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Al 5 jaar gratis nieuws
in de bus
Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas bestaat 5 jaar. Op 24 september 2009 viel de eerste editie van het gratis huis-aan-huisblad op de mat bij de inwoners van Horst aan de
Maas. Uitgever Eric van Kempen en commercieel directeur van Kempen Communicatie, Jeroen Schobbers, zijn blij met dit eerste jubileum en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.
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Douwe Egberts
Alle soorten

www.ahhorst.nl

14.59

10.49
Grolsch Pils

Krat 24 flesjes

Zondag 28 september open van 11.00 - 17.00 uur

“HALLO wordt heel goed gelezen
en gewaardeerd. Daar zijn we met
het hele team heel trots op”, zegt
Eric. “We zijn een onafhankelijk
nieuwsblad en bestaan puur uit
reclame-inkomsten. Dankzij een uniek
concept kunnen we het blad in deze
tijd nog steeds uitgeven. Dat willen
we natuurlijk graag zo houden”, stelt
Jeroen.

De kracht zit in
het hyperlokale
Sinds de eerste editie van HALLO
in 2009 uitgegeven werd, is het
medialandschap sterk veranderd,
aldus Eric van Kempen. “De gedrukte
media staan de laatste jaren nog
meer onder druk dan daarvoor. De
inkomsten lopen terug en er zijn heel
wat titels verdwenen.” “Het snelle
nieuws is tegenwoordig vaker online
te lezen. Daar zijn juist weer nieuwe

partijen opgestaan”, vult Jeroen
Schobbers aan.
De heren zijn het er dan ook
over eens dat de kracht van HALLO in
het hyperlokale zit. Eric: “Het blad is
redactioneel heel sterk. De afgelopen
jaren heeft het zich ontwikkeld en
er is ook meer diepgang in artikelen
gekomen. Lezers vinden dat heel
lokale nieuws interessant. Maar ook
voor mensen die iets kwijt willen
zijn wij het ideale medium om iets
aan iedereen in de gemeente te
vertellen.”
De uitgever legt uit waar HALLO
kansen blijft zien. “Het snelle
nationale en internationale nieuws
zoeken mensen via internet en
televisie. Maar lokaal nieuws en
achtergronden in een overzichtelijk
weekblad, daar blijft vraag naar.”
Jeroen vult aan: “Printmedia met
abonnementen hebben het moeilijk,
maar mensen willen nog steeds graag

een gratis huis-aan-huis verspreid
nieuwsblad.”
In de toekomst willen de heren
zich met HALLO ook meer online
gaan ontwikkelen. “We werken
nu aan een nieuwe web-app.
Hiermee kunnen mensen het laatste
nieuws en verhalen lezen, maar
bijvoorbeeld ook makkelijk tips en
foto’s insturen”, zegt Eric. “We kijken
daarnaast bijvoorbeeld ook naar de
mogelijkheden om online meer met
video’s te doen.”
Naast het verbeteren van het
nieuwsblad en de website, werken
ze ook aan andere ontwikkelingen
om het concept te verstevigen en
uit te bouwen. “Naast het gratis
lokale nieuws willen we onze lezers
nog meer voordeel gaan bieden”,
stelt Eric. “Er zijn nog genoeg kansen
om uit te diepen.” (Foto: bezorgster van
het eerste uur, Sien Likkel, brengt de HALLO in
Griendtsveen rond.)

02

nieuws

25
09

Oplossing voor verdwijnen
geldautomaten
De raadsfracties van CDA en PvdA in Horst aan de Maas zijn op zoek naar een oplossing voor het verdwijnen van
de geldautomaten in de kleine kernen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de multifunctionele servicecorner
die in 2015 op de markt verschijnt.
Onlangs gingen vier van de
vijf raadfracties op pad om kennis

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Anco lifestyle centre
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands

te maken met de multifunctionele
servicecorner. Henk Weijs van CDA
Horst aan de Maas omschrijft de
servicecorner als volgt: “Je kunt het
vergelijken met de geldautomaat
die we nu ook al kennen, alleen
dan met een toetsenbord erbij.
De naam zegt het eigenlijk al,
‘multifunctioneel’. Je kunt er
bijvoorbeeld ook geld storten,
internationale overschrijvingen
regelen en in de toekomst misschien
zelfs je post inleveren. Het moet de
servicemogelijkheden vervangen die
in de kleine kernen wegvallen.”
De multifunctionele service
corners worden momenteel in Zeeland
al getest. “Het zijn onbemande

geldautomaten”, vertelt Weijs.
“Als het in Zeeland goed werkt,
dan kan het hier misschien ook
een oplossing bieden. Niet alleen
Rabobank moet het systeem
ondersteunen, maar ook andere
commerciële banken zijn met de
komst van de nieuwe SEPA-wetgeving
verplicht het systeem op de markt
toe te laten.” De partijen hebben ook
provincie Limburg gevraagd om naar
de mogelijkheden te kijken. “Verder
onderzoeken we of het juridisch en
financieel haalbaar is”, zegt hij.
Dat er in de kleine kernen bij de
bevolking nog steeds behoefte is aan
contant geld, staat volgens Weijs als
een paal boven water.

