdag hebben we ervoor gekozen
het eerder te doen. Kinderen kijken
daar ook naar en willen dat ook doen.
Zodoende organiseren wij het kampioenschap bommetje springen. Het is
gewoon leuk, niets professioneels. Een
leuke bezigheid voor de kinderen”,
vertelt Lucille Wetemans, manager van
zwembad de Berkel.

Ik weet nog niet
hoe ik ga springen
Aan creatieve technieken ontbreekt
het niet, want iedereen heeft zo zijn
eigen manier. “Het is belangrijk dat je
je buik heel goed omhoog doet. Dat
helpt”, legt Janne Wouters van den
Oudenweijer (8) uit. Voor Jorn Engels
(9) is een techniek niet echt van
toepassing. “Ik weet nog niet hoe ik
ga springen. Ik denk dat ik een bom-

metje maak en op mijn rug land. Ik wil
onder water nog een koprol maken,
want dat zorgt voor meer spetters.”
Daarentegen is voor Thomas van Vught
(11) de techniek heel belangrijk. “Je
moet zo hoog mogelijk springen en je
knieën vasthouden. Daarna moet je op
je rug terecht komen. Dat is de beste
manier.”

Je moet zo hoog
mogelijk springen
Dat dit de beste manier is, is wel
duidelijk, want Thomas is eerste in de
categorie 11 jaar en ouder.
Janne Wouters van den Oudenweijer
heeft met haar techniek de eerste
plaats bemachtigd in de categorie 6 tot
en met 8 jaar. In de categorie 9 en 10
jaar gaat Liza Janssen er met de prijs
vandoor. De creativiteitsprijs is voor
Jarno Tros. Hij maakte drie verschillende
sprongen, waaronder een achterwaartse
salto.
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KBO Lottum viert gouden jubileum
Leden van de KBO afdeling Lottum vierden afgelopen vrijdagmiddag hun 50-jarig bestaansfeest. Na een hoogmis in de plaatselijke kerk werd het jubileumfeest voortgezet in Café Zaal
Harmonie. Een besloten feest voor de leden van de vereniging, zonder veel toeters en bellen en in gezamenlijkheid.
Veel verenigingen worstelen om het
hoofd boven water te houden maar de
KBO-afdeling Lottum heeft daar weinig
last van. De leden zijn actief op allerlei
fronten en kunnen soms zelfs kiezen uit
werkzaamheden waarmee ze de kas
kunnen spekken. Zo waren veel leden
actief tijdens het Rozenfestival. Maar
ook het schoffelen van bloemperken of
plastic zeil aanbrengen bij waterbekkens
van tuinders zijn slechts voorbeelden
van zulke werkzaamheden. “Niet alle
leden zijn in staat dergelijke werkzaam-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlage:
Janssen de Jong
Projectontwikkeling
flyer (alleen in de dorpen
Grubbenvorst, Hegelsom, Horst
en Meterik)

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
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Lotte Spreeuwenberg

heden te verrichten maar samen sta
je sterk”, zegt Toos Vosbeek, voorzitter
van KBO Lottum. ‘Samen sta je sterk’
was ook het thema van de heilige
mis, voorgegaan door deken De Graaf
Woutering en pastoor Van Hoef. De vereniging werd in 1962 opgericht en telde
toentertijd dertien leden. Bij het 40-jarig
jubileum in 2002 waren 250 ouderen
uit het Rozendorp lid van de ouderenbond. Het ledenaantal bleef groeien en
inmiddels staat de teller op driehonderd.
“Steeds meer ouderen komen bij onze
vereniging. We hebben dan ook best
wel een breed activiteitenprogramma.
De ene keer zijn het bijeenkomsten
of lezingen met een serieus karakter,
de andere keer een luchtige activiteit.
Vooral koersballen, sjoelen, biljarten
en kienen zijn in trek bij onze leden”,
zegt Vosbeek. Een verplichting om een
programma bij te wonen hebben de
leden niet. De senioren zijn oud en

Zo’n 160 leden van de Lottumse ouderenbond bezochten de jubileummis
wijs genoeg om te bepalen of ze een
activiteit de moeite waard vinden om
bij te wonen. Vrijwel elke week wordt

er een activiteit georganiseerd. Dat lijkt
misschien veel maar voor mindervalide
senioren kan een dag lang duren. De

ouderen uit Lottum mogen dan wel
grijs of kalend zijn, hun vereniging is
springlevend.

Boer zoekt opvolger
Voor veel boeren en tuinders is het niet meer vanzelfsprekend dat de zoon of dochter het bedrijf overneemt. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau AgriDirect. Ook in Horst aan de Maas speelt dit probleem.
Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) berichtte eerder al dat
in 2011 omgerekend bijna vijf boerenbedrijven per dag zonder opvolging
moesten stoppen. Zo heeft maar liefst
95% van de land- en tuinbouwers met
concrete plannen om te stoppen of af
te bouwen geen opvolger.
Micky Verhaeg (20) uit Horst
weet zeker dat hij het tuindersbedrijf
van zijn vader niet wil overnemen.
“Mijn vader moet nog lang doorwerken, dus als ik het bedrijf over zou

nemen, ben ik rond de vijfendertig. Het
is ook zó hard werken om brood op de
plank te krijgen. Als je dan ziet wat een
advocaat verdient en wat mijn vader
krijgt, is het echt een groot verschil. Ik
zou ook niet zoveel willen werken als
mijn vader, want hij is echt een groot
werkpaard. Ik wil iets leuks, nieuws en
slims bedenken en daar veel geld mee
verdienen.”
Iets slims bedenken, daar is Micky
al goed mee bezig. “Ik ben gestopt
met de opleiding werktuigbouwkunde,

omdat ik een eigen bedrijfje wilde starten. Ik ben nu bezig met het ontwerpen
van twee producten die ik wil verkopen
aan grote bedrijven. Zo kunnen zij mijn
ideeën produceren en kan ik slapend
geld verdienen”, lacht hij. Volgens
Micky had zijn vader al verwacht dat hij
het bedrijf niet over wilde nemen. Hij
heeft nog een broertje die misschien
wel interesse heeft. Anders verwacht
hij dat zijn vader het bedrijf gaat verkopen als hij met pensioen gaat. “Mijn
vader zal het wel jammer vinden dat

ik het bedrijf niet overneem. Ik heb
vroeger heel veel geholpen, maar
nadat ik terugkwam van een lange
reis werd dit veel minder. Ik wist
toen dat er veel belangrijkere en
leukere dingen zijn dan alleen werken. Voor een klein tuindersbedrijf is
ook weinig toekomst in de agrarische sector. Het liefste wil ik weinig
doen en genoeg geld verdienen om
mijn droom te leven. Het klinkt misschien lui, maar ik wil laten zien dat
het ook echt kan.”

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
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Een nieuwe kleur voor in huis?
Ik help u graag met een kleuradvies.
Bel voor een afspraak Ilona Janssen 06 249 725 15

VENRAYSEWEG 87 I 06 249 725 15 I WWW.STUDIO-ELF.NL I INFO@STUDIO-ELF.NL

L

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 bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

kies voor kwaliteit!

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

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

€25,00

€12,50

€100,00
10x squashen
voor de helft van de prijs €50,00

Privé kok op locatie:
4-gangen menu de luxe
Rolluikband vervangen

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Wellnessbon van € 25,vrij te besteden voor
iedere behandeling

€80,00

€35,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

18
10

Oproep voor paard van Sinterklaas via facebook

Televisiedebuut voor schimmel
uit Grubbenvorst
De stichting Sinterklaas de Serie uit Aarle Rixtel, plaatste onlangs een niet-alledaagse oproep via facebook.
De organisatie zocht een gemakkelijke schimmel die als hét paard van Sinterklaas wilde fungeren. De 10-jarige
schimmel Vladimir uit Grubbenvorst kreeg deze rol onlangs toebedeeld.

Taai-Taai,

zalig en zacht
HORST • GRUBBENVORST
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Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65

www.joseschoenen.nl
Lidwien is trots op haar schimmel Vladimir, hét paard van Sinterklaas.
Voor de in Grubbenvorst geboren
en getogen Lidwien Willems-Rutten
(28) was de uitverkiezing van Vladimir
geen verrassing. “Vladimir is gefokt
door Lia en Fried van Stiphout uit
Hegelsom. Daar heb ik vele uurtjes
doorgebracht om te helpen in de
stal. Zelfs toen ik van Grubbenvorst
naar Ysselsteyn verhuisde bleef de
paardensport me trekken. Toen Lia
en Fried Vladimir wilden verkopen,
hebben mijn ouders en mijn zus Siena
de schimmel gekocht. Maar goed ook
want ik was helemaal verliefd geworden op Vladimir”, zegt Lidwien. In haar
dagelijkse leven is de paardenliefhebster werkzaam als medewerkster speciaal onderwijs in Helmond. Een groot
deel van haar vrije tijd is zij echter in
Grubbenvorst te vinden waar Vladimir
gestald staat.

Vladimir wordt Amerigo
De filmster zelf, Vladimir, heeft
inmiddels zijn sporen binnen de
paardenwereld al verdiend. Zo werd de

schimmel Limburgs Kampioen klasse
M 2011-2012 in Helden. Ook behaalde
hij een eerste plaats bij het Limburgs
Kampioenschap eventing (samengestelde wedstrijden). Kortom een
paard waar Sinterklaas nog veel plezier
aan kan beleven. Afgelopen zondag
was het zover en kreeg Vladimir zijn tvdebuut. Op een groot kasteel in Vught
werden de opnames gemaakt volgens
een strak schema. Om zolang mogelijk
alles geheim te houden mochten
noch Lidwien, noch haar ouders foto’s
maken van de opnames. “Op zondag
17 november gaat Sinterklaas de Serie
in première en wordt dan uitgezonden
op verschillend tv-zenders. Welke dat
precies zijn kun je zien op de website
sinterklaasdeserie.nl. Er komen dagelijks zenders bij dus ook in Horst aan de
Maas zal er wel iets van op tv komen.
Dan kan iedereen zien hoe lief, werkwillig en wat voor een groot loopvermogen Vladimir heeft. Nou ja, Vladimir?
Tijdens de opnames en uitzendingen
heet hij natuurlijk Amerigo en heeft hij

een Paardenpiet als vaste begeleider”,
aldus Lidwien.

Vol verwachting
De tv-opnames waren vermoeiend
voor Vladimir die zich na thuiskomst
als een mak lammetje naar zijn stal liet
leiden. De warmte, vreemde geluiden
en ongewende handelingen uitvoeren
in een vreemde omgeving is zelfs voor
het paard van Sinterklaas geen alledaagse kost. “Vladimir heeft van nature
best wel een vurig karakter. Maar
afgelopen zondagavond had hij echt de
pijp helemaal leeg. Ik ga er vanuit dat
Sinterklaas hem in de weken voorafgaande aan pakjesavond, voorziet van
wat extra klontjes, stro en hooi”, lacht
Hans Rutten, Lidwiens vader. Het zijn
niet alleen kinderhartjes die sneller
kloppen wanneer Sinterklaasavond
nadert.
Vol verwachting, klopt ook het hart
van allen die hebben meegewerkt
aan het filmdebuut van Amerigo uit
Grubbenvorst.

DE TWOPETJES Bommetje

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

NU 6% BTW

NKOSTEN!

AIR EN LOO
ELS, SANIT
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Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

nr. 51

25
jaar
van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

04

nieuws

18
10

Angststoornissen

‘Ik ben toch niet gek?’

Behoud de Parel
dient beroepsschrift in

Therapeute Gerty Theeuwen uit Sevenum is op een aparte manier met haar beroep in aanraking gekomen.
Toen ze 13 jaar was, heeft ze angsten ontwikkeld en had ze vaak last van angstaanvallen. Doordat ze niet wist wat
er met haar aan de hand was, kwam ze bij de landelijke hulpverleningsorganisatie Maatkracht terecht. Zij konden
haar precies vertellen wat ze had. Sinds een aantal jaren werkt ze daar als therapeute.

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft samen met een
35-tal omwonenden beroep ingesteld tegen de milieuvergunning die
provincie Limburg heeft verleend aan het Nieuw Gemend Bedrijf (NGB) in
Grubbenvorst.

“Toen ik 13 jaar was, viel ik vaak
flauw. Daar waren geen verklaringen
voor. Naar aanleiding van het flauwvallen, ben ik naar een neuroloog gegaan
die constateerde dat ik epilepsie had.
Voor mij was het niet duidelijk genoeg
wat ik nou precies had. Ik ben met veel
hoop naar het Radboud Ziekenhuis in
Nijmegen gegaan. Hier constateerden
ze dat het absoluut geen epilepsie
was. Daarna heb ik veel behandelingen

gehad, dat heeft heel lang geduurd.
Ondertussen had ik angsten ontwikkeld. Ik durfde bijvoorbeeld geen auto
te rijden, ik wilde niet de snelweg op
en als de zon door de bomen scheen,
zette ik de auto langs de kant. Ik
moest soms de hele middag wachten
langs de weg totdat de zon weg was,
want ik was zo bang voor een aanval.
Uiteindelijk ben ik bij Maatkracht

terecht gekomen en die mevrouw zei:
Och, jij bent aan het hyperventileren.
Nu dat ik wist wat ik had, wilde ik
graag mensen met zulke problemen
helpen. Ik ben aan een reeks van
studies begonnen om zo de mensen op
een professionele manier te begeleiden. Zodoende ben ik als therapeute,
counselor en natuurgeneeskundige
gaan werken”, vertelt Theeuwen.
Volgens Theeuwen is het belangrijk

In augustus heeft provincie
Limburg de vergunning voor het NGB
verleend. Vereniging Behoud de Parel
heeft hiertegen een beroepsschrift
ingediend. De Raad van State zal
waarschijnlijk binnen een half jaar tot
een jaar beoordelen of de vergunning terecht verleend is. Tot die tijd
zit de vereniging niet stil. “We willen
niet dat het NGB komt, maar de kans
is klein dat de vergunning helemaal
afgewezen wordt. We merken dat er
vanuit de politiek ook steeds meer
weerstand komt tegen de megastallen, dus we blijven de politici goed

informeren over de gang van zaken.
Ook komt er in het najaar een onderzoeksrapport van de Landelijke raad
voor Volksgezondheid over de invloed
van de megastallen op de gezondheid
van mensen. Het is allemaal spannend en we moeten gewoon afwachten”, vertelt Paul Geurts van Behoud
de Parel. Provincie Limburg wil geen
reactie geven zolang de rechter nog
geen uitspraak heeft gedaan.
Het NGB zal uit 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij
en een mestvergistingsinstallatie
bestaan.

dat de therapeut de cliënt ook begrijpt.
“Als je de klachten die een cliënt heeft,
zelf niet hebt gehad, weet je niet hoe
die mensen zich voelen. Ik kan mensen
nu geruststellen, want ik kan laten
zien dat je weer opnieuw kunt starten,
ondanks mijn angstverleden. Het is
belangrijk dat ze weten dat ze van
het negatieve het positieve kunnen
maken. Dat zorgt voor heel veel kracht.
Vaak lukt dit ook bij mensen, dan vinden ze zichzelf toch weer terug. Dat is
fijn en dat geeft mij veel energie.”
Het valt Theeuwen op dat mensen
vooral in Limburg terughoudender zijn
met het vertellen van hun problemen.

Er ligt een soort taboe op. “Ik merk dat
ik hier in Sevenum veel cliënten heb
die meteen vragen: Ik ben toch niet
gek? Of dat ze bang zijn dat anderen
het weten. Ze praten er niet zo makkelijk over. Ik werk ook in Barendrecht
en daar heb ik meer mond-tot-mond
reclame, omdat mensen daar, denk ik,
opener zijn. Wat veel voorkomt, en dat
is niet alleen in Limburg, is dat als ik
het woord antidepressiva in de mond
neem mensen meteen bang worden
en weer zeggen: ik ben toch niet gek!
Het belangrijkste is dat mensen weten
dat het iedereen kan overkomen. Je
moet jezelf trouw blijven en niet doen
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Winterlapje

Gevuld met bloedworst en appel

100 gram € 1,25

Spaakhammetjes

100 gram € 1,35

Malse rund schnitzel

100 gram € 1,85

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

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wering van
spinnen
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Reserveer nu op www.DagjeMeerdal.nl

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
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Concerten in Norbertuskerk

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

Kerst volgens Herberg de Troost
De Norbertuskerk in Horst vormt in december het decor voor een reeks bijzondere concerten. Herberg de Troost
heeft namelijk tijdens de kerstdagen onderdak gevonden in dit voormalige parochiehuis.

MWellness
Naturelle body & beauty

Hotstone massage
60min.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

van € 45,- voor

€ 29,95
Over twee weken een mooie
jubileum aktie, houd de HALLO
in de gaten!

