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Straatprijs in Meerlo
Op het Moleneind in Meerlo is op dinsdag 17 september de straatprijs gevallen van de
Nationale Postcode Loterij. De prijs werd overhandigd door presentator Gaston Starreveld.

Dorpsraad tegen afsluiting
van Meerlosebaan
Dorpsraad Grubbenvorst is het niet eens met het voornemen van gemeente Horst aan de Maas om de
Meerlosebaan in het buitengebied deels af te sluiten. Fresh Park Venlo, dat een gedeelte van de Meerlosebaan
in eigendom heeft, heeft dat verzocht.
Fresh Park Venlo wil het
bedrijventerrein, waarbij ook het
zuidelijke deel van de Meerlosebaan
hoort, gaan omheinen. Zij heeft
daarom gemeente Horst aan de
Maas verzocht dat deel aan het
openbaar verkeer te onttrekken.
Volgens Fresh Park zorgen onder meer
wandelaars en fietsers op het terrein
voor onveilige situaties. Ook wordt
de weg als sluiproute gebruikt door
verkeer vanuit Grubbenvorst naar
Fresh Park en de A73. Verder kunnen

ladingdieven via de Meerlosebaan
het bedrijventerrein bereiken en zo
camera’s en slagbomen omzeilen.

Bedrijventerrein
hoort openbaar
De dorpsraad van Grubbenvorst
ziet een gedeeltelijke afsluiting van
de Meerlosebaan echter niet zitten.
Zij vreest dat daardoor in de toekomst
een ontsluiting van de kern via de
Meerlosebaan met een aansluiting

op de rotonde aan de rand van
Fresh Park niet meer mogelijk is.
“Deze ontsluiting zou een besparing
zijn in tijd en in kilometers voor de
inwoners van Grubbenvorst”, aldus de
dorpsraad.
Verder wil de dorpsraad graag
dat het bedrijventerrein open blijft
voor recreanten. “Industrieterreinen
behoren naar onze mening
openbaar toegankelijk te zijn zoals
overal in onze en de omliggende
gemeenten.”

Deelnemers met de postcode 5864
AA werden door Postcode Loterijambassadeur Gaston Starreveld verrast
met gouden enveloppen. Bovenop de
geldprijs won één deelnemer ook een
BMW.

Het is onwerkelijk
De familie Van Summeren is
een van acht gelukkige families.
“We kregen maandag al een berichtje
van de Postcode Loterij dat er vandaag
iets zou gebeuren en vanochtend
stonden ze ineens aan de deur. Het is

13.29

9.29
Warsteiner
per krat

echt onwerkelijk”, zegt mevrouw Van
Summeren. “We hebben 50.000 euro
gewonnen omdat we spelen met twee
loten en een verdubbelaar”, zegt Van
Summeren enthousiast. De familie mag
zich ook de trotse eigenaar van een
nieuwe auto noemen, die ook op haar
lot is gevallen.
Ook op het lot van fotograaf Paul
Poels van Moleneind 5 is een prijs
gevallen. Gaston stond dinsdag ook
voor zijn deur.
Lees verder op pagina 05
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Maatschappelijke stage Doolgaard

‘Autisten zien het leven in foto´s voorbij
komen’
Dichterbij, een organisatie die mensen met een verstandelijke of
meervoudige beperking ondersteunt, organiseert in samenwerking met
basisschool de Doolgaard in Horst een kijkje in het leven van mensen met
een beperking. Leerlingen van groep 8 worden verdeeld in groepjes van zes
en gaan vervolgens negen weken lang elke week een uurtje kijken in
dienstencentrum Mikado.
De zes leerlingen die deze dinsdag
hun vierde kijkje komen nemen,
worden welkom geheten door cliënt
Pieter. Hij brengt ze naar de lunchroom
samen met Bart van Bree, hij is
activiteitenbegeleider “Pieter werkt bij
ons serviceteam. Zo werkt hij bijvoorbeeld in de keuken en vandaag is hij
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onze gastheer”, vertelt Bart. De
gastheer zit goed in zijn rol. Zo biedt hij
de kinderen allemaal een glas
limonade aan. “Ik vind het leuk om met
kinderen bezig te zijn”, zegt Pieter.
De zes leerlingen worden vandaag naar
basisgroep 1B gebracht. Normaal
worden de kinderen verdeeld in twee
groepjes, maar omdat ze de andere
activiteit op het programma al gehad
hebben, gaan ze nu gezamenlijk.
Vandaag gaan de scholieren luisteren
naar begeleidster Hanneke van Veghel,
enkele cliënten en vrijwilliger Peter
Coppers.
Peter: “Ik ben coördinator van stichting Gehandicapten Informatie Project
Scholen Spelen en Leren (Gips-SL) in
de regio Noord-Limburg.Tijdens een
oriënterend gesprek bij Dichterbij,
werd de vraag gesteld of stichting
Gips ook kon zorgen voor de integratie
van mensen met een meervoudige
beperking, dit zijn mensen met meer
dan één beperking, in het Gipsproject.
We hebben toen samen met Dichterbij
een programma in elkaar gezet.
Vervolgens kreeg ik een verzoek van
basisschool de Doolgaard. Zij wilden
graag dat leerlingen een maatschappelijke stage gingen lopen bij Dichterbij
om zo de leerlingen bewust te maken
van de wereld van mensen met een
beperking.”

Hanneke en Peter gaan de kinderen
vandaag iets vertellen over autisme.
Cliënte Debbie is bij de kinderen gaan
zitten. Ze vindt het leuk dat ze er zijn
en zit te luisteren. Hanneke en Peter
leggen aan de kinderen uit wat autisme
inhoudt en hoe de mensen daar de
dag doorbrengen. “Autisten hebben
behoefte aan duidelijkheid. Zij hebben
graag steeds alles hetzelfde in het
leven. Als er iets afwijkt, raken ze in de
war. Wij zien het leven snel zoals in een
film, de autisten zien het leven in foto’s
voorbij komen. Het is dus een stuk
moeilijker om alle prikkels een plaats

Onderzoek TNO

‘Waterpompen
niet oorzaak dodelijk
zwemongeluk’
Volgens gemeente Horst aan de Maas hebben de waterpompen in
de Kasteelse Bossen vrijwel geen invloed op de zwemveiligheid. Dat
blijkt na onderzoek van TNO.
De gemeente gaf TNO opdracht
onderzoek te doen naar de pompen,
na het dodelijke zwemongeval begin
augustus in het zwemwater van de
Kasteelse Bossen. Daarbij verdronken
twee jonge zwemmers.

Onafhankelijk
onderzoek
Na het ongeval deden al snel
geruchten de ronde dat de waterpompen het ongeluk veroorzaakt zouden
hebben. Diverse ouders hebben
zich in de periode bij de gemeente
gemeld dat hun kinderen door de
pompen onder water zouden zijn
getrokken.
De gemeente liet daarop al snel
de verklaring uitgaan dat volgens
haar technici de pompen geen gevaar
zouden vormen. TNO werd vervolgens

voor onafhankelijk onderzoek ingeschakeld. De pompen zijn geplaatst
om blauwalg te voorkomen. Het
door TNO opgestelde rapport wijst uit
dat de kans dat de pompen invloed
hebben op de zwemveiligheid in de
Kasteelse Bossen zeer klein is, ongeacht de leeftijd van de zwemmer.
Verder stelt TNO dat ook de kans klein
is dat de stroming zwemmers onder
water trekt.

Stroming
niet te sterk
De diepe ligging van de aanzuigkorven buiten het zwemgedeelte
maakt de kans op contact met zwemmers zeer klein. Daarnaast liggen de
aanzuigpunten diep genoeg om een
draaikolk te voorkomen, aldus het
rapport.

te geven”, aldus Peter. Hanneke laat de
kinderen het dagprogramma zien van
verschillende cliënten. Dit wordt via
picto’s of foto’s aan de cliënten kenbaar
gemaakt. In dat dagprogramma staan
verschillende bezigheden zoals drinken,
eten en bepaalde activiteiten die steeds
op dezelfde uren en dagen staan.
De kinderen zijn nieuwsgierig en
stellen veel vragen. Peter: “Dat is altijd
al zo geweest. Tijdens de eerste week
zijn de kinderen een korte tijd doodstil,
maar daarna komen allerlei vragen
naar boven drijven. Kinderen staan veel
meer open dan volwassenen. Ze durven

meer te vragen omdat ze er anders
tegenaan kijken.” Dat blijkt wel als een
leerling aan Hanneke vraagt waarom
de mensen met een beperking soms
zo’n aparte schoenen dragen. “Dat is
een goede vraag,” begint Hanneke.
“Dat komt omdat er in die schoenen
bepaalde steun zit, zodat de cliënten
beter rechtop lopen.” De kinderen
maken na elke bijeenkomst een klein
verslagje van de dag. “Tot nu toe heb
ik alleen nog maar enthousiaste dingen
gelezen. Ze vinden het echt leuk”, zegt
Hanneke. De maatschappelijke stage
duurt nog tot juni 2014.

Ondernemen na
Prinsjesdag
Tijdens het Starterscafé Horst op woensdag 2 oktober vertelt jurist en
belastingadviseur Tristan Smits met welke ontwikkelingen startende
ondernemers te maken krijgen. Welke kabinetsplannen zijn relevant voor
starters? En waar krijgen ondernemers mee te maken?
Het Starterscafé Horst begint om
19.00 uur en is bedoeld voor iedereen
in de gemeente Horst aan de Maas die
met plannen rondloopt om een eigen
bedrijf te beginnen en ondernemers die
de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn
gestart. In een informele sfeer kunnen
starters informatie vergaren. Er zijn ook
adviseurs van gemeente Horst aan de

Maas en de Kamer van Koophandel
aanwezig. Ondernemers van jonge
bedrijven kunnen met anderen ervaringen delen, hun kennis verdiepen en
hun netwerk verder uitbreiden. De toegang is gratis. De avond is bij Liesbeth’s
Grand Café in Horst en eindigt om
21.30 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.starterscafehorst.nl

5-gangen
verrassingsdiner!

€45,00

€21,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Stijgende bezoekersaantallen

Uitbreiding voor
Kantfabriek
Museum De Kantfabriek in Horst heeft uitbreidingsplannen. Zij wil een werkplaats, opslagruimte en grotere
parkeerruimte toevoegen aan het bestaande museum. Daarvoor vraagt zij een lening aan, waarbij zij gemeente
Horst aan de Maas vraagt garant te staan.
Stichting Museum De Kantfabriek
wil een loods en grond kopen die naast
het huidige museum gelegen zijn. Zij
geeft aan behoefte te hebben aan uitbreiding. Met de extra ruimte verwacht
het museum met name beter in staat
te zijn om wisseltentoonstellingen te
organiseren. Deze tentoonstellingen
trekken juist veel bezoekers en zijn
daarom belangrijk voor de ontwikkeling van het museum, geeft de stichting
aan. Voorzitter Marcella Dings laat
weten dat er echter nog niets definitief
is: “De eventuele aankoop van de loods
en het voorterrein is een grote wens
van ons, maar nog lang niet zeker. Het

bestuur heeft gekeken wat de mogelijkheden zijn als we de kans zouden
krijgen om de loods te kopen. Voor de
financiering van het pand hebben we
een garantstelling van de gemeente
nodig en wij hebben, vooruitlopend op
een eventuele aankoop, die noodzakelijke garantstelling bij de gemeente
aangevraagd.”
Dit jaar zijn onder andere de
tentoonstellingen Schitterend geplooid
en Momentopname te zien geweest.
Daarnaast voegt het museum gestaag
toe aan haar collectie: in april nog
nam De Kantfabriek 5.600 boeken over
textiel en handwerk over, waardoor zij

op dit gebied het grootste documentatiecentrum van Nederland werd.
Sinds de opening in 2009 trekt
De Kantfabriek stijgende aantallen
bezoekers. Sinds 2011 liggen de bezoekersaantallen boven 8.000 per jaar.
Het museum schat dit jaar zelfs 10.000
bezoekers te trekken. Het museum
wijst daarbij op een groeiend aantal
bezoekers van buiten de regio.
Om de aankoop en financiering
van de loods te kunnen bekostigen,
wil het museum nu 98.000 euro lenen.
De gemeenteraad beslist op dinsdag 8
oktober of zij voor deze lening garant
wil staan.

Roggeknar
Boordevol noten
en rozijnen

HORST • GRUBBENVORST

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Beleef de Dag
Voor de zevende keer vond woensdag 11 september de fietstocht Beleef de Dag plaats. Deze tocht
voor 55-plussers werd georganiseerd door KBO Limburg. De veertig kilometer lange fietsroute voerde
door heel Horst aan de Maas. (Foto: Wim Jenniskens)

Zorgen om kermis

Uitdagingen voor
dorpsraad Melderslo
De kermis in Melderslo bestaat in 2014 precies 40 jaar, maar de kermisbraderie op maandag verkeert in zwaar
weer. “Het publiek laat het helaas afweten”, zegt Leo Kristal, de voorzitter van de dorpsraad in Melderslo tijdens de
openbare dorpsraadvergadering op dinsdagavond 17 september.
Kristal: “We willen volgend jaar de
kermisbraderie naar zondag verplaatsen en hopen dat er dan meer publiek
komt. Het is moeilijk om mensen te
prikkelen om naar Melderslo te komen
en de braderie-exploitanten zien daardoor dat er steeds minder te verdienen
is”, aldus Kristal. Desondanks komt
vanuit het publiek een compliment
voor de verantwoordelijke commissie
over de manier waarop ze de kermis in
het algemeen hebben gepromoot.
De dorpsraad en ook de aanwezige
bewoners van Melderslo spreken hun

zorgen uit over de toekomst en dan
met name het aanzien van het dorp.
“We hebben een grote kerk in ons
midden, maar met een terugloop van
kerkgangers en de gezinsbijdragen
zullen we straks alternatieven moeten
bedenken om het gebouw binnen onze
gemeenschap te behouden.”

Melderslo 100 jaar
Een van de onderzochte mogelijkheden was om geld te genereren
door een telefoonprovider bereid te
vinden om hun zender op de kerktoren

te plaatsen. “Dat levert een lucratief
bedrag op, maar het bisdom lijkt het
tegen te houden”, aldus de voorzitter.
Het dorp Melderslo bestaat in 2016
precies 100 jaar. “In 1916 kwam er
een vergunning voor het bouwen van
een lagere school. Voorheen moesten
inwoners over karrensporen naar Horst,
waar Melderslo als gehucht deel van
uit maakte. “Een commissie gaat aan
de slag voor het organiseren van de
festiviteiten. Vanuit de dorpsraad sluiten een of twee mensen aan”, aldus
Kristal.

04

nieuws

Lezersonderzoek

Mening
over
HALLO

19
09

Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
09/16

Mariakapel Evertsoord

Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten: Horst aan de Maas kent diverse kapellen
en veldkruisen. In deze serie worden er zestien, verspreid over de hele gemeente, uitgelicht. In deze aflevering: de Mariakapel in Evertsoord.

Kempen Nieuwsmedia heeft
Wouter Hermans uit Meterik, student
Commerciële Economie in Eindhoven,
gevraagd een groot lezersonderzoek
naar nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas te houden.
Ter voorbereiding op dit onderzoek,
dat binnenkort plaats gaat vinden,
is Kempen Nieuwsmedia op zoek
naar respondenten die geïnterviewd
willen worden over het nieuwsblad.
Het interview zal 30 tot 45 minuten
duren en kan, op verzoek thuis, of op
kantoor bij Kempen Communicatie in
Horst plaatsvinden. Onderwerpen die
aan bod komen zijn onder andere:
nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
in het algemeen, de verschillende
rubrieken en de online-activiteiten van
het medium.
De antwoorden op de vragen zijn
niet goed of fout, het gaat om de
mening van de respondenten. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld
en aan het einde van het onderzoek
verwijderd. Iedereen die een duidelijke
mening heeft over HALLO Horst aan
de Maas en deze wil delen, kan een
e-mail sturen naar wouter.hermans@
kempencommunicatie.nl met daarin
de vermelding van leeftijd, geslacht en
woonplaats.

Minder benaderd

Dienstverlening
gemeente
verbeterd

De dienstverlening van
gemeente Horst aan de Maas is
verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
Daarnaast zijn er minder meldingen
en vragen binnengekomen. Dat blijkt
uit cijfers van de gemeente zelf.
Waar in de eerste helft van
2012 ruim 160.000 telefoontjes en
meldingen bij de gemeente binnenkwamen, is in de eerste helft van dit
jaar slechts zo’n 135.000 keer contact
gezocht. De gemeente verklaart dit
verschil door te wijzen op het feit dat
kinderen vanaf de tweede helft 2012
een eigen reisdocument moesten
bezitten en door de commotie rondom
het afvalbeleid, dat in 2012 werd
ingevoerd. In het eerste half jaar van
2013 kwamen bijvoorbeeld slechts
357 meldingen binnen die betrekking
hadden op het niet ophalen van afval.
Dat waren er ruim 1.300 minder dan in
dezelfde periode vorig jaar.
De gemeente probeert haar
dienstverlening te verbeteren en slaagt
daar deels in. Zo is de gemiddelde
wachttijd aan de balie een minuut
korter dan in 2012. De gemiddelde
wachttijd aan de telefoon is gelijk
gebleven. De gemiddelde doorlooptijd
van een omgevingsvergunning voor
bouwen bedroeg dit jaar 50 dagen,
bijna twee keer sneller dan in 2012.

is het Mariabeeld goed te zien. Dit
beeld werd, na een voorbeeld van
kunstenaar Charles Vos, gemaakt
door Grad van Enckevort. Diefstal
maakte echter een vervaging noodzakelijk. Het nieuwe beeld werd
vervolgens vervaardigd door Thei
Pubben. Vos had jaren daarvoor al
in opdracht van pastoor Kessels,
van de parochie Kronenberg, een
Mariabeeld gemaakt. Dit werd in
1938 aangeboden en geplaatst in
een nis. De bedoeling was dat het
beeld uiteindelijk een eigen kapelletje zou krijgen. Dat is er echter
nooit van gekomen. Het beeld van
Vos is verplaatst naar de kerk en
een kopie bevindt zich boven de
oude ingang van het klooster.
Bron: Evertsoord van woestenij naar boerderij en website Charles Vos

Het dorp Evertsoord heeft
diverse veldkruisen en kapellen
gekend, waarvan sommige intussen
al weer verdwenen zijn. Evertsoord
heeft twee Mariakapellen, een
gelegen aan de Drie Kooienweg en
de tweede aan de Paterstraat.

Het begin van
Evertsoord
De Mariakapel aan de Drie
Kooienweg werd opgericht in 1948
door M. van de Goor-Geurts en is
in een traditionele vorm gebouwd.
Het beeld in de kapel is een kopie
van de piëta van Michelangelo.
De Mariakapel aan de Paterstraat

is echter alles behalve traditioneel te
noemen. De bouw van de Mariakapel
aan de Paterstraat markeerde het officiële begin van Evertsoord. Eind jaren
dertig van de vorige eeuw vestigden
de eerste boeren zich in het ontginningsgebied Evertsoord. In 1937 werd
de Stichting Binnenkolonisatie, met als
voorzitter de Sevenumse burgemeester
Everts, opgericht. Deze stichting had als
doel nieuwe plaatsen te stichten in de
Peel. De arbeiders die werkzaam waren
in de peelontginning werden in eerste
instantie ondergebracht in een DUWkamp (Dienst Uitvoerende Werken).
Later verschenen de eerste boerderijen.
Uiteindelijk ontstond uit het kamp het
dorp Evertsoord.

Opening Strandje
aan de Maas
Grubbenvorst
Het leek er begin augustus niet op dat het Strandje aan de Maas in
Grubbenvorst dit jaar nog in gebruik genomen zou kunnen worden.
Vandalen hadden de pas ingezaaide ligweide vernield. Zondag 22
september wordt de nieuwe, vrij toegankelijke recreatieplek aan de Maas
in Grubbenvorst toch feestelijk geopend.
“We hebben met heel veel
mensen, heel hard gewerkt om alles
af te krijgen en we zijn bijzonder
trots op het resultaat”, zegt John
Jenniskens, voorzitter van Gewoën
Grubbevors. “Het Strandje aan de
Maas is bedoeld voor jong en oud.
De jeugd kan hier chillen, maar ik
kan me ook voorstellen dat mensen
met kinderen hier komen om zich te
vermaken of dat ouderen lekker op
een van de bankjes komen genieten
van het uitzicht.”
Het Strandje aan de Maas bestaat
uit een ligweide, picknicktafels,

een barbecueplaats en een
beachvolleybalveld aan de Maas.
Een zandstrand wordt later nog
toegevoegd. Wethouder Loes
Wijnhoven opent het Strandje aan
de Maas tussen 14.30 en 17.00 uur
officieel. Daarnaast is er een
springkussen voor de kinderen en
een akoestisch optreden van de
band Sunday Zombies and the Brain,
afgewisseld met muziek door het
Grubbenvorster dj-duo The Party
Brothers.
Toegang is gratis en iedereen is
welkom.

In 2009 werd stilgestaan bij het feit
dat het dorp vijftig jaar geleden haar
naam kreeg.

Mariabeeld
is goed te zien
Op 15 mei 1959 werd de
Peelontginning namelijk officieel beëindigd. Een belangrijk moment, reden
dus voor de bouw van een gedachteniskapel. Dat werd de Mariakapel aan
de Paterstraat. Deze kapel heeft in de
tegenstelling tot de meer traditionele
bedehuisjes, een open bouw. Het platte
dak rust op driehoeken, verder zijn er
geen muren of deuren die de kapel
afsluiten van de buitenwereld. Hierdoor
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Vinders zoeken eigenaar vijftien jaar geleden verloren hangertje

‘Iemand mist dit ding’

De broer van Jan Droesen, Martin Droesen (60) uit Horst, vond ongeveer vijftien jaar geleden een zilveren
hangertje. Ondanks zoektochten naar de eigenaar, heeft deze zich in al die jaren niet gemeld. Toch hebben Jan en
Martin het kettinkje bewaard in de hoop dat het ooit nog terugkomt bij de oorspronkelijke bezitter.

De mooiste en coolste

kinderbrillen
vind je bij camps optiek

Like ons
op facebook
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Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer
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Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl

Jan Droesen (62) uit Broekhuizen
vertelt het verhaal van zijn broer.
“Martin ging vroeger vaak vissen in de
beek langs de Meterikseweg in Horst.
Zo deed hij dat ongeveer vijftien jaar
geleden ook. Hij liep bij de beek vlakbij
machinefabriek Van den Munckhof toen
hij iets zag liggen in het gras. Het was
een kettinkje met een soort doosje
eraan waarin een fotootje van een
baby zit. Hij besloot het mee te nemen
naar huis en plaatste vrijwel meteen
een advertentie in De Echo van Horst.”

eigenaar zich ooit zou melden”, vertelt
Jan verder. Tot de dag dat Martin ging
verhuizen naar de Wittenhorststraat
in Horst. Jan: “Hij kwam het hangertje
weer tegen en ik besloot het mee te
nemen. Iemand mist dit ding, dacht
ik. We hopen echt dat het kettinkje
gewoon weer in handen komt van de
oorspronkelijke bezitter. Ook al is het
het laatste wat ik doe”, lacht hij.