Aanrijding Lottum Vier generaties
Een bestuurder (56) uit Grubbenvorst, die in een bestelbusje reed, is
dinsdag 23 september per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht,
nadat hij was gereanimeerd bij een eenzijdige aanrijding.
Het ongeval vond rond 20.30
uur plaats op de Stationsweg in Lottum.
Het bestelbusje was tegen een boom
aangereden. Het ongeval is volgens
een politiewoordvoerder zeer waarschijnlijk ontstaan doordat de man
achter het stuur onwel is geraakt.

Behalve de bestuurder van de auto
zaten een vrouw en een hond in het
bestelbusje. Zij liepen geen ernstige
verwondingen op. Hoe de man er
inmiddels aan toe is, was bij het ter
perse gaan van dit nieuwsblad nog niet
bekend.

Louwers

De 93-jarige overgrootvader Bert Louwers uit Deurne mocht op
3 september zijn achterkleinkind Ties verwelkomen. Ook opa Pieter
Louwers (57) uit Kronenberg en vader Rieni Louwers (29) uit Blerick
zijn heel blij met de kleine Ties. Overgrootopa Bert Louwers had al
veertien achterkleinkinderen, maar Ties is het eerste jongetje dat de
achternaam Louwers gaat dragen en is hiermee dus de eerste stamhouder. Het vasthouden van Ties was voor hem een zeer emotioneel
moment.

Gevechtsinsigne

Onderscheiding
Meerlose militair

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Martijn Rongen uit Meerlo kreeg vrijdag 19 september het
Gevechtsinsigne uitgereikt in het Oorlogsmuseum Overloon. Hij kreeg de
onderscheiding samen met twee andere militairen.

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Rongen ontving het insigne
vanwege zijn inzet in Afghanistan.
Hij kreeg de onderscheiding uit handen van zijn oud-commandant, majoor
Van Tilburg, in het oorlogsmuseum,
waar hij regelmatig als gastspreker
optreedt.
Het insigne wordt doorgaans

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

uitgereikt aan militairen die
deelnamen aan een militaire
operatie, waarbij sprake was van
vijandelijk optreden. De decoratie
heet officieel Insigne voor Optreden
onder Gevechtsomstandigheden en
wordt toegekend door de minister van
Defensie.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

HALLO in Hauterives
Familie Nefkens uit Horst ging met het hele gezin op vakantie naar
de Drôme in Frankrijk. Bij Palais Idéal du Facteur Cheval in Hauterives,
volgens de familie “een prachtig kunstwerk uit 1912 dat door een
eenvoudige postbode, Ferdinand Cheval is gemaakt”, nam Thijs even
de tijd om de HALLO te lezen en konden ook William en Nathalie, en
Stan en Joep even pauze nemen.

Wandelarrangement
incl. 2-gangen diner

€26,00

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Toeristisch platform start
met Google Glass-route
Vijf jaar na de oprichting van het Toeristisch Platform Horst aan de Maas blikt coördinator Jeske van Gerven terug
op de totstandkoming en resultaten van de coöperatieve vereniging. Ook kijkt ze vooruit naar de Google Glassroute, een primeur in Nederland.
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Het Toeristisch Platform Horst aan
de Maas heeft in de eerste plaats de
taak toeristen aan de gemeente te
binden en hen meer te laten besteden. “We voeren de VVV-merknaam,
omdat het heel herkenbaar is voor
mensen. Het platform werkt waar het
kan samen met het Huis van de Streek
in Horst, waar ook het VVV-kantoor
gevestigd is”, laat Jeske weten. Ook het
partnerschap met stichting Landschap
Horst aan de Maas is volgens Jeske
noodzakelijk. “Zonder fiets- en wandelroutes heeft een gemeente een stuk
minder te bieden. We hebben elkaar
nodig. Het platform biedt op haar beurt
belangrijke promotie”, aldus Jeske.
Het Toeristisch Platform Horst aan
de Maas vormt één van de zes lokale
toeristische platforms die de basis
vormen van Leisure Port, de organisatie
voor vrijetijdsbestedingen in NoordLimburg die wellicht beter bekend is als
Liefde voor Limburg. “Toen een aantal
jaar geleden besloten werd tot sluiting
van de Regio-VVV Noord- en MiddenLimburg in Arcen, hebben we samen
met toenmalig wethouder Leon Litjens
een nieuw marketingorgaan opgezet
waar juist de ondernemers het voor
het zeggen hadden. Bij het Toeristisch
Platform Horst aan de Maas zijn tachtig
leden aangesloten. Naast Centerparcs
het Meerdal in America, attractiepark

Toverland en camping De Schatberg in
Sevenum zijn ook kleinere spelers als
bed&breakfast Vakantie Meerlo, camping De Rozenhorst in Lottum en Passie
voor Vis in Sevenum ondernemers van
het eerste uur. Aan het platform de
taak om de regio te ‘vermarkten’ en de
ondernemers te verenigen. Het uitwisselen van kennis levert voor iedereen
voordelen op”, vertelt Jeske.
Wat leveren de inspanningen van
de coöperatieve vereniging nu eigenlijk
op? “Het is lastig te onderzoeken, maar
de reacties van ondernemers zijn heel
positief. Zo vertelde een medewerker
van bakkerij Ummenthun in America
laatst dat de vlaaien op vrijdag niet
aan te slepen waren. Vele gasten lazen
de tip in een folder van Liefde voor
Limburg. Daar doe je het voor,” aldus
Jeske.
Naast de aandacht voor toeristen
wil het platform het recreatieve aanbod
ook onder de aandacht brengen van de
inwoners van de gemeente. Jeske: “Het
is ook ons doel om de leefbaarheid in
de eigen regio te vergroten. Zo organiseren we op zaterdag 18 oktober voor
de tweede keer de fietstocht ‘de smaak
van Horst aan de Maas’. De tocht leidt
langs allerlei bedrijven waar je kunt
proeven van regionale producten.”
Ook vernieuwende manieren
van toerisme pakt het platform aan.