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

Melderslo tel:0613826789 www.mwellness.nl

Banket van de week

Christoffelvlaai
10.15
8.85
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Het is de eerste keer dat Herberg
de Troost, het muziekproject rondom
onder meer Tren van Enckevort en Jack
Poels, tijdens de kerst optreedt. Het
is ook de eerste keer dat de gelegenheidsformatie in een kerk speelt. Een
kwestie van één en één is twee, zegt
zanger Jack Poels. “De vorige concerten vonden in het voorjaar plaats. We
wilden graag weer samen muziek
maken, maar kwamen erachter dat
we alleen tijdens de kerstperiode plek
vrij in de agenda hadden. Zelf speelde
ik al langer met het idee om eens
een keer iets met een kerstverhaal
te doen. Uiteindelijk bleek dat we
in de Norbertuskerk terecht konden.

Passender kon het niet.”
Half augustus dook de band de
studio in om het bijbehorende album
op te nemen. Momenteel wordt daar
de laatste hand aan gelegd. Kerstliedjes
opnemen in de zomer? Geen probleem
zegt Tren van Enckevort. “Als je de
kerstbellen op het eerste nummer
hoort, kom je meteen in de stemming.”
Het wordt Kerstmis volgens een recept
van Herberg de Troost. “Er staan dan
wel enkele kerstliedjes op, maar eigenlijk kun je het album het hele jaar door
draaien”, is de mening van Jack. “Het is
onze soundtrack voor de kerst.”
De ruimte die de Norbertuskerk
biedt wordt optimaal benut. En het

orgel, dat nog aanwezig is in de kerk,
wordt tevens ingezet. “Voordeel is
dat het gebouw leegstaat”, zegt Fred
Houben van Witgoed en Van Bontewas,
die de organisatie op zich heeft genomen. “In eerste instantie hebben we
naar stallen gezocht. Maar er is niets
mooier dan een kerk voor een kerstvoorstelling. Er komen verschillende
podia en we kleden het geheel gezellig
aan. Het wordt heel sfeervol.”
In verband met het grote animo is
er een extra concertdatum toegevoegd:
donderdag 20 december. Kijk voor
meer informatie op www.herbergdetroost.nl
Foto: Laura Schapendonk

Wegens kleine verbouwing zijn wij op
maandag 22 oktober de hele dag gesloten
openingsaanbieding
Hamburgersnack met blikje Coca Cola

1.00

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING
NIEUW

DEFINITIEF ONTHAREN

Neem contact op voor een vrijblijvend
en kosteloos intakegesprek!

DWARSWEG 8 5964 PG METERIK 077 851 16 59
INFO@BEAUTEDEPRESTIGE.NL

Fanfare Hegelsom promoveert
Fanfare St. Hubertus uit Hegelsom promoveert naar de eerste divisie. Tijdens de concertconcoursen van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen op zondag 14 oktober heeft de fanfare de meeste punten behaald.
Hiermee promoveren ze van de tweede naar de eerste divisie.

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL

DONDERDAG 25 OKTOBER
VRIJDAG 26 OKTOBER
ZATERDAG 27 OKTOBER

MAGAZIJN
VERKOOP
EDINGEN
SPECIALE AANBIEL
ET
IN DE WINK M50
%*
T
TO
KORTINGEN

De overwinning kwam voor de
fanfare, die onder leiding staat van
Bart Partouns, geheel als een verrassing. “We hadden het niet verwacht.
Het zorgt wel voor voldoening na zo’n
concours. Het is die zondag ook erg
laat geworden, we hebben het goed
gevierd”, vertelt Mathieu Knops, voorzitter van de fanfare.

Met de overwinning en lof van de
jury keert de vereniging weer terug in
de eerste divisie. “We hebben eerder
in de eerste divisie gespeeld, maar
we hebben toen besloten om terug te
gaan naar de tweede. We hadden te
weinig leden om de muziekstukken
te bezetten. Het is zonde als je al die
moeite erin steekt en dan niet aan de

eisen voldoet. Over vijf jaar is er weer
een concours en dan kijken we wel of
we in de eerste divisie gaan spelen.
Misschien verbetert de bezetting, misschien verslechterd die. We zien het
tegen die tijd wel.”
De receptie voor de fanfare vindt
plaats op vrijdag 9 november in zaal
Debije in Hegelsom.
Foto: Jan Saris

JACKS
PANTALONS EN ROKKEN
VESTEN EN TRUIEN
BLAZERS
GILETS
BLOUSES EN SHIRTS

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

20,00
10,00
7,50
15,00
7,50
7,50

* tenzij anders aangegeven
08-10-12 13:08

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Ik zoek zo spoedig mogelijk een
studio/appartement te huur in Horst
of omgeving (± 15 km). Ik ben alleenstaand. Tel. 06 33 68 35 09.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
T.k. haagplanten o.a. laurierstruiken
1-2 m, en Ligustrum 80 cm.
Tel. 06 81 55 39 56.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Tai Chi, Chi Qong Ching-I Gedipl Leraar
Rep of China 06 19 58 59 04.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te Koop appelen zelf plukken
0,45 ct. per kilo.
Elstar en andere soorten.
Groot assortiment bloemen en planten.
P. v. Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo.
T. 06 53 13 01 32.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Welkom kleine

Met verslagenheid namen wij
kennis van het overlijden van
ons lid

Tijdens een bergwandeling met zijn vrienden in Berchtesgaden,
is mijn man, onze vader onverwacht overleden.

Herman Cox

Clim Parren

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle mogelijke
sterkte toe met dit verlies.
Bestuur en leden Wildbeheereenheid Horst.

echtgenoot van
Linda Bolten

Vullings Jeu
Uw overweldigende belangstelling was en is voor ons een grote steun.
Een speciaal dank je wel aan Muziekvereniging Eendracht.
Bedankt ook voor uw giften aan de Stichting ALS Nederland.
Door Vullings-Deckers, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 17 november
om 17.30 uur in de H. Oda kerk in Melderslo

Van 11.45 tot 12.30 uur is er in de Witte Hoeve ook gelegenheid
om persoonlijk afscheid te nemen van Clim.

Te Huur groot 6-persoons chalet
met centrale verwarming. Geheel
gemeubileerd en gestoffeerd,
3 slaapkamers, ruime woonkamer
en keuken. Broekhuizenvorst
Tel. 06 28 42 02 19. Huur 675 euro
excl.voorschot g.w.l.

Zelf bouwen? In het buitengebied?
Meteen starten dat kan, met 3.500 m2
aan ruimte. Voor 160.000 euro, met
de mogelijkheid voor meer of minder
grond. Interesse?
Voor de bouwtekening en de plaats
bel 06 53 91 96 44.

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

Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Nog enkele volledig ingerichte
Scandinavische chalets en luxe
bungalows aan het water. Beschikbaar
per direct. Parc de Witte Vennen,
Venray-Oostrum. Tel. 0478 51 13 22 of
www.wittevennen.nl

Start cursus: innerlijke groei
24 oktober, massagecursus 30 oktober.
Interesse? Info Jeannette 06 44 49 89 35
www.rebalancing-limburg.nl
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

12-10-2012

Broertje van Joep

Zoon van
Rik Lenssen en Jenny Smulders
Bondserf 20
5964 NZ Meterik

Zoon van
Sander en Ramona Cuenen
Americaanseweg 16
5961 GP Horst

Leonard, Jan
7 oktober 2012
Rob en Marianne Paulissen
Britt en Lynn
Pastoorsveld 59
5961 DT Horst

Randenrade 36
5807 BM Oostrum
De afscheidsbijeenkomst is zaterdag 20 oktober om 13.00 uur
in de Witte Hoeve, Gasstraat 5 te Venray. De begrafenis vindt
in kleine kring plaats op begraafplaats Boschhuizen te Venray.

Jur

Rob

Kinderen
Franny
Edwin & Pascalle Cremers

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
kaarten, bloemen en andere blijken van medeleven die wij
ontvingen na het overlijden van mijn man, ôzze pap en opa,

Geboren op 13 oktober 2012

Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon
en ons broertje

5 december 1951
† 14 oktober 2012

Bram

Ons wondertje

INDY

is geboren op
7 oktober 2012
Zusje van:
Kyle, Merel, Dennis en Remco
Dochter van:
Harrie van Raaij en
Clarissa van Helden
Van Vlattenstraat 67
5975 SE Sevenum

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Te koop gevraagd 4.000 kilogram
voederbieten.
Tel. 0478 69 15 12.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Diervoeders, vogelzaden en
vogelbenodigdheden tegen
scherpe prijzen. Eigen bezorgservice.
Vogelhal ons Vogelke Gochsedijk 98a
Siebengewald. Tel: 06 51 76 21 36
www.vogelhalonsvogelke.nl
Opruiming: diverse tweedehands
fietsen te koop.
Info 06 30 43 19 16.
A3aans Fietsshop Horst.
&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Voor de mensen die geen rouwkaart ontvangen,
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Op zondag 14 oktober is overleden

Clim Parren
lid van de directie van het Dendron College
Clim Parren heeft vanaf de start van de school in 1995 heel
veel bijgedragen aan ons ideaal van de ‘persoonlijke school’.
Uniek en groots is hij in zijn zorgende taken voor medewerkers
en leerlingen.Maar nu is hij niet meer. Dat is een grote schok
voor de hele school.

Namens personeel en leerlingen van het Dendron College.
Jan-Hein de Wit
rector
Horst,16 oktober 2012

Industriedeuren/garagedeuren,
zowel electronisch als handbediend,
div. kleuren, af fabriek. Zelf montage
of gemonteerd. Scherp geprijsd.
Tel 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Actie
Super viooltjes in vele kleuren.
Dit weekend € 0,25. Tevens sierfruit,
heide en chrysanten.
H.Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Grafmonumenten
en restauratie

cafÉ

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

F

terras

F

z alencent rum

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

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

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

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
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Starters in de regio
Keepersschool Maas en Peel
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Keepersschool Maas en Peel
Maurice Bouten
Steijvershorst 6
Kronenberg
06 10 86 76 36
ks.maasenpeel@gmail.com
www.keepersscholen.nl (button Maas en Peel)
sport
01-07-2012

Activiteiten
Professionele keeperstrainingen: wekelijks op zondagochtend, het hele jaar door in de
regio en daarbuiten.
Keeperskampen in Duitsland
(zomerstop) en Spanje (winterstop). Intensieve indoorclinics in
Nederland en Duitsland in de
winterstop.
Doelgroep
Voornamelijk jeugdkeepers
tussen de 6 en 18 jaar, maar
clinics zijn ook voor senioren en
keeperstrainers die extra
oefening en tactische en technische vaardigheden kunnen
gebruiken.
Onderscheidend vermogen
Gecertificeerde trainers met
ruime ervaring in de Jupiler
League laten met hun enthousiasme de kinderen trainen en

stappen maken op hun eigen
niveau. De groepen varieren van
uitgebreide basisgroep tot aan
geavanceerde gevorderdengroepen bij de jeugd. De senioren
kunnen ook getraind worden op
spelinzicht, snelheid en coaching
in het team.
We hebben ook observatieen beoordelingsinstrumenten die
we kunnen inzetten om de
keepers mentaal sterker te
maken en te leren omgaan met
tegenslagen in de training of
wedstrijd.
De gebruikte ProGoalmethode sluit ook prima aan bij
kinderen met motorische,
cognitieve of concentratieproblemen omdat de trainingsvormen
bij elke keeper passen en de
sturing en coaching vanuit
positief oogpunt is; elke keeper
gaat op zijn eigen niveau in zijn
eigen tempo vooruit.

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

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur in buitengebied van Horst
vrijstaande woning.
Voor inlichtingen tel. 06 21 55 38 67.
AANBIEDING!!!
LEI PLATAAN/LINDE Nu voor € 52,50
DAK PLATAAN Nu voor € 55,00
e.a. (lei-dak-zuil) bomen
Hortensia’s (130 srt), Buxus
v.a. € 0,50, taxus v.a. € 1,60,
Coniferen, Laurier.
OPRUIMING!!! div. heesters,
klimplanten en hortensia’s nu v.a. € 2,00
div. vaste planten v.a. € 1.00
alleen eigen voorraad en op=op
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83
Te koop bonte bentheimer vlees,
het buiten varken. Porties 20 of 40 kg.
Voor info en bestelling 06 17 21 89 33.
Fam. Klomp America.

Te Koop deel prachtige
woonboerderij met grote schuur.
In 2006 gerenoveerd. Unieke kans!
Vaste prijs € 225.000,Langevenseweg 2 Melderslo.
Voor info tel. 06 45 03 02 57.
Gezocht!
Gemotiveerde mensen met ambitie
en goede sociale vaardigheden, die
graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of bel: 06 27 02 17 83.
Te huur opslag/bedrijfsruimtes.
200m2 per ruimte, vorst- en stofvrij,
alles verhard, rolpoort etc.
info: 06 53 76 96 98.
Te koop: Verse groente en fruit.
De Grunte Garage Broekhuizen,
Helmissenstraat 34.
Open ma-wo 13.30-18.00 uur, vrijdag
10.00-18.00 uur, zat 10.00-14.00 uur.
Pedicure Angeli.
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. 077 398 83 42.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

SPECULAAS UIT GROOTMOEDERS TIJD VERS VOOR U GEBAKKEN.
4 DUITSE SNITTBROODJES + 1 GRATIS !
(ook voorgebakken)

ALLE OPEN VLAAIEN E8.50
(keus uit: abrikozen /kersen /appel of
een COMBINATIE van 2 smaken.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

Kempen Nieuwsmedia bedankt de bezorgers van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas graag met een
presentje. Iedere bezorger ontvangt een waardebon van John’s Foodstore in Horst. De eetgelegenheid
gaat zich op een breder publiek richten. “We zijn nu weer een jaar bezig na de verbouwing. We zijn met
frietjes groot geworden. Daarna zijn we ons gaan toeleggen op belegde broodjes en nu worden koffie en
gebak aan het rijtje toegevoegd. Dit vooral met het oog op het oudere publiek. We merken namelijk, dat
we naast jongeren, ook meer oudere gasten krijgen”, vertelt Wiel van den Boogaard, eigenaar van John’s
Foodstore. Op de foto poseert hij met de bezorgers Gideon, Aniek en Judith.

Gratis Cursus tablet gebruiken
Steeds meer mensen hebben interesse in het kopen van onlinegoederen. Ook onder de ouderen stijgt
deze interesse.
Om ze wegwijs te maken met
de onlinewereld verzorgen onder
andere Munckhof Groep, De Zorggroep
en Rabobank Maashorst een gratis
cursus tablet gebruiken. Deze cursus

- FotograFie
- PasFoto’s
- aFdruk
service

kunnen binnen 30 tot 45 minuten
kennismaken met moderne digitale
diensten, zoals online boodschappen
doen. Deze cursus wordt op de beurs
drie keer per dag aangeboden.

vindt plaats tijdens de Familiebeurs
in Venray die van vrijdag 19 tot en
met zondag 21 oktober plaatsvindt in
de Evenementenhal. De deelnemers
aan de gratis cursus tablet gebruiken

VOOR IEDERE DAG OF EEN SPECIALE GELEGENHEID
SIERADEN ENIG IN HUN SOORT

- camera’s
& acc.
- inlijsten
- drukwerk

AADD
SAN SIER

ESIGN

Kijk ook in !
op
onze websh

• handgemaakte unieke
sieraden
• echte zilveren ringen
• workshops
• sieradenparty
• kinderfeestjes
• cadeaubonnen

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Banden - Accu’s - Carwash

Sieraden kunnen helemaal
naar wens worden samengesteld

Het adres voor alle
banden en accu’s.