De baby op de foto in het zilveren
hangertje moet nu ongeveer vijftien tot
twintig jaar zijn. “Verder is het fotootje
2 bij 2,7 centimeter en het hangertje
is nog in redelijk goede staat omdat ik
het laatst nog heb opgepoetst”, zegt
Jan. De foto lijkt bijgeknipt. Wie meer
informatie over het hangertje heeft,
kan contact opnemen met Jan Droesen
op 06 197 12 467.

Iedere emotie,
een passend bloemwerk ...
...Ieder huis,
een sfeervolle decoratie
TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Eigenaar uit Horst
De broer van Jan sprak ook
verschillende mensen aan maar de
jaren verstreken en hij kreeg van
niemand een reactie. Jan: “Wij weten
ook niet hoe dat komt. We denken toch
echt dat de eigenaar iemand uit Horst
is of moet zijn geweest. Helaas dachten
wij er toen niet aan om het bij de
politie te melden. En die hebben
tegenwoordig wel wat beters te doen
dan een eigenaar van een vijftien jaar
geleden verloren hangertje zoeken.”
Het hangertje werd op een vaste
plaats bewaard maar in de loop der
jaren toch vergeten. “We hebben het
echter nooit durven weggooien, omdat
we de hoop bleven houden dat de

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

www.mathpeeters.nl

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

r
Al mee ar
a
j
9
dan 1 st!
in Hor

Vervolg voorpagina

Straatprijs in Meerlo
“Ik vond het erg leuk. Ik mocht
ook meteen foto´s maken voor de
Postcode Loterij, omdat hun fotograaf
te laat was. Dat was natuurlijk extra
mooi”, vertelt Poels enthousiast. Poels
speelt nog maar vier maanden mee
met de Postcode Loterij. Toch heeft hij
met zijn ene lot een prijs van 25.000
euro gewonnen. “Ik ga het geld denk
ik gebruiken voor de verbouwing van
mijn fotostudio.”
Wilmie De Hoog-Van Dijck is ook
een van de gelukkige winnaars van de

straatprijs. “Het is geweldig. Ik had het
echt niet verwacht, maar het is natuurlijk hartstikke mooi. Je kunt je het ook
niet voorstellen omdat de prijs overal
kan vallen”, zegt de winnares. Gaston is
zelfs bij haar binnen geweest.

Hartstikke mooi
Wilmie: “Hij was heel aardig. Hij
kwam precies over zoals je hem op tv
ziet.” Het gezin gaat het prijzengeld
gebruiken voor de renovatie van het
huis. “Daar waren we al mee bezig dus

het geld is meer dan welkom.”
De gelukkigen van Moleneind in
Meerlo waren al bij elkaar gekomen.
Wilmie: “We hebben plannen om binnenkort weer even samen te komen.
Maar nu gaat iedereen eerst nagenieten.” In september pakt de Postcode
Loterij uit met extra trekkingen van de
Postcode Straatprijs. Winnaars ontvangen 12.500 euro per lot en als zij
met de verdubbelaar meespelen zelfs
25.000 euro per lot.
Foto voorpagina: Paul Poels

BUFFET
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Je wachtte op een wonder
helaas is het niet gekomen
Na een zware strijd tegen een slopende ziekte
en na vele dapper ondergane behandelingen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
pap en onze trotse opa

Peter Thijssen
echtgenoot van

Nellie Thijssen-Franssen
* 3 december 1938

† 14 september 2013

Sevenum, Nellie
Maasbree, Johan en Sandra
Reggie, Nina
Familie Thijssen
Familie Franssen
Schenck van Nijdeggenstraat 27, 5975 XV Sevenum
We nemen afscheid van Pap
op vrijdag 20 september om 9.30 uur in het crematorium
aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Pap heeft aangegeven het erg te waarderen
als u in plaats van bloemen een gift wilt doen
voor Stichting Ambulance Wens Nederland.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.

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.
Met plezier meer presteren?
Taal of rekenles 2F/3F? Huiswerkhulp
of bijles (v)mbo/havo/vwo? NT2 of
mental coaching? Onderwijsspecialist
(gedrag/RT/NT2) biedt hulp. Gunstige
tarieven! In Kronenberg of thuis.
Meer info: 06 10 29 82 65
Appels zelf plukken € 0,50 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32
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)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Dovens Meubelen, Milheeze
Bankstellen-Kasten-Stoelen-Relax
Fauteuils www.dovens.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Blokfluitles iets voor jou?
We starten in oktober. Aanmelden of
info: jeugdorkest@harmonievanhorst.nl
Te koop blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom
Tel. 06 58 86 32 52 / 077 398 62 49
Bespaar kosten gastouderbureau
Stap over! Vraag vrijblijvend info.
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
tel. 077 374 51 49
Alpha-cursus
Binnenkort starten we weer een
Alpha-cursus. Informatieavond 24
september. Start 20.00u. Inlichtingen
Wiek en Nell Brugmans 077 366 21 98

Grafmonumenten
en restauratie

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

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 koop: hoog laag bed. Voor meer
info: 06 55 83 17 54.

Yogacentrum L’Espoir. Tieneryoga iets
voor jou? Je bent van harte welkom
om het 5 lessen uit te proberen!
Nu 5 lessen voor € 32,50. Start dinsdag
22 oktober 19.00 tot 20.00.
Bel voor meer info 077 851 56 33 of
06 39 22 23 17.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. 9 t/m 20 sep. vakantie.
Atelier ‘de Brug’ Begin oktober wil
Mieke van den Beuken-Derix lessen
gaan geven in tekenen, schilderen en
werken met verschillende materialen.
Interesse of vragen? 077 398 34 53 of
janenmiavdbeuken@ziggo.nl
Verse frambozen te koop
direct bij de teler. 150 gr € 2,- of 1,8
kilo voor € 20,-. Wij verkopen ook puur
frambozensap, -siroop en -jam. Malina
Fruits, Tongerloseweg 11, 5963 NR,
Hegelsom. Tel. 06 10 72 63 18.
Te koop druiven, snoep- en soeptomaten, komkommers, paprika,
snijbonen, knolselderij enz. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
Pilates Gasthoes Horst
dinsdagochtend en avond.
Info/aanmelding bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Dovens Meubelen, Milheeze
Meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen
www.dovens.nl
Aanbieding div. soorten Hortensia’s
50% korting. Bomen (bol, zuil, lei) in
pot. Dus nu planten.
Vlinderstruik (ook kleinbl), hortensia’s
e.a. heesters op stam. Bodembedekkers
v.a. € 0.85, grassen e.d.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag van 9.30 - 16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.
Te koop originele Oirschotse
robuuste eiken meubels
kl. salon, gr. eettafel, 6 stoelen,
krantenbak, drankkast, t.v. kast. prijs
voor alles 250,- info: 06 29 62 70 77.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!
Tel. 06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Dovens Meubelen, Milheeze
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-PVC-vinyl-laminaat
www.dovens.nl
Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een echte gymzaal op
maandag of woensdagmorgen. Voor
meer informatie en exacte tijden zie
www.hosema.nl of bel: 077 398 27 97.
Wie heeft mijn Gazelle damesfiets
meegenomen uit de Groenewoudstraat ter hoogte van de ingang Librije
op vrijdagavond 6 september?
Graag retour! Tel. 06 30 79 06 75.
Rits stuk? Loopt de rits van uw broek,
rok, tas of laars open? Dan kunnen we
deze in veel gevallen repareren terwijl
u wacht! Ook vervangen wij drukkers
e.d. Dinsdagmorgen op de markt te
Horst www.vanderwijstkleinvak.nl
Dovens Meubelen, Milheeze
Meubelen op maat gemaakt voor
betaalbare prijzen www.dovens.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Dag en nacht bereikbaar

Wij willen graag iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, kaarten,
bloemen en andere attenties die we
mochten ontvangen ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk.
Het was een onvergetelijk feest.

Mia en Jan Hoeijmakers-Peeters
Wervelstraat 44, 5961 VC Horst

Wij willen namens onze kinderen en kleinkinderen
iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten,
bloemen, versieringen en alle andere attenties
die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijk. Het was een onvergetelijk feest.

Jo en Riek van Kempen-Driessen
Westerholtstraat 41, 5961 BH Horst

Dankbetuiging

Op 26 augustus jl. waren wij 60 jaar getrouwd.
Het was een onvergetelijke dag.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de
persoonlijke belangstelling, felicitaties en bloemen.

Teun en Marie Huberts-Jacobs
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Te huur: opslag-/bedrijfsruimte
180 m2 vorst- /stofvrij, electr. roldeur,
verhard terrein, aparte ingang, in
Grubbenvorst prijs € 380,00 per mnd.
Info: 06 53 76 96 98.
Ik ben op zoek naar een schuil- of
buitenstal voor 1 paard. Voor meer
info tel. 06 24 11 94 07.
Zoekgeraakt roze babyschoentje
in omgeving Horst. Bel/sms even
als je hem hebt gevonden.
Tel.: 06 53 96 55 98.
Te koop 62 are bos, Midden Peelweg
Helden. Tel. 077 464 18 77.
‘t Winkeltje, Herstr. 44. Leuke, nieuwe
herfst-deco? Of een vintage kledingstuk? Het kan allemaal bij ‘t Winkeltje!
U heeft iets wat u wilt verkopen?
Doe dit via ‘t Winkeltje! Kleding/kerst/
carnaval etc. weggeven? Waarom!?
Ballotte: ontspannen werken. Creatief,
productief, gemotiveerd aan het
werk! Communicatieve vaardigheden
activeren maakt dat u hoger scoort in
gesprekken, meer ontspannen werkt.
Meer weten? Kijk op www@ballotte.nl
of bel 077 467 23 29.

Date. Welke alleenstaande vrouw
44-48 jaar wil een date met alleenstaande man 46 jaar? Horst a/d Maas,
sms mij dan 06 34 69 52 68.
Internationale week van de voetreflex,
50% korting op een ontspannende
voetreflexmassage. Aanmelden bij
Voetreflex Ireen Weijs Broekhuizen
tot 23 september. 06 15 12 07 57 of
ireen.weijs@hotmail.com
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Leesachterstand? Taalachterstand.
Daviscounseling zie www.beterlezen.nl
Na twee weken al resultaat.
Maak een afspraak en help uw kind
doeltreffend. A. van den Homberg
077 464 23 22 America.

Laatste hoop:
wie heeft mijn Melano ring gevonden
met opschroefbare pink roze ‘diamant’.
Graag contact: 06 18 89 42 66.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Cursus Mindfulness
Helemaal tot rust komen in het Hier
en Nu. Start dinsdagavond 29 oktober.
Voor meer informatie: info@via-rosa.nl,
Diana Lenssen tel.: 0478 69 10 06
of kijk op www.marietweijs.nl
Caravan te koop.
Hobby, type excellent 495. Bwjr 1999.
Voortent + extra zijtentje (zgan).
Voor info: 06 46 07 06 30.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600



Geboren

Bram

16 september 2013
Zoon en broertje van
Paul de Vlieger en
Tanja Willems
Tom, Lotte en Emma
Paulus Potterstraat 7
5961 AW Horst

Welkom lief meisje!

Edin
Geboren op
9 september 2013
Dochter van
Ben Rooyakkers
en Iris Custers

Geboren

Jur

Michelslaan 4
5963 HC Hegelsom

10 September 2013
Zoon en broertje van
Nico Leijsten en Kim Peeters
Finn
Den Spittheuvel 11
5976 PV Kronenberg



Iedereen mag dit horen,
want mijn zusje is geboren!

Maud

Geboren

Tuur

10 september 2013
Dochter en zusje van
Ruud Christiaens &
Ingrid Verheijen
Lars

11 september 2013
Zoon van
Arjen & Mieke
Kempen-Lucassen
grote zus Mees
Klassenweg 55
5975 PR Sevenum

Vijverlaan 35
5961 DK Horst

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

Welkom lief mannetje

Kinderdagverblijf

Geboren op
9 september 2013
Zoon van
Rob en Anke
van Vegchel-Aerts
Broertje van
Roan en Melle
Molenveldweg 24
5961 NZ Horst

Liam

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

Ateliers Valise en De Stal.
Creatieve workshops schilderen en
vegetatief vormgeven voor groepen
vanaf 6 tot 40 personen.
Iedereen gaat met iets leuks naar huis.
Elk dagdeel mogelijk. www.valise.nl en
www.atelier-destal.nl

Viooltjes 0,30 euro hei 0,95 euro
winterhei, div. soorten fruit- en sierbomen in pot alles 25% korting behalve
leibomen vaste planten beukenhaag
hedera aan stok 150 cm 1,95 euro.
Van den Beuken St. Jansstr 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.

Second Life Exclusive Horst.
Nu laatste week: 3 halen 2 betalen op
de gehele zomercollectie! Alleen maar
topmerken zoals: Hugo Boss, Armani,
Girbaud, Save The Queen, Desigual etc.
Hoofdstr. 23 Horst. Open vrijdag 10-21,
zaterdag 11-17.

Setovera speelt Peelgoden.
Een avond terug in de tijd in een
verwarmde manege. Er zijn nog kaarten voor 28 en 29 sept en andere data.
www.setovera.nl of tel. 06 81 64 36 31
of Lico Fashion.

Te koop Bonte Bentheimer vlees van
het buitenvarken vanaf 20 kg € 5,- per
kg. Voor info zie www.bonteheimer.nl
of 06 17 21 89 33.
Ambulante Pedicure Angeli.
Uw pedicure aan huis.
Tel. nr. 077 398 83 42.
Workshop “Zelf websites maken”,
(max. 4 pers) of wil je een betaalbare
website laten maken, kijk dan op
www.websitesaandekeukentafel.nl

Yogacentrum L’Espoir. Hatha yoga iets
voor jou? Je bent van harte welkom om
het op 5 dinsdagavonden van 20.15
tot 21.15 uit te proberen. Nu 5 lessen
voor € 32,50. Bel voor meer info:
077 851 56 33 / 06 39 22 23 17.
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.

UITNODIGING
Op zaterdag 13 juli 2013 heeft fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord
tijdens de deelname aan het Wereld Muziek Concours een uitstekende prestatie
geleverd. Bij de concert wedstrijden voor fanfare 1ste divisie behaalde het orkest,
o.l.v. dirigent Geert Jacobs, maar liefst 92,58 punten. Hiermee plaatste het orkest
zich op de 3de plaats van de wereld!!
Naar aanleiding van dit resultaat willen wij u graag uitnodigen om op zaterdag 21 september van 20.30 uur tot 21.30
uur naar onze receptie te komen. Het bestuur, de dirigent en
de orkestleden verwelkomen u graag in de Torrekoel aan de
Meerweg te Kronenberg.
Met muzikale groet,
Bestuur, dirigent en leden fanfare Monte Corona.
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Overhandiging jubileumboek
SVZ ’57 Grubbenvorst
SVZ ’57 Grubbenvorst brengt op zaterdag 28 september tijdens de jaarvergadering haar boek 55 jaar highlights
SVZ ’57 uit. Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas overhandigt om 17.30 uur het eerste
exemplaar aan erelid en medeoprichter van De Zwaantjes, Jan Roeffen.
SVZ ’57 Grubbenvorst, ook wel De
Zwaantjes genoemd, vierde vorig jaar
haar 55-jarig jubileum en brengt ter ere
daarvan nu een jubileumboek uit. Het
boek is een verzameling van foto’s en
hoogtepunten uit de geschiedenis van
SVZ ’57 tussen 1957 en 2012.
De vereniging werd in de zomer
van 1957 opgericht door de zonen van
Mart en Sjeng Roeffen die voor het
eerst een voetbalwedstrijd speelden.
SVZ ’57 werd op 25 maart 1977 een
officiële vereniging met op haar hoogtepunt 130 leden, die deelnamen aan

veld- en zaalvoetbal, biljart, ouderenbiljart, toerfietsen en jeugdactiviteiten. De vereniging was aangesloten
bij verschillende nationale bonden.
Momenteel telt de voormalige omnivereniging 37 leden en organiseert
voornamelijk nog recreatieve ontspanningactiviteiten.
SVZ ’57 beschrijft in haar jubileumboek onder andere uitwisselingen
met het Engelse Suckley en het Duitse
Leipzig en traditionele voetbalwedstrijden tegen het Veronica Voetbalteam
met artiesten, prominenten en oud-

voetballers. Ook komen 37 internationale recreatieve veldvoetbaltoernooien
met deelnemers uit onder andere
Nederland, België, Duitsland, de voormalige DDR, Polen, Engeland, Italië en
Turkije aan de orde. SVZ ’57 organiseerde ook twee grote biljartkampioenschappen, het NK biljart artistiek
ereklasse in 1989 en het EK in 1990.
Het jubileumboek van De
Zwaantjes boek werd mede mogelijk gemaakt met steun van DCM,
dorpsraad Grubbenvorst en Stichting
Mededelingen Grubbenvorst en Lottum.

Burendag in Horst aan de Maas
Ook dit jaar organiseren het Oranje Fonds en Douwe Egberts de landelijke Burendag. Ook in Horst aan de Maas
organiseren buurten leuke projecten in hun eigen wijk op en rondom de Burendag, die dit jaar op zaterdag 21
september wordt gehouden.
Op de Prinses Beatrixstraat in
Horst wordt een kunstwerk feestelijk
onthuld en wordt de dag gevierd met
een wijkontbijt. Op de Middelijk in
Horst spannen buren zich samen in
voor het groenonderhoud in hun wijk.
Ook in de Gebroeders Douvenstraat in
Horst wordt een kunstwerk verplaatst
en opgeknapt. Een buurt aan de
Americaanseweg organiseert een
fietstocht. De Van Blitterswijckstraat
in Horst viert burendag op zaterdag
21 september van 11.00 tot 16.00

uur. Er worden Hollandse spellen
gespeeld en Stichting Erato Muzikaal
Contact verzorgt de muziek. ’s Middags
wordt een lunch verzorgd in dienstencentrum Mikado. Ook is er de
mogelijkheid om voortuintjes aan
de straat een opknapbeurt te geven.
Opgeven voor de burendag in de
Van Blitterswijckstraat kan via Inge
Hermans-Beeren op 06 10 75 45 44.
Bewonersvereniging ’t Librijershöfke organiseert samen met
Stichting Dichterbij een talenten-

markt in de binnentuin van de Librije
in Horst. De talentenmarkt vindt
plaats op 22 september van 13.30
tot 16.30 uur en wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.
Wethouder Paul Driessen opent de
markt en hij zal samen met een
getalenteerde bewoner deelnemen
aan één van de activiteiten. Voor
de achtste keer wordt Burendag dit
jaar georganiseerd. In 2012 deden al
1,3 miljoen Nederlanders mee aan
Burgendag.

MA-Run toertocht
De 27e Maria Auxiliatrix Run (MA-Run) wordt zaterdag 21 september verreden. De toertocht voor en met
kinderen en jongvolwassenen met een beperking voert dit jaar onder andere door Sevenum, Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Dit jaar slaat de organisatie van
de MA-Run de handen ineen met
stichting Aandacht Doet Spreken.
Een van de vele vaste vrijwilligers
van de MA-Run, Mari van den Anker,
verloor zijn vriendin Louise Donk,
doordat een stoeptegel door haar
autoruit werd gegooid. Om haar en
andere slachtoffers te herdenken
en eren, worden zowel tijdens de
Dag Herdenking Geweldslachtoffers

in de Maaspoort in Venlo en op
de middagstop van de MA-Run
om 14.38 uur twee minuten stilte
gehouden worden. Daarnaast brengt
de MA-Run een lawaaiprotest tegen
zinloos geweld rond 16.30 uur bij de
Maaspoort in Venlo.
De rest van de dag verloopt
op de bekende manier: met een
toertocht door het noorden van
Limburg. Er rijden dit jaar zo’n 220

zijspannen en 150 solomotoren
mee. De tocht begint in Venlo en
zal rond het middaguur in Sevenum
aankomen. Rond 15.00 uur wordt de
run verwacht in Grubbenvorst, waarna
deze haar weg vervolgt door Lottum,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Eindpunt is weer om 17.00 uur in
Venlo. De precieze route is te vinden
op www.ma-run.nl Publiek langs de
route is welkom.

Lokale omroepen tekenen
intentieverklaring
Vertegenwoordigers van vijf lokale omroepen uit Limburg tekenen donderdag 19 september 19.30 uur een
intentieverklaring tot samenwerking. Omroep Reindonk van gemeente Horst aan de Maas, Omroep Venlo, Omroep
Venray, Omroep P&M uit Peel en Maas en Omroep 3ML uit Leudal en Maasgouw willen verder samen gaan werken.
Oorsprong van de verklaring
is de in 2006 opgerichte Stichting
Samenwerkende Limburgse Omroepen.
Voorzitter van de stichting en directeur

van Omroep Venlo, Hein Oostdam:
“We willen aan de lokale gemeenschappen een crossmediaal platform
bieden voor de productie, uitwisseling

en uitzending van producties.”
Ook willen de gezamenlijke omroepen
opleidingen van vrijwilligers centraal
gaan organiseren.

Vogelmarkt
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 22 september haar maandelijkse
vogelmarkt in sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.
Op de vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Op de markt zijn ook vogelhandelaren
aanwezig.

Daarnaast kan men hier terecht
voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer en nestkastjes. De markt
duurt van 09.30 tot 12.00 uur. Duiven

en kwartels worden niet toegelaten.
Voor meer informatie over de
vogelmarkt neem contact op met
M. van Osch op 0478 53 12 21.
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Tips voor de ultieme bruiloft

Goed voorbereid op de m
Voor velen is het de mooiste dag van hun leven: de trouwdag. Een goede voorbereiding is daarbij van belang. HALLO Horst aan de Maas geeft daarom deze week tips om deze dag
onvergetelijk te maken, om alvast even lekker bij weg te dromen. Denk bijvoorbeeld aan dé droomjurk, het pak voor de bruidegom en natuurlijk het bruidsboeket. Lees daarnaast het
verhaal over een bruid wiens huwelijksdag, na enkele strubbelingen, uiteindelijk ook onvergetelijk wordt.