“Aangezien we willen laten zien dat
de regio actief en modern is, hebben
we een app ontwikkeld voor de Google
Glass. Begin oktober verschijnen de
eerste prototypen van deze draagbare
computer in de vorm van een bril in
Nederland. Vanaf 17 oktober zal de eerste fietsroute met de Google Glass van
start gaan. Hiermee zijn we een voorloper in de markt. Aangezien het voor
ons ook een experiment én behoorlijke
investering is, bieden we onze vier
beschikbare brillen nu nog alleen aan
in combinatie met een hotelovernachting in de regio. De app is wel los te
downloaden voor degenen die zelf een
Google Glass hebben”, vertelt Jeske.
De twintig kilometer lange tocht
start in Arcen, waarna de fietser aan
de hand van de app langs Broekhuizen,
Grubbenvorst en Lottum geleid wordt.
De bril geeft routeinformatie in de vorm
van audio, films en foto’s. “Zo wordt
onder andere meer verteld over het
Rozenfestival en Kasteel Kaldenbroek
in Lottum en het Ursulinenklooster en
aspergekunstwerk in Grubbenvorst. Hoe
ziet het er bijvoorbeeld uit áchter de
poort van Kaldenbroek? Mensen hoeven overigens niet bang te zijn dat ze
tegen een boom fietsen. Foto’s en filmpjes worden alleen getoond wanneer je
stilstaat bij een trekpleister”, zegt Jeske
met een geruststellende glimlach.

Geldig van woensdag 24 september t/m zaterdag 4 oktober

“Koken met een Plus”
VOORDEEL PAKKET*

Op de onderstaande
artikelen ontvangt
u 25 % korting
bij aanschaf van
het volledige pakket:

25%
KORTING

Jonagold appels 1 kg, Galbani mascarpone,
PLUS culinair voor bakken en roerbakken
500 ml, PLUS slagroom 250 ml, PLUS patent
bloem 1 kg, Silvo Vanillestokje 1 gr,
Castelvero Moscato D’asti

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 17.00

20-jarige verdachte poging
tot doodslag
De politie heeft een 20-jarige man uit Horst aan de Maas op zondag 21 september aangehouden. De man
wordt ervan verdacht opzettelijk twee motorrijders van de snelweg te hebben willen rijden.
De man reed op de A73 richting
Venlo tussen Beesel en Steijl achter
twee motorrijders aan. Volgens de
politie zat hij eerst kort op het achterwiel van een van de motorrijders,
waarna hij plotseling de tweede
motorrijder, die naast hem reed, de
weg afsneed. De motorrijder moest

voor hem uitwijken en kwam daardoor
op de vluchtstrook terecht.
Ook de andere motorrijder werd
door de man de weg afgesneden.
Hij wist een aanrijding te voorkomen door hard te remmen, aldus
de politie. De motorrijders besloten
hierop achter de auto aan te rijden.

Op de Hulsforthofweg in Venlo
stopte de automobilist, waarna hij
door de politie werd aangehouden. De verdachte is op woensdag
24 september voorgeleid aan de
rechter-commissaris. Waarom de man
het op de motorrijders had voorzien,
wordt nog onderzocht.

www.plus.nl

Lucassen | Patronaat 13C | 5961 TD | Horst | T: 077 396 13 90 |

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
nu
adres voor al
le
of
bedrijfsauto!
ruitschades!
APK-aktie!

€ 2(al4l in),95

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Ondervraagde betrokkenen overwegend positief

Hof te Berkel: wijk van de toekomst?
Ruim een jaar geleden ging de oude verpleegstersflat in Horst tegen de vlakte en nu is ook de laatste muur van verpleegtehuis Elzenhorst gesloopt.
Daarvoor in de plaats wordt een complete nieuwe woonwijk gebouwd. De wijk van de toekomst wordt ook wel gezegd. Hoe kijken betrokken naar de
nieuwe situatie? HALLO Horst aan de Maas peilde wat meningen.