Varilux najaarscampagne
Nusseleinstraat 25, America, T 077 - 464 15 18

www.bartseuren.nl

www.san-sieraaddesign.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Bij aankoop
een paar
Variluxvannajaarscampagne

Varilux glazen

Bij
aankoopuvan
paar
ontvangt
heteen
kookboek

Varilux
glazen
‘Koken
in

Varilux najaarscampagne

ontvangt u het kookboek
Horst
aan de
Maas’
‘Koken
in
Bij aankoop van een paar

Horst
aanglazen
de Maas’
Varilux
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Horst aan de Maas’

.

r 2012

r t/m

ktobe

e
vemb
30 no

08

winkel&bedrijf
nieuws

18
10

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Rozenkwekerij van der Hulst
gefeliciteerd met jullie nominatie!

www.cogaszuid.nl

Asten

t de nominatie
Sjaak, van harte gefeliciteerd me
aan de Maas 2012!
voor de ondernemersprijs Horst

burg.nl

Groesweg 7, Maasbree, www.elektrolim

Gefeliciteerd Van der Hulst!
5720 AB Asten | www.cogaszuid.nl
Cogas Zuid B.V. | Postbus 72 |

Samen maken wij werk van leren

edig en feliciteert
Flynth onderschrijft de nominatie voll
mee van harte.
Van der Hulst Rozenkwekerijen hier

CITAVERDE College Horst

lo
Mgr. Zwijsenstraat 2 - 5914 AJ Ven
.nl
ynth
w.fl
Tel: (077) 354 86 99 - ww

www.citaverde.nl

ulst
Van der H kerijen
e
Rozenkw
erd
gefelicite minatie
o
met uw n ucces!
en veel s

Peperstraat 47
5975 BT Sevenum
T 077 - 4671420
info@cd-engelen.nl
www.cd-engelen.nl

| websites | drukwerk
communicatie | advies | ontwerp

Brinkman feliciteert
v.d. Hulst rozenkwekerijen

met haar nominatie voor de
aan de Maas
ondernemersprijs Gemeente Horst
KONINKLIJKE

Brinkman Agro BV - L.J. Costerstraat 48 - 5916 PS

Venlo - Email: venlo@brinkman.nl

Energie- en klimaatsystemen
u w . c o m
w w w . k a s s e n b o

Tel: 077-398 51 00
info@vtihorst.nl

Handelstraat 3
5961 PV Horst

Schildersbedrijf Wim Peeters

B-E De Lier feliciteert
SJAAK VAN DER HULST
met de nominatie voor
ondernemersprijs 2012

Wij feliciteren rozenkwekerij van
met hun nominatie

der Hulst

.wimpeeters.nl
t | wwwpeet
ers

Americaanseweg 74 | 5961 PD Hors

wim

kleur je leven

delier.nl

Simonsstraat 33A, Sevenum, www.b-e

Gefeliciteerd met jullie nominatie!
Sjaak , súper gefeliciteerd
met je nominatie!
www.vissersolie.nl
399 92 00
Stationsstraat 90 Horst (077)

T (077) 398 12 16
Afhangweg 9 5961 EA Horst •
nl
ens.
nisk
www.loonbedrijfjen

Sjaak van der Hulst
Van der Hulst Rozenkwekerijen te Meterik
met de nominatie voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012
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Ad ve rtorial

Mega Herfst
Kinderspektakel
Modecentrum Frans Theelen in Horst organiseert in samenwerking
met attractiepark Toverland het Mega Herfst Kinderspektakel. Het
spektakel vindt plaats tot en met zondag 21 oktober.
Tijdens het Mega Herfst
Kinderspektakel wordt er een modeshow gehouden, waarbij modellen
de nieuwste trends presenteren. Bij
besteding van een bepaald geldbedrag aan kinderkleding ontvangt

men een gratis toegangsbewijs voor
attractiepark Toverland. Verder is er
de mogelijkheid om met Snuffy de
Hond op de foto te gaan.
Voor meer informatie kijk op
www.mooidemooistemode.nl

Ad ve rtorial

Open dagen Weer-U-Zon
Weer-U-Zon is verkozen tot toppartner van Stobag, een Zwitserse
producent van zonwering. Tijdens de open huis-dagen op vrijdag en
zaterdag kunnen bezoekers zich uitgebreid laten informeren over deze en
andere producten.
Met name de serrezonwering van
Stobag is volgens Weer-U-Zon
toonaangevend. Daarom is ervoor
gekozen om Stobag zon-beschermingsystemen op te nemen in het
assortiment. Tijdens de open dagen is
er een speciale actie voor degenen
die kiezen voor een Stobag-product.
Sinds kort is bij Weer-U-Zon tevens de
TaHoma Box verkrijgbaar.
Hiermee kunnen rolluiken,
verlichting, verwarming of alarm via
smartphone, tablet of pc bediend

Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Een kwekerij op rozen
Als het begrip familiebedrijf ergens op van toepassing is, dan is het wel op de rozenkwekerijen van Sjaak van
der Hulst. In 20 jaar heeft Van der Hulst met zijn vrouw, drie zoons en zijn dochter in Meterik een florerend bedrijf
weten neer te zetten. Nu is hij genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
Het begon in het Zuid-Hollandse dorp Den Hoorn,
waar hij samen met zijn vrouw Cleta 17 jaar lang rozen
kweekte. In 1992 verhuisde Van der Hulst zijn bedrijf naar de
Hazenkampweg in Meterik. In tegenstelling tot Zuid-Holland
was hier wel de ruimte om de rozenkwekerij uit te breiden,
voor hemzelf en later voor de dochter en drie zoons van
Sjaak en Cleta.

Wij willen graag de mensen
kennen die voor ons werken
De kwekerij van Van der Hulst in Meterik had in het
begin een oppervlakte van 15.000 vierkante meter, maar
al snel werd die omvang verdubbeld. Die 30.000 m2 is niet
zonder reden gekozen door Sjaak van der Hulst. In de loop
der jaren zijn er nog twee kwekerijen van dezelfde omvang
bijgekomen, waardoor nu alle drie de zoons van Sjaak een
eigen afzonderlijke kwekerij onder hun hoede hebben. De
drie bedrijven hebben samen 75 mensen in dienst. Van der
Hulst: “In de tuinbouw willen veel bedrijven alleen maar
groter en groter worden en moeten ze wel met inleenarbeid
gaan werken. Met wisselend personeel ben je misschien wel
flexibeler, maar wij willen graag de mensen kennen die voor
ons werken en dat werknemers onderling wat met elkaar
hebben. Dat kan met een oppervlakte van 30.000 m2”, aldus
Van der Hulst. Die sterke band met het personeel blijkt uit
het aantal dienstjaren van enkele werknemers die al vanaf
de start in Meterik voor het bedrijf werken. Het lijkt een
tegenstelling, maar voor Sjaak van der Hulst zorgen die lange
dienstverbanden juist voor flexibiliteit. “We kunnen met een

gerust hart een dagje weg, zonder dat alles op zijn kop staat.
Bovendien zijn de mensen in de loop der jaren ongemerkt
heel wat waard geworden voor het bedrijf. Als het personeel
regelmatig wisselt, moet telkens alles weer opnieuw worden
aangeleerd. Dat kost veel tijd.”
Volgens de Meterikse rozenkweker betaalt dat zich ook
terug op de veiling. “We zijn afhankelijk van onze naam aan
de veiling. Een product dat iedere dag dezelfde kwaliteit
heeft, is betrouwbaar voor een koopman. Met inleenarbeid is
het moeilijk om iedere dag die kwaliteit te bieden.”

Onze winkel heeft een omzet
waar een gemiddelde winkelier
jaloers op zou zijn
Hoewel Van der Hulst stabiel draait met zijn kwekerijen
heeft de rozenteelt in Nederland het moeilijk. In de afgelopen jaren is de oppervlakte van kassen waar rozen worden
gekweekt sterk teruggelopen, met name door concurrentie
uit lagelonenlanden als Kenia en Ethiopië. Sjaaks antwoord
op die ontwikkeling zoekt hij in diversiteit. “De meeste
rozenkwekers kiezen voor de populaire kleuren rood en wit.
Wij kweken juist veel verschillende kleuren en zijn steeds
bezig met het ontwikkelen van speciale rassen.”
Welke rassen aanslaan, wordt uitgetest in de winkel bij
de kwekerij, die wordt gerund door Sjaaks vrouw Cleta. “In
die winkel verkopen we geen boeketten of bloemstukken,
gewoon rozen. Dat werkt, want we hebben een omzet waar
een gemiddelde winkelier jaloers op zou zijn.”

worden. De TaHoma interface is aan
te sturen via draadloos internet. Het
fungeert over drie frequenties, bevat
een codering tegen inbraak en is
toepasbaar in bestaande woningen,
zonder al te ingewikkelde bekabelingen. Weer-U-Zon is in Noord-Limburg
de enige dealer van dit product.
Naast zonwering en rolluiken
levert Weer-U-Zon al meer dan 30 jaar
vakwerk in aluminium/kunststof
systemen voor nieuwbouw en
renovatie.

Klanten Albert Heijn
doneren 450 euro
aan Peelkabouters
Klanten van Albert Heijn Horst hebben middels de ‘kermismuntenactie’
450 euro gedoneerd aan stichting De Peelkabouters.
Van 5 tot 26 september ontvingen
klanten van AH Horst bij elke 15 euro
aan boodschappen een munt. Naast
korting op de kermis konden klanten
er ook voor kiezen om deze munt aan
De Peelkabouters te doneren.
Stichting De Peelkabouters is in
1997 opgericht en heeft als doel geld
inzamelen voor goede doelen die
bijdragen aan het dagelijks geluk van
(vooral) zieke kinderen. Het motto

van deze stichting is dan ook: “Geluk
zoeken heeft alleen maar zin, als je
het doet voor elkaar en niet om het
gewin.”
De cheque van 450 euro is op
vrijdag 12 oktober uitgereikt door
supermarktmanager Hilco Janssen aan
vicevoorzitter Marleen van Deijnen
en de voorzitter van het wijsneuzencomité Rob Seuren van stichting
De Peelkabouters.

Ondernemerscafé
Centrum Management
Horst centrum
Centrum Management Horst centrum organiseert op maandag
22 oktober om 19.30 uur een Ondernemerscafé in De Lange Horst.
Het thema dat deze avond centraal staat, is Ontwikkelingen en Trends in
de retailmarkt in Nederland.
Tijdens het Ondernemerscafé
wordt een presentatie gehouden door
Karel Trommelen, managing partner
bij DTNP. Hij gaat in op de laatste
trends en ontwikkelingen op het
gebied van detailhandel, horeca en
winkelcentra. Na de presentatie is er
een forumdiscussie die geleid wordt
door Geert van den Munckhof. Hij
leidt de discussie met de aanwezigen

aan de hand van de presentatie van
Karel Trommelen. Hij betrekt daarbij
ook actuele onderwerpen voor Horst
centrum, zoals koopzondagen 2013,
de kermissen en de ontwikkelingen
en uitbreiding van Interchalet.
Het Ondernemerscafé is open voor
ondernemers en vastgoedeigenaren
in Horst centrum en iedereen die zich
betrokken voelt bij Horst centrum.
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GEPLUKT Patty Kleeven

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.

verschillende dorpen gewoond, maar
in Horst bevalt het toch het best.”

Bootcamp past bij me

Koken met

Randy

Kokos
koekjes
Benodigdheden:
· 500 gram suiker
· 250 gram kokosschaafsel
· 225 gram eiwit
· 50 gram bloem
· 1 stuk snoeppapier

Bereiding:
• Doe de suiker, kokosschaafsel en
het eiwit in een pan;
• maak de massa al roerende warm
tot ongeveer 70 graden Celsius;
• voeg de bloem toe, verhit de
massa nog 4 minuten tot de
bloem gaar is;
• laat de massa afkoelen;
• leg het velletje snoeppapier op
een bakplaat en draai mooie
ronde balletjes van de massa;
• leg deze op het snoeppapier en
druk het licht aan;
• bak de koekjes op 180 graden
Celsius, ongeveer 10 minuten
totdat ze mooi goudbruin zijn.

Met een achternaam als Kleeven rol je in Horst al snel het kappersvak in. Zo ook Patty Kleeven.
Zij wordt deze week Geplukt.
Je Barbiepop als kappersmodel
gebruiken, het zal voor veel meisjes
herkenbaar. Ook Patty Kleeven begon
zo haar carrière als kapster. “En mijn
broer Jeroen moest het vroeger ook
regelmatig ontgelden. Dan knipte ik
bij hem de haren. Nee, die maakte
daar niet zo’n probleem van. Mijn
vader trouwens ook niet. ”Als 17-jarige
begon Patty in de kapperszaak van
haar vader Peet. “Mijn vriendinnen
gingen na de middelbare school bijna
allemaal een zorgopleiding volgen.
Daar baalde ik toen wel van. Maar dit
vak past echt bij mij, ik ben blij dat ik
voor de kappersschool gekozen heb.
Dat zit toch in het bloed. En nu werk ik
al 20 jaar samen met mijn vader. Dat
gaat heel goed.” Mensen beseffen niet
altijd wat er allemaal bij het kappersvak komt kijken”, vertelt ze. “Ik volg

regelmatig cursussen om bij te blijven
en heb de opleiding tot kleurspecialist
gevolgd. Kapsels zijn, net als kleding,
mode gerelateerd. Dan is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van wat
er speelt. Je moet de mensen goed
kunnen adviseren.”

Plezier maak je zelf
Het leven van Patty draait echter
niet alleen maar om haren en kapsels.
Samen met haar vriend Yordan is ze
regelmatig op een terrasje in Horst te
vinden. “We vinden het heel gezellig
om in Horst ergens iets te drinken of
eten. Maar ik geef toe, dan let ik soms
nog op welke kapsels mensen hebben.
Dat gaat automatisch”, lacht ze. “Nu
het Wilhelminaplein is opgeknapt kun
je er leuk zitten. Horst gaat vooruit, dat
kun je merken. Zeker nu het centrum

Varkensfiletlapjes
4 stuks € 5.50
“VARKENSVLEES MET ECHTE SMAAK”

4 speklapjes + 500 gram varkenspoulet
samen € 7.50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

AH t
Horsar
1 ja

Sudoku

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

3
6

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Crist Coppens

BONUS
PUZZEL
6

Eet u smakelijk!

aangepakt is. We hebben nu een leuk
horecaplein. Je hoeft helemaal niet ver
weg te gaan om lekker te genieten.
Plezier maak je toch zelf. Ik heb in

Aanbieding geldig t/m
zaterdag 20 oktober 2012

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Sinds januari doet Patty tweemaal
in de week aan bootcamptraining.
“Dat is een work-out geïnspireerd op
oefeningen uit het leger. Alles vindt
in de buitenlucht plaats en je maakt
gebruik van dingen die je in de natuur
tegenkomt. Houtblokken, bankjes en
zo. Heel afwisselend, pittig ook, maar
ontzettend leuk. Ik heb diverse sporten
gedaan, ik ben al snel ergens op
uitgekeken. Maar dit past echt bij me.
We trainen in een klein groepje, dat is
fijn, zo leer je elkaar ook goed kennen.
Ja, we trainen ook als het slecht weer
is. Regen, vriezen, het maakt niets uit.
Het gaat altijd door. En als je na een
training in de regen thuis warm kunt
douchen, is dat ook wel lekker. Door
mijn werk zit ik sowieso de hele dag
binnen, dan is het wel fijn wanneer je
buiten kunt sporten.”
Waar Patty ook van kan genieten is het 3-jarig dochtertje van haar
broer. “Yordan en ik passen af en toe
op, zodat haar ouders ook eens een
keer uit kunnen gaan. Dat is altijd erg
gezellig en we hebben dan veel plezier
samen.”
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Gratis Roomboter
Appeltaartje t.w.v. € 4.29

bij aankoop van € 25,- of meer
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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opinie 11

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

Ingezonden brief

Koopzondag
Meer en meer koopzondagen in Horst. Niets op tegen. Steeds
schrijven, dat de kerkdorpen ook leefbaar dienen te blijven. Is nodig.
Een koop zondag is een koop zondag, niet meer en niet minder. Ik vraag
me echter af waarom daar zulk een “kermis” omheen gebouwd moet
worden.
Waarom tiroler kapellen en alle
mogelijke activiteiten, die publiek
wegtrekken uit de kerkdorpen, als
daar ook iets wordt georganiseerd. Op

n :
va nd
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een normale winkeldag wordt er ook
niet zo’n poespas omheen gebreid. Als
een koopzondag alleen rendabel kan
zijn als zo het publiek getrokken moet

Wijn topper: Lastone

worden, heeft hij geen bestaansrecht,
denk ik.
Afgelopen zondag was in
Streekmuseum De Locht weer de
jaarlijkse champignondag, vooral voor
kinderen waren er activiteiten op touw
gezet.
Deze dag was al bijna een jaar
bekend. Ik denk dat Horst Promotion
voor de gehele gemeente zou moeten

IGT Veneto

Sterwinnaar in de wijnalmanak 2013. Gemaakt van de
Italiaanse druivensoorten Corvina, Rondinella en Croatiana.
De wijn wordt 12 maanden gelagerd op eiken vaten.
Donkerrood van kleur, aroma’s van kersen,
Actieprijs oktober
Per
pruimen en een ondertoon van hout in
fles
de geur. De smaak is heerlijk vol. Mooie
Doosprijs
afdronk en soepele tannines. Dit moet
u geproefd hebben.