Something blue
Ken je van die dagen dat alles fout lijkt te gaan?
Dat om de een of andere reden je wekker niet af is
gegaan, zodat je je versliep, waardoor je geen tijd had om
te ontbijten of een fatsoenlijke blik in de spiegel te
werpen. Zodat wanneer je uiteindelijk een half uur te laat
op je werk arriveert, de ijzige blikken van de receptioniste
ontwijkend, je erachter komt dat het shirt dat je in
de haast aangetrokken hebt een vieze
kerriekleurige vlek heeft. Net ter hoogte van je
borst, waar je gisteren chinees hebt geknoeid. Ken
je die dagen? Nu, zo’n dag was het vandaag dus
niet! Vijf minuten voordat de wekker afliep, werd ik
wakker. Buiten scheen de zon en in de boom voor
mijn slaapkamerraam zong een merel zich de longen uit
het lijf. Ik wierp het dekbed van me af en leunde met
mijn handen op de vensterbank. Niets zou me vandaag
van de wijs brengen, nam ik me voor en draaide me om.
Aan een kleerhanger naast de spiegel hing hij. Een droom
van crèmekleurig tule, met kleine pareltjes op het lijfje en een
schattig pofmouwtje. De schoenen, eveneens crèmekleurig
met een laag hakje en kruisbandjes, stonden geduldig te
wachten totdat er een paar pas gepedicuurde voeten in zou
stappen. Ik draaide een rondje voor de spiegel, tilde mijn
haar op, boog me voorover zodat mijn neus het glas raakte.
Perfect! Ik grijnsde mijn tanden bloot en knikte. “Vandaag is de
dag”, zei een stem achter me. Mijn moeder, nog gekleed in
haar bloemetjesnachtpon, keek me stralend aan. Achter haar
verscheen het nog slaperige gezicht van mijn zusje Valerie.
De moeder van de bruid was gewoongetrouw een nerveus
wrak vlak voor het huwelijk van de dochter. Mijn moeder

Jouw droomjurk

werd nog eens extra nerveus door alle, volgens, haar slechte
voortekenen. Mijn toekomstige man mocht mij daarom ook
absoluut niet van tevoren niet in mijn trouwjurk zien, want dat
brengt volgens haar ongeluk. Gelukkig had ik haar suggestie
om te trouwen in haar trouwjurk, want dat brengt juist weer
geluk, uit het hoofd kunnen praten.
“Kom, laat me je helpen”, zei ze nu en pakte de jurk van
de hanger. Ik stapte in de japon en draaide een rondje voor de
spiegel.
“En?”
Ze fronste haar wenkbrauwen. “Ik mis nog iets.” Ze opende
haar handtas en haalde een dun gouden kettinkje met een
hartje tevoorschijn. “Hier, deze is nog van oma geweest.
Nu heb je je something old.” Ze inspecteerde mijn jurk.
“Dat is dan je something new. Something borrowed?”
Ik lachte. “De lipstick die ik geleend heb van Valerie.
Nu mis ik alleen nog mijn something blue.”
“Als dat maar geen slecht voorteken is”, zei mijn zusje
plagend.
“Daar mag je geen grapjes over maken”, antwoordde mam
bestraffend.
Een half uur voor de ceremonie stapten we helemaal
opgedoft in de trouwauto. Naarmate we dichter bij de kerk
kwamen, voelde ik de vlinders in mijn buik steeds harder
rondfladderen. Over een uur zou ik een getrouwde vrouw zijn,
mijn hele leven delen met dezelfde man. Vandaag was de
dag dat wij ons geluk en liefde samen met iedereen gingen
delen. Met een grote glimlach liep ik de kerk binnen waar
mijn bruidegom al op ons stond te wachten. Een zonnestraal
verlichtte zijn felblauwe kostuum.
Ik grijnsde: “ En daar is mijn something blue.”

Trouwkaarten

Trouwen! Een mooie beleving met stijlvol bruidswerk
Pastoor Vullinghsplein 22 Sevenum 077 467 37 77

exclusief gemaakt
Isja van der Wallen
Trambaan 25, 5865 BW Tienray tel. 06 238 60 904
info@isjah.nl www.isjah.nl

Vlasvenstraat 54
Melderslo
077 463 36 73
www.creataart.nl

Voor een unieke bruidstaart
op ieders bruiloft!

Handelstraat 17 5961 PV Horst 077 396 13 50
www. kempencommunicatie.nl
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mooiste dag van je leven
Uitbundig én stijlvol
feesten tot aan het einde
van de nacht?

Trouwringen Atelier Vrielink

Uw trouwringenspecialist!
Broekhuizerweg 25 5973 NW Lottum 06 18 05 37 92
www.trouwringenateliervrielink.nl

De kroon op uw trouwfeest!

Dat kan in een trendy trouwpak
van Jansen-Noy!

Schorweg 3 5993 PC Maasbree 077 465 19 89
www.exklusiefbruidsmode.nl

Kerkstraat 7 Sevenum 077 467 29 29 www.jansen-noy.nl

Voor bruidsmake-up, bruidsnagels,
spraytanning, wimperverlenging enz.
gevestigd in Kapsalon Happy Hair Herstraat 8, Horst
06 23 18 98 76 06 42 14 12 05
www.beautysalon-sybilla.nl

Puur en smaakvol genieten
Luxe catering, inspirerende buffetten,
ontbijtservice, privé-kok aan huis,
vers belegde broodjes aan huis bezorgd.
Gelderdijk 32 5975 NT Sevenum 077 851 59 96
www.destacado.nl

Hét adres voor trendy bruidskapsels
Herstraat 8, 5961 GJ Horst 077 398 19 33 06 10 01 12 92
info@happyhairhorst.nl pkleeven@planet.nl www.happyhairhorst.nl

Feesten bij
gewoon goed!
Al een geheel verzorgde avond
vanaf € 22,- per persoon
horeca

danslessen

sportlessen

Venrayseweg 116 5961 AJ Horst (A73 afrit 10)
tel: 077 477 01 11 www.froxx.nl

Herinneringen vervagen,
foto’s zijn voor altijd!
077 398 12 41 - 06 21 70 41 54 nicole.hinrichs@aol.com www.nh-foto.nl
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Het verhaal achter het beroep: winkelmedewerkster

‘Het geeft voldoening als je de
winkel mooi opgeruimd hebt’
Chantal Cuppen (21) uit Horst is gemaakt om in een winkel te staan. Op haar zestiende begon Chantal met een
stage bij HEMA. De stage was onderdeel van haar opleiding detailhandel niveau twee. Na de stage kon ze aan de
slag als aanvulkracht. Tegelijkertijd liep ze stage bij Jola in Horst. Daar is ze uiteindelijk oproepkracht geworden.

“Ik werk nu vier jaar bij HEMA en
anderhalf jaar bij Jola en ik kan echt
niet vertellen welke baan ik leuker vind.
Het verschil zit hem echt in de artikelen.
Bij een kledingwinkel wil je mensen
mooi aankleden. Ze moeten zich prettig
voelen in de kleding die ze dragen. Als

mijn advies wordt gevraagd, ben ik hier
altijd eerlijk in. Bij een winkel die een
gevarieerder productenaanbod heeft,
hebben klanten vaak de vraag waar een
product ligt. Het zijn meer praktische
vragen als: Waar liggen de batterijen?”,
legt Chantal uit over haar werk.

“Als winkelbediende kun je je wel
eens verwonderen over de manieren
van mensen: als mensen van de andere
kant van de winkel ‘hallo’ roepen,
omdat ze je hulp willen, vind ik dit niet
erg netjes. Dan loop ik naar de klant
toe om hem of haar verder te helpen.

Ik kan er ook niet zo goed tegen als
mensen geen dankjewel zeggen. Wat
ik nooit meer vergeet is een incident
tijdens mijn stage bij de kledingwinkel.
Ik werd door een klant beschuldigd van
diefstal waar mijn baas bij stond. Per
ongeluk had ik haar tien euro te weinig
teruggegeven, dit geld zat gewoon in
de kassa. Volgens de vrouw had ik het
geld in mijn broekzak gestoken. Ik was
17 jaar en ik voelde me zo aangevallen. Als zoiets gebeurt, moet je toch
vriendelijk blijven, dat hoort erbij”,
denkt ze terug.
Ongewone dingen maakt Chantal
wel eens mee in de winkel: “Ik heb
bijvoorbeeld zelf tijdens het werk een
pot verf laten vallen. De hele vloer zat
onder. Ook wilde een keer een man
advies van mij, hij wilde een bh kopen.
Hij vroeg aan mij welke cupmaat hij
nodig had. Dit verwacht je niet, maar je
helpt hem dan natuurlijk wel.” Chantal
blijft het leuk vinden om in een winkel
te werken: “Je hebt altijd mensen om
je heen en ik vind het ook prettig om
met collega’s te werken. Het geeft
voldoening als je de winkel mooi hebt
opgeruimd. Ik ben wel geordend, alleen
op de werkplek dan”, lacht Chantal.
Na vijf jaar in Horst gewerkt te
hebben, gaat ze voor een nieuwe
uitdaging: “Ik heb gesolliciteerd bij Jola
in Tegelen. Het sollicitatiegesprek vond
ik erg spannend, maar ik ben aangenomen. Ik heb veel zin om daar aan de
slag te gaan.”

Starters
in de regio
Sil’s Bloemenhoes
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

Sil’s Bloemenhoes
Silvia van der Pol
Venrayseweg 14B
Horst
077 398 27 63
info@
silsbloemenhoes.nl
Website volgt
Sector
Detailhandel in
bloemen en planten
Start
22 juni 2013
Activiteiten
Met nog steeds de nodige
passie voor het bloemenvak
houdt Sil’s Bloemenhoes zich
vooral bezig met het verwerken
van bloemen en planten op een
leuke, creatieve en betaalbare
manier. Eigenaresse Silvia (39)
is al twintig jaar werkzaam in
het bloemenvak, waarvan de
laatste twaalf jaar bij Villa Fleur.
Voor elke gelegenheid is er wel
iets te vinden, bijvoorbeeld als
bedankje, een verjaardagskado,
jubileum, opening, geboorte,
opkikkertje, kampioenschap,
iets leuks voor thuis of gewoon
zomaar een bloemetje en dat
allemaal voor een normale prijs.
Ook voor speciale gelegenheden
zoals rouw- en bruidswerk is dit
het juiste adres. Workshops
liggen wellicht ook nog in het
vooruitzicht. Ideeën nodig voor
die ene vaas die al jaren staat te
wachten om opgevuld te
worden? Of dat ene bijzondere
schaaltje waar toch echt iets
leuks mee gedaan moet
worden? Breng het mee en er
wordt samen naar een leuke
invulling gekeken.
Doelgroep
Voor elke doelgroep heeft
Sil’s Bloemenhoes een leuk
assortiment. Zowel de jonge
generatie als de oudere kan wel
iets vinden in Sil’s Bloemenhoes.
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Onderscheidend vermogen
Sil’s Bloemenhoes vindt
klantvriendelijkheid erg
belangrijk en stelt het persoonlijke praatje erg op prijs.
Het moet leuk zijn en betaalbaar blijven, zodat in deze tijd
van crisis toch iedereen met zijn
eigen budget iets kan vinden.
Samen met collega Renee van
den Munckhof probeert Silvia
een leuk assortiment te laten
zien. Bezorgen in en om Horst is
ook mogelijk. Op de maandagen gesloten, maar voor
speciale gelegenheden is er
altijd wel een oplossing.
Sil’s Bloemenhuis dinsdag,
woensdag en donderdag van
09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van
09.00 tot 20.00 uur en zaterdag
van 09.00 tot 16.00 uur
geopend. Het parkeren hoef
geen bezwaar te zijn, in overleg
met de politie mag er op de
parkeervakken bij het politiebureau geparkeerd worden
als het kantoor is gesloten na
17.00 uur en op zaterdag
en zondag.
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Goudsmid maakt gedenksieraden

‘Een sieraad met as kan heel speciaal zijn’
Laura Koning-Gielen (25) uit Horst is goudsmid. Een van haar bezigheden is het maken van gedenksieraden
waarin as of een vingerafdruk van een dierbare verwerkt is. “Sommige mensen willen graag laten zien dat ze as
dragen van een overleden dierbare en sommigen niet. Dat is ieder voor zich.”

Mensen die te maken hebben met
overleden dierbaren kunnen ervoor
kiezen om iets persoonlijks van die per-

soon bij zich te dragen. Laura KoningGielen maakt armbanden, colliers en
ringen waarin as of een vingerafdruk

van die persoon verwerkt is. “Het
begint allemaal met het ontwerp. Als
mensen naar mij toekomen, vertellen

Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Genomineerden bekend
De genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas zijn bekend. De jury van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas heeft, na een voorselectie door de selectiecommissie, drie ondernemers voorgedragen voor de prijs.
De genomineerde ondernemers zijn
Geert Geurts en Peet Siebers van Fixet
in Sevenum, Marieke Claessens-Saris en
Toon van Rens van Boerderij Wienes,

Boeren met Zorg in Hegelsom en Karlijn
Dapper van Résidence La Vie en Rose in
Lottum. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats tijdens de onderne-

mersavond op donderdag 21 november vanaf 20.00 uur in de Mèrthal in
Horst. De aanwezigen bepalen wie de
winnaar wordt van de publieksprijs.

Anco lifestyle centre
ontvangt kwaliteitskeurmerk
Patrick Bierens, directeur en eigenaar van anco lifestyle centre in Horst, kreeg tijdens een landelijke bijeenkomst in Leiden op donderdag 12 september het muurschild uitgereikt van Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES)
en het keurmerk Fitness Totaal.
Het muurschild werd overhandigd
door Richard Verf, bestuurslid van VES.
“Met deze erkenning en het keurmerk
Fitness Totaal behoort anco lifestyle
centre bij de 95 beste fitnesscentra van
Nederland”, aldus Verf. “Het keurmerk
Fitness Totaal is het hoogst haalbare
dat een sportcentrum op het gebied
van kwaliteit kan behalen in Nederland.
De keuring wordt uitgevoerd door
een onafhankelijke organisatie, de
stichting Landelijke Erkenningsregeling
Fitnesscentra (LERF).”
Patrick Bierens: “Het is voor ons
een bekroning op het werk. Overigens
krijg je het keurmerk niet zomaar,
daarvoor heb je een meerjarenplan
nodig, waarbij je bijvoorbeeld het
opleidingsniveau van je medewerkers
op peil houdt en de vooraf door VES en
LERF gestelde protocollen volgt. Een
volgende stap is dat anco life stylecentre een preventiecentrum wordt,
waarbij de zorgverzekeraar haar patiënt
doorstuurt, zodat deze bij ons een passend lifestyleprogramma kan volgen.”

ze wat ze mooi vinden en vervolgens
maak ik een ontwerp aan de hand van
die verhalen.” Volgens de goudsmid
kan zo´n gedenksieraad helpen bij de
verwerking van een gestorven dierbare.
“As en vingerafdrukken zijn heel persoonlijk. Vingerafdrukken kun je zelfs
voelen. Het is tastbaar. Het helpt mensen door het rouwproces heen.” Wel
verschilt het sterk wanneer mensen
langskomen om een gedenksieraad te
laten maken. Laura: “Sommige mensen
komen de week na het overlijden al
langs. Anderen hebben meer tijd nodig,
omdat het zo vlak na het overlijden
vaak nog te emotioneel is. Die komen
soms nog jaren later.”
Laura Koning-Gielen heeft in
Schoonhoven de opleiding gevolgd tot
goudsmid. Het is de enige vakschool in
Nederland waar je zo´n opleiding kunt
volgen. “Mijn leraar metaaltechniek
op het Dendron College in Horst deed
dit als hobby. Hij zei dat het echt iets
voor mij was, dus ik ben gaan kijken
naar een open dag van die school.
Ik was er meteen weg van en wist
dat dit het voor mij was”, zegt Laura.
Tegenwoordig werkt ze drie dagen in
de week in Asten en heeft ze zelf een
atelier aan huis. “Ook ga ik kunstmarkten af”, vertelt Laura. De goudsmeden
hebben het echter niet makkelijk in

deze crisistijd. Laura: “Ik merk dat
het wat minder druk is. Maar als er
eenmaal mensen langs zijn geweest
dan blijven ze ook komen, omdat ze je
kennen.”
Sommige mensen kiezen voor een
duidelijk herkenbaar buisje met as om
de nek. Niet iedereen wil echter dat dit
zichtbaar is. “Sommige mensen willen
het voor zichzelf houden omdat het
persoonlijk is. Daarom mag het soms
niet te groot worden. Ook kunnen de
mensen ervoor kiezen om de as ergens
in te doen, bijvoorbeeld in een ring.
Dit hoeft dus niet perse een buisje te
zijn. Tegenwoordig heb je honderden
mogelijkheden om as te verwerken in
sieraden. Een sieraad met as kan heel
speciaal zijn. Je kunt het bijvoorbeeld
ook in een leuke armband doen”,
vertelt Laura.
Er is het meeste vraag naar
sieraden met vingerafdrukken van
pasgeboren baby´s of overledenen, of
as van de overledenen. “Ook heb ik wel
eens mensen gehad die graag de as of
snorharen van een overleden hond of
kat in een sieraad wilden doen. Dat is
natuurlijk heel speciaal”, zegt Laura. De
goudsmid vindt het erg fijn als ze mensen kan helpen. “Het is zo bijzonder als
je iemand op zo´n manier gelukkig kunt
maken met een sieraad.”

Open dag kindcentrum
Paleis Sevenum
Kindcentrum Paleis van Spring kinderopvang in Sevenum organiseert
op zaterdag 21 september een open dag. De dag duurt van 11.00 tot
14.00 uur.
Spring bestaat veertig jaar en
vanwege dit jubileum wordt er
tijdens de open dag een kinderfeest
gehouden. Zowel het Paleis aan de
Mgr. Verstraelenstraat als BSO & co en

peuterspeelzaal De Dobbelsteen aan
het Raadhuisplein doen mee aan deze
open dag. Medewerkers van Spring
zijn aanwezig om bezoekers te informeren en vragen te beantwoorden.

GCG organiseert
kindermiddag
Gezondheidscentrum Grubbenvorst (GCG) aan de Kloosterstraat
organiseert op vrijdag 27 september een kindermiddag. De kinderen zijn
welkom van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Onder het thema bewegen is
leuk, kunnen de kinderen zich tijdens
deze middag laten controleren op het
gebied van motorisch functioneren,
de wervelkolom, houding en coördinatie. “Onze doelgroep bestaat uit
kinderen van nul tot twaalf jaar, met

of zonder specifieke gezondheidsproblemen”, zegt Marco van den Bergh,
algemeen manager van het GCG.
Voor de kinderen staan de diëtiste, podotherapeute, kinderfysiotherapeut en de kinderchiropractor klaar.
De check duurt ongeveer 25 minuten.

Deel Haegens Bouw gered
Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. heeft vrijdag 13 september de
onderhoud- en renovatie-activiteiten van Haegens Bouw en Ontwikkeling
BV uit Horst aan de Maas dat onlangs failliet werd verklaard,
overgenomen.
Het bouwbedrijf, met vestigingen
in Venlo en Hedel, neemt de lopende
contracten over. Hetzelfde geldt voor
een deel van de bijbehorende activa.
Aanvullend wordt geprobeerd om
maximaal veertien arbeidsplekken te
behouden. Louis Camps, directeur van
Janssen de Jong Bouw Zuid te Venlo:

“Ondanks de trieste omstandigheden
bij Haegens Bouw zijn we tevreden
met het mogelijke behoud van de
veertien banen en de overname van
de onderhoud- en renovatie-activiteiten. De expertise van Haegens blijft
zo behouden en sluit prima aan bij
onze ambities.”
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De Hôrster Horeca wenst iedereen een heerlijke

septemberkermis
Op deze pagina vindt u alles wat de Hôrster Horeca u
deze dagen te bieden heeft.
De kermis vindt plaats van 20 tot en met 25 september.

De Lange Horst

‘t Hukske
Puntzak friet ‘mét’ van €3,25 naar €2,50

opinie 13
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Wat
zegje?

Wat is uw opvatting?

Afvalinzamelsysteem met
diverse afvalstromen

Een krappe meerderheid van 51 procent van de inwoners van onze
gemeente vindt het afvalinzamelingsysteem met diverse afvalstromen
prima en goed voor het milieu. Bijna een derde van de ondervraagden
ervaart het systeem als ingewikkeld en zegt dat het eenvoudiger moet
kunnen. Elf procent geeft aan dat het beleid voor een kostenstijging zorgt,
zonder dat het milieu hier baat bij heeft. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
‘anders’ aan en vulde een eigen
Als deze cijfers onder een
antwoord in. Een aantal mensen
vergrootglas worden gelegd dan blijkt
vindt dat het systeem beter uitgelegd
dat 76 procent van de inwoners van
moet worden
de kleine dorpen,
zoals Broekhuizen, “Waardeloos, er zijn genoeg door plaatselijke
Broekhuizenvorst,
fabrieken die het veel beter overheid.
“Het afvalssysteem
Evertsoord,
en efficiënter kunnen”
is prima, maar
Griendtsveen,
“Het afvalsysteem is goed inwoners moeten
Kronenberg,
voor het milieu, maar het duidelijker worden
Meterik, Swolgen
en Tienray,
betaalsysteem is niet goed” geïnformeerd
over wat er met
tevreden zijn over
“Terug naar de
het afval gedaan
het afvalsysteem.
blauwe containers”
wordt en uitleg
In Grubbenvorst
geven over het
vindt de helft van
kostenplaatje.”
de inwoners het systeem ingewikkeld,
Het systeem met kleine groene
terwijl dat in Horst en Sevenum
bakken roept ook reacties op. “Er is
respectievelijk 37 en 16 procent zijn.
te weinig toezicht op het gebruik van
Zeven procent van de
de groene bakken: men zet allerlei
ondervraagden klikte de mogelijkheid

Ingewikkeld,
het moet
eenvoudiger
kunnen
Het beleid
zorgt voor
kostenstijging
zonder dat het
milieu hier baat
bij heeft

Anders

30%

11%

losse zakjes aan de straat en dat trekt
ongedierte, met name kraaien, kauwen
en roeken aan, die alles lostrekken
waarna de straat onder het afval ligt.”
De uitvoerders die het vuil ophalen,
blijven ook niet gespaard. “Ophalers
maken containers kapot met hun lomp
gedrag.” Uiteraard zijn er mensen die
het breder bekijken. “Zolang niet heel
Nederland dit systeem hanteert, levert
het niet op wat zou moeten” of “Het is
omslachtig, want machines kunnen
sneller en beter sorteren. Er blijft meer
rotzooi op straat achter en ook in de

7%

51%

Goed,
dit is goed voor
het milieu

bossen” en “Het gezamenlijk inzamelen
moet zoals het in Amsterdam
gebeurt, dan hoeven we namelijk als
Nederland ook geen afval meer uit
Duitsland te importeren.” Een aantal
geënquêteerden wil terug naar het
systeem van vroeger of beloond
worden voor het scheiden van afval.”
Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Bespreking Poll week 36

Nieuwe miljoenenprojecten zijn nu ongepast
Die stelling legden we u twee weken geleden voor. Bijna driekwart
van de stemmers (72 procent) was het eens met de stelling. Slechts
28 procent vindt dat nieuwe miljoenenprojecten nu gewoon doorgang
mogen vinden.
Aanleiding voor de stelling was het nieuws over de plannen rondom
equestrian centre De Peelbergen, waar de gemeente 6,5 miljoen euro in wil
investeren. De gemeente gaat ervan uit dat door onder meer de verkoop
van gronden en de vestiging van bijvoorbeeld een paardenkliniek het hippisch centrum zichzelf terugbetaalt. Een paardenliefhebber uit Horst vindt het
onverantwoord om in tijden van crisis grote risico’s te nemen. “Zeker met de
wetenschap dat diverse internationale wedstrijden de laatste jaren zijn afgelast
door geldgebrek. Dat een aantal zakenmensen hier toch geld in wil steken,
vind ik prima, want dat moet iedereen zelf weten. Maar beste burgemeester en
wethouders, doe dit alstublieft niet met ons gemeenschapsgeld. Verkoop die
grond aan de initiatiefnemers en doe met het geld iets waar de hele gemeenschap wat aan heeft.”
Hans Peeters uit Horst geeft aan te begrijpen dat men af en toe een risico

moet nemen en niet altijd van tevoren kon weten of een bepaalde investering
zich terugbetaald. “Echter met het debacle van de Floriade nog niet verwerkt
en het gegeven dat er grote, ook financieel grote uitdagingen op de gemeente
afkomen rondom zorgtaken die vele inwoners raken, is dit het moment niet
om in te steken op een dergelijk kostbaar project, temeer omdat een relatief
kleine groep inwoners zal profiteren van een project als dit. Is het niet beter om
te investeren in lastenverlichting of in een project waar een groot deel van de
bevolking iets aan heeft?”
Yolanda Caspers-Michiels uit Horst noemt het hippisch centrum “het zoveelste prestigeproject waar ook geen gelden voor beschikbaar zijn. Er wordt overal
op bezuinigd en geld geleend om deze projecten erdoor te drammen. Wie van
de betalende burgers wordt hier beter van?”
Remy uit Horst vreest echter dat de negatieve houding van veel burgers ten
opzichte van het project geen resultaat zal hebben: “Er is geen draagvlak voor
in de gemeente, het zijn geldverslindende projecten en toch presteren enkele
leden van de gemeente het iedere keer weer om geld van de burgers over de
balk te gooien.”