VVV Horst aan de Maas breidt
haar aanbod aan arrangementen
uit met rondleidingen door het
centrum van Horst door Wim
Moorman. Ook een nieuwe
GPS-tocht voor wandelaars en
fietsers is toegevoegd aan de
arrangementen.
“Naar aanleiding van vragen
van toeristen en eigen inwoners
waarom er geen rondleidingen door
het centrum van Horst zijn, hebben
wij gids Wim Moorman gevraagd
dit te verzorgen. Hij heeft een
enorme kennis over Horst en over de
Lambertuskerk”, legt voorzitter Wiel
Driessen van stichting Toerisme Horst
aan de Maas uit.
Om toeristen en eigen
inwoners bekend te maken met
deze gidswandelingen worden in
de herfstvakantie rondleidingen
gegeven voor maximaal 25
personen. Op zaterdag 18 oktober,
donderdag 23 oktober en zondag
26 oktober vinden de wandelingen
plaats. Om 14.00 uur is het startpunt
van de rondleiding bij het Huis van
de Streek in het centrum van Horst.
De rondleiding duurt ongeveer
anderhalf uur.
Daarnaast biedt VVV Horst ook
een GPS-wandel- of fietstocht aan,
die op elk moment van de week
gevolgd kan worden. In het voorjaar
voert de tocht ook langs diverse
versautomaten in Horst aan de
Maas. Driessen: “Veel mensen weten
niet wat deze regio allemaal aan
streekproducten te bieden heeft. Om
toeristen en eigen inwoners hiermee
bekend te maken, zijn wij deze ‘fietsje-menu’-tocht aan het opzetten.”

Annie de Jong (59) uit Venray loopt samen met haar man en dochter door
Hof te Berkel. Haar man werkt er en wilde het laten zien. “Ik kom hier regelmatig kijken hoe het eruit ziet. Het wordt hier alleen maar mooier. Het is helemaal
opgeknapt. Ik weet nog dat ik als docent van Gilde Opleidingen stagiaires moest
opzoeken in het oude verpleegtehuis Elzenhorst. Dat lijkt bij lange na niet op wat
er nu staat. Mensen hebben hun eigen woning met een bel. Als ik naar mezelf
zou kijken, zou ik liever hier wonen dan in het oude Elzenhorst. Je hebt een eigen
ruimte en meer privacy, want vroeger in Elzenhorst lag je met z’n tweeën op één
kamer. Ja, misschien is er nu iets meer eenzaamheid, omdat er geen centrale
ruimte meer is, maar er zijn groepsactiviteiten. Er zouden hier meer mensen moeten komen kijken. Hoezo, het gaat slecht met de zorg? Helemaal niet toch?”

Margo (54) en Herman (56) Vermazeren uit Blitterswijck zijn op bezoek bij
Hermans vader, Jeu. Jeu heeft altijd in Broekhuizen op zichzelf gewoond tot hij
op zijn 98e een beroerte kreeg. Nu is hij blij met de zorg die hij bij Hof te Berkel
krijgt. Herman: “Mijn vader woont hier geweldig. Hij heeft een prachtige kamer.
Hij begon op een donker logeerappartement, maar heeft nu echt zijn eigen
ruimte.” De bezoekers zijn erg positief over de nieuwe wijk. Hier en daar ligt nog
wel wat rommel van de sloop, maar dat vinden ze niet zo’n probleem. Margo
vindt de wijk er heel vriendelijk en toegankelijk uitzien. “Er is hier van alles te
doen. Jeu gaat naar de muziekbijeenkomsten, de gymnastiek en de praatgroepen. Hij doet heel actief mee en ze komen hem altijd halen”, vertelt Margo. Het
echtpaar ziet de wijk van de toekomst opbloeien.

De vriendinnen Gonny Coenen (22) uit Melderslo en Anouk Lenssen (27) uit
Reuver wandelen door Hof te Berkel. Midden november wordt het appartement
van Gonny opgeleverd en komt ze ook in Hof te Berkel te wonen. Ook doet ze
vrijwilligerswerk in Hof te Berkel. “Het is dichtbij m’n werk en het centrum. Alles
ligt centraal. Ik vind het nu al mooi. Ik woon nu nog bij m’n moeder, dus het is
sowieso wennen. Ik vind Hof te Berkel in ieder geval al mooier dan het oude
Elzenhorst”, meent Gonny. Anouk heeft vier jaar geleden nog in Horst gewoond
en bij Elzenhorst vrijwilligerswerk gedaan. “Alles was eerst heel hectisch en druk
hier en nou is het lekker rustig. Ik denk dat de mensen die hier komen te wonen
en hier al wonen wel heel erg blij zijn met de nieuwe situatie.”

Zwaar
gewonde na
ongeluk in
Hegelsom
In een boomgaard langs de
St. Jorisweg in Hegelsom heeft
woensdagavond 17 september
een zwaar ongeval plaatsgevonden. Een 61-jarige man uit
Hegelsom die met een karretje
achter zijn paard reed, raakte
daarbij ernstig gewond.
Rond 19.30 uur kregen de
ambulancediensten een melding
van een ongeluk. De Hegelsommer,
die een paard met daarachter een
sulky, een soort karretje, bestuurde,
was daarbij ernstig gewond geraakt.
Het paard bleef ongedeerd bij het
ongeval. Volgens de politie werd
de traumahelikopter ingezet om de
man te vervoeren. Het onderzoek
naar de oorzaak van het ongeval
loopt nog. De politie heeft inmiddels enkele getuigen gevonden. De
toestand van het slachtoffer is nog
onbekend.