€ 6,95
€ 40,-

10
merken
bokbier

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

werken. Zou het misschien goed zijn
als de diverse organisatoren eens
de koppen bij elkaar steken en met
elkaars activiteiten proberen een
beetje rekening te houden. Komt
iedereen ten goede.
Blijven ook de andere kerkdorpen
leefbaarder.
Jan Huys,
Broekhuizen

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

Cateringservice

Energiezuinig wonen

Jolanda Pouwels

Bezoek de informatieavond
donderdag 25 oktober
In ‘t Gasthoes in Horst vindt donderdag 25 oktober de gratis en vrijblijvende
informatiebijeenkomst plaats (Duurzaam Horst a/d Maas). Start 19:30 uur,
zaal open vanaf 19:10 uur. U ontvangt tips, informatie over de subsidies en
duurzame leningen. Aanmelden via info@kiesgroenlicht.nl
www.kiesgroenlicht.nl/horst

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Bespreking Poll week 40

Vrijwilligerswerk in derdewereldlanden is druppel op gloeiende plaat
Na je studie enkele maanden helpen in een vrijwilligersproject is erg
populair. Je ziet iets van een land en doet tegelijkertijd wat voor een ander. Of
gaan we hiermee voorbij aan de eigen kracht van de mensen? Biedt dit wel
een structurele oplossing? Vrijwilligerswerk is niet meer dan een druppel op een
gloeiende plaat. Dit was de stelling van week 40. Ruim driekwart van de stemmers was het hier mee eens. Wellicht dat het avontuur van de vier Dendronleerlingen hier nog effect op heeft gehad. Zij waren in het kader van een project

naar India afgereisd, maar werden bij de douane tegengehouden. Een van de
stemmers reageerde namelijk dat India nu op zijn zwarte lijst staat.
Een andere reactie kwam van een inwoner van Horst. Hij of zij heeft een
tegengestelde mening: “Iedere hulp in een ontwikkelingsland is dankbaar werk,
en je krijgt respect en het wordt erg gewaardeerd, en je ziet dan pas met je
eigen ogen hoe goed we het hier hebben.” Van de overige stemmers was 24%
het hier mee eens.

Beeldbepalende gebouwen
moeten koste wat kost behouden worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In de Norbertuskerk in Horst vindt in december een reeks concerten plaats.
Daarna wordt het voormalige kerkgebouw waarschijnlijk een school. Zo blijft
een markant bouwwerk behouden voor de toekomst. In de gemeente Horst
aan de Maas zijn in het verleden veel oude panden gesloopt ten behoeve van
nieuwbouw.
Initiatieven die er voor zorgen dat leegstaande gebouwen toch gebruikt

worden en wellicht een nieuwe bestemming krijgen, moeten daarom alleen
maar worden toegejuicht.
Aan de andere kant kun je je afvragen of dat wel nodig is. Moeten we
panden, die misschien al jaren leegstaan en langzaamaan vervallen, wel willen
behouden? Opknappen kost alleen maar geld. Nieuwbouw is veel beter. Wat
vindt u? Moeten we beeldbepalende gebouwen koste wat kost behouden?

Uitslag vorige week (week 41) > Je kunt jeugd niet vroeg genoeg bij de politiek betrekken
> eens 62% oneens 38%

Marieke
ment...
Ndrzk wst t dt w gn klnkrs
ndg hbbn m n tkst gd t knnn
lzn.
Kunt u het voorgaande
makkelijk lezen? Er stond:
onderzoek wijst uit dat we
geen klinkers nodig hebben om
een tekst goed te kunnen
lezen. Met een sjiek woord
noemen we dat in de taalkunde redundantie. Dat
betekent dat bepaalde taalcomponenten overbodig zijn
voor informatieoverdracht. Zo
kunnen we bijvoorbeeld letters
door elkaar husselen en dan
snappen we nog wat er staat,
zolang de begin- en eindletter
maar op de goede plek staan.
Unirevsiteit is fout, maar
iedereen snapt dat hier
universiteit staat.
Interessant niet waar? Maar
wat levert zo’n onderzoek ons
nou eigenlijk op? Dat het niet
nodig is spel- of schrijffouten uit
een tekst te halen, mensen
snappen toch wel wat je
bedoelt? Misschien moeten we
de spellingsregels dan maar
helemaal afschaffen. Nog een
voorbeeld. Naast de gewone
Nobelprijzen, worden ook elk
jaar de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Dit zijn prijzen voor
onderzoeken waarvan je denkt:
wat is hier eigenlijk het nut van?
Zo ging in 2012 de Ig Nobelprijs
voor psychologie naar onder
meer twee Nederlanders die het
volgende hadden ontdekt: ‘Leun
naar links en de Eiffeltoren lijkt
kleiner’. Klopt helemaal. Geen
speld tussen te krijgen. Niet
alleen de Eifeltoren lijkt kleiner
trouwens. Je kunt het met elk
ander gebouw proberen. Leuk,
als je dan toch in Parijs bent en
je weet niet wat je moet doen.
“Zullen we naar het Louvre
gaan, de Mona Lisa bekijken?”
“Nee, we kijken hoe de
Eiffeltoren er uit ziet als we naar
links leunen. En vervolgens
leunen we naar rechts.
Misschien zit daar wel verschil
in.” “Ja, dat gaan we doen!”
Tja, wat moet je daar nu van
denken? Het zijn vaak grappige
onderzoeken, dat geef ik toe.
Maar eigenlijk zie ik veel liever
dat hun geld en tijd naar echt
relevante onderzoeken gaan.
Een medicijn tegen bijvoorbeeld
aids is tenslotte nog niet
gevonden.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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De raadsvergadering van 9 oktober 2012
Op dinsdag 9 oktober 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Burgerpodium
Na aﬂoop van de Wegwijsdag - met het thema
Jeugd & Alcohol - presenteerden enkele leerlingen van het Dendron College het project ‘6 bier,
één coma’ aan de gemeenteraad. Dit project
kreeg de meeste stemmen tijdens de jeugdraadsvergadering.
Mevrouw Zanders vroeg aandacht voor de
medemens zonder werk en het belang van
opleiding daarbij. Ook vroeg ze aandacht voor
www.tientjes.net en gaf de raad de suggestie
mee om een zogenaamde inkomenskaart te
introduceren (een overzicht met daarop de
belangrijkste landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen).
Decentralisatie jeugdzorg
Het Rijk draagt vanaf 1 januari 2015 de jeugdzorg (jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg, gesloten
jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming
en zorg voor licht verstandelijk gehandicapt
jeugd) over aan de gemeenten. Op 26 juni 2012
stelde de raad het projectplan vast. Er was
raadsbrede steun voor de visie op de decentralisatie van de jeugdzorg.
Streekomroep Reindonk
Op 10 december 2012 verloopt de toegewezen
uitzendtermijn voor de stichting Streekomroep
Reindonk. De raad adviseerde positief aan het
Commissariaat van de Media over de aanwijzing van de stichting Streekomroep Reindonk
als de lokale publieke media-instelling.
Evaluatie afvalinzameling
Op 1 januari 2012 voerde HadM een nieuw
systeem van afvalinzameling in. Om het nieuwe
systeem te evalueren heeft de raad op 15 mei
2012 evaluatiecriteria vastgesteld. Het voorstel
aan de raad was om de evaluatie van het
nieuwe systeem van afvalinzameling vast te

stellen. Tijdens het burgerpodium sprak de heer
Cox de raad toe namens Rood (jongerenorganisatie SP) over de nieuwe afvalinzameling. Hij
was van mening dat de gemeente zelf het goede
voorbeeld moet geven door ook in het gemeentehuis afval te scheiden. Hij overhandigde daartoe
een memoryspel. Wethouder Op de Laak gaf
aan dat de voorbereidingen daarvoor inmiddels
in gang gezet zijn (scheiden papier en plastic).
PvdA-PK en SP ondersteunden de mening van
Rood. Deze partijen willen daarin nog een stapje
verder gaan door ook in de openbare ruimte
(alle kernen) de mogelijkheid voor gescheiden
afval aan te bieden.
D66 en CDA gaven complimenten aan de
inwoners van HadM voor de manier waarop de
inwoners met het nieuwe afvalsysteem omgaan.
Alle partijen waren tevreden over de behaalde
resultaten. Unaniem stelde de raad de evaluatie
van het nieuwe afvalsysteem vast.
Politiebeleidsplan
Door de nationalisering van de politie gaan de
politiekorpsen Limburg-Noord en Limburg-Zuid
op in één regionale politie-eenheid Limburg.
In elke regionale eenheid wordt eens in de vier
jaar een beleidsplan vastgesteld door alle burgemeesters en de hoofdofﬁcier van justitie.
De raad stemde unaniem in met het concept
beleidsplan politie Limburg 2013-2014.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.
nl kunt u de videobeelden van de raadsvergadering bekijken. Dat kan al daags na de
betreffende vergadering. Nadat het verslag van
de vergadering is vastgesteld (in de volgende
vergadering), kunt u de vergadering in het
digitale archief raadplegen als videobestand en
ook als schriftelijk verslag.

Zes bier, één coma

Succesvolle Wegwijsdag jongeren
Op dinsdag 9 oktober vond in het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM) voor de
zevende keer de Wegwijsdag - thema Jeugd
& Alcohol - plaats. Vijftig vmbo-leerlingen
van het Dendron College uit HadM kwamen
in aanraking met de lokale politiek. In de
jeugdraadsvergadering kreeg het project
‘Zes bier, één coma’ de meeste stemmen.

Er waren zes jeugdfracties die de opdracht
kregen om beleid te ontwikkelen voor een
project gericht op Jeugd & Alcohol. Ze gingen
de confrontatie aan met politici, ambtenaren
en belangenorganisaties. Vervolgens werden
de diverse projecten gepresenteerd in de
jeugdraadsvergadering. En net als in een
normale raadsvergadering werd er na het
debat over de verschillende projecten gestemd. De meeste stemmen waren voor
‘Zes bier, één coma’.
Na de jeugdraadsvergadering presenteerde
een aantal leerlingen dit winnende project in
de normale raadsvergadering.
Zes bier, één coma
Met het project ‘Zes bier, één coma’ willen de
leerlingen van het Dendron College schokkende, informatieve reclame maken over
alcoholgebruik en de gevolgen daarvan. Het
doel is om jongeren te waarschuwen voor het
gevaar van té veel alcohol. Voor de uitvoering
is een bedrag van € 1.250 beschikbaar.

De vmbo-leerlingen van het Dendron College ontvingen
uit handen van burgemeester Van Rooij de cheque voor
het project 'Zes bier, één coma'.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek, die elke twee weken verschijnt, zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die volgens de gemeente bij de gedachte WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas.
WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas gaat over mensen. Mensen die elkaar op een of
andere manier helpen, er voor elkaar zijn en ervoor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen
in Horst aan de Maas. WIJ.. zo doen wij dat in Horst aan de Maas dient ter inspiratie en als mooie
aanleiding voor een goed gesprek over wat u en jij zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Zoeken en zorgen voor verbinding
Ruud Baltussen kwam uit interesse vaak luisteren bij de Dorpsraad in America. Hoewel hij geen
lid is, maakt hij zich sterk voor de leefbaarheid binnen America. Zo gaf hij computerles aan
ouderen en is betrokken bij een cliëntenraad in oprichting. “Ik wil graag op de hoogte blijven
van wat er allemaal gebeurt in het dorp. Zodoende kwam ik vaak bij de vergaderingen luisteren.
En als het dan over interessante onderwerpen gaat, kom je vaker. Zo rol je er vanzelf in.”
Sinds drie maanden is Ruud betrokken bij
de groep mensen die nadenkt over een
soort van cliëntenraad voor America. “Het is
niet de bedoeling dat zo’n cliëntenraad een
doorgeeﬂoket wordt waar mensen hun klacht
kunnen neerleggen. We willen juist zorgen
voor verbinding. Verbinding tussen het dorp
en de professionele hulpverlener. Zodat we
elkaar beter kunnen helpen. Hoe precies?
Dat is lastig omdat we zelf ook nog heel erg
zoeken naar wat concrete projecten zouden
kunnen zijn. We zijn in Elzendorp wezen
kijken hoe het daar werkt. Want wat ze daar
doen is fantastisch met een dorpsondersteunende voorziening waar alle verenigingen
en welzijnprojecten bij elkaar zijn gebracht.
Daar zijn ze ook al tien jaar mee bezig. Dat
zouden we hier ook wel willen, maar dat is
niet reëel. We zullen eerst kleiner moeten
beginnen. Maar ook dan kunnen we veel
meer dan we denken.”
Een paar ideeën zijn er al wel: “Wij denken
bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut die
lezingen komt geven bij de voetbalclub over
hoe je blessures zou kunnen voorkomen.
Maar ook op een ander vlak kun je elkaar
ondersteunen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een
hoge dwarslaesie. Maar ik ben wel handig met computers. Zodoende heb ik ook

geassisteerd bij een clubje die computerles
geeft aan ouderen. Dat is heel leuk om te
doen. Dat soort projecten: daarmee kun je
elkaars sterke punten benutten en delen. Je
lost vragen zelf op en zodoende zorg je er
samen voor dat het leefbaar blijft in het dorp.
Mensen die daarover zelf ideeën hebben of
interesse hebben om met ons mee te zoeken
naar oplossingen, zijn van harte welkom.
Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe
beter!”

Ruud Baltussen (midden) samen met enkele leden
van de Dorpsraad America

Themabijeenkomst 23 oktober

Wonen, welzijn, zorg
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas
(HadM) plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over
diverse uiteenlopende onderwerpen. Dinsdag
23 oktober 2012 om 20.00 uur is er een themabijeenkomst in de raadzaal over wonen, welzijn
en zorg.
Deze avond ontvangen de raadsleden informatie over de problemen die er in HadM spelen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
23 oktober 2012 om 20.00 uur. U bent van harte

welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Mantelzorgers en chronisch
zieken in het zonnetje

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben
betrekking op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 48a
Evertsoord
Helenaveenseweg 31
Grubbenvorst
Horsterweg 51
Hegelsom
Snellenstraat 1
Horst
Wittenhorststr. 2

Op de Vlis 4
Stuksbeemden 42
Doolgaardstraat 40
Dentjesweg 40
Almeweg 9
Herstraat 45

De gemeente Horst aan de Maas organiseert begin november in samenwerking met
Synthese een aantal activiteiten rondom de
Dag van de Mantelzorg en de Week van de
Chronisch Zieken.

Meerlo
Bergweg 7

Wat gebeurt er in Horst aan de Maas?
Op donderdagmorgen 8 november tussen 10.00
en 13.30 uur zijn mensen die al lange tijd ziek
zijn of te maken hebben met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking
welkom in het Dendroncollege, Gebroeders van
Doornelaan 124 in Horst. Ook hun eventuele
mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd. Door
gulle bijdragen van lokale ondernemers is het
mogelijk om tijdens deze dag gratis allerlei
(schoonheids)behandelingen aan te bieden. Zo
worden er stoel- en gezichtsmassage gegeven, zijn verschillende pedicures en manicures
aanwezig en kun je verschillende behandelingen
volgen (o.a. voetreﬂexmassage). De ochtend

Melderslo
Koppertweg 5

Kronenberg
Schorfvenweg 3
Reindonckweg 19
De Beuk 5

Sevenum
Peperstraat 32
Peperstraat 34
De Hees ongenummerd

Lottum
Hombergerweg 84
Veilinghof 11

Swolgen
Nachtegaallaan 13
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wordt afgesloten door een gezellige lunch met
soep en broodjes.
Op woensdagavond 14 november zijn mantelzorgers vanaf 19.00 uur welkom in de aula van het
Citaverde College, Spoorweg 8 in Horst voor een
speciale voorstelling vol humor en herkenbare
situatie met de titel ‘Over de kopzorg’. Deze wordt
verzorgd door theaterbureau Klinker. De avond
wordt rond 22.00 uur afgesloten met een borrel
en een leuke attentie.
Deelnemen?
Wilt u aan een of meerdere activiteiten deelnemen? Meldt u zich dan voor 26 oktober a.s. aan
door het insturen van onderstaande antwoordkaart (postzegel niet nodig). U kunt zich ook
aanmelden bij Anja Damhuis (Synthese), via het
e-mailadres a.damhuis@synthese.nl of telefonisch via 077 3978500.
Deelname aan de activiteiten is kosteloos.

De wegbermen worden gemaaid
De komende weken tot en met december
worden in het buitengebied van onze gemeente
de wegbermen gemaaid en daarna de sloten
gekorfd. Hierna volgt de afwerking rondom
bomen en verkeersborden, deze worden handmatig met een bosmaaier gedaan.
Als eerste worden de ‘natte gebieden’ in Meerlo
richting Blitterswijck, Ooyen, Griendtsveen,

Sevenum en America gemaaid. De ‘natte
sloten’ worden niet gemaaid maar gekorfd.