Ook bedrijventerreinen zijn openbaar gebied
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Grubbenvorst wil de gemeente een stuk weg in het buitengebied afsluiten
op verzoek van Fresh Park Venlo. Zij wil het bedrijventerrein gaan omheinen en
heeft daarom de gemeente gevraagd een deel van de Meerlosebaan aan het
openbaar verkeer te onttrekken.
Aan de ene kant is het begrijpelijk dat Fresh Park het gebied wil afsluiten:
fietsers en wandelaars kunnen op een bedrijventerrein waar veel vrachtverkeer
rijdt, voor onveilige situaties zorgen. Met de afsluiting kunnen ladingdieven niet
meer ongezien het terrein opkomen en kostbare producten stelen. Alle bezoekers

zullen langs camera’s en slagbomen moeten. Hiermee wordt het terrein dus een
stuk aantrekkelijker voor ondernemers.
De dorpsraad is het niet eens met de plannen: zij vreest dat een ontsluitingsroute van de kern straks niet meer mogelijk is. De route wordt dan langer voor
dorpsbewoners. Ook wil zij dat de route open blijft voor fietsers en wandelaars.
“Industrieterreinen behoren naar onze mening openbaar toegankelijk te zijn zoals
overal in onze en de omliggende gemeenten”, stelt de dorpsraad.
Ook bedrijventerreinen zijn openbaar gebied. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) >
Het is belachelijk dat er nu al pepernoten in de winkels liggen > eens 84% oneens 16%

Stagiair
Binnen elk bedrijf lopen er
wel een of meerdere rond. Over
het algemeen zijn het aardige,
gedreven en leergierige jonge
mannen en vrouwen. De
uitzonderlijke exemplaren wil
je het liefst voor langere tijd
aan je binden. De stagiair is
vaak een welkome aanvulling,
die in sommige gevallen zijn
plekje toch eerst moet verdienen.
De stagiair is nieuw binnen
het bedrijf en onbekend met de
bedrijfscultuur. Met een beetje
research weten ze waar ze
terechtkomen. Als bekenden
binnen hetzelfde bedrijf werken,
dan weten ze wie de bedrijfsclowns zijn en waar ze zitten. Elk
bedrijf heeft namelijk een paar
van die grappenmakers, die ongevraagd ineens achter je gaan
staan om je keihard te laten
schrikken of elke situatie
aangrijpen om een van hun 933
sketches die ze vlekkeloos
beheersen ongevraagd op te
voeren. Het is dezelfde lolbroek
die het nodig vindt om de
nieuwkomer te ontgroenen.
De meest genoemde grap die
wordt uitgehaald met de stagiair
is hem of haar een middag alle
afdelingen af te laten struinen op
zoek naar een plintentrap. Ook
erg lachen als deze zich meldt bij
de receptie van de concurrent om
het boek met goede ideeën op te
halen. In de keuken van een
restaurant lacht de chef-kok
hardop als hij de jonge stagiair
net de deur uit ziet gaan met in
de hand een boodschappenlijstje
voor een erwtenboor, een
komkommerontpitter en een
zakje groene paprikapoeder. In de
bouw kletst een meewerkend
voorman zich nog eens op de
dijen als zijn stagiair op pad gaat
voor een vierkante gatenboor of
een busje met waterpasbelletjes.
Op de opmaakafdeling van een
nieuwsblad is het erg frustrerend
voor de stagiair als hij erachter
komt dat van het bureaublad van
zijn computer een schermafbeelding is gemaakt of als hij terug
komt met de mededeling dat er
helemaal geen doosje met
rasterpuntjes bestaat. Het is goed
dat elk bedrijf een of meerdere
bedrijfsclowns in dienst heeft en
dat we blijven lachen. Ook al zijn
de grappen soms erg flauw en is
de stagiair vaak de pineut. Na
deze Prinsjesdag vergaat ons
namelijk even het lachen, terwijl
dat toch de basis is van het leven.
Herman
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GEPLUKT

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

Peter Keijsers

Talen. Sommigen krijgen het al benauwd als ze het woord horen, maar
voor Peter Keijsers (60) uit Horst is het een leuke bezigheid. Hij is namelijk
geïnteresseerd in talen. Hij houdt zich geregeld bezig met de Nederlandse
taal, maar vooral het Spaans heeft zijn ‘corazón’ gestolen. Deze week wordt
hij geplukt.

Koken met

Randy

niet alert zijn op hun taal. Het komt
regelmatig voor dat op bijvoorbeeld
websites nog veel grammaticafouten
staan. Dat is zonde.”

Opvoeden in het
dialect
De 60-jarige talenliefhebber is van
mening dat veel mensen tegenwoordig
slordig met taal omgaan. “Woorden uit
het Engels nemen we vaak over in
de Nederlandse taal, terwijl er in het
Nederlands gewoon een woord voor
is. Er wordt jammer genoeg niet meer
zoveel waarde gehecht aan onze taal.”
Volgens Peter hechten velen ook niet
meer zoveel waarde aan het Limburgs
dialect. “Veel ouders voeden hun
kinderen in het Nederlands op. Dat vind
ik zó jammer. Voed je kind lekker in het
dialect op.”

Dat de Horstenaar van talen houdt,
is wel duidelijk, maar hij is er niet vaak
mee bezig. “Ik doe ook veel andere
dingen hoor”, zegt Peter lachend. Zo
betekent zijn gezin heel veel voor hem.
Hij volgt alles wat zijn drie kinderen
doen. Ook is hij vaak in de buitenlucht
te vinden.
“Ik werk geregeld in de tuin, dat
vind ik heerlijk. Verder doe ik ook veel
hardlopen. Dat is eigenlijk begonnen
toen ik nog lesgaf op een basisschool.
Toen gebruikte ik het vooral om mijn
hoofd leeg te maken, maar nu ik
gestopt ben met lesgeven vind ik het
nog steeds lekker om te hardlopen. Ik
heb er ook meer tijd voor.”

Tevreden met zijn
leven

Genieten van iedere dag dat is iets
wat Peter altijd doet. Hij is tevreden
met zijn leven, al is er nog wel één
droom die hij graag uit wil laten
Uit de talen die Peter spreekt,
komen. “Ik droom al jaren van een reis
springt er één uit, namelijk Spaans.
naar Zuid-Amerika. Daar spreken de
Al meer dan twintig jaar geeft hij les
mensen Spaans en het lijkt me mooi
in deze taal. Ook wordt hij geregeld
ingezet als vertaler. “Ik vertaal af en toe om met hen te praten. Hopelijk kan
stukken voor Stichting Funfamilia. Deze deze droom ooit een keer werkelijkheid
stichting is actief in Colombia en steunt worden, maar als dat niet is, dan is
het ook prima.” De positieve instelling
daar een schooltje in een krottenwijk.
van de Horstenaar zorgt ervoor dat hij
Ik ben een keer meegegaan naar dat
altijd dromen heeft. “Het blijft leuk
schooltje, dat was indrukwekkend. Ik
om dromen te hebben en er over na
was toen de tolk. Als je naar zo’n land
te denken, maar het is ook fijn als ze
gaat, besef je pas echt dat we het hier
soms uitkomen.”
heel goed hebben.”

We hebben het goed

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.

Chocoladetoffee
Benodigdheden:
· 225 gram suiker
· 250 gram honing
· 1 vanilleboon
· 100 gram boter
· 300 gram slagroom
· 500 gram pure chocolade

Bereiding:
• Breng de suiker met de honing
aan de kook;
• halveer de vanilleboon in de
lengte en schraap het merg eruit;
• breng dat samen met de boter en
de room aan de kook;
• giet de kokende room al roerende
op de karamel en breng deze
massa opnieuw aan de kook tot
114 graden Celsius;
• giet de karamel in een met
bakpapier bekleedde bak en laat
de massa afkoelen tot hij hard is.
Dit duurt ongeveer 24 uur;
• haal de karamel uit de vorm en
snijd deze in kleine blokjes;
• smelt 300 gram chocolade
au bain-marie;
• zodra de chocolade gesmolten is,
haal de kom uit het water en
voeg de overige 200 gram
chocolade toe;
• roer dit voorzichtig door elkaar tot
het een homogene massa is;
• haal de karamelbonbon door de
chocolademassa met een vork;
• laat de bonbons uitharden op een
vel bakpapier.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Dit gaat bij menigeen nog wel eens
fout. “Ik keek laatst op de achterkant
van een boek en daar las ik ‘Miep
verteld’. Dat moet natuurlijk een ‘t’
zijn. Ik vind het jammer als mensen

Peter heeft altijd al interesse
gehad in de Nederlandse taal. Zijn
beroep als basisschoolleraar heeft
hieraan bijgedragen. Vooral op het
gebied van grammatica is hij alert.

PUZZEL

Sudoku

www.haardstede.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Rollade v/h scharrelvarken
100 gram € 1,25
Bij 500 gram soepvlees m/b
gratis doosje soepballen
Kermisburger
4 stuks € 5,00
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

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

Dinsdag 24 september

Commissie
Samenleving
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 24 september 2013 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas.

Onderwerpen zijn o.a.:
• Concept-nota Drank- en Horecawet
• Subsidierelatie Synthese

Woensdag 25 september

Commissie
Ruimte
De Commissie Ruimte vergadert op woensdag
25 september 2013 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Onderwerp is: Centrumplan Horst
Commissieleden kunnen ook vragen stellen aan
B&W over raadsvoorstellen die in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda staan.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 24 september
bij elkaar voor het behandelen van drie bezwaarschriften. Deze commissie brengt advies uit over
te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van
Horst (ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
1e hoorzitting om 18.30 uur
De eerste hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen een besluit in het kader van de Wet
Openbaarheid van Bestuur besluit betreffende
weigering verstrekking gegevens afhandeling van
een WOZ bezwaarschrift.

2e hoorzitting om 19.15 uur
De tweede hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen een handhavingsbesluit
huisvesting van arbeidsmigranten, Venrayseweg
130 in Horst.
3e hoorzitting 20.00 uur
De derde hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen een handhavingsbesluit illegaal
wonen op Broek 10 in Sevenum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Horst - centrum | 21 t/m 25 september
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 24 september
en/of woensdag 25 september 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Scholenwedstrijd

Pompoen- en zonnebloemwedstrijd
Deze week laatste kans om meetgegevens door te geven! Als jullie mee willen doen dan
mag je de meetgegevens van de hoogte van de zonnebloem en de omtrek van de pompoen
op school doorgeven.
De school geeft deze gegevens door aan
Natuur en Jeugd en vervolgens zullen wij de
standenlijst op onze website plaatsen en aan
de school doorgeven.

bloemen en pompoenen meten.
Half november is de prijsuitreiking in het
gemeentehuis in Horst. Maar daarover
vertellen we jullie eind september meer.

Vanaf 28 september komt Natuur en Jeugd bij
de 15 hoogste in de eindstand van zonne-

Wij wensen jullie veel succes bij het meten.

Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISBONNEN.NL

Aanvragen Langdurigheidstoeslag
Digitaal wijzigingsformulier

Ontvangt u een uitkering van de
gemeente Horst aan de Maas?
Maak dan gebruik van de mogelijkheid van het digitale wijzigingsformulier op
www.horstaandemaas.nl
Als u van de gemeente een uitkering ontvangt
(WWB, Bbz 2004, Ioaw of Ioaz) dan bent u op de
hoogte van de verplichting dat u alle wijzigingen
die van invloed zijn op deze uitkering, tijdig aan
ons door moet geven. We hebben het dan over
wijzigingen in uw persoonlijke of financiële
situatie en die van uw familieleden. Vanaf heden
kunt u hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier op de website van de gemeente. Ook
kunt u bij dit digitale formulier bijlagen toevoegen, bijvoorbeeld een salarisstrookje. Het blijft
daarnaast nog steeds mogelijk om uw wijzigingen (en bewijsstukken) via de post of de e-mail
aan ons door te geven.
Bijzondere bijstand aanvragen?
Ook dat kan met het nieuwe digitale aanvraagformulier op www.horstaandemaas.nl.
Als u van de gemeente een bijstandsuitkering
ontvangt dan beschikken wij over recente (finan-

ciële) gegevens van u. Hierdoor is het mogelijk
om op een eenvoudige wijze bijzondere bijstand
aan te vragen. U kunt hiervoor gebruik maken
van het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente. Ook kunt u bij dit digitale
formulier bijlagen toevoegen, bijvoorbeeld een
nota van de kosten.
Als u geen bijstandsuitkering van de gemeente
ontvangt is het helaas nog niet mogelijk bijzondere bijstand digitaal aan te vragen.
In dat geval neemt u voor het aanvragen van
bijzondere bijstand telefonisch contact op met
de gemeente Horst aan de Maas. Bel hiervoor
naar 077 - 477 97 77. Dit kan elke werkdag van
8.30 tot 17.00 uur.
Dit geldt ook als u een bijstandsuitkering
ontvangt en niet in de gelegenheid bent om
een digitale aanvraag bijzondere bijstand in te
dienen.

Extraatje voor inwoners
met laag inkomen
Als u gedurende een lange tijd een laag inkomen ontvangt, komt u misschien in aanmerking
voor de langdurigheidstoeslag. Dit is een extra uitkering die op grond van de Wet werk en bijstand mogelijk is gemaakt. Het is mogelijk om elk jaar de toeslag te ontvangen, zolang u aan de
voorwaarden blijft voldoen.
Voorwaarden
Hebt u drie jaar of langer een laag (gezins)
inkomen en bent u 21 jaar of ouder en jonger
dan de pensioengerechtigde leeftijd? Heeft u
geen zicht op inkomensverbetering? Dan komt
u mogelijk in aanmerking voor een extra geldbedrag in de vorm van een langdurigheidstoeslag.
Verder mag uw vermogen (o.a. spaargeld) van
zeer bescheiden omvang zijn. Kijk voor alle
voorwaarden en meer informatie ook op www.
horstaandemaas.nl.
Bijzonderheden
Als u een WWB-uitkering ontvangt en volgens
onze gegevens in aanmerking komt voor een
langdurigheidstoeslag dan hoeft u niets te doen.
U ontvangt dan voor 24 september 2013 bericht
over de toekenning van de langdurigheidstoeslag. In alle overige situaties adviseren wij u
een langdurigheidstoeslag aan te vragen.

Vanaf 1 juli 2013 kan de langdurigheidstoeslag
niet eerder worden toegekend dan het moment van aanvraag (verbod op terugwerkende
kracht). Wij beschouwen dit jaar als overgangsjaar, dit houdt in dat een aanvraag die voor 1
november a.s. wordt ingediend door ons nog
wel met terugwerkende kracht kan worden
toegekend, mits aan de overige voorwaarden
wordt voldaan.
Aanvragen
Wilt u een aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag ontvangen dan kunt u dit
downloaden via www.horstaandemaas.nl of
aanvragen via gemeente@horstaandemaas.nl
of bij de gemeente ophalen bij de receptie tel.
nr. 077 - 477 97 77. We zijn bereikbaar tussen 8
uur ‘s morgen en 5 uur ’s middags. Doe dit voor
1 november 2013!

HORST AAN DE MAAS

DIENSTVERLENING IN DE EERSTE HELFT VAN 2013

De gemeente vindt dat haar burgers recht hebben op een goede di enstverlening. Daarom hebben we
zogenaamde ‘servicenormen’ afgesproken waarin we ons verplichten om onze producten of dien sten binnen een
bepaalde tijd (of met een bepaalde kwaliteit) te leveren. Voortdurend onderzoeken we ook of we deze beloften
daadwerkelijk nakomen maar ook of we nog verder kunnen gaan in de verbetering van onze dienstverlening .
Dit overzicht toont ons hoe we scoorden met de gemeentelijke die nstverlening tijdens de eerste helft van 2013.
Daar waar het kan, worden deze resultaten vergeleken met dezelfde periode in 2012.

Aantal klanten totaal en per kanaal

LEGENDA
EERSTE HELFT 2013
EERSTE HELFT 2012

Waarvoor wordt de nieuwe website van de gemeente vooral bezocht?
1
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160.138
Contact en openingstijden Zwembad de Berkel

67.159

Bekendmakingen

Nieuwe website gemeente Horst aan de Maas

37.518
15.259

Gemiddelde wachttijd aan de balie

12.537
5:34

1.422

85%

Balie

Post

E-mail

Webformulieren

72%

85%

Bezocht website in 2013

Aantal klanten op afspraak gestegen

6:34

Gemiddelde wachttijd telefoon

@
Telefoon

Afvalinzameling

Gemeente Horst aan de Maas beschikt sinds eind 2012 over een
nieuwe website. In 2013 bezocht 72% van onze inwoners deze
website. 85% van de mensen bereikte hierbij het doel van het
bezoek, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een product.

3.721

Website

Woningbouwplannen

Doel van bezoek bereikt
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In het eerste half jaar van 2013 maakte ongveer 10% van de klanten
een afspraak voor het aanvragen van een product of dienst. De
overige klanten maakten gebruik van de vrije inloop tijdens
openingstijden.
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Wat is de belangrijkste reden voor mensen om met de gemeente te bellen?
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Doorverbinden
met vakafdeling

Aantallen en betalingstermijnen facturen

5.994

6.442

Afgehandeld binnen 14 dagen

Bouwafval op
laten halen

Apparaten op
laten halen

Gemiddelde wachttijd op afspraak

Melding woon- en
leefomgeving doen

Aanvraag WMO
indienen

Klanttevredenheid vergunningen
Tevredenheid over de aanvraag van een vergunning

79%

8.3

75%

Tevredenheid over het vooroverleg van een eventuele vergunning

Afgehandeld binnen 30 dagen

95%

94%
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Aantal afgegeven bouwvergunningen
Servicenormen werk, inkomen en zorg
Voor producten van werk en inkomen (b.v. bijstands-uitkering) bedraagt
de servicenorm 28 dagen en voor zorgproducten (b.v. WMO) 42 dagen.

Meldingen woon- en leefomgeving

155

2.894

181
Afgehandeld binnen servicenorm

Aantal meldingen over niet opgehaald afval gedaald

86%

Afgehandeld binnen 7 dagen

1.731

92%

81%

349

88%

1.670

Vraagverheldering: de vraag achter de vraag
Sinds 1 juli 2012 voert de gemeente vraagverhelderingsgesprekken.
Deze gesprekken zijn het startpunt voor alle vormen van ondersteuning
op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In deze gesprekken komt een
breder palet aan oplossingen voor een hulpvraag in beeld. In de eerste
helft van 2013 werden er 271 van deze gesprekken gevoerd. Sinds de
start op 1 juli 2012 is het aantal toegekende nieuwe WMO-voorzieningen
met 40% afgenomen.

Bevolkingsontwikkeling eerste helft van 2013
Inwoners 01-07-2013: 41.778

+ 32

Vraagverhelderingsgesprekken

GEBOREN 164

271

Toegekende nieuwe WMO-voorzieningen
VERTREKKERS
484

20

Rolstoel

70

VESTIGERS
537

23

OVERLEDEN 185

Vervoersvoorziening

Aanpassing woning

73

Hulp bij huishouden

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Dorperpeelweg 12
Broekhuizen
Genenberg 28
Horst
Kranestraat 90
Steenstraat 2
Afhangweg 2
Kranestraat 90
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Verordening Wet Inburgering
2013 Horst aan de Maas

Werkgelegenheidsgebieden
1 betreft de gebieden:
Hoogveld in Horst en
Hagelkruis in Grubbenvorst
Werkgelegenheidsgebieden
2 betreft de gebieden:
Melderslose Weiden in
Horst en Venrayseweg in
Horst
Kronenberg
Heuvelstestraat 14

Meterik
Dr. Droesenweg 4
Campagneweg 26
Sevenum
Dorperdijk 17, 19, 20 en 22
Lemeweg 4
Zwarte Plakweg
ongenummerd
Markt 8

Lottum
Zwaanen Heike 12

Voordragen kandidaten
voor een Jeugdlintje
Kent u een kind of jongere die een bijzondere
prestatie heeft verricht? Of is hij of zij voor
langere tijd bijzonder hulpvaardig geweest? De
gemeente Horst aan de Maas is trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen
of voor de gemeente. Zij zijn een voorbeeld voor
anderen en mogen best eens in het zonnetje
worden gezet. Daarom zijn de Jeugdlintjes in
het leven geroepen.
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Voordragen voor de Jeugdlintjes 2013 kan nog
tot uiterlijk 10 oktober 2013. Kijk voor meer
informatie en het aanvraagformulier op onze
website www.horstaandemaas.nl.
Wij kunnen het aanvraagformulier ook naar u
opsturen. Stuur hiervoor een mail naar
gemeente@horstaandemaas.nl of bel ons via
077 - 477 97 77.