Geertje Rutten (58) uit Horst heeft jarenlang tegenover het oude Elzenhorst
gewoond. Nu ze de kans krijgt om een woning in Hof te Berkel te huren, grijpt
ze deze met twee handen aan. “Onze woning is er, nu Elzenhorst gesloopt is, wel
op vooruit gegaan, maar we moeten toch vooruit denken. Zoveel keuze is er niet
meer voor oudere mensen.” Met het oog op morgen is ze blij dat ze de knoop
heeft doorgehakt. “Als ik straks wat ouder ben, heb ik de zorg tenminste dichtbij.”
Over de architectuur en de sfeer is Rutten wel te spreken. “De architectuur is mooi
en de wijk is er zeker niet slechter op geworden. Ik ben wel benieuwd naar het
eindresultaat”, lacht ze. “Ik weet ook niet wat daar nog allemaal bijkomt”, zegt ze
terwijl ze wijst naar een kaal stukje grond.
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Nog onduidelijkheid
voor peuters Griendtsveen
Er is nog steeds geen duidelijkheid over het voortbestaan van het peuterprogramma in Griendtsveen. Hoewel
dit schooljaar nog een stuk of zeven kinderen deelnemen aan het peuterspeelzaalwerk van kinderopvang
’t Nest, is het nog onzeker of dat volgend schooljaar nog kan.
Ook vorig jaar werd gevreesd voor
de sluiting van de peuterspeelklas.
Toen waren er slechts drie kinderen
die deelnamen en werd via een
bijeenkomst met ouders, dorpsraad
en bestuur van gemeenschapshuis De
Zaal in Griendtsveen besproken hoe
het programma draaiende te houden.
Het aantal deelnemende kinderen
is inmiddels licht gestegen. In januari
2015 zullen zeven of acht kinderen

deelnemen, stelt Ghislaine Fonteijn,
directeur van ’t Nest. Dat garandeert
het peuterprogramma tot het einde van
het schooljaar. Of dat aantal genoeg is
om ook in 2015-2016 nog hetzelfde aan
te bieden, is volgens Fonteijn afhankelijk van de subsidie van de gemeente.
“We bekijken inmiddels ook andere
opties, zoals een samenwerking in het
schoolgebouw. Hierbij zouden ruimtes
gedeeld worden en kan eventueel

een gezamenlijke inzet van mensen
plaatsvinden.” De organisatie van
kinderopvang ’t Nest is aan verandering onderhevig. De beslissing van de
gemeenteraad over de subsidie voor
het peuterspeelzaalwerk zal hier ook
invloed op hebben. Fonteijn sluit niet
uit dat wanneer de voorgenomen
bezuinigingen doorgezet worden,
wellicht andere locaties volgen die
moeten sluiten.

Nieuwe straatnaam roept vragen op

Discussie spelling Bôtterpedje
Gemeente Horst aan de Maas maakte onlangs bekend dat het paadje dat als verbinding van de parkeerplaats
op de Rode Kruislocatie naar de winkelstraat in Horst gaat dienen, de naam Bôtterpedje krijgt.
Dialectdeskundigen verbazen zich over de spelling die de gemeente hanteert.

Raymond Groothuis (32) en Ruuth Vervoort (28) uit Horst lopen samen met
Lennon (1,5) in de nieuwe wijk rond. Ze hopen dat de bouw van hun nieuwe
rijtjeshuis in december start. “We hopen dat de bouw voorspoedig verloopt en
we hier rond juli of augustus 2015 kunnen wonen. We hebben bewust gekozen
voor nieuwbouw en wilden een beetje centraal wonen. Hier wonen we hartstikke dichtbij het centrum van Horst”, vertelt Ruuth. “En over 50 jaar kunnen we
zo oversteken naar de ouderenwoningen”, grapt ze. Ze denken dat de mix van
jonge en oude bewoners in de wijk wel leuk is. “We merken nu al dat als we met
Lennon hier wandelen de ouderen al nieuwsgierig kijken. Ze vinden het denk ik
leuk dat er ook jongeren door de wijk lopen. Al hoop ik wel dat er meer gezinnen
met kinderen komen te wonen, want tot nou toe hebben zich alleen nog maar
vrijgezellen gemeld voor de rijtjeswoningen”, zegt Raymond.

De naam Bôtterpedje is gekozen als verwijzing naar de vroegere
melkfabriek die in 1893 op de locatie
stond. Het paadje, dat van de nieuwe
parkeerplaats naar de Steenstraat
leidt, herinnert hiermee aan de
fabriek van Sef van Eechoud. De spelling die de gemeente hanteert, met
een accent circonflexe ofwel ‘dakje’,
is volgens dialectdeskundigen echter
niet de goede. Horstenaar Mart van
den Munckhof, onder andere betrokken bij de Horster carnavalskrant De
Klos van carnavalsvereniging D’n
Dreumel, stelt dat Bótterpedje met
een accent aigu ofwel een streepje
van linksonder naar rechtsboven, de

juiste spelling zou zijn.
Een woordvoerder van de
gemeente geeft aan dat er geen officiële spelling voor dialectwoorden is. Zij
beroept zich in dit soort gevallen op de
dialectwoordenlijst die website mijnwoordenboek.nl hanteert. “Mensen die
de Veldeke-spelling aanhouden, hebben ook gelijk. Maar die spelling is er
eentje op klanken. Wij hanteren deze
lijst bij dialectnamen vaker. De spelling
met een dakje is er eentje die ook
voor iemand die geen dialect spreekt,
houvast biedt.” Van den Munckhof
wijst er echter op dat de website die
de gemeente raadpleegt, een Wikiwoordenboek is, waar iedereen zonder