Aanmeldkaart
Aanmeldkaart
Aanmeldkaart

activiteiten mantelzorgers en chronisch zieken

activiteiten
mantelzorgers
en chronisch
ziekenzieken
Het maaiwerk kan enige overlast met zich
activiteiten
mantelzorgers
en chronisch
meebrengen. Er wordt alles aan gedaan om Naam mantelzorger:
Naam mantelzorger:
de overlast tot een minimum te beperken.
Naam mantelzorger:
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Adres:Adres:
Adres:
aannemer Herman Vaessen bv uit Maasbree. Postcode en plaats:
Postcode
en plaats:
Postcode
en plaats:

Werkzaamheden bij bruggen

Naam chronisch zieke:
Naam chronisch
zieke: zieke:
Naam chronisch
Adres:
Adres: Adres:
Postcode en plaats:
Postcode
en plaats:
Postcode
en plaats:

O Ik geef mij op voor de ‘welness’ activiteit op 8 november en kom met 1 / 2 personen (gratis)*

verkeer. Omwonenden blijven wel bereikbaar.
O Ikmij
geef
opde
voor
de voor
‘welness’
activiteit
op Kopzorg’
8 november
ennovember
kom met
1(gratis)
/ 2met
personen
(gratis)* (gratis)*
Omij
Ik
geef
mij
op
de ‘welness’
op 8opnovember
en kom
1 / 2 personen
O Ik geef
op
voor
theatervoorstelling
‘Over activiteit
de
14
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden.

O Ik geef
op
voor
de voor
theatervoorstelling
‘Over de‘Over
Kopzorg’
op 14 november
(gratis) (gratis)
*Doorhalen
wat
niet
van
toepassing
is theatervoorstelling
Omij
Ik geef
mij
op
de
de Kopzorg’
op 14 november
*Doorhalen
wat niet wat
van niet
toepassing
is
*Doorhalen
van
toepassing
is
In het weekend van zaterdag 3 en zondag
Retouradres: Steunpunt Mantelzorg Synthese
4 november 2012 wordt de asfaltverharding
Antwoordnummer
1502,Steunpunt
5800 WB
Venray Mantelzorg
Retouradres:
Mantelzorg
Synthese
Mantelzorg
Retouradres:
Steunpunt
Synthese
inclusief de voegovergangen van het noorde(postzegel
niet nodig)
Antwoordnummer
1502, 5800
WB5800
Venray
Mantelzorg
Antwoordnummer
1502,
WB Venray
Mantelzorg
lijke brugdek op de Meldersloseweg vervangen.
(postzegel
niet nodig)
(postzegel
niet nodig)

Het verkeer in de richting Horst vanuit
Melderslo/Lottum wordt tijdelijk omgeleid over
de Witveldweg - Dijkerheideweg - Venloseweg
via bebording ter plaatse. De werkzaamheden
starten op zaterdag 3 november om 06.00 uur
en zijn naar verwachting zondag 4 november
24.00 uur gereed.
Maandag 22 oktober 2012 begint de vervanging van de brugdek-verharding van de
bruggen op de Kannegietweg en de Pieter
Litjensweg in Meterik. De bestaande asfaltverharding en de voegovergangen worden
vervangen. De werkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen
met de heer Robert Kersten. Hij is bereikbaar
via 077-4779777.
Voor gerichte vragen over de uitvoering kunt u
contact opnemen met de uitvoerder van
Gebr. Van Kessel STP, Günther Stepprath.
Hij is bereikbaar op 06-11008564.

Vanaf 22 oktober 2012 wordt de brug op de
Kannegietweg in Meterik aangepakt. Deze
werkzaamheden duren een week. Daarna volgt
vanaf 29 oktober 2012 de brug aan de Pieter
Litjensweg Meterik. Ook deze werkzaamheden
duren een week. Omdat de bruggen worden
afgesloten zijn deze niet beschikbaar voor het

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.
Hartelijk dank voor uw begrip!

Dansmiddag voor 55-plussers in Horst op 21 oktober

Mag ik deze dans van u?
Op zondag 21 oktober 2012 wordt in Feesterij
en Danserij Froxx in Horst voor de tweede
keer ‘Mag Ik Deze Dans Van U?’ georganiseerd. ‘Dit is een landelijk initiatief waarbij
55-plussers/65-plussers meer bewegen om
zo het aantal valincidenten bij ouderen te
verminderen.
Jaarlijks komen er landelijk zo'n 72.000 65-plussers op de spoedeisende hulp omdat ze zijn gevallen. Eén van de beste maatregelen om vallen
te voorkomen is (meer) bewegen. Uit onderzoek
blijkt dat meer dan de helft van de ouderen niet
genoeg aan gezond bewegen doet.
De middag staat dus in het teken van dansen en
bewegen voor de 55-plusser. De aanwezigheid
van een live-band en een grote dansvloer zorgt
ervoor dat iedereen zich uitgenodigd voelt om
een dansje te maken.
Naast gezellig samenzijn en samen dansen zijn
er een aantal workshops over valpreventie en de

mogelijkheden van bewegen voor ouderen. Bij
voldoende aanmeldingen wordt er aansluitend
een cursus aangeboden, waar ouderen zich
voor kunnen inschrijven.
Het doel van deze middag is mensen inlichten over valpreventie en het belang van
bewegen, maar vooral moet het een gezellige
middag zijn waar de mensen met veel plezier
op terug kijken. De activiteiten zijn rondom
het thema ‘dans’ vormgegeven. Wij willen
graag de seniorengeneratie met elkaar in
contact brengen om hen zo over de drempel
te helpen en samen deel te nemen aan een
bewegingscursus/preventie aanbod.
Dus vraag uw buurman of buurvrouw, kom
zondag 21 oktober naar Froxx in Horst! De zaal
is open vanaf 12.30 uur en het programma is van
13.00 uur tot 17.00 uur. Froxx is gelegen aan de
Venrayseweg 116 in Horst. De entree is gratis!

Decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten

Werken met en voor jeugd
Instellingen, organisaties en vrijwilligers die
werken met en voor jeugd, wij vragen uw
medewerking!
Alle gemeenten staan voor een grote klus, de
decentralisatie van de jeugdzorg, waarbij op
1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle
ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en hun
ouders naar de gemeenten gaat.
De gemeenten Horst aan de Maas en Venray
hebben de handen ineen geslagen om zich met
elkaar voor te bereiden op een nieuw landschap in de jeugdvoorzieningen en hebben het
Nederlands Jeugdinstituut gevraagd om hen
daarbij te ondersteunen.
De beide gemeenten willen in de komende tijd,

met hulp van het Nederlands Jeugdinstituut, in
beeld krijgen welke basisvoorzieningen er actief
zijn binnen de gemeenten, maar vooral ook wat
hun –speciﬁeke- doelstellingen/kenmerken zijn
en voor welke jeugd en ouders zij een rol spelen
in het opvoeden en opgroeien. Door middel van
een quickscan voeren zij een inventarisatie uit
om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.
Uw medewerking hierbij is erg belangrijk en
daarom het verzoek om het inventarisatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Hartelijk
dank voor uw inzet en tijd.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer Rob Kuiten. Hij is bereikbaar via
077-4779777.

Nieuws
Nieuw!
Baby/peuter zwemmen op woensdag bij
Zwembad De Berkel.
Op woensdagochtend is er baby/peuter zwemmen.
Er wordt gewerkt met certiﬁcaten en vaste groepen. De kinderen leren op een speelse manier
onder andere survivallen in het water.
Er zijn nog plaatsen vrij bij de krokodillen/pinguïns
van 10.30 - 11.15 uur, deze groep is voor kinderen
die goed kunnen lopen en bij de visjes van 11.15 12.00 uur, deze groep is voor kinderen vanaf
3 maanden totdat ze goed kunnen lopen.
Voor meer informatie of opgave:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl
of bel naar: 077- 4779725.
Aquarobics bij Zwembad De Berkel.
Op dinsdagavond vindt er Aquarobics plaats .
Dit is ﬁtness in borstdiep water op moderne

swingende muziek. Door het gebruik van diverse
materialen werkt u meteen aan het versterken
van diverse spiergroepen, het zijn pittige lessen
waardoor uw uithoudingsvermogen ook meteen
wordt verbeterd.
Doordat er in het water gewerkt wordt is de kans
op een blessure klein.
Dinsdag van 20.45 tot 21.30 uur
Kosten: € 4,35 per les, vrije inloop.
Voor meer informatie:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl of bel
naar: 077- 4779725.
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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.

Politiek is er voor de mensen
Je kunt geen krant openslaan, televisiezender inschakelen of nieuwssite op internet bezoeken, grote kans dat politiek het nieuws beheerst.
Verkiezingscampagnes, formaties, debatten, vaak lijkt het alsof alles
alleen om politieke partijen draait, die elkaar proberen de loef af te
steken.
Vaak lijkt het ook alsof men
vergeet waar het eigenlijk om gaat.
Politiek is er voor de mensen.
Volksvertegenwoordigers, of het nou
Tweede Kamerleden, statenleden of
gemeenteraadsleden zijn, hebben

maar één opdracht: zorgen dat
Nederland, een provincie of een
gemeente naar behoren functioneert,
en de belangen van mensen zoals u en
ik naar behoren worden gediend.
Dat hoeft niet met chocoladeletters

in de krant, maar dat kan ook prima
in de luwte, dicht bij de mensen. Het
CDA is een brede volkspartij die weet
wat er leeft en wat belangrijk is. Geen
populistische uitspraken, maar gewoon
realistische doelen. Zeggen wat je doet,
en doen wat je zegt. Al vele jaren zorgen we dat het in onze gemeente goed
wonen, werken en ontspannen is. We
koesteren het verenigingsleven, onze
cultuur, onze omgeving en onze zorg
voor ouderen en anderen die om welke

reden dan ook ondersteuning nodig
hebben. Om dat te kunnen bekostigen,
moet onze economie draaien. Bedrijven
moeten zich kunnen ontwikkelen,
werkgelegenheid bieden en perspectief
voor volgende generaties. Ook daar zetten we stevig op in.
Politiek is ook keuzes maken. We
kunnen een euro immers maar één
keer uitgeven. Het CDA heeft mensen
in alle dorpen, we onderhouden nauwe
contacten met diverse geledingen in

de Horster samenleving. Zo kunnen
we keuzes maken die rechtvaardig
en goed afgewogen zijn. Interesse
om eens met ons van gedachten te
wisselen? Een probleem dat u wilt
bespreken? Dat kan. De CDA-fractie
vergadert met grote regelmaat ‘op
locatie’. Ook in kleiner verband zijn
we regelmatig op pad. Tussen de
mensen, omdat het daar gebeurt.
CDA-fractie Horst aan de Maas
Henk Weijs

Jeugdzorg, zorg voor ons allemaal
Met de raadsvergadering van 9 oktober zijn we een stukje verder
gekomen met het beleid van de jeugdzorg in de gemeente Horst aan de
Maas. De visie, dus de uitgangspunten van het beleid, zijn behandeld.
Jeugdzorg is de zorg voor jeugd met opvoedings- en opgroeiproblemen.
Wat gebeurt er eigenlijk?
Vermoedelijk vanaf 1 januari
2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit
heeft de tweede kamer besloten.
Nu zijn onder andere de provincies
verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Deze wijziging noemt men
decentralisatie van de jeugdzorg. De
gemeente ontvangt geld om de jeugdzorg uit te voeren en vorm te geven.
Dit lijkt op zich een goede ontwikkeling. Dit omdat een gemeente dicht

bij de inwoners staat en zelf invloed
krijgt. De visie is dat de ouders en de
sociale omgeving zelf verantwoordelijk
zijn voor de opvoeding. De gemeente
ondersteunt, en zal de problemen
welke men niet kan oplossen oppakken.
Er zijn ontzettend veel instanties bezig met jeugdzorg. Wat vaak
ontbreekt is het overzicht. Al deze
instanties bieden dat stukje zorg
waarin zij gespecialiseerd zijn, maar

kunnen vaak geen antwoord geven op
tal van andere vragen of problemen.
Daar zijn ze immers niet in gespecialiseerd. Daar kunnen we nu iets aan
doen en daarom wordt er in de visie
ook gesproken over een regiefunctie.
Eén gezin, één coach.
Essentie is tevreden. De uitgangspunten van de visie zijn prima.
Het gezin staat centraal en iedereen
moet gelijke kansen krijgen. Over de
kosten hebben we nog wel zorgen. De

gemeenten krijgen minder geld voor
de jeugdzorg dan er nu beschikbaar is. De oplossing kan gevonden
worden in het verminderen van
bureaucratie.
Goed kijken waarom je wat
doet. In december staat de jeugdzorg opnieuw op de raadsagenda en
wordt daarmee vervolgd.
Bart Bertrams,
raadslid Essentie

Hoe behouden we de vitaliteit in de kernen?
Dat is de centrale vraag tijdens de openbare ledenvergadering van
Essentie op 31 oktober aanstaande.
In 2010 is de gemeente Horst aan
de Maas gestart met een kerntakendiscussie. Welke taken horen bij een
gemeente te liggen en welke
verantwoordelijkheden krijgen de
inwoners zelf? Een belangrijke
discussie die in het kader van

bezuinigingen erg actueel is.
Graag willen de raadsleden,
wethouder en leden van Essentie in
discussie met inwoners van Horst aan
de Maas om te bespreken hoe hier
invulling aan gegeven kan worden,
zonder de leefbaarheid en vitaliteit van

de kernen te verliezen. Enkele actuele
voorbeelden van de kerntakendiscussie:
Dient de gemeente Horst aan de
Maas ervoor zorg te dragen dat iedere
kern alle voorzieningen heeft als het
gaat om zorg voor ouderen en mensen
met een beperking? Of dienen de
voorzieningen centraal aangeboden
te worden waarbij het initiatief bij de
inwoners ligt om er al dan niet gebruik

van te maken?
Welke rol dient de gemeente in te
nemen als het gaat om kinderopvang,
basisonderwijs en verenigingsleven?
Door de krimp zal samengewerkt
moeten worden tussen de kernen. Op
welke manier moet de gemeente dit
faciliteren, stimuleren of ondersteunen?
Dit zijn boeiende vraagstukken
welke keuzes vereisen. Hoe gaan we

hier de komende jaren mee om?
Essentie is benieuwd naar jouw visie!
Kom daarom meepraten tijdens onze
openbare ledenvergadering op woensdag 31 oktober om 20.00 uur in MFC
Kerkebos, Molenstraat 37 in Swolgen.
De wethouder, raadsleden en leden
van Essentie staan klaar om hierover
met je in discussie te gaan.
Bob Obers, Essentie

It’s Clean

Zondag 21 oktober

maakt schoon op uw wensen

Pieter Derks
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

TIJDENS ONZE BROEKENWEEK T/M ZATERDAG
20 OKTOBER ELKE 2E BROEK VOOR DE ½ PRIJS
(TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN)

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

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

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

Open huis: bezoek onze vernieuwde showroom!
vrijdag 19 okt. tot 22.22 uur en zaterdag 20 okt. van 10-17 uur

DAMES- EN HERENBROEKEN KUNNEN
GECOMBINEERD
WORDEN

3
R74.022.2000/

BIJ AANKOOP VAN
1 BROEK VAN DEZE
ACTIE ONTVANGT U
15% KASSAKORTING

Fb.0890

Weer-U-Zon!
Vlieg weg met
wering of
BAG zon
Kies voor een STO
bij Weer-U-Zon
terrasoverkapping
ATIS vliegtickets.
GR
2
ng
tva
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en

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

voorwaarden.
Vraag naar de actie
e welkom!
U bent van hart

Linnenstraat 10, Horst, 077 - 398 40 44 - info@weeruzon.nl, www.weeruzon.nl
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur - en 13.30 tot 18.00 uur. Zat. 9.30 tot 13.00 uur.
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Jeugdliedjesmiddag
‘Dansen is helemaal niet saai’
D’n Dreumel
Dansgarde Sevenum ook voor jongens

Een groepje van vijf jongens maakt deel uit van de dansgarde uit Sevenum. De jonge knapen, variërend in de
leeftijd van 10 tot 14 jaar, zijn dol op break- en streetdancing. De Sevenumse jeugd gaat dansend door het leven. De
vereniging groeide in enkele jaren tijd van drie naar negen groepen.
beroemd break- of streetdancer
worden, net als Luuk. Trainer/coach
Tjeerd werkt graag met de jongensgroep. “Ze zijn nog jong en hebben
de diverse breakdance-trucjes snel
onder de knie. Ik ben streng maar dat
vinden de jongens niet erg. Discipline
hoort er gewoon bij”, aldus Hermkes.
De trainer zit op de Sporthogeschool
in Eindhoven en wil uiteindelijk zijn
brood verdienen als leraar snowboarden. Zelf is hij ook actief breakdancer
en traint enkele keren per week in
Venlo of Blerick. Hermkes is bij de
jongensgroep tevens verantwoordelijk
voor de choreografie waarbij inbreng
van de jongens welkom is.