Wegwerkzaamheden aan de A73
Rijkswaterstaat voert van woensdag 18 september tot en met woensdag 2 oktober onderhoud uit aan de A73 tussen Venray en Venlo.
In de nachten zijn de parallelwegen van de A73 in knooppunt Zaarderheiken en de verbindingswegen tussen de A67 en A73 daarom afwisselend afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht hierbij
nauwelijks verkeershinder.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

www.aartsenfruit.com

Wie slim is…

komt werken bij Aartsenfruit in Venlo
Je bent een doorzetter - Je werkt in een hecht team - Je begint graag vroeg - Je wilt graag doorgroeien

Medewerker
groenten&fruit
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit orderpicking, laden en lossen
en kwaliteitscontrole. Een uitdagende baan bij de meest vooruitstrevende importeur in groenten en fruit. Met uitstekende
arbeidsvoorwaarden en een prima toekomstperspectief.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Aartsenfruit Breda B.V., Heilaar-Noordweg 9,
4814 RR Breda, t.a.v. Frank van der Velden. Bel: 076 - 524 81 00,
mail: frank.velden@aartsenfruit.nl of reageer via de website: www.aartsenfruit.com.
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RAADSFEITEN
EDITIE 19 SEPTEMBER 2013

Stef van Loo
stopt als raadslid
Raadslid Stef van Loo, die namens Essentie een
zetel in de gemeenteraad van Horst aan de Maas
bezette, heeft besloten zijn activiteiten als raadslid te
beëindigen. Als reden geeft hij aan, meer tijd te willen
besteden aan zijn werkzaamheden als ondernemer.
Stef van Loo was sinds 1 januari 2010 lid van de
gemeenteraad.

Bijzondere initiatieven
in de raadsvergadering
De vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 10 september jongstleden kreeg een uitzonderlijk karakter, doordat voor het eerst in de geschiedenis van de Gemeente Horst aan de
Maas, zowel een initiatief van burgers als een eigen initiatiefvoorstel van raadsleden werden
behandeld. De normale gang van zaken is dat de voorstellen, die tijdens de vergadering in
behandeling worden genomen, worden ingediend door het college van burgemeester en
wethouders.
Het burgerinitiatief, ‘Iedereen Glasvezel’, dat
tijdens deze raadsvergadering werd besproken,
vond een brede steun onder de raadsleden en
zou als prikkel kunnen dienen voor de inwoners
van Horst aan de Maas om meer burgerinitiatieven aan de gemeenteraad voor te dragen.
Dergelijke initiatieven passen mooi binnen het
kader van grotere zelfredzaamheid van burgers
en meer betrokkenheid van de inwoners bij het
dagelijks reilen en zeilen in Horst aan de Maas.
Om een burgerinitiatief op de agenda van de
gemeenteraadsvergadering te krijgen, dienen
tenminste 100 handtekeningen van inwoners
van de gemeente te worden verzameld. De
raad is dan verplicht het initiatief te bespreken
en hierover, bijvoorbeeld middels een debat,
een standpunt in te nemen. Burgers kunnen op
deze manier een initiatief op de agenda van een
gemeenteraadsvergadering krijgen. Hoe groot
de invloed van burgers op het reilen en zeilen
binnen hun gemeente kan zijn, wordt vaak
onderschat.

Initiatiefvoorstel
De behandeling van het initiatiefvoorstel
‘Duurzaamheid in Horst aan de Maas’ -geheel
spontaan vanuit de gemeenteraad ontstaanwijkt ook af van de gangbare procedure. In dit
geval is het raadsvoorstel door de raad zelf
inhoudelijk voorbereid en niet, zoals gebruikelijk,
door het college van burgemeesters en wethouders. In de praktijk betekent dit, dat de raadsleden, door een beroep te doen op het recht van
ambtelijke bijstand, het voorstel hebben laten
schrijven door een ter zake deskundige ambtenaar, met ondersteuning van de grifﬁe.
De behandeling van een burgerinitiatief èn
een initiatiefvoorstel vanuit de raad binnen de
agenda van één gemeenteraadsvergadering is
voor de Gemeente Horst aan de Maas vooralsnog uniek. De verwachting voor de toekomst
vanuit de gemeenteraad is echter dat het niet bij
deze enkele gelegenheid blijft.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van dinsdag 10 september
Na een reces van zes weken vindt op dinsdag 10 september een raadsvergadering van
Gemeente Horst aan de Maas plaats. Met vijftien punten op de agenda gaan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders met verfriste energie aan de slag.
De totale duur van de vergadering bedraagt ruim 2,5 uur.
Burgerpodium
Namens het wijkcomité Norbertus maakt
Anita Joosten gebruik van het spreekrecht
voor burgers. Zij vraagt de raad om brede
steun voor de plannen omtrent leefbaarheid
in de wijk, die door het wijkcomité de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Voorzitter Kees van
Rooij spreekt zijn lof uit voor dit burgerinitiatief. De heer van der Weegen vindt dit een
mooi voorbeeld van burgerkracht en vraagt
de raad om de uitdaging voor ondersteuning van de plannen aan te gaan, zonder er
ingewikkelde structuren aan te verbinden. Hij
neemt hiermee de heer van Baal ‘de woorden
uit de mond’. Laatstgenoemde stemt volledig in met uitspraken van de heer van der
Weegen.
Spreekrecht raadsleden
De heer van Rengs stipt het probleem
van toenemend vrachtverkeer door de
Nusseleinstraat in America aan. Nadat hij
hierover was aangesproken over bewoners
van de straat is hij persoonlijk op onderzoek
uitgegaan en stelde vast dat in 20 minuten
tijd, zes vrachtwagens door de straat reden,
met verkeersperikelen als gevolg. Het zou
ondermeer gaan om vrachtwagens, die van
en naar een mestverwerkingsbedrijf reden.
Volgens wethouder Dinghs blijven de verkeersbewegingen binnen de vergunning van
het bedrijf, maar zegt toe metingen te laten
verrichten om te bepalen of en welke maatregelen genomen dienen te worden.
De heer van der Weegen gebruikt het
spreekrecht om enkele vragen met betrekking tot het beoogde station Grubbenvorst
en de ontsluiting van Greenport voor te
leggen aan wethouder Driessen. Hij is vooral
benieuwd naar de onderzoeksresultaten
omtrent de plaats van het station, de begrote
kosten en wanneer het station er gaat komen.
Wethouder Driessen belooft hierover in de
volgende raadsvergadering uitsluitsel te
geven, aangezien het verkennend onderzoek
nog gaande is.
Actieve informatie vanuit college
De aanblik van het pand van voormalig
Restaurant aan Tafel is verbeterd door de
ramen te blinderen, nadat in mei van dit jaar
diverse klachten waren binnengekomen over
kapotte ruiten. Aan de huidige eigenaar –die
opnieuw een horecabestemming voor het
pand heeft- wordt op korte termijn de vraag
voorgelegd, wanneer hij start met de procedures inzake een verbouwing.

Er was volop publieke belangstelling voor de raadsvergadering van 10 september 2013.
Met name het burgerinitiatief over glasvezel en het weigeren van een verklaring van geen
bezwaar voor het bedrijf Klevar trokken veel bezoekers.

Ingekomen stukken
De heer van der Weegen en de heer
Spreeuwenberg hebben vragen met
betrekking tot de gang van zaken rondom
het intensieve veehoudersbedrijf aan de
Hazenhorstweg. Van de negen vragen, die
de heer van der Weegen stelt, worden er in
eerste instantie maar drie beantwoord door
wethouder Dinghs. De heer van der Weegen
merkt op dat de verwarring hierdoor alleen
nog maar groter wordt. Ook de vraag van de
heer Spreeuwenberg wordt niet naar wens

beantwoord. Besloten wordt om de behandeling van deze slepende kwestie voor te leggen
aan het presidium. Deze neemt op 7 oktober
een besluit over de manier waarop deze kwestie behandeld gaat worden.
Burgerinitiatief ‘Iedereen Glasvezel’
Middels een korte inleiding en het overhandigen van honderd handtekeningen en steunbetuigingen van diverse instanties vraagt de
heer Nobel van het burgerinitiatief ‘Iedereen
Glasvezel’ aandacht voor de ruim 1.200 bewoners van Horst aan de Maas, die nog geen
aansluiting op het glasvezelnetwerk hebben.
Hij vraagt de raad om te zoeken naar mogelijkheden en alternatieven voor een snelle
internetverbinding. Hierover gaat wethouder
Driessen in debat met de heren Bertrams,
Boreas, Kemperman, van Rengs en Weijs.
De raadsleden zijn het erover eens dat er snel
en adequaat actie moet worden ondernomen
en met alle betrokken partijen een plan van
aanpak moet worden opgesteld.
Bestemmingsplan Dorperdijk 17,19,20 en
22 Sevenum
Het betreft hier de samenvoeging van bedrijfsactiviteiten vanuit meerdere locaties tot een
locatie. De raad stemt in met het voorstel, dat
de heer Tegels heeft aangegeven blij te zijn
met dergelijke initiatieven in Klavertje 4.
Voorstel niet indienen zienswijze inzake
Greenport
De heer Beurkens geeft aan niet blij te zijn
met de manier waarop de begroting voor
Greenport tot stand is gekomen. Hij begrijpt
niet waarom de Gemeente Horst aan de
Maas, als medeaandeelhouder hierover niet
is geïnformeerd. Desalniettemin stemt hij
-evenals de raad- in met het voorstel, met als
opmerking: “Eens, maar nooit weer!”
Vaststellen Initiatiefvoorstel
Duurzaamheid in Horst aan de Maas
Veel lof over dit initiatief richting de betrokken
raadsfracties. Vooral de prettige samenwerking en de manier waarop dit initiatief tot stand
is gekomen worden door onder anderen de
heer van Weegen en de heer Brouwers als
positief ervaren. Voorzitter Kees van Rooij
geeft aan dat dit ‘naar meer smaakt.’ De
heer Kemperman wil namens zijn partij twee
amendementen indienen, maar deze worden
afgewezen. Hij wil voorstellen de voorstellen wat aan te scherpen. Dit valt echter niet
in goede aarde bij enkele initiatiefnemers en
leidt tot een korte, maar felle discussie.
De agendapunten 9,10 en 11 worden bij hamerslag vastgesteld.
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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.

CDA complimenteert werkgroep Iedereen glasvezel
De gemeenteraad behandelde dinsdagavond 10 september het
burgerinitiatief van de werkgroep Iedereen glasvezel. Maar liefst
1.250 handtekeningen en een zwartboek met verzamelde ervaringen van
bewoners van het buitengebied en ‘vergeten wijken’ werden aangeboden
aan verantwoordelijk wethouder Driessen.
Daarmee én met een volle
publieke tribune belanghebbenden
zette de werkgroep haar oproep
aan de gemeenteraad kracht bij. De
werkgroep verzocht de gemeenteraad om het college opdracht te
geven een onderzoek te starten naar

mogelijkheden om alle adressen in
onze gemeente, waar geen glasvezel is
aangelegd, ook van een aansluiting te
voorzien.
Al ruim tweeënhalf jaar vraagt de
CDA-fractie aandacht voor het belang
van glasvezel en snel internet voor

iedereen, en deed ze verschillende
voorstellen om het buitengebied te
kunnen aansluiten. Als iedereen in onze
gemeente aangesloten kan worden, is
dat goed voor de hele samenleving van
Horst aan de Maas. Met een dekkend
netwerk van snel internet kunnen we
sneller diensten en voorzieningen via
de digitale snelweg aanbieden, en zo
flinke kostenbesparingen realiseren.
Bij de andere partijen in de gemeenteraad was hier echter tot nu toe weinig
belangstelling voor.

Nu de werkgroep in beeld heeft
gebracht hoe groot de belangstelling
in de buitengebieden en ‘vergeten
wijken’ is, bleken opeens alle partijen
bereid om de oproep tot een onderzoek
te steunen. De CDA-fractie complimenteert de werkgroep dan ook van harte
met het bereikte resultaat en al het
werk dat met vele vrijwilligers is verzet. Het aanbod van de werkgroep om
zelf actief betrokken te worden bij het
onderzoek, ondersteunt de CDA-fractie
eveneens van harte.

Als een burgerinitiatief op deze
manier leidt tot burgerparticipatie,
dan is dat een prachtig voorbeeld
van de samenleving in Horst aan
de Maas zoals het CDA die graag
ziet. Betrokken burgers die samen
opkomen voor elkaars belangen en
op die manier tot heel veel resultaten
in staat zijn.
Henk Weijs
CDA-fractie Horst aan de Maas

Het belang van kleine scholen en lokale verkeersveiligheid
Afgelopen vrijdag bezochten we in het kader van onze zestien dorpentour met Tweede Kamerlid Loes Ypma Melderslo. Alweer de twaalfde
maand op rij dat we een van onze dorpen bezoeken.
Zoals al onze activiteiten begonnen we ook in Melderslo met een
canvasactie. Van de twintig huishoudens die we spraken gaf 59 procent
aan dat sociale samenhang het
grootste pluspunt is van Melderslo,
gevolgd door 18 procent die de
rustige woonomgeving benoemde. Bij

de negatieve punten sprong vooral de
verkeersveiligheid er met 36 procent
uit, gevolgd door het gebrek aan
parkeerplekken.
De zorg over verkeersveiligheid
sprong er ook bij de dorpsraadsleden
uit, vooral het ontbrekende trottoir aan
de Vlasvenstraat, ter hoogte van de

Massenweg en de Konijnenweg. Een
dag later zijn we gaan kijken en de
situatie is inderdaad gevaarlijk. Wat ons
betreft moet er zo snel mogelijk een
passende oplossing komen voor de
voetgangers op de Vlasvenstraat.
Daarom hebben we meteen schriftelijke vragen gesteld.
Na de canvasactie hebben we
bij ’t Paradijs een zeer interessante
discussieavond gehad over het belang
van scholen voor kleine kernen

met inleidingen van Jan Jenneskens
(Dynamiek Scholengroep) en
Sjaak Sluiters (Vereniging Kleine Kernen
Limburg). Kennis waar wij als fractie
en ook Loes als Kamerlid dankbaar
gebruik van maken. De discussie die
volgde was divers en intensief maar
kwam continue terug op de noodzaak
om samen te werken en ook vooral
te beginnen. Met het eerlijke verhaal maar gericht op de toekomst.
Een toekomst waar we wat onze fractie

betreft vanavond mee zijn gestart.
We kijken tevreden terug op weer
een succesvolle activiteit binnen de
zestien dorpentour en gaan actief
aan de slag met de aangedragen
zaken. Daarnaast gaan we weer vol
enthousiasme aan de slag met de volgende activiteiten binnen de zestien
dorpentour. Graag tot dan.
Roy Bouten
PvdA Horst aan de Maas
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NU NÒG HOGERE KORTINGEN!!!

Walker Pioneer AS alu frame, maat 855, gordijnset, showmodel 1447,Isabella Commodore Concept, maat 900, CarbonX, showmodel 2405,Dorema Sigma XL 270 blauw, staalframe, maat 8, showmodel
868,Isabella Shadow 300 luifel 300x200 cm, nieuw
Isabella Shadow 360 luifel 360x200 cm, nieuw

650,1399,549,-

180,225,-

135,165,-

Bardani Livigno, 4 pers tunneltent katoen + dakluifel
969,Bardani Torino, 5 pers tunneltent katoen + dakluifel
1119,Bardani Locarno 400, 6 pers tunneltent katoen + luifel
1539,Bardani Villa Grande 400, 6 pers. tunneltent katoen + luxe luifel 1889,Bardani Villa Grande 450, 6+ pers tunneltent katoen+ luxe luifel 2169,Bardani Cortina 180, 3 pers bijzettent katoen
239,Outwell Vision 200, 2 pers pop-up tent, div. kleuren
129,Outwell Fusion 200, 2 pers pop-up tent, div. kleuren
199,Outwell Fusion 400, 4 pers pop-up tent, div. kleuren
249,en vele andere modellen

449,575,699,899,1150,129,69,89,139,-

DWT Maxum 1 Bustent; ruime bustent voor minivans
DWT Maxum 2 Bustent; hogere uitvoering van de Maxum 1
DWT Pico Bustent
Thule Omnistor 5003, wit, 350 cm, Blue Sky, showmodel
Thule Omnistor 6002, antraciet, 325 cm, Mystic Grey
Thule Omnistor 6200, wit, 300 cm, Sapphire, showmodel
Thule Omnistor 9200, wit, 400 cm, 300 cm uitval, showmodel
Thule Safari Residence G2 voor 8000, lengte 450 cm, hoogte L,
kleur mystic grey, deur rechts, showmodel
Thule voorwand Safari Room, lengte 600 cm, hoogte XL ,
Thule Omnistor luifel 8000 met Safari Residence G2, 450 cm
Thule Omnistor luifel 8000 aluminium, Mystic Grey, 450 cm

+ diverse caravanluifels

515,575,199,-

369,415,150,-

728,815,691,1067,-

425,425,399,599,-

1220,593,2380,1160,-

699,199,1399,695,-

Badkleding 60 - 75% korting op alle dames, heren en kinder badkleding
Sandalen 50% korting op alle sandalen en slippers (TEVA, Protest, etc)

ALLE KINDER TEVA’S 75% KORTING !!!

IJSHOCKEYSCHAATSEN
VERSTELBARE KINDERSCHAATSEN
NOREN Viking

-50 / -75%

Campingaz, CV470, gasvulling met ventiel per stuk
per doos (12 stuks)

7,80,93,60

4,40,-

Campingservies van MEPAL, diverse kleuren en modellen

-40%

Slaapzakken

-50%

-25 / 50%

Alle andere niet
afgeprijsde artikelen
Alle aanbieding zijn geldig zolang
de voorraad strekt.

Jerrycans

-50%
Openingstijden:
ma
13.00 u - 18.00 u
di t/m vrij 09.30 u - 18.00 u
za
09.00 u - 17.00 u

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl
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Autocross in Horst

Motorcross Lottum

Autocrossclub De Paradijsracers organiseert op zondag 22 september de negende wedstrijd om het ASUZ
kampioenschap 2013 op het circuit aan het Peeldijkje in Horst. De race begint om 11.00 uur.

Motorcrossclub Lottum organiseert op zaterdag 21 en zondag 22
september het Nederlands Kampioenschap motorcross. Deze competitie
wordt gehouden op het circuit aan de Witveldweg in Grubbenvorst. De
trainingen starten om 09.00 uur en de wedstrijden om 11.00 uur.
Tijdens deze wedstrijd worden
er 250 crossers aan de start
verwacht. De rijders strijden in
verschillende klassen om de titel.
Op zaterdag komen de jeugdklasse
en de liefhebbersklasse aan bod.
Op zondag wordt er gestreden
in onder andere de quadklasse,

de damesklasse, de nationale en
internationale klasse. Favorieten voor
de overwinning in de quadklasse
zijn Josh Breukers en Niek Vergeldt
uit Lottum. Voor de nationale klasse
is Maikel Relouw uit Lottum favoriet
en in de internationale klasse is dit
Erwin Jacobs uit Meterik.

Scheidsrechter
Wijnands ﬂuit 3.000e
wedstrijd
Jo Wijnands (67) uit Tienray floot zondag 15 september zijn 3.000e
wedstrijd. Na de wedstrijd van het eerste dameselftal van Sporting ST tegen
Wittenhorst 2 werd hij daarvoor in het zonnetje gezet.

Aan de start komen de juniorcup,
jeugd van 12 tot en met 15 jaar, het
Nederlands kampioenschap jeugd
van 16 tot en met 18 jaar, crosskarts,
de keverklasse, de standaardklasse,
toerwagens, de sportklasse, de balkenklasse, sprinters, gastrijders en de

Melderse balkenklasse, waar gestreden wordt om de Rinus Henraathwisseltroffee. Er worden 240 auto’s
aan de start verwacht. Zij strijden in
55 manches om de diverse kampioenschappen. Tijdens de 56e manche
strijden de nummers 1, 2 en 3 van elke

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

•

klasse om het superkampioenschap.
De inschrijving is van 08.30 tot
10.00 uur. Het Peeldijkje is vanaf de
Herenbosweg vanaf 09.30 uur afgesloten voor verkeer. Voor meer informatie,
kijk op www.paradijsracers.nl of bel
Ferry Verberne op 06 38 31 59 03.

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

Winterkleding

Nu heel veel keuze, de rekken hangen barstensvol!
Voor alle bezoekers gratis koffie, thee of fris met stuk cake.
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

www.tweddekans.nl

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

ik wil een
krachtig toestel,
maar niet te groot

toestelprijs:

gratis

HTC
One
mini

abonnementskosten:

nu 2 jaar €32.50

€ 26.-/mnd

i.c.m. 2-jarig
Tele2 SmartMix
100 min/sms + 1500 MB
keuze uit alle netwerken:

Horst
Venray
Venlo

Novocom

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
wij zijn verhuisd!
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl

Jo begon zijn carrière als scheidsrechter ruim 47 jaar geleden. Na
een korte periode als voetballer bij
Panningen en Grashoek, raakte hij op
22-jarige leeftijd geblesseerd aan zijn
knie. Omdat hij in de voetballerij actief
wilde blijven, koos hij er voor om als
scheidsrechter betrokken te blijven.
Na een cursus begon zijn carrière als
leidsman. Hij sloot zich meteen aan bij
de scheidsrechtersvereniging Venlo en
daarna bij kring Horst-Venray.
Wijnands floot tot de derde klasse
van de KNVB. Daarnaast was hij 25 jaar
bestuurslid van de kring Horst-Venray.
Door een knieblessure in 2001 lastte
Wijnands enige tijd een pauze in. Er
leek een einde aan zijn scheidsrechtercarrière gekomen te zijn, maar toen
zijn kleindochter Joyce hem vroeg of hij
de dames van Sporting ST wilde fluiten,
kon hij de verleiding niet weerstaan.
Zowel op het veld als in de zaal
was hij actief en in zijn drukste jaren
floot hij vaak vier keer per week een
wedstrijd. Hij floot ieder weekend een
wedstrijd in het amateurvoetbal en de
nodige vriendschappelijke wedstrijden
en toernooien.

Ook Wijnands heeft wel eens
te maken gehad met geweld tegen
scheidsrechters. Die voorvallen
brachten Jo echter niet tot twijfelen:
hij vindt dat het gedrag van een paar
spelers niet een reden kan zijn om
de fluit op te bergen. Daarentegen
heeft hij ook leuke herinneringen in
overvloed: zo verscheen er tijdens
een wedstrijd in Merselo plotsklaps
een varken op het veld. Na een
wilde achtervolging door alle spelers
werd het dier gevangen en kon de
wedstrijd hervat worden. In Baarlo
brak de mascotte, een geit, uit en
betrad zonder toestemming van
de scheidsrechter het terrein en in
Ell werden tijdens een wedstrijd
steeds kippen op het veld losgelaten,
waardoor de wedstrijd veertig minuten
langer duurde dan gepland.
Als een blijk van waardering
kreeg hij zondag een fles wijn en een
bloemetje aangeboden. Daarnaast
kreeg hij een tenuetje van de dames. Jo
reageert: “Dit alles had ik nooit kunnen
doen zonder de hulp van mijn vrouw
Tiny. Zonder haar steun was ik nooit
zover gekomen.”
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Horster volleybaldames in
duel met Londens topteam

Kringkampioenschappen Lottum

Voor het derde jaar op rij ontvangt volleybalvereniging Hovoc uit Horst het Britse topteam Polonia, de voormalig
landskampioen van Groot-Brittannië. Op zondag 22 september speelt Hovoc dames 1 een oefenwedstrijd tegen
Polonia, om 15.15 uur in de Dendron-sporthal in Horst.