controle aanvullingen op kan geven.
“Vrij onbetrouwbaar dus. Veldeke
lijkt mij betrouwbaarder. En anders
heb je nog het beroemde Horster
dialectboekje È maes inne taes uit
1989 waarin het woord bóttermaelk
staat. Dit boekje is samengesteld door
de Horster dialectkenners Jan ván
Teng, Cor ván Kupers Thies en Jo ván
Hay ván Smits Toën”, aldus Van den
Munckhof. Hij verwijst ook naar het
andere Horster dialectwoordenboek
Zò bót ás en hiëp uit 1993, waarin
onder andere gesproken wordt over
woorden als bótterflaai en bótterkletser. De gemeente geeft aan het bij de
door hen gekozen spelling te houden.

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

Els Janssen (60) uit Kronenberg en José Naus (50) uit Sevenum werken bij
De Zorggroep en zijn ook tevreden over Hof te Berkel. “Het was natuurlijk wel
even wennen voor ons en voor de bewoners, maar al met al is iedereen er op
vooruit gegaan. Met de sloop hebben we veel geduld gehad en dat moeten we
de komende tijd denk ik ook nog wel hebben. De wijk is nog niet af, maar wij
denken dat de bewoners zich hier wel goed kunnen aarden. Het is mooi aan het
worden. De puzzelstukjes moeten hier en daar nog ineen vallen, maar dat komt
wel. Iedereen zal de nieuwe situatie hier anders ervaren, maar wij zijn tevreden
en vinden het een mooie wijk”, vertellen ze samen.

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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“Ik ga een grote reis maken…”
Met al zijn strijdlust en wilskracht heeft hij deze strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid genomen
van onze lieve pap en opa

Willem Jochems
* Wouw, 14 oktober 1932

Langs deze weg willen we u danken voor de troostende woorden,
bloemen, bezoek, warmte, de vele kaarten en de steun
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden
van onze lieve dochter en zus

Mirjan van den Goor
Hay en Annie van den Goor-Kersten.
De zeswekendienst zal worden gehouden in de H. Fabianus en
Sebastianuskerk te Sevenum op 27 september om 18.00 uur.

† Horst, 22 september 2014

echtgenoot van

Fien Jochems-Willems †
Mirna en Martin Hagens-Jochems
Esther, Joost, Nick, Lucy, Stef
Peter en Wendy Jochems-Hesen
Julia, Robin
Prinses Beatrixstraat 7, 5961 CK Horst
Pap is thuis, waar u donderdag 25 september
tussen 14.00 en 16.00 uur welkom bent om afscheid
van hem te nemen.
De crematiedienst vindt plaats zaterdag 27 september
om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam.
Tot ons groot verdriet hebben wij, toch nog onverwacht,
afscheid moeten nemen van mijn lieve man.
Gesteund door onuitwisbare herinneringen laten wij jullie weten
dat op 66-jarige leeftijd te Horst is overleden

Wim Cuppen
echtgenoot van

Mia Cuppen - Janssen

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dokter Duives
en de medewerkers van Buurtzorg, voor hun liefdevolle zorg.

Familie Cuppen
Familie Janssen
Horst, 23 september 2014

Niet wat ons wordt aangedaan
Doet ons op- of ondergaan
Onze wijze van kijken
Zal ons verarmen of verrijken

Jan van Swolgenstraat 20, 5866 AV Swolgen

Bedankt allemaal!

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Wim
op zaterdag 28 september van 15.00 uur tot 17.00 uur
in Hof te Berkel 21, 5961 KX Horst.

Het was overweldigend de warme belangstelling,
de bloemen, kaarten en de persoonlijke reacties
tijdens de ziekte en het afscheid van

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 29 september
om 14.00 uur in de aula van Crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.

Annemie Verhaegh-Thielen

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

Het heeft ons goed gedaan.
Piet Verhaegh,
Jos, Elke en Giovanni
Janet, Wouter en Suze
Horst, september 2014

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.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
(draadloos) internet, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-pvc-vinyl-laminaat.
www.dovens.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
door de medewerkers van Hof te Berkel 21.
Bijzondere dank gaat uit naar onze huisarts mevrouw Engels.
Liever geen bloemen, maar een gift in de collectebus voor Stichting Alzheimer
wordt op prijs gesteld.

Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. snijbonen, komkommers,
paprika, snoep- en soeptomaten, uien
en knoflook. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Flyer GOB Roodkapje gezien?
Interesse om over te stappen of
gastouderopleiding te volgen?
Bel: 077 374 51 49 of mail
info@roodkapjehorstaandemaas.nl en
u krijgt direct uitleg.

Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl Loopt
de rits open van uw broek, rok, jas,
tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Te koop appels (Elstar, Boskoop e.a.).
Ook zelf plukken, € 0,50 per kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo.
Tel. 06 53 13 01 32.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Yogacentrum L’Espoir
voor hatha-, power- en zwangerschaps
yoga. Voor info kunt u terecht op onze
site www.yogacentrumlespoir.nl of
bel 077 398 51 36 Almeweg 11 Horst.
Alpha-cursus. Binnenkort start de
nieuwe landelijke Alpha-cursus: Is er
meer? Informatieavond 29 september
20.00u. Inlichtingen Wiek en Nell
Brugmans 077 366 21 98.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
50% Korting op alles. Hele maand
september op alles 50% korting. Weer
enorm veel spullen binnengekregen.
Antiek, brocante, retro enz. Giga
aanbod winterkleding hangt in de
rekken, volop keuze. Twedde Kans
Noordsingel 43 Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Workshop bloemschikken In oktober
wil ik starten met verschillende
workshops bloemschikken, deze
arrangementen zijn seizoensgebonden.
Voor meer informatie bel Lies Klomp
tel 077 464 13 80.
Te huur: opslagruimte Lottum.
Verschillende opslagruimtes in
Lottum voor diverse doeleinden.
Grootste ruimte: 308,2 m2. 205 m2
met koelaggregaat. Alle ruimtes
voorzien van hoge roldeuren. Verhard
buitenterrein. Tel. 06 53 22 92 10.
Troubadour Math Craenmehr. Een
muzikaal cadeau voor oma, opa, pa
of ma. Gezellig samen zingen in de
huiskamer. Liedjes uit vroeger tijden.
Voor inlichtingen 077 398 50 88 of
06 22 60 41 88. Muzikale groetjes, Math.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Hortensia’s veel soorten.
Aanbiedingen v.a. € 2,75
Bomen (bol-dak-zuil-lei) in pot dus nu
planten! Vlinderstruik (ook kleinbl.)
e.a. heesters ook veel op stam.
Grassen, bodembedekkers v.a. € 0,85
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

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

Service aan huis
is mogelijk

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

www.theoarts.com

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

tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

verenigingen 07
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Vrijdag 3 oktober
zijn onze ouders, opa en oma

Ton en Truus
Vos-Daniëls
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!
Wilko en Mieke
Bas, Sep, Thorben
Erwin en Yvonne, Indy, Ryan
Ulsheggerweg 15
5973 PC Lottum

Dovens Meubelen, Milheeze.
Gebruikte meubelen te koop.
www.dovens.nl
Te koop gevraagd woonhuis in
Sevenum. Prijsind. tot € 225.000.
Op korte termijn beschikbaar.
Tel. 06 18 31 25 75.
Miniatuur Bloem en Grafwerk, voor
het opmaken van potten en schalen
met blijvend materiaal. O.a. hout in
combinatie met zijden bloemen of aloë
vera. 077 398 51 08/06 27 91 17 14
Van Bronckhorststraat 92.
Bloemschikken Fiore creatief.
In oktober starten de bloemschikworkshops. Kijkdag vrijdag 26 september.
www.fiore-creatief.nl
Biologische geteelde Amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124, Horst.

Hoera! Geboren!

Jesse

19 september 2014
Zoon van Roel en Mariëlle
Surminski – Leijsten
Broertje van Mila
Frans Woltersstraat 28
5961 DV Horst

Geboren

Marie

21 september 2014
Dochter en zusje van
Joep & Lieke, Baer
Verstappen-Vollenberg
Gastendonkstraat 39
5961 JW Horst

Healing creme
huidverzorgende dagcrème, bij branden schaafwonden, ruwe gekloofde
huid, droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Actie!! 20% korting in oktober op alle
raamdecoratie.
Gevonden trouwring bij parkeerplaats
P2 in Horst. Tel. 077 398 22 43.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Wie wil mij helpen met poetsen
in Sevenum 3 uurtjes? Interesse, mail
naar jeanne.verdellen@hotmail.com
Dovens Meubelen, Milheeze.
Meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen.
www.dovens.nl
Te huur woning Meerlo. Twee onder
één kap, 165 m2 wonen, op basis
leegstandswet. Volledig gemeubileerd.
€ 850 p/m excl gas/water/stroom.
Info 06 46 71 72 87.
Gevraagd poetshulp voor in Meerlo.
Voor 1 keer in de twee weken, liefst in
de middaguren. 0478 69 13 20.
Te huur: caravanstalling. Grote ruimtes
beschikbaar voor het stallen van uw
(hoge) camper/caravan/boot. Alle
ruimtes zijn voorzien van hoge rolpoorten 4 m en een verhard buitenterrein.
Voor meer info tel. 06 53 22 92 10.
Troubadour Math Craenmehr
HÉT muzikale cadeau voor Opa, Oma,
Pa of Ma enz.. 44 jaar ervaring,
350 liedjes uit vervlogen tijden.
Reactie; “dit uur is beter dan ‘n week
medicijnen”. Zingen is HÉT medicijn
tegen vereenzaming.

Lisa

13 september 2014
Dochter van
Peter en Mieke
van Mierlo-van Lipzig
Mgr. Aertsstraat 14
5866 BH Swolgen

Rotary Club Horst aan de Maas steunt ook dit jaar lokale goede
doelen, zoals Stichting Erato Muzikaal Contact uit Horst, Alzheimer Café
Horst aan de Maas, G- voetbal en G- hockey uit Horst, crisisopvang ’t
Raayke uit Tienray, Stichting Herberg Papilio uit Maasbree, Stichting
TroTro uit Meteren en En Route Africa uit Sevenum.