Jeroen Baltussen en Lynn Slots zijn tijdens de 11e Horster
Jeugdliedjesmiddag eerste geworden met hun liedje De keuning te riek.
De liedjesmiddag vond plaats op zondag 14 oktober in OJC Niks. In totaal
deden veertien kinderen mee aan dit liedjesconcours, verdeeld over acht
liedjes.

Goed geregeld

De jongensdansgroep oefent
wekelijks allerlei nieuw breakdance-trucjes
“Eigenlijk willen we wel eens
ravotten tijdens het trainen maar
onze trainer/coach Tjeerd Hermkes
(22) pakt ons dan stevig aan. We
moeten dan extra oefeningen doen
die we niet zo leuk vinden”, begint
Lex van de Ven (12). De Sevenummer
vormt samen met Tibor Janssen (10),
Luuk Segers (12), Pepijn Ummenthun
(11) en Dries van den Beuken (11)
de enige jongensgroep van de
Sevenumse dansgarde.
Lex is geblesseerd en loopt op
krukken. “Een verzwikte enkel tijdens
een partijtje volleybal”, zegt hij. Maar
de jonge danser komt desondanks
naar de training kijken, want hij vindt

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

diverse soorten appels
en peren o.a. elstar,
golden, jonagold,
boskoop, pinova
Zak met 5 kg elstar
voor 4 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

teamspirit belangrijk. Wat hij later wil
worden? “Profvoetballer of danser en
misschien militair, want dat is mijn
vader ook.”
De enige die ontbreekt bij het
interview is Dries van den Beuken, die
verplichtingen elders had.

Discipline hoort nu
eenmaal erbij
De jongens doen hun uiterste
best bij de training. Het oefenen van
breakdancetrucjes zoals de ‘freeze’ en
de ‘sixstep’ vinden ze kei-vet. “Samen
bezig zijn is leuk”, zegt Pepijn. De
jongste danser Tibor wil later een

Lizet Verrijth, vice-voorzitter van
de Sevenumse dansgarde, is apetrots
op de vereniging.
Om alle negen groepen te begeleiden en te coachen is er een interne
opleiding. Dansers met ambitie en
ervaring worden ingezet als trainer bij
andere groepen. Zo heeft elke dansgroep momenteel een coach en trainer en twee ouderaanspreekpunten
die werkelijk alles regelen voor hun
groep. Van kleding, schmink tot aan
vervoer toe. Een heuse touroperator
regelt alle optredens en communicatie
naar de verschillende dansgroepen
toe. “In feite zijn we gegroeid naar
een bloeiende organisatie waarbij
kwaliteit, uitstraling en plezier hebben
in het dansen voorop staat. Door de
samenwerking binnen onze dansgarde, leren we elke dag van en
met elkaar.” Voor meer informatie
over de Sevenumse dansgarde zie
www.dansgardesevenum.nl.

De winnaars van de
Jeugdliedjesmiddag, Jeroen en Lynn,
komen met hun liedje op de cd van D’n
Dreumel. Ook staan Kim van der Sterren
en Kris van Rensch met Knats beslaage
roete op de cd, want zij zijn tweede
geworden. De derde plek was voor het
lied Nondeknetter van Loeka van den
Bosch en Renske Swinkels.
Als verdere invulling van de middag werd er een medley ten gehore

gebracht, waarin jeugdliedjes van de
afgelopen elf jaar te horen waren.
Veel oude bekende deelnemers deden
hieraan mee. Daarnaast was er een
optreden van dansgroep Aetherotics en
kwamen de winnende liedjes van de
liedjesavond hun schlager ten gehore
brengen.
De winnende jeugdliedjes zullen op
zaterdag 10 november tijdens het jubileumfeest in de Mèrthal te horen zijn.

Hondenshow
in Meerlo
Kynologenclub Venray en omstreken houdt op zondag 28 oktober om
09.30 uur haar jaarlijkse clubmatch, hondenshow, in sporthal ’t Brugeind in
Meerlo. Meer dan 70 hondenrassen en 180 honden strijden deze dag om tot
mooiste rashond van KC Venray gekroond te worden.

Wat je leert met plezier,
vergeet je nooit!
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Het Maashotel
Iedere week:
Het Woensdag & Donderdag menu

€ 29,50 p.p.
Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

4-gangen diner inclusief een kopje koﬃe ter afsluiting
Zie www.hetmaashotel.nl voor het menu

Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Broekhuizen | Veerweg 11 | 077 463 21 14 | info@hetmaashotel.nl

Meerdere keurmeesters keuren
iedere hond aan de hand van de rassenstandaard op schoonheid. Van alle
verschillende rassen wordt uiteindelijk een Beste van het Ras gekozen.
Deze mag deelnemen aan een van
de tien rasgroepen. De tien winnaars

strijden samen voor de titel Beste van
de Clubmatch. Ook worden de beste
puppy’s en veteranen gehuldigd,
evenals de beste van de meerdere
hondenklasse en de beste zelf gefokte
hond.
Foto Henk Heijligers
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Beestenboel in Hegelsom

Theo Willems
erelid Tuutekop
Theo Willems, de voormalige voorzitter van de Hegelsomse carnavalsvereniging d’n Tuutekop, is benoemd tot erelid. Hij wordt geroemd om zijn
vele bijdragen aan de feestelijkheden in het Tuuteriek. Hij trad tijdens de
jaarvergadering af als voorzitter.
Nog voor de jaren negentig trad
Theo toe tot de Raad van Elf. Al snel
bekleedde hij de functie van vorst.
Later kreeg hij binnen het bestuur
de functie contactpersoon uittrekkende groep. Dit was voor hem de
allereerste taak binnen het bestuur.
Organisatorisch waren het begin
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Kleindiervereniging P.S.V. Horst e.o. organiseerde dit jaar voor de 48e keer de Peelhorstshow in manege
Wieneshof in Hegelsom. De grootste kleindierenshow van Zuid-Nederland werd gehouden van vrijdag 12 tot en met
zondag 14 oktober. Er werden allerlei dieren van verschillende rassen tentoongesteld. Zo waren er onder andere
verschillende soorten duiven, kippen en cavia’s te bezichtigen.

jaren negentig donkere tijden in de
Hegelsomse carnavalsvereniging. Op
een gegeven moment waren er nog
maar drie bestuursleden. Inmiddels is
het aantal omhoog gegaan en bestaat
het bestuur uit twaalf personen. Het
aantal leden bevindt zich op een
hoogtepunt met 143 personen.

KJEM organiseert
herfstwandeling
KJEM Kronenberg organiseert op zondag 21 oktober een wandeltocht
met de sfeer van de herfst. De wandeltocht begint op het moment van
inschrijving en duurt ongeveer twee tot drie uur.
Deelnemers kunnen zich van
12.30 tot 13.30 uur inschrijven. De
wandeltocht van KJEM Kronenberg
voert door de bossen en weides van
Kronenberg. De organisatie heeft haar
best gedaan om ook dit jaar weer

een mooie tocht uit te stippelen.
Bij de kosten zijn inbegrepen een
kopje soep en een broodje knak en
na afloop koffie en speculaas in de
blokhut. Voor meer informatie kijk op
www.kjem.nl

Politiek Café
De PvdA afdeling Horst aan de Maas organiseert op donderdag
25 oktober een Politiek Café met armoede als onderwerp. De discussie
vindt plaats in café De Leste Geulde in Horst en begint om 19.30 uur.
Het komt steeds vaker voor dat
mensen, ondanks een uitkering of
een klein salaris, niet meer rond
kunnen komen. Mensen verliezen
hun baan en zijn aangewezen op een
lagere uitkering. Ook zelfstandigen
verliezen hun inkomen. Tijdens de
politieke avond wordt deze problematiek besproken in een forumdiscussie.

Wethouder Birgit op de Laak belicht
de kant van de gemeente. Harry
Bruijsten, BBZ ambtenaar van de
gemeente Venray, gaat nader in op de
situatie van de kleine zelfstandigen
en de ZZP’ers. De problematiek van
de burgers wordt in deze discussie
ook nader toegelicht. Mart Willems
leidt de discussie.

“Jouw Stok achter de Deur”
Geniet van het afvallen met begeleiding

De hanen laten al duidelijk van zich
horen. Het dominante gekraai overstemt het gepraat van de bezoekers.
De reuk van alle dieren mag natuurlijk
ook niet ontbreken. Het is een echte
beestenboel in Manege Wieneshof. Er
staan meer dan 1.400 dieren tentoongesteld. Deze dieren zijn ingezonden
door hobbyisten die deze dieren fokken. Uit al deze inzendingen zijn enkele
winnaars in verschillende categorieën
gekozen. Zo zijn er onder andere
categorieën voor grote hoenders, sierduiven, ganzen en konijnen. De dieren
worden beoordeeld op type, bouw,
kleur en conditie. Het fraaiste dier in
iedere categorie wordt kampioen.
Heidi Selten, bestuurslid P.S.V. Horst
e.o, denkt dat de interesse in het fokken en houden van showdieren vooral

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●
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bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Zelfstandig
gewichtsconsulent

GRATIS H

06-22605746

●

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

Blitterswijck

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

www.mylifeslim.com
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een hobby is voor oudere mensen.
“De leeftijd van de fokkers ligt gemiddeld hoog. Het jongerenaanbod komt
langzaam op gang, maar het is nog
steeds weinig. Het probleem is dat veel
mensen pas beginnen met het houden
van zulke dieren, nadat ze kinderen en
een vaste baan hebben. Dan willen ze
er een hobby bij.”

We zijn erg trots
op onze prijs
Het viertal JaDaMaCH uit Sambeek
bewijst dat het niet alleen een hobby
is voor oudere mensen. Jack, Daphne,
Marloes en Chantal doen al een aantal
jaren als jeugdcombinatie onder de 16
jaar mee aan dierenshows. Dit jaar zijn
ze Algemeen Kampioen geworden bij

de Peelhorstshow met hun cavia. Ze
zijn de enige jongeren die zo’n prijs
gewonnen hebben. “Iedere keer als je
wint, geeft het een apart gevoel. Het
is gewoon heel leuk. We zijn erg trots
dat we deze prijs hebben gewonnen.
Het is belangrijk dat mensen weten
dat dieren er niet alleen maar zijn om
mee te spelen of te voeren. Je kunt
zoveel meer doen met dieren. Ik ben
vanaf mijn zevende bezig met het
houden van eenden en mijn broertje
en twee zusjes met kippen en cavia’s.
We hebben deze hobby meegekregen
van onze vader, want hij heeft altijd al
kippen gehad en deed al vaak mee aan
shows”, vertelt Daphne (15), de oudste
van het familieviertal.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
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

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

12 st.

Pompoenen Sierkallebassen
in alle kleuren en vormen

Alle Thuja met kluit, 80-180 cm hoog
Smaragd, Brabant, Atrovirens, etc.

Liguster

100 cm hoog
Los op de wortel, voor hagen

Tulpenbollen 25 stuks per zak

Keuze uit 12 soorten

5,99

4,99
-20%
-20%
0,89
3,99

Aanbiedingen
Aanbiedi
Aanb
iedingen
ngen gel
geldig
dig t/m 23 oktob
o
oktober
ktober
er 2012
2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
V ld
Vorsttweg 60,
60 tel.
t l. 077
tel
077 4729015,
4
Velden,
Vorstweg
www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18
9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Zondags Dé plantenspecialist van Limburg!
d
geop9-1en
7 Uur
van
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15 VRAGEN aan Sacha Hendriks 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

Sacha Hendriks
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat als ik bij opa en oma was, ik me
altijd ging verkleden en popjes ging
wassen. Dan deed ik oude kleren aan
en speelde ik moeder over de poppen.
Wat is de grootste leugen dat je ooit
verteld hebt?
Ik heb eigenlijk nooit echt een grote
leugen verteld. Wel een paar kleinere
leugentjes hoor, zoals snoepjes uit de
la pakken als mijn ouders niet thuis
waren.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen vliegen,
om dan bijvoorbeeld sneller op school
te komen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een mooi, groot zwembad tijdens de
zomer, met een glijbaan vanuit mijn
kamer. Tijdens de winter zou ik dan
wel een schaatsbaan willen.
Waarop ben je het meest trots?
Ik weet het niet zo goed, maar ik
denk toch het meest op mijn familie
en vriendinnen, omdat ze gewoon
altijd achter me staan.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?

Bezorger

Grubbenvorst m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Grubbenvorst
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

This is Love van Will.I.Am feat. Eva
Simons. Omdat ik met dit liedje lekker
kan meezingen, ook al kan ik eigenlijk
helemaal niet zingen.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Op mooie meisjes jacht en coole
jongenskleding dragen, zoals t-shirts
van Jack & Jones en laaghangende
spijkerbroeken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl plaatjes sparen en ruilen,
flippo’s sparen en K3. Ik ging bijvoorbeeld naar concerten en musicals van
ze en heb heel veel gedanst op die
muziek.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Italië, daar heb je lekker eten, het
is er best warm en daar liggen veel
mooie en vooral ook mode steden
zoals Milaan. Ik ben al best vaak in de
grotere steden daar geweest.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik heb met drie vriendinnen auditie
gedaan met dans bij het Spektakel op
school. Alles ging erg goed en we zijn
door naar het echte spektakel, dat was
echt heel leuk!
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar een pizzeria of naar McDonalds,
dat is altijd lekker om te eten.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik vind het eng als ik in het buitenland
iets moet zeggen, terwijl ik die taal
helemaal niet kan spreken.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lekker uitslapen, daarna shoppen
met vriendinnen en uiteindelijk met
z’n allen ergens logeren en heel lang
opblijven.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Heel misschien een kleintje op mijn
enkel, een roosje. Ik vind dat een mooie
bloem, daarom zou ik daarvoor kiezen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er later uit gaat zien, of
ik een leuke baan heb en of ik een leuk
gezinnetje heb met kinderen. Ik hoop
natuurlijk op een leuke man, twee
kinderen in een leuk huis en een baan
in de schoonheid of mode, of toch iets
met kinderen.