Pony- en Ruiterclub Lottum organiseert op zondag 29 september de
jaarlijks terugkerende kringkampioenschappen voor pony’s en paarden
uit kring Noord: van de kop van Noord-Limburg tot aan Sevenum.
De kringkampioenschappen
worden verreden op het terrein bij
manege Hoogveld aan de Stokterweg
in Lottum. Vanaf 09.00 uur wordt er
gestreden om het kampioenschap
in de individuele klassen dressuur,

springen, Bixie-dressuur en -springen
en afdelingsdressuur voor zowel
pony’s als paarden. Publiek is
welkom en entree is gratis. Voor
de jeugd is er een springkussen
aanwezig.

Hockeyheren winnen
spannende wedstrijd
Door: Hockey Club Horst
Het eerste herenteam van Hockey Club Horst trad zondag 15 september aan tegen Heren 1 van Peel en Maas uit Helden. Op papier beloofde
dit een lastige wedstrijd te worden. Heren 1 van Horst startte voortvarend.

In het voorprogramma treedt Fit
& Fysio/VC Limac DS 1 om 13.00 uur
aan tegen Polonia DS 1. Het team uit
Linne komt uit in de tweede divisie,
een klasse hoger dan Hovoc. Polonia
werd afgelopen seizoen tweede in de
National Super 8s Women competitie,
de hoogste klasse in Engeland.
Henk Berkhout, trainer en coach
van Hovoc DS 1: “Met Hovoc Dames 1
zijn we na de promotie- degradatiewedstrijden alsnog in de derde divisie
gebleven. Dat is prettig, want wij
denken dat we daar thuis horen.
Tijdens onze voorbereiding op het
nieuwe seizoen was ons niveau over
het algemeen goed. Mede doordat
we niet altijd compleet waren, moest
er in het veld nog aan elkaar gewend
worden en dat vergde enige aanpassingen. We hebben een team dat in de

breedte heel behoorlijk is. De ervaring
uit de hogere klassen aangevuld met
jonge speelsters uit de opleiding van
Hovoc en niet onbelangrijk, enkele
speelsters zijn als vaste waardes gebleven.”

We krijgen een
pittig seizoen
“Naar verwachting zullen we
een pittig seizoen krijgen in de derde
divisie”, aldus Berkhout. “Zeker gezien
we maar één vaste spelverdeelster
hebben, hetgeen ons kwetsbaar maakt
op die positie. De eerste competitiewedstrijden willen we bekijken hoe
sterk we daadwerkelijk zijn als het er
om gaat. We verwachten ons te kunnen
handhaven. Dat is de eerste doelstelling en na de eerste competitiehelft

zullen we bekijken of we dat moeten
bijstellen.” Twee jaar geleden won
Hovoc in eigen huis brutaal met 3-2 van
het gerespecteerde team uit Londen
dat met haar internationale selectie
met name de laatste jaren bijzonder
succesvol is. Vorig jaar haalde Polonia
haar sportieve revanche door met 1-3
van de Horster dames te winnen.
Berkhout verwacht zondag spektakel: “Polonia is een team dat iedere
keer in een andere samenstelling naar
Nederland afreist. De coach van Polonia
zal met een behoorlijk sterk team naar
Horst komen. Wij hopen zondagmiddag
22 september dan ook veel publiek te
mogen begroeten in onze Dendronsporthal.”
De entree tot de wedstrijd is gratis.
Voor meer informatie, kijk op
www.hovoc.nl (Foto: Bas Kleuskens)

Tijdens de eerste helft van de wedstrijd kregen beide ploegen enorme
kansen. Horst wist deze kansen in haar
voordeel te verzilveren en met rust
stond de stand op 3-1. Snel na de rust
scoorde Horst haar vierde goal, 4-1.
Je zou zeggen dit kan niet meer fout
gaan. Toch werd en bleef de wedstrijd

spannend. Peel en Maas kwam sterk
terug tot een score van 3-4. Horst wist
deze wedstrijd uiteindelijk naar zich
toe te trekken met een resultaat 7-5.
Het was een wedstrijd met veel goals,
spannend spel en attractief hockey.
Volgende week spelen de heren uit
Horst thuis tegen Boxmeer.

Jeu de bouleskampioenschappen
Jeu de Boules Club Horst organiseert van donderdag 3 tot en met
zondag 6 oktober het Open Horster Kampioenschap 2013.
Alle inwoners van de gemeente
Horst mogen deelnemen aan het
toernooi. Via een computerprogramma
wordt een wedstrijdschema bepaald.
Per dagdeel worden vier wedstrijden gespeeld. Op donderdagmiddag
en vrijdag worden alle voorrondes

gespeeld. Op zondag 6 oktober begint
de finale vanaf 13.15 uur. De 32 beste
spelers strijden hier om de winst. De
finale is op zondagmiddag. Aanmelden
kan tot dinsdag 1 oktober bij Toon
Rambags via t.rambags@versatel.nl of
via 077 398 25 66.

Succesvol op Hippiade
Door: Ruiterclub Wittenhorst
De Nederlandse kampioenschappen dressuur en springen vonden
vorig weekend plaats in Ermelo. Degenen die op de regionale kampioenschappen geselecteerd zijn, komen hier aan start om hun provincie te
verdedigen. Ook Ruiterclub Wittenhorst had verschillende ijzers in het
vuur.

Gelijkspel voor AVV America
De wedstrijd tussen AVV America en SV Helenaveen eindigde zondag 15 september in een gelijkspel.
De volgens de toeschouwers meer spannend dan goede wedstrijd werd gespeeld in de 5e klasse E.
(Foto: Hay Mulders)

Op vrijdag kwam Marsha van
der Meij aan start in de klasse M2.
Zij reed met haar Avelengo een
goede proef, maar selecteerde
zich helaas niet voor de finale.
Op zaterdagochtend begon de
strijd om de titel Beste Vereniging.
Er waren landelijk 24 teams
geselecteerd die dit jaar mee
mochten doen. Ook Ruiterclub
Wittenhorst selecteert zich al
verscheidene jaren. Clubs dienen
een team te sturen waarvan vier
combinaties dressuur rijden en
vier combinaties springen. De
springfouten worden van het
dressuurtotaal afgehaald en dat
bepaalt de eindscore.
Voor het springen kwamen de
volgende combinaties aan start: Fried
van Stiphout met Artier, Lieke van
Stiphout met Spirit, Kim Verdellen
met Corina en Linda Smulders met
Amaretto S. Zij begonnen zeer sterk
en zorgden allen voor een foutloze

ronde. Dit resulteerde dus in geen
enkele strafpunt. Als dressuurruiters
kwamen Lieke Jenniskens met Abba,
Patty Hanssen met Champ, Marielle
Hoolboom met Bel Amie en Aniek
Janssen met Zortin uit voor de club.
Zij reden allen een goede proef, maar
konden er net niet genoeg uithalen
om weer bij de besten te horen.
De eindstand was een zevende
plaats, net buiten de prijzen.
’s Middags kwam het viertal van
Wittenhorst aan start in de klasse M.
Gedurende het seizoen scoorden zij
al hoog. Regionaal wordt er helaas
niet veel afdelingsdressuur verreden,
dus is het moeilijk in te schatten hoe
zij op nationaal niveau presteren.
Met vier mooie paarden,
gereden in een vlot tempo,
wisten zij ook op het NK de jury
te imponeren. Eindresultaat was
dan ook een tweede plaats,
waardoor zij gehuldigd werden tot
reservekampioen van Nederland.
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Hockeydames spelen
gelijk
Door: Hockey Club Horst
Eén van de naar verwachting sterke tegenstanders van het eerste
dameselftal van Hockey Club Horst kwam zondag 15 september op
bezoek. Boxmeer werd vorig jaar nog tweede en vormde dus een prima
testcase dus om te zien waar het team staat.
Net als vorige week begon Horst
de wedstrijd ook heel erg onfortuinlijk: terwijl Horst het betere van het
spel had, scoorde Boxmeer in de
eerste vijf minuten twee keer uit de
twee keer dat ze op de Horster helft
kwamen.
Waar Horst vorige week nog erg
onzeker werd, toonden de dames
nu vooral veel vechtlust. Dit leidde
ertoe dat Horst meer balbezit had
dan Boxmeer, maar met lange passes
op hun snelle spitsen bleef Boxmeer
erg gevaarlijk. Toch leverde het
grotere spelaandeel nog voor rust de
meer dan verdiende 1-2 op. Meteen
na rust had Horst weer reden tot
juichen toen ze uit een strafbal 2-2
scoorden.
Ook hierna was Horst iets beter
dan Boxmeer, maar lukte het niet

het gevaar van hun snelle spitsen te
neutraliseren. Bij een uitbraak van
Boxmeer was Horst niet op tijd terug
in de verdediging om een nieuwe
achterstand te voorkomen. Maar ook
nu wist Horst door hard te werken
zich weer terug in de wedstrijd te
knokken en de gelijkmaker te scoren.
In het spelbeeld veranderde
niet veel: Horst drong aan, Boxmeer
bleef gevaarlijk. Toen Boxmeer tien
minuten voor het eind nog een keer
scoorde, leek het de genadeklap te
hebben uitgedeeld, maar ook nu
rechtte Horst nog een keer de rug
en scoorde de 4-4. Dit was ook de
eindstand. Al met al een wedstrijd
waar Horst erg hard gewerkt heeft
en waar het aan Horster kant vaak
nét niet was, terwijl het dubbeltje
voor Boxmeer net wel goed viel.

Nederlandse kampioenen
bij ’t Trefpunt Tienray
Door: Piet Dinghs, Handboogsportvereniging ’t Trefpunt Tienray
De Trefpuntschutters hebben weer een goed NK veld geschoten. In St. Oedenrode wisten diverse leden het
podium te halen.
Het Nederlands kampioenschap
veldschieten werd dit jaar
georganiseerd door Concordia
in St. Oedenrode. Bij een grote
boomkwekerij had men 48 doelen zeer
mooi weggezet. Vaak half verscholen
in de aanwezige bosjes en door
de laanbomen heen was het soms
moeilijk inschatten wat de afstand
was. Men had alle doelen onbekend
weggezet, dit mag reglementair
gezien. Met een klein buitje op
zaterdagmorgen bleef het de rest van
het weekend droog en konden de
leden van ’t Trefpunt zich goed laten
zien, wat dan ook prima lukte.

Twan Cleven was weer in zijn
oude doen en liet de concurrenten
ver achter zich. Hij wist hiermee voor
de zestiende keer in zijn handboogcarrière het kampioenschap te winnen
in zijn klasse. Heidi Peeters ging in
de Bare Bowklasse dames strijden
om de hoogste eer. Heidi wist zich de
eerste dag toch nog redelijk staande
te houden maar er moest meer bij
om op het ereschavot te komen. Dit
deed Heidi ook op de tweede dag.
Zij wist een mooie tweede plaats te
veroveren. Bij de veteranen Recurve
is het ieder jaar weer spannend want
van onderuit komen er weer ‘nieuwe’

schutters bij met een lange staat van
dienst. Piet Dinghs moest zijn titel
verdedigen. Hij stond door enkele
wedstrijden van tevoren geschoten
te hebben, goed voorbereid aan de
meet. Na dag één stond hij negen
punten achter op de nummer één,
maar op zondag ging Piet weer mooi
van start. Een klein foutje kon hij zich
veroorloven en met vaste hand wist hij
de achterstand om te zetten tot een
voorsprong en zo werd Piet eerste in
de klasse veteranen.
Voor meer uitslagen van
HBSV ’t Trefpunt,
kijk op www.trefpunttienray.nl

Egchel te sterk voor
RKSV Meterik
Door: RKSV Meterik
Na de ruime overwinning een week eerder toog RKSV Meterik met volle moed naar het sportpark in Egchel,
met de wetenschap dat deze tegenstander wel iets meer weerstand zou bieden.
Al in de eerste minuut had Gijs van
Rengs Meterik op een 1-0 voorsprong
moeten brengen, maar hij miste
jammerlijk. Na een goede combinatie
in de vijfde minuut, hadden de
groen-witten wel wat meer geluk in
de afronding mogen hebben. In de
volgende tien minuten was het een
beetje aftasten over en weer. Een
goed opkomende Jeroen Heldens
bracht daar geen verandering in.
In de vijftiende minuut was het
toch Egchel dat op een 1-0 voorsprong
kwam. Het verkeerd inschatten van
de bal uit een corner door de keeper
kwam Meterik duur te staan. Door
deze tegenslag werd het spel wat
onrustiger en liet Meterik zich te
gemakkelijk aftroeven in de duels,

daardoor kon Egchel in de 27e minuut
2-0 op het scorebord zetten. Op
goed doorzetten van Huub Kleuskens
volgde een te slap schot van Gijs van
Rengs. Nog geen minuut later kwam
Boi Geurts net tekort om een goede
dieptepass van Dirk Muijsers af te
ronden.
Na goed doorkomen van Huub
Kleuskens en dito voorzet kon Gijs van
Rengs met enig geluk de 2-1 inkoppen,
maar door matig te verdedigen was de
stand even later alweer 3-1. Voor rust
moest Meterik ook de 4-1 toestaan.
In de beginfase van de tweede
helft hield Stefan Bouten met een
goede redding Meterik op de been.
Egchel kon daarna rustig achteroverleunen en loeren op die paar kansen

die zich toch wel voordeden. In deze
fase waren de meeste kansen voor
Meterik, maar het was elke keer net
niet. De achterhoede moest attent
blijven en door goed handelend
optreden van Tom Jenniskens en
keeper kon erger worden voorkomen.
Vijf minuten voor het einde kwam
alsnog een meevaller, de toegekende
strafschop was een buitenkansje.
De niet goed ingeschoten pingel werd
in eerste instantie nog gestopt door
de Egchelse keeper, maar door attent
reageren van Quincy Rubie stond er
toch 4-2 op het scorebord. Helaas was
dit te laat om nog meer af te dwingen.
Veel momenten uit de voorbije
wedstrijden bieden wel perspectief om
steeds meer te groeien in het spel.

Venijn in de staart

Wittenhorst na gemiste
strafschop toch tevreden
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het venijn zat hem duidelijk in de staart. Er gebeurde van alles in de wedstrijd van het eerste elftal van
voetbalvereniging Wittenhorst tegen Limburgia. Zo was de Horster ploeg heel dicht bij een gestolen overwinning,
maar miste de gevloerde Gijs Hagens een penalty.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

In de eerste helft was het een
gelijkopgaande wedstrijd. Er werd goed
gespeeld, waarbij Wittenhorst fel van
zich afbeet en de thuisclub met goede
combinaties aan het wankelen bracht.
In de 10e minuut kreeg Wittenhorst een
unieke kans om de leiding te nemen.
Een corner van Rob Zanders kwam
gevaarlijk voor het doel. Iedereen
miste, waardoor de inkomende Kevin
van Asten de bal aan kon nemen. Tot
ontzetting vloog de bal over het doel.
De domper was nog groter toen
Youssouf Dabo twee minuten later
van grote afstand uithaalde. Als een
streep vloog de bal in het doel van Sjors
Witt, 1-0. Deze tegenvaller weerhield

Wittenhorst er niet van om de gelijkmaker te zoeken. Deze zoekactie duurde
niet lang, want in de 18e minuut passeerde Rob Zanders zijn opponent. De
voorzet was beslissend en Bram Rubie
maakte het voortreffelijk af, 1-1. Dit was
de ruststand.
Na de thee kreeg Wittenhorst het
moeilijk. De thuisclub overdonderde
Wittenhorst met een geweldig offensief.
Soms kon met kunst en vliegwerk de
schade afgewend worden. Een serie van
corners, genomen door de gevaarlijke
Dabo, werd met verve onschadelijk
gemaakt. Limburgia kon maar niet tot
scoren komen.
De wedstrijd verliep in de slotfase

voor Wittenhorst desastreus. In de 85e
minuut kreeg Wittenhorst een uitgelezen kans om de wedstrijd te laten
kantelen. Gijs Hagens werd binnen de
beruchte lijnen neergelegd. Hij kreeg
een penalty en kon het vonnis vellen
maar hij raakte de bal totaal verkeerd,
waardoor deze langs de verkeerde kant
van de paal ging. Deze gemiste mogelijkheid zorgde voor hectische taferelen.
Een acte van Will Spreeuweberg werd
door de scheidsrechter beoordeeld met
een rode prent. Het kon niet gekker.
Een compliment voor de ploeg dat ze in
ondertal het hoofd boven water konden
houden en zo een kostbaar puntje uit
het vuur konden slepen.
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Scoren uit dode spelmomenten

Probleemloze overwinning voor SVEB
Door: Geert Schatorjé, SVEB
Evenals als vorige week tegen Sporting ST had SVEB ook zondag 15 september geen probleem met zijn tegenstander en was de eindstand wederom 3-0 voor de mannen van Sjoerd van der Coelen.

Rick Tissen raakt de bal net niet goed genoeg (Foto: Thijs Janssen)

Gebroeders Verbruggen
succesvol op
NK politiehonden
Door: Politiehondenvereniging Buitenlust
Rick Verbruggen uit Meerlo en zijn broer Tom uit Oirlo deden onlangs mee aan de Nederlandse kampioenschappen voor gecertificeerde politiehonden, georganiseerd door de koninklijke Nederlandse politiehonden vereniging
(KNPV). De broers wisten met hun Duitse herders beide het podium te behalen in de categorie objectbewakingshond.

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor gecertificeerde politiehonden worden in drie disciplines
gestreden door de beste tien honden
van Nederland. Net als in wisten Tom
Verbruggen met Duitse Herder Edo
van Brandevoort en Rick Verbruggen
uit Meerlo met Duitse Herder Caro
van Brandevoort zich te plaatsen voor
het NK. Beiden streden op 6 en 7
september in het Jan Louwers-stadion
in Eindhoven om het kampioenschap

in de discipline object bewaken. Voor
Rick en Caro startte de dag op vrijdag
6 september voortreffelijk na enkele
100 procentscores, totdat Caro een
inschattingsfout maakte en zowel de
pakwerker als Rick vastgreep. Na een
korte behandeling in het ziekenhuis
konden beide de wedstrijd hervatten
met spectaculair stelwerk en werd de
dag alsnog tevreden afgesloten. Broer
Tom had zijn titel te verdedigen, hij
was regerend kampioen in de categorie

politiehond 1.
Al snel werd duidelijk dat de strijd
beslist zou gaan worden aan de hand
van kleine details of fout inschattingen
die enkel gezien zouden kunnen zijn
door de keurmeesters. Om 17.00 uur
werd de uitslag bekend: de broers
moesten de titel afstaan aan Sandra
van Zuijlekom uit Noord-Holland,
maar Rick en zijn herder eindigden
als tweede en Tom werd derde van
Nederland.

SVEB wist in Oostrum drie keer het
net te vinden. Buiten enkele speldenprikjes van SV Oostrum bleef SVEB
verdedigend makkelijk overeind.
De wedstrijd startte voor SVEB
veelbelovend, met al in de eerste
minuut een bal die uit een hoekschop
bij toeval op de lat belandde. SVEB
bleef in de beginfase druk uitoefenen,
hetgeen in de eerste twintig minuten
resulteerde in een vijftal hoekschoppen en enkele vrije trappen rond het
zestien metergebied. Uit de zevende
hoekschop in de 32e minuut was het
raak. Bij de tweede paal kon Tom Aerts
ongehinderd 0-1 maken. De eindfase
van de eerste helft bracht nog enig
vuurwerk. In de 43e en 44e minuut
kwam de thuisploeg tweemaal door
over de rechterflank. Beide voorzetten
werden echter niet op waarde geschat.
Het laatste wapenfeit was weer voor
SVEB, evenals in de eerste minuut werd
ook in de laatste minuut van de eerste
helft de lat geraakt.
De tweede helft begon zoals de
eerste helft eindigde. Na een klein

uur spelen kwam SVEB met de schrik
vrij toen na een misverstand in de
defensie, de bal per toeval voor de
voeten van de spits van SV Oostrum
viel. Schuin voor het doel schoof hij de
bal voorlangs. In de 65e minuut mocht
Tim Geurts de elfde SVEB-hoekschop
nemen. Deze werd bij de eerste paal
zeer ongelukkig doorgekopt door een
Oostrum-verdediger, waarna Joris de
Mulder de bal bij de tweede paal voor
het intikken had: 0-2. Enkele minuten
later raakte SVEB voor de vierde maal
het Oostrums houtwerk. Het laatste
noemenswaardige feit van deze voetbalmiddag kwam wederom op naam
van Joris de Mulder. Hij schoot een vrije
trap laag buiten bereik van de keeper
van Oostrum in het doel: 0-3.
Al met al een zonder meer
verdiende overwinning van SVEB. De
tweede overwinning op rij met 3-0.
Opvallend is dat SVEB van deze in totaal
zes doelpunten er vijf scoorde uit een
dood spelmoment. Of dit een positief
of minder positief feit is, is ter beoordeling aan de voetbalanalisten.

Melderslo speelt
gelijk
Door: Jeroen Surminski, RKSV Melderslo
Jelle Claassens van RKSV Melderslo vond in de slotminuten van de
wedstrijd in het drukbevolkte penaltygebied de arm van een tegenstander: hands. Zijn ploeggenoot Bart Theeuwen, die de bal vanaf 11 meter
in de linkerhoek legde, maakte de eindstand bekend: 1-1.
Voetbalvereniging Montagnards
uit Bergen, dat net als Melderslo
degradeerde uit de vierde klasse,
speelde aanvallend en was zo nu en
dan gevaarlijk. Melderslo daarentegen liet ook van zich horen. Na
10 minuten spelen was het Melderslo
dat scoorde. De goal werd echter
afgekeurd wegens buitenspel, hoewel
de toeschouwende veteranen het hier
niet mee eens waren.
Bergen kreeg kansen, maar
Melderslo ook. Stan van de Pas miste
overtuiging met een schot op doel
en Jelle Claassens wist met een vrije
trap de lat aan de verkeerde kant te

raken. De ruststand was 0-0.
Na de thee was het Melderslo dat
meer van zich liet horen. Een vrije
trap van Caspar de Swart werd doorgezet door Stan van de Pas en uiteindelijk van de doellijn gehaald door
een verdediger van Montagnards. In
de 70e minuut profiteerde Van de Pas
bijna van een slechte uittrap van de
keeper. Iets later was het echter weer
de keeper van Montagnards die een
mooie actie van Melderslo stopt.
In de blessuretijd maakte Bart
Theeuwen de welverdiende 1-1 door
middel van een goed ingeschoten
penalty.

Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar
adoptieouders voor de toestellen in de speeltuin.
De adoptieouders kunnen organisaties en bedrijven
zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en
haar functie voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de
komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder de speeltuin om het speelplezier ook voor
de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719
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Duurzaamheidsproject Citaverde College

‘Zonne-energie heeft de toekomst’
Op het Citaverde College werken vijftien leerlingen aan een duurzaamheidsproject over zonnepanelen. Het doel
hiervan is om de leerlingen bewuster te laten nadenken over duurzaamheid. Ger Coenen uit Sevenum heeft samen
met docent Emile Voncken het project opgestart. “We zijn een groene school en willen dat ook uitstralen.”

stand moeten hebben van machines en
het onderhoud daarvan.” Het doel van
het project is dat leerlingen na gaan
denken over wat duurzaamheid is. “Het
begrip duurzaamheid is niet eenvoudig uit te leggen”, zegt Coenen. “Kort
samengevat gaat dit over het maken
van producten waar je profijt van hebt,
maar waarbij je wel rekening houdt
met de mensen en de planeet.”

Bedrijfje nabootsen

De eerste plannen voor het duurzaamheidsproject zijn ongeveer in juni
gemaakt. Coenen: “Ik heb gewerkt op
de afdeling Research en Development
bij printer- en kopieermachinefabrikant
Océ in Venlo. Sinds ik met pensioen
ben, geef ik presentaties en uitleg
over zonnepanelen en duurzaamheid.” Zo kwam hij bij het Citaverde

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

College terecht dat vijfduizend euro
wilde investeren in een project over
duurzaamheid. Het college wil laten
zien dat ze groen is en bezig is met
het milieu. “De school heeft mij toen
benaderd en ik heb een presentatie gehouden.” Vervolgens besloten
Coenen en de school dat het leuk zou
zijn als er leerlingen meewerkten.

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

Zon voor iedereen
Coenen hoopt meer scholen en particulieren te interesseren voor zonnepanelen. Volgens hem heeft zonne-energie de toekomst. “De zon schijnt voor
iedereen. Ook stijgt de energieprijs
alleen maar terwijl de kosten van een
zonnepaneel juist dalen. Er is een punt
bereikt dat zonnepanelen even duur
zijn als de andere fossiele brandstoffen.
Het is het moment om te investeren
en leerlingen bewuster te maken van
groene stroom.”

Autobedrijf

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Docent agrarische techniek en wiskunde, Emile Voncken, was de initiatiefnemer namens de school en werd de
begeleider van de vijftien scholieren.
“Samen met een paar collega´s heb
ik de leerlingen uitgekozen die mee
mochten werken met dit project. We
hebben alleen scholieren gekozen die
agrarische techniek volgen, dus die ver-

Het project houdt in dat de vijftien
scholieren een bedrijfje nabootsen
dat twintig zonnepanelen plaatst
op het dak van de school. Voncken:
“De leerlingen hebben zelf de taken
verdeeld die je in een echt bedrijf
ook vindt. Zo zijn er mensen die over
logistiek, boekhouding, veiligheid,
communicatie en catering gaan. Verder
lopen er nog dakdekkers, elektriciens,
een planner en een projectleider, Juul
Hoeijmakers, rond. “We beginnen
elke les met evalueren over hoe het is
gegaan”, begint Juul. “Daarna kunnen
we vragen stellen aan meneer Voncken
en meneer Coenen en krijgen we
uitleg. Vervolgens kunnen we onze taak
uitvoeren. We sluiten weer gezamenlijk af en evalueren hoe het gegaan
is.” De vijftien leerlingen hebben ook
een bezoek gebracht aan het huis van
Coenen, die zelf ook zonnepanelen
heeft. “We hebben gekeken naar wat
er gebeurt met het licht als je voor een
zonnepaneel gaat staan. Het werd zo
een stuk duidelijker dan het kijken naar
cijfers”, zegt Juul.

Volgende week dinsdag 24 september komt een bedrijf de twintig
panelen plaatsen op het dak. De
leerlingen doen dit niet zelf, maar ze
zijn er wel mee bezig geweest. Coenen:
“Het is de bedoeling dat de panelen
4500 Kilowattuur (KWh) stroom gaan
opleveren per jaar.” Na dinsdag houdt
het project echter niet op voor de
leerlingen. “Na het project kunnen de
leerlingen via de computer of hun I-Pad
gegevens van de zonnepanelen gaan
analyseren. Zo gaan ze bijvoorbeeld bij
natuurkunde kijken naar het verbruik
en de opbrengst en kunnen ze die
opbrengst in een grafiek zetten bij wiskunde.” Ook is de school nog aan het
kijken of de gegevens van de panelen
zichtbaar kunnen worden voor de hele
school via het rooster of een monitor in
de kantine. “Het doel hiervan is dat de
leerlingen beseffen dat het vak verder
gaat dan alleen het plaatsten van de
panelen en ze bewust worden van het
energiegebruik”, vertelt Voncken.

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

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

Nieuw in Nederland...

Voor betere prestaties bij:
sport, geheugen, concentratie,
evenwicht, aandacht,
stress-weerstand, reactiesnelheid,
visuele waarneming enz.
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U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Vanaf 30 september a.s.
12 trainingen van 1 uur/week
Waar: gymzaal in America
Tijd: maandag 12.30 – 13.30
Kosten: E175,- (vervolg E150,-)

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Aanmelden en méér info via:

www.lifekinetiklimburg.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

PLEET
M
O
C
R
E
BADKAM TAGE E 9999,00*
INCL. MON

Klikgebit en Kunstgebit

U koopt uw
cadeau toch ook in de

●

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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15 VRAGEN aan Cas Coppus

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

zou ik heel erg gaan opscheppen over
hoe slim ik wel niet ben.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van Jolijn en daar stond in:
’Casje, jij zit op school en ik zit thuis.
Waar sta jij over tien jaar?
Lekker voor je.’ Ik heb niks teruggeDan hoop ik in New York te wonen en
stuurd, want ik werd er jaloers van.
bij de televisie te werken. Het lijkt me
Sociale netwerken, wat vind jij
gewoon een hele leuke stad, omdat
daarvan? Wat is je favoriet binnen
er veel filmsterren wonen. Ik vind het
ook een moderne stad en daar houd ik deze groep?
Ik vind het eigenlijk wel superhandig.
heel erg van. Ik ben er nog nooit zelf
geweest, maar in de meivakantie ga ik Omdat ik dan niet naar de huistelefoon
hoef te lopen en ik ben dan ook veel
er samen met mijn vader naar toe.
te lui om te praten. Mijn favoriet is
Als je iets opnieuw zou kunnen
dan denk ik toch wel Whatsapp en dat
doen, wat zou dat dan zijn?
gebruik ik ook elke dag.
Nog een jaar groep 8 overdoen. Ik mis
Rijbewijs binnen, wat voor auto
die klas best wel erg en het kamp was
echt heel gezellig. Het was gewoon een hoort daarbij?
heel leuk jaar, met veel leuke mensen, Een Mini Cooper. Mijn moeder heeft
zelf een Mini Cooper en dat vind ik echt
ik heb daar veel vrienden gemaakt.
In wiens huid zou je een dagje willen een keiruige wagen, dus die zou ik zelf
later ook wel graag willen. Dan zou ik
kruipen? Wat zou je dan doen?
heel graag een helemaal zwarte willen,
In die van Einstein, omdat ik wel eens
omdat ik zwart een hele mooie kleur
een keer heel intelligent wil zijn. Dan

cafÉ

F

Cas Coppus
14 jaar
Horst
Dendron College

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Alles uit eigen
keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

voor auto’s vind.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van het centrum in Horst. Horst is
eigenlijk een uitgebreid dorp, het is
meer een mini-stad. De sfeer is heel
erg leuk en je hebt niet het gevoel dat
je in een gat woont. Toch zou ik later
liever in een stad willen wonen. Maar
zo denk ik nu, ik weet niet hoe ik later
ga denken.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik met mijn gezin heel lang op
vakantie gaan. Waarheen dat ligt eraan
wat iedereen wil, maar het liefst zou ik
naar Afrika gaan. Ik ben daar nog nooit
geweest. Wij vliegen namelijk nooit,
we gaan eigenlijk altijd naar Italië of
Spanje. Ik zou graag wel een keer naar
een heel ander land willen gaan.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is zelfgemaakte pizza. Ze gebruikt

geen geheim ingrediënt, maar ze kan
het gewoon heel erg lekker maken.
Ik houd heel erg van Italiaans eten,
daarom ga ik ook zo graag naar Italië
op vakantie.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk nu sinds een paar maanden
bij Van der Hulst, in de weekenden.
Samen met Natascha en Martijn fiets
ik er naar toe en het is altijd wel
gezellig. Bijna niemand heeft daar
een ochtendhumeur en er is bijna
altijd wel iets te vertellen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De dag dat de zomervakantie begint.
Dan hoef ik niet meer te denken aan
school en alle leraren. Dan kan ik
’s avonds gewoon weg met vrienden.
Je ideale verjaardagscadeau, wat
zou dat zijn?
Dat is een dag alleen met mijn zusjes
naar bijvoorbeeld Engeland gaan.
Omdat we eigenlijk nooit met zijn
drieën alleen iets doen en dat lijkt me
wel heel leuk om een keer te doen.
Zon of sneeuw?
Ik houd meer van de zon. Ik houd
niet van koud weer, dan ben ik alleen
maar aan het zeuren dat het koud
is. Maar teveel zon is ook niet goed,
want ik heb het liefst het hele jaar
door lange broeken aan. Ik voel me
gewoon niet zo fijn in een korte
broek.
Avondmens of ochtendmens?
Een avondmens. Ik kan niet uit bed
komen als ik ’s ochtends wakker
word en als ik naar school moet in de
ochtend heb ik heel erg last van een
ochtendhumeur. ’s Avonds heb je de
hele dag al gehad en dan kan ik even
lekker doen wat ik wil en hoef ik
nergens aan te denken.
Stad of dorp?
Een stad. Nu vind ik het nog wel leuk
om in het dorp te wonen, maar ik
denk dat ik het later toch wel leuker
vind om ergens anders heen te gaan.
Het lijkt me gewoon wel eens leuk
om te ervaren hoe het is om in de
stad te wonen. Ik wil wel eens weten
wat het verschil is tussen mensen in
de stad en mensen die in een dorp
wonen.

Mies
Column
’Maak er
wat van,
hè dames’
Afgelopen vrijdag: een
avond met een gouden sterrenrandje. Of eigenlijk twee
gouden sterren- randjes. Samen
met vier vriendinnen schoof ik
aan in wel een heel chic
restaurant. Of nou ja, schoof ik
aan... Werd ik aangeschoven,
laat ik het zo zeggen. Zowel het
goedleggen van mijn servet als
het aanschuiven werd me uit
handen genomen door een
attente gastheer.
Nog net niet hoefde ik
vrijdagavond mijn eigen vork
naar m’n mond te tillen. Ik kreeg
de kans bij een twee
Michelinsterrenrestaurant te
dineren. Natuurlijk niet voor een
normale prijs, ben je gek. Wij
studenten jagen op coupons,
kortingsbonnen, bonussen, je
noemt het maar op. Ook nu
hadden we een goede deal
kunnen maken. Anyway, met z’n
vijven kwamen wij, snotneuzen,
daar heel stylish een half uur
later dan gepland binnen. Chic de
friek gerechtjes kregen we
voorgeschoteld: een stuk of tien
amuses, een tussengerecht, een
hoofdgerecht, een nagerecht,
nog een nagerecht, nougat en
bonbons. Nog beter: bij ieder
gerecht kregen we een nieuw
glas wijn, steeds van verschillende druiven, uit verschillende
gebieden en jaren en weet ik
veel wat nog meer allemaal.
Goed vertoeven, dat was het
zeker. Maar misschien vond het
allerbeste moment van de avond
pas plaats na het diner, rond de
klok van twaalven. Met behoorlijk wat wijn achter de kiezen
wilden wij graag de chef-kok nog
even hoogstpersoonlijk een
complimentje gaan geven. Dat
kon. Met een giechel hier en daar
overlaadden we de chef-kok met
complimenten en schudden we
haar vrolijk één voor een de
hand. Met een Horster haije
verlieten daarna we het restaurant. “Maak er wat van, hè
dames!” riep ze ons nog na.
Pas thuis ontdekten met wie
we eigenlijk te maken hebben
gehad: Nederlands enige
vrouwelijke chef-kok met twee
Michelinsterren en dus hartstikke
beroemd. Eh.. oeps. Geen van ons
was hiervan op de hoogte. Geen
handtekening om te koesteren,
maar wel een geweldige avond
en een paar wijze woorden en
ook dat is wat waard!
Mies
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Opening jeugdwerkseizoen
Op het evenemententerrein in Kronenberg openen in het weekend van
21 en 22 september zo’n 400 vrijwilligers van JongNL Limburg het jeugdwerkseizoen.
De kaderschouw opent zaterdagmiddag
De deelnemers zijn afkomstig uit
met een carnavalsoptocht. Daarna
24 dorpen uit de provincie, waaronder
Melderslo, America, Hegelsom, Horst en staan er diverse samenwerkingsspellen
Kronenberg. Zij openen in carnavalsstijl op het programma. Hugo Steeghs,
N e f i torganisator
h o u d tuit Sevenum, vertelt:
het jeugdwerkseizoen. “Het openingsweekend, dat we kaderschouwN e d e r l a“Het
n d programma
w a r m is samen met de
mensen van JongNL Limburg opgezet.
noemen, vindt eens in de twee jaar
plaats. Steeds met een ander thema. In Het is geweldig om te zien hoe meer
dan vijftig vrijwilligers van onze club al
2011 waren we te gast in Geleenmaanden in de weer zijn. Op zondagLindenheuvel. Toen stond het thema
ijdelijk du bbel
vooR deel
morgen wordt het weekend afgesloten
KaderKantje
centraal,
een
uitwerking
G
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R
R
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7
met een carnavalszitting met optredens
van de
Maaskantje-NewKids. De naam
Nefit
TrendLine:
nu met
jaar garantie
van7 dansgroepen
en+buuttereedners.
kaderschouw stamt
uit de
tijd dat het
verlaagde
BTW
op
installatiewerk!
Het is pas echt afgelopen als het
kader, dat zijn de vrijwilligers van
weekend
volgens
traditie
JongNL, ‘geschouwd’
moest
worden.
Uw nieuwe
HR-ketel
moet minstens
15 jaar meegaan.
DatSevenumse
is best
lang. Maak daarom
nu een verantwoorde
keuze. Met
nieuwe Nefit
’oetgeblaoze’
is.deVolgens
goed gebruik
Wekelijks zijn er cursussen
en vorTrendLine HR-ketel bespaart u energie en bent u klaar voor de
wordt er dinsdagavond met de
mingsactiviteiten voor vrijwilligers en
toekomst. Profiteer nu van de verlaagde BTW op installatiewerk.
vastelaovend
alle mensen die op
vermaken ruim 6.000
kinderen
zich
Bovendien
krijgt u bij
onsbij
tijdelijk 7
jaar garantie op met
onderdelen,
helemaal
gratis. Dat van
is pas zekerheid!
een joeksig instrument kunnen spelen
JongNL,” vertelt Inge
Craenmehr
oetgeblaoze voor de kerk. Met die
het provinciaal bureau van JongNL
traditie opent
het jeugdwerkseizoen
Limburg. Dit is de provinciale
koepel om informatie
Vraag ons vrijblijvend
en voorwaarden:
voor 43 jeugdwerkgroepen in Limburg. van JongNL.”

Nieu we HR- k etel ?
t
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De kleuters van groepen 1 en 2 van juffrouw Yvonne en juffrouw José van basisschool Megelsheim
in Meerlo ontbeten donderdag 12 september op school. Zij wonnen de eerste prijs bij een wedstrijd van
een supermarkt. Het ontbijt paste precies bij hun thema waar ze op dit moment mee bezig zijn:
lichaam, voeding en gezond eten. Met zijn allen hebben ze een placemat versierd en het resulteerde in
de eerste prijs: een geheel verzorgd ontbijt in de klas.

E
NTI
RA

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

Nieuwe HR-ketel?

* Actie loopt t/m 31 juli 2013, vraag naar de voorwaarden.

Trendline

nu met 7 jaar garantie +
verlaagde btw op installatiewerk!

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
!
et weekend

Ook in h

Tweede editie Herbstfest
In een tent op het Wilhelminaplein in het centrum van Horst vond van 13 tot en met 15 september
het Herbstfest plaats. Op vrijdag was Das Grosse Bierfest met de Anseltaler Party Express. Op zaterdag
stond Die Powerhosen tijdens de Pullen Party op het podium. Zondag was het Familien Fest.

tandprothetische praktijk

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

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

Overwin je faalangst!

Met behulp van Victor het paard

info@centrumnewlife.nl of info@reachup.nl of tel: 06 50 27 19 73

www.reachup.nl/kindercoach/

Dag van hun leven
Jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking hadden zondag 15 september de ‘dag
van hun leven’ in attractiepark Toverland in Sevenum. Deze dag van je leven is een initiatief van de
afdeling Horst aan de Maas – Venray van het Nederlandse Rode Kruis. De jongeren werden begeleid
door hun leeftijdsgenoten, vrijwilligers van het Rode Kruis.
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Open dag minikoeien
Door heel Nederland en Vlaanderen konden bezoekers op zondag 15 september van 10.00 tot 17.00 uur bij
leden van hobbyvereniging Holland Dexter terecht om de kleinste koeien van Nederland, de Dexter minikoeien, te
bekijken.

cultuur 27

Chantilly Lace in
Blok 10
Horster rock ‘n rollband Chantilly Lace speelt zondag 22 september in
Blok 10 in Horst. Vanaf 20.00 uur delen zij het podium met The Fishnet
Stockings. Onder het motto No fakin’, there is a whole lotta shakin’ goin’ on
besloten de heren midden jaren 90 rock ‘n roll te gaan spelen in de stijl van
Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry en Elvis Presley.

Ook bij Anita van het Nederend van
Qre Veterinaire natuurgeneeskunde in
Meterik en familie Selen van camping
en kattenpensioen ’t Rouweelse Veld in
Kronenberg stond de wei in het teken
van de open dag.

De Dexter komt oorspronkelijk
uit Ierland. Het meest in het oog
springende kenmerk van dit ras is het
kleine formaat. De schofthoogte van
volwassen Dexters varieert van 95 tot
115 centimeter.

De ‘gewone’ melkkoe meet al
snel 1,45 meter.
Ongeveer negentig hobbyboeren
zijn aangesloten bij Holland Dexter.
Zij hebben gezamenlijk zo’n 300
stamboek-Dexters.

Gewapend met piano, sax, gitaar,
drums en bas bespeelt de band het
publiek. Klassiekers als Great Balls Of
Fire, Johnny B Goode, Tutti Frutti en
Blue Suede Shoes worden gespeeld.
Chantilly Lace staat bekend om haar
live-performance: op het podium gaat
de band helemaal los.
De band speelde eerder in grote
Nederlandse zalen als Paradiso in
Amsterdam, Tivoli in Utrecht en De
Effenaar in Eindhoven. Na het ver-

schijnen van hun album Ooby Dooby
toerde Chantilly Lace enkele jaren als
begeleidingsband van Linda Gail Lewis,
de jongere en pianospelende zus van
Jerry Lee Lewis, door het land.
Behalve in eigen land toerde
Chantilly Lace ook in België, Frankrijk,
Duitsland en Oostenrijk en verzorgde
voorprogramma’s voor grote namen
waaronder Golden Earring, Rowwen
Hèze, Daniël Lohues, Jovink, Raymond
van het Groenewoud en Heideroosjes.

SOS Meerlo - Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)

Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl
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Meriko Vocaal viert 45-jarig jubileum
Een enthousiast en creatief koor dat altijd open staat voor een uitdaging. Zo omschrijven voorzitter Thea Muysers (48), regisseuse Esther Jacobs (27) en
dirigent Ron Hanssen (47) Meriko Vocaal uit Meterik. Dit jaar vieren ze hun 45-jarige jubileum.

Dirigent Ron is nu 15 jaar bij
het koor. Hij kwam binnen toen de
vrouwen in lange rokken zongen en
de mannen nog in smokings op het
podium stonden. “In die tijd zong de
vereniging nog wel eens in de kerk
tijdens een feestviering”, zegt Ron. Dat
hij als dirigent een hele andere richting
uit wilde, maakte hij al snel kenbaar.
Hij had grote plannen. Het koor moest
een beter imago krijgen en actiever
worden.
Ron weet precies hoe hij bij de
vereniging begon. “De oude dirigent
zei tegen mij dat het koor aan de top
zat. Het zou niet meer beter kunnen”,

vertelt Ron. Op dat moment vroeg hij
zich af of de dirigent niet gewoon aan
zijn top zat. “En dat is maar goed ook”,
zegt Thea. “Als je kijkt wat hij er nog uit
heeft gekregen”, vult ze aan.
Nu heeft de vereniging een
veelzijdig repertoire bestaande uit
Nederlandse en Engels muziek. Er komt
zelfs wat Limburgs dialect bij kijken.
Momenteel telt het koor even veel
leden als dat het oud is. “Ons koor gaat
de laatste jaren in een stijgende lijn
omhoog. Er komen mensen uit de hele
gemeente bij”, zegt Thea.
Voor het 45-jarige jubileum heeft
het koor een hele productie in elkaar

gezet, waaraan ook toneelvereniging
Tovri zijn medewerking verleend. Twee
jaar geleden werd Esther gevraagd om
mee te werken aan de megaproductie,
want een regisseuse kon daarbij niet
ontbreken. “Het heeft de vereniging
nog meer vernieuwing gebracht”,
denkt Ron. “Het totaal klopt.”
Esther en Ron werken voor de
grote voorstelling nauw samen, want
alles moet tijdens de première perfect
gaan. Thea is er als voorzitter erg blij
mee. “Ieder jaar werken we naar een
uitdaging toe. Iedere productie moet
weer net wat beter zijn dan de vorige.
Na deze productie zal het wel moeilijk

Pistolet
met beenhamsalade
1.95

geldig vanaf 19t/m 25 september

broodje van de week

www.plushorst.nl

zondag 29 september

OPEN DAG
van 11.00 tot 17.00 uur

Linders
Interieur & Fijn Timmerwerk

Stationsstraat 127 Horst
5963 AA Horst • 06 13817931

Café
é / Zaal / Caf
Cafetar
etaria
Caf
etar ia

Wilhelmina

Kermis
Swolgen
27-28-29-30 september
en 1 oktober
Vrijdag 27 september
• Disco Tropical

Koffie
en geba
k
staan vo
or
u klaar!