Column

Jongens en
voetbal
Een relatie die bij iedereen
bekend in de horen klinkt: die
tussen jongens en voetbal. Een
ongelooflijk sterke band die
niet te breken is, door niets of
niemand. Vorige week zondag
waagde ik me eraan om eens
een kijkje te nemen bij een
voetbalwedstrijd in de ArenA
en mengde me tussen de echte
’lovers’.
Ik denk dat onwennig het
juiste woord was om de situatie
te beschrijven. Nu moet ik
toegeven dat ik mezelf wel
meteen tussen de leeuwen heb
gegooid: een plekje in het oude
’Harde Kern’ vak. Dat zegt
genoeg, heb ik me tenminste
laten vertellen. Omringd door
trouwe supporters, van een
dresscode wist ik niets af, de rest
duidelijk wel. In Ajaxtrainingspak met in de rechterhand een beker bier, settelde ik
me op mijn stoeltje. Niet
helemaal zonder slag of stoot,
maar ja, wat wil je als je precies
in het midden op de bovenste rij
zit en ook nog eens twee
overvolle, grote tassen meesleept. Ja, ik moest daarna naar
mijn studentenkamertje dus ik
kon niet anders, vond twee
tassen nog netjes. Anyway, terug
naar mijn stoeltje. Heel raar,
maar volgens mij was ik de
enige die opmerkte dat er ook
stoelen in dat stadium gebouwd
waren: zitten deed namelijk
niemand. En dat bleef zo, de
gehele wedstrijd lang en ja, dat
meen ik. Had ik weer... Zo’n
voetbalwedstrijd duurt al langer
dan dat ik gewend ben vanuit
hockey en dan ook nog eens
staan, terwijl als iedereen
gewoon gaat zitten er ook prima
zicht is. Ik was erg blij dat ik
’s ochtends gekozen had voor
platte schoenen en mijn laarzen
met enorme hak toch maar
ingepakt had.
Onbegrijpelijk, maar aan de
andere kant ook hartstikke lief
en trouw tegenover hun favoriete club. Ik bedoel: twee uur
lang staan, met de verleiding
van een stoeltje heel dicht
achter je, dat noem ik nog eens
liefde. Jongens en voetbal: een
niet te breken relatie met een
ongelooflijk sterke band:
hartstikke waar dus.
Mies
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Wielerwedstrijden in Horst
De Reulsberg in Horst is op zondag 21 oktober het strijdtoneel in de Limburgse wintercompetitie. Dit is een
wedstrijdenreeks voor mountainbikers en veldrijders.
uit Melderslo en Lex van Enckevort uit
Sevenum doen beiden een gooi naar
een top tien klassering bij de amateurs. De twee bikers zijn allebei lid
van de LECT-formatie. Ook zijn Lucien
Vollenberg uit Hegelsom en Dave
Vermazeren uit Horst regio-favorieten.
De mountainbikewedstrijd voor ama-

De crossers strijden vanaf begin
oktober tot eind januari in veertien
wedstrijden voor de felbegeerde winst
in de Fietssport.nl Cup. Na Baarlo wordt
in Horst de tweede wedstrijd gereden.
De wedstrijd in Horst wordt georganiseerd door het Limburg Express
Cycling Team (LECT). Wilco Verwegen

teurs en masters begint om 13.20 uur.
Voorafgaand aan de slotwedstrijd
starten de veldrijders om 12.00 uur.
De jeugd opent het programma op De
Reulsberg om 10.30 uur, gevolgd door
de junioren en nieuwelingen.
Voor meer informatie kijk op
www.limburgcross.nl

Hovoc pakt punten
van Zuid-Limburgse
teams
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Ondanks dat Hovoc DS 1 coach Henk Berkhout niet over een voltallig
fitte selectie kon beschikken, gaf het eerste damesteam van de volleybalvereniging uit Horst goed partij in Maastricht.
De eerste set nam Hovoc een
voorsprong, maar die glipte uit
handen toen het voorzichtiger ging
spelen en Jokers zo alsnog met 25-19
won. Daarop namen de Horster
dames revanche door gedegen de
tweede set binnen te halen (23-25).
De twee teams uit de derde
divisie bleken aan elkaar gewaagd en
in het derde bedrijf volgden er over
en weer setpunten. Bij Hovoc leek
de angst om fouten te maken groter
dan de wil om te scoren en Jokers
VC DS 1 pakte haar kans (29-27). De
vierde set zette Horst alles op alles
en leek het lange tijd op setwinst af
te stevenen. Maar enkele persoonlijke fouten deden Hovoc DS 1 de das
om (25-23) en zo keerde Hovoc met
één punt huiswaarts (3-1). “Jokers
is in de slotfase koelbloediger”,
vertelt Berkhout. “We hebben een
jonge ploeg, die in opbouw is met
vijf nieuwe speelsters. Er wordt elke

Het D1-team van Sporting ST
prolongeerde zaterdag 13
oktober haar kampioenstitel. In
de beslissende wedstrijd tegen
DES uit Vierlingsbeek, die gewonnen moest worden, kwam het
team uit Tienray en Swolgen al
snel op een 3-0 achterstand. Vlak
voor de rust wisten ze terug te
komen tot 3-1. Met twee snelle
doelpunten in de tweede helft
werd de stand gelijk getrokken.
Echter met een afstandsschot
pakte DES opnieuw de voorsprong. Via een doorloopbal
kwam Sporting ST terug en
maakte de stand 4-4. Totdat vijf
seconden voor het einde Sporting
ST de bal nog door de korf wist te
gooien en de eindstand 4-5
maakte.

Te Koop: voormalig treinstation

met nostalgische kenmerken

week progressie getoond.”
Het eerste herenteam van Hovoc,
dat uitkomt in de promotieklasse,
ontving in haar eigen Dendron
sporthal VC Heerlen HS 1. De eerste
twee sets kwamen de Horster mannen om verschillende redenen niet
in hun eigen spel. Heerlen speelde
gedegen en kwam op een 0-2 voorsprong (16-25, 18-25). Nadat Hovoc
coach Bob Soberjé Tom Weijs als
spelverdeler had ingebracht, ontwikkelde Hovoc HS 1 meer aanvalsdruk
en spetterde het enthousiasme er
vanaf. De derde set werd met 25-21
binnengeslagen en het sterke spel
voortgezet. Zo won Horst ook het
vierde duel (25-16) en zou er een
beslissende vijfde set volgen. Daarin
kwam Hovoc terug tot 10-10, maar
moest het daarna haar meerdere
erkennen in het Heerlense team (1015), dat de wedstrijd dus met 2-3 wist
te winnen.

Voetklachten en Podotherapie

Tienray, Stationslaan 2

- Slaapkamer en badkamer op de
begane grond
- Bouw van een grote garage mogelijk
- Kavel 1438m2, inhoud circa 613m3
- Gelegen aan bosrand
Voor meer informatie of het maken van een
vrijblijvende afspraak bel: 06 27 86 59 81

Oude vraagprijs E 325.000,- k.k.

Nieuwe vraagprijs E 299.000,- k.k.

Avondspreekuur

Podotherapie Hermanns houdt wekelijks
een avondspreekuur in Horst, dit om aan
de wensen van de cliënten zoveel mogelijk
tegemoet te komen.
Voetklachten en pijn in de voeten komen zeer
vaak voor. Naar schatting ondervindt 75% van
de bevolking wel eens een voetprobleem.
Met iedere stap wordt een kracht van 2 tot
3 keer het lichaamsgewicht op voeten en
enkels uitgeoefend. We nemen gemiddeld zo’n
8.000 stappen per dag, dus het is vrij logisch
dat men wel eens voetklachten ondervindt.
Wij zullen uw voetstand en eventeel hogerop
gelegen klachten die vanuit een verkeerde
voetstand ontstaan, zoals enkel-, knie-, heupen rugklachten analyseren. Dit gebeurt door
middel van een uitgebreid onderzoek en een
een 3D-voetscan. Hierbij wordt de voet tot op
de honderdste millimeter nauwkeurig opgemeten door de computer.

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

Herstraat 20,
5961 GJ Horst
Sondertseveld 6,
5975 TP Sevenum
Lottumseweg 43,
5971 BV Grubbenvorst

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het gebruik van de
nieuwste technieken. Hiermee kunnen bijvoorbeeld steunzolen, pumpzolen (zolen voor zomerschoenen),
sportzolen, diabeteszolen en zolen
voor veiligheidsschoeisel worden
gemaakt.
Het grootste deel van de therapieën
wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Podotherapie is vrij toegankelijk, dat
wil zeggen dat u een afspraak kunt
maken zonder verwijzing van een
arts of medisch specialist!

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

www.podotherapiehermanns.nl
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Melderslo in eigen huis onderuit
Door: Jeroen Surminski
DEV Arcen heeft zondagmiddag in de 4e klasse F de wedstrijd van RKSV Melderslo gewonnen. Met nog altijd
in de basis de vedette Valckx werd Melderslo, waarbij Ruud Hoeijmakers terugkeerde van een blessure, met 1-2
verslagen. Voor Melderslo is het al de derde thuisnederlaag in vier duels.
De groengelen uit Arcen speelden het beste voetbal en kwamen
daardoor al snel op voorsprong. Ze
hadden de organisatie goed staan en
maakten het Melderslo voortdurend
lastig. Het was in de eerste helft zeker
de bovenliggende partij.

Melderslo zocht na de rust vaker
de aanval, maar dat leidde niet tot
veel gevaar. Omdat de thuisclub risico’s
moest nemen, kreeg Arcen ruimte om
te counteren en was daardoor voortdurend dreigend. Net toen Melderslo
in de slotfase op jacht ging naar de

aansluitingstreffer was het Arcen dat
de 0-2 maakte.
Uiteindelijk slaagde Melderslo
er in om de eer te redden. Het was
aanvoerder Rob Driessen die de goal
maakte. Hierdoor werd de eindstand
1-2.

Nederlaag SVEB in Venlo
Door: Herman Hendrix
SVEB uit Broekhuizenvorst leed bij koploper VOS in Venlo een zeer ongelukkige nederlaag, want VOS had zeker
een uur lang niets in te brengen. Dankzij het geluk van een koploper kwam de overwinning met twee lucky
doelpunten bij VOS terecht.
SVEB moet de hand in eigen
boezem steken, want als er zoveel
goede mogelijkheden gemist worden,
profiteert bijna altijd de tegenstander,
dus ook vandaag. Tot de zestien was het
spel van SVEB prima, maar in de zestien
ontbreekt het aan zelfvertrouwen en
slimheid. Over de inzet en vechtlust valt
niet te twisten.
Koploper VOS begon echter overrompelend, want al na 20 seconden
had de spits moeten scoren. De club
uit Venlo was in de beginperiode
dreigender en koploper waardig, maar
gaande het duel werd dat toch minder.
Joris de Mulder kreeg in de 12e minuut
een kleine kans na aangeven van Rick
Tissen, maar schoot naast en amper
1 minuut later lag de 1-0 in het net
voor VOS. SVEB liet zich hierdoor echter
niet wegzetten, maar nam brutaal het
initiatief zonder echte grootse kansen
uit te spelen. Met Joris de Mulder en Tim
Geurts kregen we enkele kleine mogelijkheden zonder resultaat. Iedereen
dacht al te gaan rusten met een kleine
voorsprong voor VOS. Maar 1 minuut
voor tijd ging het plotseling achterin bij
SVEB helemaal mis. VOS aanvaarde dit
cadeautje dankbaar en mocht met 2-0
naar de thee. Een domper voor SVEB.
Deze domper was na de rust echter
volledig weggespoeld, want VOS werd
een half uur lang compleet weggespeeld en SVEB dicteerde het spel volledig. Nadat Dean Crompvoets in de 49e
en 55e minuut een goede mogelijkheid

S.V. Lottum heeft er enkele korfbalkampioenen bij. De meiden van
D1 zijn herfstkampioen geworden. In de eerste helft van de veldcompetitie wisten zij deze overwinning binnen te halen. De E2 wist in het
Brabantse Zeilberg met 4-0 te winnen van ZSV. Hierdoor zijn zij
kampioen geworden in de eerste helft van de veldcompetitie.
Ook de C2, te zien op de foto, is kampioen.

Wittenhorst wint van
Heidebloem/Bovitec
Door: Piet Nabben
Hoe ver kan Wittenhorst gaan? Deze uitspraak kan gerust gesteld
worden, want na zeven gespeelde wedstrijden staat de teller reeds op 14.
Met een gedeelde tweede plaats op de ranglijst als gevolg.

niet wist te benutten, kwam de aansluittreffer zeer verdiend in de 58e minuut.
Joris de Mulder tekende hiervoor op
aangeven van Rick Tissen. De laatste
10 minuten van het duel kreeg VOS

weer iets meer grip op de aanvalsdrift
van SVEB. Met het bovengenoemde
koplopersgeluk werd het in een kluts in
de 80e minuut 3-1 voor VOS.
Foto Thijs Janssen

Met enige vrees begon Wittenhorst
aan de vierde thuiswedstrijd. De kracht
van Heidebloem/Bovitec uit Geleen
was geheel onbekend. Gezien de
uitslagen mag men deze ploeg tot de
titelkandidaten rekenen.
De start van de vierde thuiswedstrijd van Wittenhorst was veelbelovend. Reeds in de zevende minuut
zocht Thom Derks naar een opening.
Hij verscheen prompt voor doelman
Mario Bocken. Zijn inzet kon schitterend
gekeerd worden, maar de afvallende
bal kwam op het hoofd van Tim Hattu
en dit betekende de 1-0. Niet veel
later ontsnapten de bezoekers aan
een grotere achterstand. Kevin van
Asten stuurde Bart Verheijen op avontuur. Geheel vrijstaand voor het doel
mikte hij te gehaast. Het schot ging
helaas naast. Dit was het sein voor de
Zuid-Limburgers om het beter aan te
pakken.
In de 19e minuut ontstond er een
situatie dat doelman Sjors Witt de bal
kon onderscheppen, maar hij tikte een
speler aan. De penalty werd genomen
door Mike Willems. Het harde schot

werd tot opluchting door de doelman
gekeerd. Toch werd voor de pauze de
stand gelijkgemaakt. Uit een vrije trap
kon goaltjesdief Sjoerd Knibbeler met
een teenlengte de bal verlengen en dit
betekende 1-1.
Na de pauze werd de wedstrijd
vervolgd. Wittenhorst ging beter en
directer spelen. Uit een alleraardigste
aanval via Bram Rubie en Tim Hattu
kreeg eerstgenoemde de bal op een
presenteerblaadje. Bram aarzelde geen
moment en schoot de 2-1 binnen. De
supporters gingen er eens goed voor
zitten. De thuisclub bleef domineren,
daardoor was het niet vreemd dat de
3-1 op het scorebord verscheen. Op
rechts ging Thom Derks met een actie
langs zijn directe bewaker. De voorzet
die volgde werd door Joost van Wijk
op een beheerste wijze ingeschoten.
Pas in blessuretijd kon Sjoerd Knibbeler
weer toeslaan. Een hoge voorzet kon
hij onberispelijk inkoppen, 3-2.
De tijd was tekort om Wittenhorst
pijn te doen. Zodoende behaalde
Wittenhorst een fraaie en zeker verdiende overwinning.
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Bloemenzee
in bibliotheek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben kinderen uit groepen 5 van
diverse basisscholen uit Horst aan de Maas onder leiding van kunstenares
Elfri van Weeren kunstzinnige tekeningen gemaakt.
Er is zo een bloemenzee ontstaan
met bloemen van alle uithoeken van
de wereld. In de vestigingen Venray
en Horst worden van 24 oktober tot
14 november de kunstwerken tentoongesteld. Op woensdag 24 oktober
opent Elfri de tentoonstelling om

14.00 uur in Venray en om 15.00 uur
in Horst. Na een welkomstwoordje
door een medewerkster van de
bibliotheek, waarbij nog even teruggekomen wordt op de workshop-dag,
krijgt Elfri het woord. Daarna volgt de
officiële opening.

Balkers-Festival
De zeskoppige zanggroep De Balkers uit Sevenum presenteert op
zondag 21 oktober zijn derde cd. Dit gebeurt tijdens het Balkers-Festival
in de Wingerd in Sevenum. Het festival begint om 14.00 uur.
Op de nieuwe cd staan naast
Duitse ook verschillende liedjes in
het Nederlands en dialect. Tevens is
dit jaar het zilveren jubileumjaar voor
de zanggroep. Voor de negende keer
organiseren De Balkers het BalkersFestival met groepen uit Limburg
en Brabant. Zo zijn er optredens

van Koor Zonder Noten uit Uden, de
Zangkompenie uit Blerick en smartlappenkoor Schoën Luuj uit Venlo.
De Balkers openen zelf de muzikale
middag. Meer dan 150 zangers en
zangeressen nemen deel aan dit
festival.

De Lange Horst viert feest
De Lange Horst bestaat vier jaar. Dit vieren ze in het weekend van
vrijdag 18 tot en met zondag 21 oktober.
Op vrijdag treedt dj en producer
Galága op. The Game is zijn bekendste hit. Deze avond zijn de deuren
open vanaf 22.30 uur. Zaterdag
verzorgt Mr. Polska de muziek. Als
onderdeel van het rapcollectief
Nouveau Riche scoorde hij enkele
hits. Hij is ook bekend van het liedje

Krokodil in samenwerking met Yellow
Claw. De deuren zijn vanaf 22.30 uur
open. Zondag wordt het feest afgesloten met korting op de drankjes.
Huisdeejays Gurde en Styn verzorgen
de muziek tijdens de afsluiting van
het feestweekend. De deuren openen
om 20.00 uur.

Opera in de kerk
De afdeling Horst aan de Maas van de Orgelkring Land van Cuijk en
Noord-Limburg presenteert op zondagmiddag 21 oktober een orgelconcert in de Lambertuskerk in Horst. Dit begint om 16.00 uur.
Organiste Anja Hendrikx uit
Maastricht en Liesbeth Schepers uit
Kinrooi verzorgen het orgelconcert. Zij
brengen een programma met werken
van Händel en diverse Italiaanse

componisten ten gehore. Beide
dames benadrukken dat er tijdens het
concert geen kerkelijke orgelmuziek
gespeeld wordt, maar dat het operamelodieën met orgelbegeleiding zijn.

Lezingen in
parochiehuis Sevenum
In het parochiehuis in Sevenum vinden op dinsdag 23 oktober om
20.00 uur enkele lezingen plaats.
Het gaat om de lezingen Jeremia
31 7-9, Hebreeën 5 1-6 en Marcus 10
46-52. Het zijn allemaal passages uit

de Bijbel die in verband staan met
elkaar.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Menstruatiecyclus, IVF/IUI,
Zwangerschap, Overgang,
Sportblessures, Ischias
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

Cabaretier Pieter Derks
speelt in Horst
Cabaretier Pieter Derks staat zondag 21 oktober op het podium van stichting Kukeleku in Horst. De voorstelling
vindt plaats in ’t Gasthoes om 20.00 uur.
Derks is regelmatig te gast in het
tv-programma De Wereld Draait Door,
waar hij op vrijdag de week samenvat
in een conference. In Horst speelt hij
een try-out van zijn nieuwste theaterprogramma Van Nature. Scherp met
een glimlach, razend actueel en met
prachtig geboetseerde liedjes. Zo zou
Pieter Derks zijn eigen programma
omschrijven, ware het niet dat hij
ook nog eens bescheiden is. In zijn
vierde programma Van Nature gaat hij
met rake blik en troostende woorden
op zoek naar het natuurlijke in een
gemaakte wereld. Wat is echt, en
wat hebben wij erbij verzonnen? Met
die vraag in het achterhoofd gaat het
vooral over al het nieuws dat Pieter
te pakken kan krijgen. Elke avond

dus andere grappen, en weer nieuwe
verhalen. Kaarten zijn beschikbaar via

www.kukeleku.com en bij de VVV in
Horst. Foto: Bob Bronshoff

Paddenstoelen in De Locht
De herfst is het seizoen van de paddenstoelen en het Nationaal Champignonmuseum De Locht in Melderslo
besteedt hier veel aandacht aan. Zo staan op zondag 21 oktober de culinaire kwaliteiten van paddenstoelen centraal.
Joost Truijen uit Oostrum laat de
bezoekers genieten van zijn eigen combinatie van vlees met paddenstoelen.
Enkele bedrijven uit de regio die gespe-

cialiseerd zijn in het maken van hapjes
met paddenstoelen, presenteren deze
dan. Deze hapjes zijn ook te proeven.
Verder treden de jachthoornblazers met

hun jachthonden op. Het museum is
dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00
uur. Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Specialist in tuinplanten
Tevens een uitgebreid assortiment
aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
gratis tuinontwerp • ad

vies • graszoden

4 potchrysanten
in 19 cm pot voor

€ 10.00

vele kleuren
viooltjes

vele soorten

laan-lei-sier
fruitbomen
heesters coniferen
lage prijzen

dak leibomen
10-12 220 cm stam
€ 59.00

winterhei
in meerdere kleuren

beukenhaag
100-120
€
0.89
haagbeuk liguster laurier

potmaat 11 cm

€ 1.25

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.0
0 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Weej goan ut make
winnaar Liedjesavond
Carnavalsvereniging D’n Dreumel heeft op zaterdag 13 oktober haar traditionele liedjesavond georganiseerd in
’t Gasthoes in Horst. De winnaars van de avond waren Lisette Vervoort en Rob Driessen met ‘Weej goan ut make’.

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl
woningbouw
utiliteitsbouw
verbouwingen
renovatie

vastgoedbeheer
interieur

Horsterweg 70

uw Suzuki
anden
Ieder jaar worden er tijdens de
liedjesavond vier liederen gekozen
voor op de Horster carnavals-cd. Dit
jaar komen de volgende nummers op
de cd te staan: ‘Weej goan ut make’
door Lisette Vervoort en Rob Driessen,
‘Horsternachte’ door Pim Minkenberg,
‘Enne Baom’ door Aaltied Noeit te Laat
en ‘Polonaise’ door Kleffe Zök.
Tijdens de liedjesavond zijn er in
totaal dertien nummers ten gehore
gebracht. Terwijl Ger Gubbels de avond
aaneen praatte, kon het publiek in
de korte intermezzo’s genieten van
optredens van Nog naat achter de oere
en Jonge Kloare. Prins Guido Ernst was
blij met de kwaliteit dit jaar. “Ik heb de
laatste jaren vaak in de jury gezeten,

maar ik moet zeggen dat de kwaliteit
dit jaar echt beter was dan andere jaren.
De nummers lagen allemaal op ’n lijn. Er
zijn natuurlijk wel minder goede en hele
goede nummers bij, maar uitschieters
zijn er niet”, vertelt hij. “Ik kijk altijd
naar welke nummers ik zou willen
draaien in de Merthal”, lacht hij.
Pim Minkenberg, de nummer twee
van de avond is blij verrast. “Ik kwam
hier naartoe met het idee dat als ik
vijfde zou zijn, het al geweldig zou zijn,
maar tweede had ik niet verwacht. Ik
was het derde optreden van de avond.
Als je dan al zoveel applaus krijgt dan
weet je dat het publiek achter je staat,
vertelt hij. “Eerste worden hoeft niet.
Deze plaats vind ik geweldig.”

Lisette Vervoort en Rob Driessen zijn
eerste geworden en vinden het super.
“Toen we het nummer voor het eerst te
zien kregen, wist ik al dat dit nummer
het wel eens kon gaan maken”, vertelt
Rob. “Het nummer is gewoon super
goed geschreven en gecomponeerd”,
gaat hij verder. Geoefend heeft het duo
niet veel. “We hebben al vaker samen
gezongen, maar dit keer ging het wel
erg goed”, zegt Lisette. “We hopen met
dit nummer wat te kunnen doen voor
Horst op het LVK. Daar is Horst namelijk
al veel te lang niet meer geweest. Deze
overwinning smaakt voor ons duidelijk
naar meer”, sluit Rob af.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kom aan de Brug
Stichting Werkgroep Oud America en Stichting Aan de Brug organiseren op zondag 21 oktober een culturele
manifestatie. Deze vindt plaats in Aan de Brug van 13.00 tot 18.00 uur.

| Sevenum | 077 467 06 78 | www.horstaandemaasbouw.nl

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Airocoservice

service

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Plezier op en rond
het boerenerf!
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

HOVENIER

DIJA - TUINTECH

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

Tuinaanleg en onderhoud

Is uw tuin
al winterklaar?
Er treden deze middag drie koren
op, volksdansers, koersballers en
biljarters zijn actief en er zijn onder
meer informatiestands over het
Eetpunt, de KBO en over het nieuwe
Gezondheidscentrum. OJC Cartouche
en Oudheidkamer de Moeëk zijn

554 900
nl

de hele middag open. Verder is er
een uitgebreide foto-expositie van
‘nieuwe, oude’ foto’s en documenten
van Werkgroep Oud America.
Ook wordt de film America anno
1995/1996 vertoond. De Welfare, de
kienclub en de dagopvang zijn van

de partij. Ook laten ouderen zien wat
ze doen in de computercursus voor
ouderen.
Els van de Munckhof laat haar
schilderwerk zien en de gebroeders
Lucassen vinden interessante dingen in
de bodem.

Bel DiJa-Tuintech.nl

Tel. 06-41173652
Ook voor het snoeien van uw
Leibomen en dakplatanen
info@DiJa-Tuintech.nl
www.DiJa-Tuintech.nl

Kinderdagverblijf

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

Manifestatie
Kom aan de Brug
zo 21 oktober
13.00-18.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Openstelling museum
wo 24 oktober
13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

18
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Plantenruilmarkt
za 20 oktober 11.00-13.00 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: ’t Zoemhukske

Metalavond
za 20 oktober
Locatie: Blok10

Dansmiddag 55+ en
valpreventie
zo 21 oktober 13.00-17.00 uur
Locatie: Froxx

Orgelconcert

The Hooleys

zo 21 oktober 16.00 uur
Locatie: Lambertuskerk

zo 21 oktober 16.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Optreden Pieter Derks

Broekhuizenvorst

zo 21 oktober 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoes

Nieuwe expositie
Kantfabriek

Melderslo

Open repetitie en
miniconcert
do 25 oktober 20.00 uur
Organisatie: Gemengde
Zangvereniging Merula
Locatie: De Zwingel

Schouder aan Schouder is de naam van de nieuwe driedelige expositie in
Museum de Kantfabriek in Horst. De expositie is van zondag 21 oktober tot
en met zondag 17 februari 2013 te bezichtigen. De eigen identiteit van het
oorspronkelijke product van de Zuid-Nederlandse Kantfabriek loopt als rode
draad door de expositie.

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 18 oktober 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum
Balkersfestival

zo 21 oktober 14.00 uur
Locatie: De Wingerd

Sport- en spelinstuif

Openbare
dorpsraadvergadering

Wielerwedstrijden

wo 24 oktober 13.00-16.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Sportzaal De Stapakker

wo 24 oktober 20.30 uur
Locatie: ‘t Dörp

zo 21 oktober 10.30 uur
Locatie: De Reulsberg

Sirenen

Ondernemerscafé

wo 24 oktober 20.00 uur
Locatie: Bibliotheek

Grubbenvorst

Speelgoedbeurs
za 20 oktober 10.00-11.30 uur
Locatie: De Vonkel

Horst

Quiltcafé
vr 19 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

4-jarig bestaan
vr 19 t/m zo 21 oktober
22.00 – 03.00 uur
Locatie: De Lange

ma 22 oktober 19.30 uur
Locatie: De Lange

Kronenberg
Wandeltocht

zo 21 oktober 12.30 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: blokhut

za 20 oktober 10.00-14.00 uur
Locatie: Zaal Brugeind

Museum de Kantfabriek is van dinsdag
tot en met zondag geopend van 14.00
tot 17.00 uur. Voor meer informatie kijk
op www.museumdekantfabriek.nl

Blok 10 viert
5-jarig bestaan

Tienray

Alt Tienderse Kermis
vr 19 t/m zo 21 oktober
Locatie: OJC Gaellus

Dorpsraadvergadering

Blok 10 in Horst viert van 26 tot en met 28 oktober het 5-jarig
bestaan met een feestweekend.

di 23 oktober 20.00 uur
Locatie: Zonnehof

Meerlo

Kinderkledingbeurs

Door samenwerking met het
Städtische Museum in Wesel krijgt
de tentoonstelling een internationaal
karakter. Museum de Kantfabriek
exposeert in bruikleen kantwerk van
het Städtisches Museum. Verder wordt
tijdens de expositie het productieproces
van kant in verschillende fases belicht
en is het eindresultaat te bewonderen
op de nog werkende machines. Als
derde deel van de tentoonstelling zijn
er werken te zien van beeldend kunstenaar Lidwina Charpentier. Ze heeft het
oude kant een nieuw leven gegeven in
een kledingstuk of lichtdoek.
De nieuwe expositie wordt op
21 oktober om 11.00 uur geopend.

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Op vrijdag zorgen diverse deejays
voor de opening van dit weekend. De zaterdag valt samen met
Boemelzaterdag. De Stringkings verzorgen deze avond een optreden.

Op zondagavond, de laatste avond
van dit jubileumweekend, zorgen
Dukes of Dollars samen met de deejays Henny en Arie voor een waardige
afsluiter.

NI

EU

W
VERS
GEGRILDE KIP €6.50

KIPPEBOUTEN €1.65

Uw dak herfst- en winterklaar?

p.st.

eventueel met frites
Wij grillen op bestelling
op woensdag en zaterdag
afhalen na 16.00 uur
Za 3 nov onbeperkt
spareribs eten met frites
en salade € 15.95

Americaanseweg 105
Meterik 077-3981396

Emotioneel Evenwicht Workshop
Door deze workshop kun je werkelijke doorbraken in je leven
bereiken. Je leert omgaan met je emoties zodat ze jou aansterken
i.p.v. jou verzwakken en uitputten. Wil jij:
• moeiteloos baas over je emoties zijn?
• niet meer vanuit het verleden leven, maar vanuit dat wat de toekomst
via jou wil manifesteren?
• de werkelijke oorzaken van je chronische klachten opsporen
en aanpakken?
• je vaste negatieve denkpatronen en belemmerende overtuigingen met
gemak omzetten in positiviteit en energie?
• vanuit de flow leven en niet meer vanuit weerstand en het moeten?
Dan is deze workshop echt iets voor jou. Gedurende 5 woensdagochtenden gaan we samen werken om deze resultaten te behalen.
Startdata: wo 31 oktober van 9:00 uur tot 11:30 uur.
Locatie: Meterik
Werk je liever aan deze thema’s of andere tijdens een privé consult,
dan kan dat natuurlijk ook.
Voor info en aanmelding bel: 06 - 533 64 1 64

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164

0478 - 53 17 95

www.jacobsdak.nl

Raamdecoratie die past!

Mommesstraat 11, Sevenum

077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

foto bij Vitellius Sevenum

(eet)café Zaal
‘t Kruuspunt

Het weer
vraagt
om dakonderhoud

service 23
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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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 25 oktober
Tandarts Eijkemans
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

Heilige mis

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

zaterdag

Dichterbij
Heilige mis
18.00zondag Heilige mis
maandag
Heilige mis
dinsdag
Heilige mis
Aanbidding
woensdag Heilige mis
donderdag Heilige mis
vrijdag
Heilige mis

Heilige mis

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

zaterdag

Horst aan de Maas

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00

Verkoop van alle merken

Babykleding - Meubelen Witgoed - Kleding - Schoenen Huishoudelijke artikelen - Boeken
en Lp’s - Electronica - Glaswerk Speelgoed - Porselein

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Venloseweg 11 - 5975 PS - Sevenum
Tel. 077- 851 23 53

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

zondag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

van

AUTOBEDRIJF

Meterik

Rehoboth

T

De kringloopwinkel

Melderslo

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

Brand, ongeval of misdrijf

Heeft u elektro-materialen nodig? Laat het ons weten!
Wij leveren materialen tegen zéér concurrerende tarieven!!!

15.30

Kronenberg
zaterdag

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Horst (Lambertus)

Verloskundige zorg

112

www.haardstede.nl

09.45

maandag
woensdag

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

Zie voor openingstijden

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

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

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw
‘Voor particulier
en bedrijf’

“Vertrouwd bouwenaliteit”
aan kw
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
Gelukkig hebben we een bank
die dichtbij de mensen staat
Feestelijke uitreiking cheques Maashorstfonds 2012
De regio Horst aan de Maas bruist van de initiatieven om het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren. De kosten van
deze initiatieven zijn echter vaak een spelbreker. In zulke gevallen kan het Maashorstfonds van Rabobank Maashorst uitkomst bieden.
De ondersteuning die het Maashorstfonds biedt is structureel van aard en draait niet, zoals bij sponsoring, om een tegenprestatie maar
vooral om de samenwerking tussen twee partijen.
Onze bank staat dichtbij de mensen die

externe deskundigen en drie leden van

in deze regio wonen, werken en leven

de ledenraad van Rabobank Maashorst,

en dankzij het Maashorstfonds kunnen

kende dit jaar in totaal € 76.000, toe.

zij geholpen worden hun ambities en
dromen te verwezenlijken. Het fonds,

Rob Knoops (Directievoorzitter) en

inmiddels een begrip geworden in

Bart Janssen (Directeur Bedrijfs

onze gemeenschap, heeft dit jaar voor

management) reikten tijdens een

de achtste keer vele aanvragen van

feestelijke bijeenkomst op 11 oktober

uiteenlopende verenigingen en

2012 aan 15 genomineerden cheques

stichtingen ontvangen. De beoor

uit in MFA/Sportpark Kerkebos in

delingscommissie, bestaande uit enkele

Swolgen.

Gehonoreerde projecten Maashorstfonds 2012 (totaal € 76.000,)
Ruiterclub Wittenhorst
Veilig paardrijden mogelijk maken
voor kinderen met een handicap

Voetbalvereniging Hegelsom
Ombouw berging tot dameskleedkamer en nieuwbouw berging

Stichting Streekomroep Reindonk
Opleidingskosten om Reindonk naar
nieuwe lokale omroep Horst aan de
Maas te transformeren

Stichting Dorpsraad Kronenberg
Realiseren ontmoetingspunt en
jeu de boulesbaan Kronenberg

Stichting Mooiland Sevenum
Educatief waterpad voor jeugd
creëren over de Molenbeek
Koninklijke Harmonie Lottum
Aanschaf nieuwe instrumenten
voor jeugd
Stichting Ouderen Biljart
Meterik (OBM)
Aanschaf traplift gemeenschapshuis
De Meulewiek

Stichting Schoolplein Kindcentrum
Onder de Linde
Speel- en leerterrein bij basisschool
Hegelsom
Mountainbike promotie
Noord-Limburg, Meterik
Aanleggen mountainbike route
Schadijker Bossen
Wijkcomité In de Riet Horst
Wijkgebonden speelgelegenheid
en ontmoetingsruimte ouders

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

Vereniging Kleine Kernen Limburg
Wilde Plannen America. Jongeren
betrekken bij leefbaarheid m.b.v.
toolkit met films
Dorpsraad Horst
Verfraaien rotonde Americaanseweg
richting Kantfabriek
Werkgroep Cultureel Erfgoed
Zwarte Plak
Cultureel Erfgoed Zwarte Plak
opwaarderen en fiets- en wandelroutes
publiekelijk maken

Dorpsraad Horst

SV Kronenberg
Renoveren keuken clubgebouw
Stichting Gezondheidscentrum
America
Pionieren met patiënten participatie

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde

Werkgroep Cultureel Erfgoed Zwarte Plak

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