• maatwerk keukens
• maatwerk meubels
• winkel interieurs
• schuifwand kasten
• tafels
• trappen
• overkappingen
• ramen / deuren
• en meer

Sterk in interieur en fijn timmerwerk www.lindersinterieur.nl

Zaterdag 28 september
• Zaal Ready 2 go
Tent 20.30 uur Riverside

zijn, want de lat ligt nu echt hoog.”
Dirigent Ron heeft het idee dat
er met het 45-jarige bestaan van het
koor een mooie periode van 15 jaar
afgesloten kan worden. Ron: “Ik stop er

na de grote voorstelling mee, want ik
heb het idee dat ik het koor niet meer
verder kan helpen. Ik heb mijn top nu
bereikt”. Esther blijft na de productie
wel hangen. “Ik kan hier nog veel van
leren.”
Nu wordt er iedere maandagavond
gerepeteerd voor de grote voorstelling.
“Ron en Esther vullen elkaar perfect
aan”, zegt Thea. De voorstelling zal
bestaan uit zang, dans, toneel en film.
“Het publiek wordt meegenomen in
een rondreis door Limburg”, verklapt
Thea. “En de campingborden in en
rondom het dorp krijgen ook functie.”
Meriko Vocaal is van plan nog
jaren door te gaan. Ondertussen is de
zoektocht naar een nieuwe dirigent
gestart. Ook zoekt de vereniging nog
meer leden. “We zijn een verfrissend
koor waar de leden zorgen voor een
krachtig bestuur”, aldus Thea. “Wie
bij de vereniging komt, plonst in een
warm bad”, besluiten ze alle drie.
Voor meer informatie over Meriko
Vocaal kijk op www.merikovocaal.nl

Lezing Jodenvervolging Limburg
Herman van Rens verzorgt dinsdag 1 oktober een lezing over de
Jodenvervolging in Limburg. Limburg was ten tijde van het Derde Rijk geen
eiland, maar er zijn toch duidelijke verschillen met de rest van Nederland. In
Limburg wist een groter deel van de joden aan de vervolgers te ontkomen
dan in de Randstad.
Het verhaal van de Holocaust
verliep niet in heel Europa op dezelfde
manier. Er blijken verschillen te bestaan
in de manier waarop de joden werden
vervolgd, verschillen per land, per regio
en zelfs per dorp of stad.
In de lezing van 1 oktober in
Sevenum laat Van Rens de toehoorders
in het kort kennismaken met de aard
en omvang van de joodse gemeenschap in Limburg. Daarna komt aan de
orde op welke manier de joden uit de
hele provincie werden gedeporteerd.
Er wordt een eerste aanzet gegeven
tot een verklaring van het feit dat sommige streken veel belangrijker waren
bij de redding van joden dan andere.
De zogenaamde oostelijke mijnstreek
en een aantal boerendorpen in NoordLimburg speelden een zeer grote rol bij
de redding van joden. Volgens Van Rens

verdient Sevenum hierbij een ereplaats,
die aan het einde van de lezing wordt
toegelicht. Van Rens is geboren in
Hegelsom en studeerde na zijn pensioen geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij sloot zijn studie
af met een mastergraad Holocaust- en
Genocidestudies aan het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NIOD in Amsterdam. Samen met
zijn vrouw Annelies van Rens-Wilms
deed hij archiefonderzoek naar de
vervolging van joden en zigeuners in
Limburg. Op 22 maart promoveerde
hij in Amsterdam op een proefschrift
over de joden- en zigeunervervolging
in Limburg. Van dit boek is inmiddels
een handelsuitgave verschenen onder
de titel Vervolgd in Limburg. De lezing
is om 20.00 uur in het Parochiehuis in
Sevenum.

Zondag 29 september
• Zaal Bad Monday
Coverband MmoozZ
16.30 uur
• Coen Swijnenberg en
Tjitse Leemhuis
(bekend van 3FM)

Grubbevorster
Liedjeskonkoers

Maandag 30 september
• Jack en Jolanda 14.30 uur
• Tent super feestband Big Nick

De eerste activiteit van GMV De Plaggenhouwers staat op 28 september
op de planning: de liedjesavond. De presentatie ligt in handen van René
Verschueren van De Toddezèk en zijn zoon Luc.

Dinsdag 1 oktober
• Disco Tropical

Luc neemt als jeugdvorst de
presentatie bij de jeugd voor zijn rekening. De winnaar bij de jeugd ontvangt
de trofee Ut Sjengske. Vervolgens
neemt René de microfoon over om
de overige nummers te presenteren,
waarvan de zangers de strijd aangaan
om de hoofdprijs De Sjang.
Dit jaar doen De Toddezèk niet
mee maar met voldoende aanwas
kan men spreken van een muzikaal
gevulde avond. Twaalf deelnemers
gaan de strijd aan bij de volwassenen.
Bij de jeugd zijn er vijf deelnemers,
die allen spelen onder begeleiding

Iedere avond
fé
afterparty in het ca
Alle kermisdagen o
muziek m.m.v. Disc
le
Tropical & Tim Litt
Het Maasdal brengt je naar
de Swolgense kermis!
...en uiteraard ook weer terug
www.hetmaasdal.nl
Mgr. Aertsstraat 16 • Swolgen
www.wilhelminaswolgen.nl

van een live-combo. De nummers
zijn afkomstig van elf verschillende
tekst- en muziekschrijvers. Onder de
schrijvers en artiesten zijn nieuwe
deelnemers en teruggekeerde oude
bekenden. Deze avond is door de
plaatselijke organisatie ook uitgekozen om het logo te onthullen. Daarbij
presenteren De Toddezék hun nieuwe
nummer. Na het officiële gedeelte
treden de Partybrothers op.
Dit jaar geldt zeker in het
Plaggenhouwersrijk het motto: Dao zit
meziek in. De avond start om 19.49
uur in ’t Haeren. Entree is gratis.
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Sevenumse band Timbershop stopt

‘De Ierse muziek is zo veelzijdig’
De Ierse folkband Timbershop uit Sevenum stopt ermee. Na ongeveer vijftien jaar spelen in kroegen en na het
uitbrengen van drie cd´s leggen de bandleden de instrumenten neer. Hun laatste optreden is op zondag 22 september om 16.00 uur in café De Gaper in Sevenum. Zanger en gitarist van de band Wiel Fleurkens (63) kijkt terug op
een geweldige tijd. “We hebben eigenlijk alleen maar hoogtepunten gekend.”

Timbershop werd ongeveer vijftien
jaar geleden opgericht door Wim
Nabben en Wiel Fleurkens. “Wij kenden
elkaar van het mannenkoor in Sevenum
en we besloten iets samen te doen.
We zijn toen in het timmerbedrijf van
Wim begonnen met het maken van
jaren 60-muziek.” Vervolgens stapten
de heren over naar Ierse folkmuziek en
begonnen ze de band onder de naam
Timbershop, een vrije vertaling van het
woord timmerbedrijf. “We ontdekten
dat de muziek uit Ierland heel erg
veelzijdig is. Het bevat supermooie
ballads, maar ook uptempo nummers

waar je flink op kunt springen”, zegt
Wiel. Ook vindt hij de verhalen die
verteld worden in de Ierse muziek
mooi. “Onze inspiratiebron is de Ierse
band The Dubliners geweest. We
hebben verschillende nummers van ze
gespeeld”, vertelt Wiel.

heeft hij ook zijn studio in Venlo, waar
wij twee cd´s hebben opgenomen, verhuurd. Verder heeft Karl-Heinz Walter,
ook gitarist en zanger van de band,
een eigen bedrijf. Daardoor heeft hij

Persoonlijke redenen
om te stoppen

het erg druk en eigenlijk geen tijd om
te repeteren.” Ook het jongste lid van
de band, Luuk Lenders, heeft plannen.
“Hij gaat studeren aan het conservatorium”, begint Wiel. “Hij speelt de
tinwhistle, een soort kleine fluit, en
doet dat ontzettend goed. Hij heeft ook
een aantal nummers geschreven voor
de band.” Basgitarist Math Schouten
maakt de band compleet.
Timbershop heeft vooral succes
gekend in de regio. Wiel: “In het begin
zijn we gewoon langs allerlei kroegen
getrokken met de vraag of we mochten
optreden.” Inmiddels heeft de band
opgetreden van Belfeld tot Venray. Ook
heeft de band in 2003, 2008 en in 2011
cd´s uitgebracht. De eerste cd heette
Working Men en gaat over de werkende klasse en de mijnen in Ierland.
“Toen onze muziek steeds meer aansloeg en mensen er steeds meer naar
wilden luisteren, ontstond de vraag of
wij geen cd konden opnemen. Zo kon
het publiek de muziek ook thuis beluisteren”, vertelt Wiel. Vervolgens dook de
band de studio in en later volgde nog
een cd met livemuziek. In 2011 kwam
de laatste cd van de band uit, genaamd
13 groene pareltjes. “Ierland is een
ontzettend groen land met veel natuur
en omdat er dertien liedjes op de cd
staan, hebben we het zo genoemd”,
legt Wiel uit.
“De band heeft vooral hoogtepun-

ten gekend”, vertelt Wiel. “Dat waren
voornamelijk onze cd-presentaties
in De Gaper. Toen was het altijd heel
druk.” Mede om die reden is het
laatste optreden van de band in dat
café. “Ook omdat we daar vijf jaar lang
elke tweede paasdag hebben opgetreden en we natuurlijk een Sevenumse
band zijn. We hebben een klik met
die kroeg”, zegt Wiel. Dieptepunten
waren er niet echt volgens de zanger.
“Wel was het natuurlijk erg jammer als
er weer mensen uit de band gingen, maar dat was nou eenmaal niet
anders.” Sinds de oprichting hebben
elf muzikanten deel uitgemaakt van de
band.

Muzikant zijn,
dat zit in je
Over welk nummer het allerlaatste
wordt gespeeld, zijn de mannen nog
niet uit. “Onze laatste sessie heeft
meestal wel snelle nummers. Het
programma is er ook al, maar we
moeten nog even kijken wanneer we
wat spelen”, zegt Wiel. Over helemaal
stoppen met de muziek denkt Wiel
zeker niet. “Ik maak ook nog deel
uit van het mannenkoor in Sevenum
en van zanggroep De Balkers. Dus
stoppen doe ik nog zeker niet.
Muzikant zijn dat zit toch in je. Dat is
zo en dat blijft zo.”

Maandelijkse update
De deelnemers van de anco lifestyle actie werken hard aan het
behalen van hun persoonlijke doelstellingen. Dit doen zij onder
intensieve begeleiding van een personal coach en een voedingsconsulente. Lees hier de ervaringen van de deelnemers.

Het zijn vooral persoonlijke redenen
waarom de band ermee stopt. Wiel:
“Onze banjospeler Rob Geraedts gaat
verhuizen naar Zeeland. Om die reden

Volg ons op

facebook.com/ancolifestyleactie

Sixties bij café D’n Tap
Café D’n Tap in Horst, voorheen d’n Herstroat, viert de kermis met
optredens van diverse sixties en seventies bands.
Predilection bijt op zaterdag
21 september vanaf 21.30 uur het
spits af met nostalgische covers uit de
jaren zestig en zeventig.
Zondagavond 22 september is
het de beurt aan de Sparks en op

maandag 23 september staat Emotion
op de planken.
Op kermisdinsdag 24 en woensdag 25 september is er een discoavond, ook weer met muziek uit jaren
zestig en zeventig.

Optreden coverband
Snormaal
Normaal-coverband Snormaal staat op kermiszondag 22 september
om 19.00 uur op het podium in muziekcafé De Buun in Horst.
Tijdens optredens van Snormaal
komen alle krakers van de band
Normaal langs.
De mannen van Snormaal

komen echter gewoon uit Limburg,
maar laten zich niet afschrikken door
Normaal-termen als høken, brekken
en angoan.

Ruilbeurs America
In het Peelmuseum in America vindt op zondag 22 september een
ruilbeurs plaats. Deze is van 10.00 tot 12.00 uur.

Eelco

ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes en balpennen. Voor reservering van een tafel of meer informatie
kijk op www.peelmuseum.nl

Guus

Naam Eelco van Coevorden
Leeftijd 41 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Hardware ingenieur

Naam Patrica Bartelds
Leeftijd 32 jaar
Woonplaats Grubbenvorst
Beroep Kok

Naam Guus Coppus
Leeftijd 60 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Sales manager

Doelstellingen
• Postuur verbeteren
• Kracht opbouwen
• Energielevel omhoog

Doelstelling
• 20 kilo afvallen

Doelstelling
• 10 kilo afvallen

“Het gaat super met me,
ik voel me fit en ik heb zin
om te sporten. De voedingsadviezen van Evelien volg
ik strikt. Inmiddels ben ik
al dertien kilo kwijt.

“Het gaat prima. Ik loop
precies volgens schema.
Vanwege het vele reizen en
de beurzen die ik bezocht
heb gaat het afvallen iets
langzamer. Maar die tien
kilo ga ik zeker halen.
Ook qua eten kan ik mij
goed beheersen om de
lekkere dingen te laten
staan. Ik voel ook echt dat
ik meer energie heb. Het is
fantastisch. Het vele reizen
kan ik nu goed aan.”

“Het gaat goed. Ik voel dat ik
stukken meer energie heb. Ik
sport drie keer in de week en
merk ook echt dat ik sterker
ben. Ook heb ik mij goed
gehouden aan het etensschema. Ik kwam erachter dat dit
ontzettend veel invloed heeft
op je energie. Het eten heeft
de meeste impact op mijn
energieniveau gehad. Het gaat
mij steeds makkelijker af om
dingen sneller op te pakken.”

Ik merk dat ik dingen
langer aan kan
Lifestyle coach: Mike

Tijdens de beurs zijn diverse
standhouders aanwezig met een grote
variatie aan oude en jonge verzamelobjecten zoals postzegels, munten,

Patricia

Soms is de verleiding groot
om een stuk taart te eten,
maar ik heb een doel voor
ogen. Mijn levensstijl is
veranderd.
Ik heb disqlessen gevolgd,
die zijn goed voor de
vetverbranding.”

Echt een aanrader
Lifestyle coach: Linda

Ik voel absoluut geen
vermoeidheid meer
Lifestyle coach: Hans

beweging | voeding | ontspanning | gedrag
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Agenda

It’s F*ckin’ Friday
met Sergio Silvano

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

vr 20 september
22.00-03.00 uur
Locatie: De Lange

za 21 en zo 22 september
Organisatie: JongNL Limburg
Locatie: evenemententerrein

Kermis

Receptie WMC 2013

za 21 t/m wo 25 september
Locatie: centrum

za 21 september
20.30-21.30 uur
Organisatie:
Fanfare Monte Corona
Locatie: De Torrekoel

America

Frikadellenparty
za 21 september 19.00-22.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Ruilbeurs
zo 22 september 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Optreden
The Moonlights
za 21 september 21.30 uur
Locatie: café Cox

Optreden Predilection

Broekhuizenvorst

za 21 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 22 september 11.00-14.00 uur
Organisatie: ZijActief
Locatie: café ‘t Dörp

80s en 90s party

Vlooienmarkt

za 21 september
22.00-03.00 uur
Locatie: De Lange

Kronenberg

Opening jeugdwerkseizoen

Lottum

vr 20 september
09.45-11.45 uur
Locatie:
zelfoogsttuin De Vrije Akker

Open tuin: herfstpracht

Optreden Route 66

Informatiebijeenkomst
inrichtingsplan
Peelvenen-Mariapeel

za 21 september 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Orgelconcert met sopraan

do 19 september 19.30 uur
Locatie: De Zaal

Internationale
oefenwedstrijd

Siemelemies en matinee

zo 22 september 15.15 uur
Organisatie: Hovoc
Locatie: sporthal Dendron

ma 23 september
12.00-17.00 uur
Locatie: herberg De Morgenstond

Kermisavond met dj Teun
di 24 september 21.00 uur
Locatie: herberg De Morgenstond

Optreden Snormaal
zo 22 september 19.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Optreden Chantilly Lace
en Fishnet Stockings

Grubbenvorst

zo 22 september 20.00 uur
Locatie: Blok10

vr 20 september 10.00 uur
Locatie: basisschool De Kameleon

Amusementsduo
Thei & Joop

Jeugdwedstrijd NK

zo 22 september 20.30 uur
Locatie: café Cox

za 21 september 09.00-18.00 uur
Organisatie: MON en MC Lottum
Locatie: Witveldweg

Proud to be Fout
met dj Styn

Stormloop voor schoolplein

NK-wedstrijd
zo 22 september 09.00-18.00 uur
Organisatie: MON en MC Lottum
Locatie: Witveldweg

Ofﬁciële opening
Standje aan de Maas
zo 22 september 14.30-17.00 uur
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: de Loswal

Horst

zo 22 september
22.00-03.00 uur
Locatie: De Lange

Optreden The Sparks
zo 22 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Matinee met Jeopardy
met dj Styn
ma 23 september 15.00 uur
Locatie: De Lange

zo 22 september 16.00 uur
Locatie: H. Gertrudiskerk

Meerlo

Vogelmarkt
zo 22 september 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo
Autocross

zo 22 september 11.00 uur
Organisatie:
ACC De Paradijsracers
Locatie: ‘t Peeldijkje

Demonstratie
appels persen tot most
zo 22 september 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
met B&W
do 19 september 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

maandag worden de vijf heren vocaal
bijgestaan door Janine Hoeijmakers,
Sabrina van Huet en Marloes Nogarede.
Cheraine Rubie zorgt voor een instrumentale verrassing. Het matinee bij De
Lange start om 15.00 uur, het optreden
is om 17.00 uur.

Route 66 bij de Buun
Route 66 treedt zaterdag 21 september op bij muziekcafé De Buun in
Horst. De band speelt classic rock uit de jaren 60 en 70 en zogenaamde
Nederbeat.
De band Route 66 grijpt met hun
repertoire al 18 jaar terug naar de classic rock en Nederbeat van de jaren 60
en 70. Zij spelen hits van onder andere
The Who, The Eagles, Rolling Stones,
The Sweet, Santana en The Kinks maar

ook de Nederbeat van Sandy Coast,
Golden Earring, Vitesse en Herman
Brood. De band trad eerder op met
The Supremes, The Sweet, Armand en
Shocking Blue. Het optreden begint om
22.00 uur en entree is gratis.

Concert organist met
sopraan
In de kerk van Lottum vindt op zondag 22 september een orgelconcert
plaats. Organist Hans Heykers verzorgt dit concert, dat om 16.00 uur begint,
samen met Liesbeth Schepers.
Dit orgelconcert is het tweede
dit jaar in de kerk van Lottum. Hans
Heykers uit Swartbroek is tot 2012 als
organist verbonden geweest aan de
OLV-Basiliek in Maastricht. Hij is nu dirigent van de Cappella Sancti Servatii van
de Servaasbasiliek in Maastricht. Verder
is hij dirigent van vocaal ensemble
Silhouet uit Roermond en van de Schola

Maastricht. Samen met de Belgische
sopraan Liesbeth Schepers brengt hij
deze middag werk van tien verschillende componisten. Hoewel de organist
en de sopraan boven op het oksaal hun
concert geven, zijn de handelingen te
volgen op een groot scherm voor in de
kerk. Bij de ingang van de kerk wordt
het programma uitgereikt.

Appelmost maken
Vroeger zocht men naar manieren om de appeloogst te verwerken, zodat
men er langer plezier van kon hebben. Op zondagmiddag 22 september
kunnen bezoekers van museum De Locht in Melderslo verschillende verwerkingsmanieren bekijken.

Lezing ontwikkeling
Sevenums wegennet

Optreden
Jack & Jolanda

do 19 september 20.00 uur
Locatie: De Riet

ma 23 september 20.30 uur
Locatie: café Cox

Quiltcafé

Optreden Emotion

Allerlaatste optreden
Timbershop

vr 20 september 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

ma 23 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 22 september 16.00 uur
Locatie: De Gaper

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Jeopardy, voor de gelegenheid
omgedoopt tot Jeopardy XL, speelt
eigen interpretaties van hedendaagse
covers. Afgelopen jaar hebben ze
door het hele land gespeeld, met als
hoogtepunt het voorprogramma van de
rockformatie Kensington. Op kermis-

Sevenum

Dorpsraadvergadering

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

De Horster pop- en rockformatie Jeopardy geeft kermismaandag
23 september een optreden bij café De Lange in Horst. De band krijgt deze
middags vocale ondersteuning van drie zangeressen uit de gemeente.

Kruidenworkshop

za 21 en zo 22 september
11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen

Griendtsveen

Jeopardy XL
op kermis Horst

do 19 september 14.00 uur
Organisatie: KBO Sevenum
Locatie: De Wingerd

LEREN METSELEN
OF TEGELZETTEN
Metselen: 16 avonden. Tegelen: 10 dagdelen
Voor beroep of hobby. Aanvang in oktober.
Metseltechniek Michiels
Deken Schmerlingstraat 2, 5841 AN Oploo
Tel. 0485 - 53 09 39

www.metseltechniek.nl

Om appels langer te bewaren,
werd er vroeger bijvoorbeeld appelstroop van gemaakt, maakte men
appelsap of droogde men de appels.
Op zondagmiddag 22 september is te
zien hoe appels worden verwerkt tot
appelmost en appelsap. Kinderen kunnen volgens de oude manier appeltjes
rijgen en thuis laten drogen. Ook de
smederij is in bedrijf. Naast de vaste
expositie biedt De Locht een aantal

wisselexposities: Van baby tot bengel,
over opgroeien in grootmoeders tijd,
Mijn beeld van Beatrix, Van legende tot
volksgebruik en Altbier, met informatie
over lokale en regionale bierbrouwers
uit de vorige eeuw en hun speciale
bieren. Het museum is tot november
alle dagen van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl
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Medische zorg

Religie

America

zondag

Huisarts en apotheek

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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
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
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

America

Sevenum

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Heilige mis

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

zondag

Heilige mis

zaterdag

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

zaterdag
woensdag

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

kilo half-om-half gehakt € 5,95
4 gepaneerde schnitzels € 5,95

Verstand van lekker eten!

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

10.30
09.00
09.00
09.25
09.00
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

MODE
FLITSEN

ONTVANG EEN GERRY WEBER KETTING CADEAU*

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 10.00-17.00 UUR
*bij een besteding
van 125,00 of meer
deze dag

Grondmonsters voor

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

aaltjes en bemesting

Breng uw ph op peil met

Meterik
Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Swolgen
zondag
dinsdag

Calciumgranulaat

Grondontsmetten met GPS
Aaltjes bestrijding

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

www.coppens.keurslager.nl

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

Melderslo

zaterdag

077 398 37 94

GERRY WEBER

Hegelsom

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

(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

09.45

geldig tot en met zaterdag 21 september 2013

Grubbenvorst

Horst (Lambertus)

Venlo

09.45

Griendtsveen

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

Huisartsenpost

11.00

Broekhuizen

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

Crist Coppens

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 september 2013
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13

www.timmermansagriservice.nl

Tel.077-4641999
Denk ook eens aan een cursus op het gebied van:

Kunst - Fotografie - Assertiviteit
Reanimatie - Zwangerschap
Zie voor ons volledige aanbod onze website.
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma, di + do. 09.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Kick Off 2013
Jong Nederland Hegelsom
Hierbij de uitslag van de loterij:
lot nr. 1304; lot nr. 1312; lot nr. 142; lot nr. 144;
lot nr. 1152; lot nr. 1232; lot nr. 105; lot nr. 241;
lot nr. 263; lot nr. 1176.
Hebt u prijs, bel 06 13 32 99 07

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

We bedanken alle sponsors en bezoekers voor het slagen van deze dag.

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

*tot eind februari 2014.
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Alles-in-1 Glas EXTRA

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

advertentie-glas-263x395-staand.indd 1
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