Welkom klein kereltje

Tijl

Deze laatste drie goede doelen
presenteerden zich begin september
bij de Rotary Club en de vertegenwoordigers deelden ervaringen
met de clubleden. Stichting Herberg
Papilio biedt gratis vakanties aan
gezinnen waarvan een kind is
overleden. De stichting TroTro is
meer op het buitenland gericht en
ondersteunt activiteiten in Ghana die
de gezondheidszorg, het onderwijs
en de sociaaleconomische ontwikkeling bevorderen. Een ander initiatief

9 September 2014
Zoon van
Rutger en Dion
Kessels-Dinghs
Broertje van Koos
Touwslagerstraat 4
5975 XC Sevenum

Wij zijn dolblij want bij ons is
er een zoontje en broertje bij!

Rick

Geboren

19 september 2014
Bart Bovee, Jessica Kleuskens
Bram en Janne
Tongerlostraat 18
5975 NC Sevenum

Te huur kamer in Sevenum, 23m2
met eigen kookgelegenheid en ingang.
Info: 06 46 26 07 30.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Rotary Club
helpt lokale
goede doelen

Welkom lieve

Rens

16 september 2014
Zoon van Martijn en Debby
Rongen-de Jong
Broertje van Evi
De Kievit 17
5864 BX Meerlo

 Thijn

Oma/opa? Extra inkomen?
Oma/opa, vangt u uw kleinkinderen op
tijdens de werkuren van de ouders? U
kunt betaald krijgen met subsidie van
de overheid zonder dat het uw kinderen geld hoeft te kosten.
GOB Roodkapje, 077 374 51 49.
Cursus weerbaarheid Rots&Water.
Voor alle kinderen van de groepen
5 t/m 8 van de basisschool. Ook
geschikt voor kinderen die overheersend gedrag laten zien. Start in okt.
Opgave bij Jos Slots, 06 49 95 93 71.
Bolchrysanten potchrysanten te koop,
diverse kleuren dikke super kwaliteit
chrysanten tot 01 november.
Dagelijks open! Veenweg 5A in America
(ook tuinrozen scherpgeprijsd) en
Zandterweg 9A in Lottum.
Wees er snel bij.

8 september 2014
Zoon van Tim & Mandy
van Deelen-Maessen
De Lom de Berghlaan 39
5973 NK Lottum
F1048-D

Pluimvee en sierduiven

Vijftigste
Peelhorstshow
De vijftigste Peelhorstshow vindt plaats op zaterdag 11 en zondag
12 oktober. De show vindt plaats in manege Wienushof in Hegelsom.
Volgens de organisatie is er dit jaar een recordaantal deelnemers te
verwachten.

Geboren

Te huur aangeboden: kantoor of
studio voor diverse beroepen geschikt,
groot 42 m2. Aparte ingang met
bergruimte. Aparte pantry en toilet.
Parkeerplaats voor de deur.
Tevens te huur stallingsplaatsen voor
campers en caravans enz. Inlichtingen
of te bezichtigen bij: Gerard en Gerda
Peeters, Mercuriusweg 2, 5971 LX
Grubbenvorst. Tel. 077 327 02 62,
gsm 06 53 11 62 98.

in Afrika, En Route Africa, is opgezet
door Lonneke Mertens uit Sevenum
en haar partner Floris Kersten. Zij
reisden begin dit jaar 7.200 kilometer met een busje naar Gambia
om deze vervolgens te doneren aan
een lokaal project van Go For Africa.
Lonneke was vervolgens nog zeven
weken werkzaam als vrijwilliger bij
het Tanka Tanka Psychiatric Hospital
en begeleidde daarnaast een aantal
ROC-studenten tijdens hun stage in
Gambia.

25,00

Valise Atelier & Natuur
Zondag 5 oktober 14.00-16.30 uur.
Ouder/kind schilderen. Samen werken
in een schilderij. Een creatieve en
gezellige middag samen met je {klein}
kind en bijzondere herinnering mee
naar huis. www.valise.nl
Verloren sleutelbos met 4 sleutels bij
of in de buurt van het voetbalterrein
“Wittenhorst”. Kan de eventuele
vinder aub contact met me opnemen:
06 51 11 59 87.
Tijdens de kermis op zaterdag 20-09
is mijn grijze Batavus herenfiets (laag
model) gestolen. Deze stond afgesloten
langs het gemeentehuis aan de Jacob
Merlostraat. Bel 06 48 54 88 63.

Leer- of gedragsproblemen?
Reach Up voor professionele begeleiding bij leer- en gedragsproblemen,
huiswerkbegeleiding, faalangsttraining
en kindercoaching. Gratis intake-gesprek.
Gezocht: sportieve 50-plussers
Ook aan huis. Tel 06 50 27 19 73 of
Zes enthousiastelingen komen elke
woensdagavond van 21.00 tot 22.30 uur mail Info@reachup.nl
bij elkaar om te badmintonnen. Tijdens
Gevonden 1 sleutel. Bij de bladkorf in
het dubbelspel maken we telkens
de Past. Debijestraat te Hegelsom. Voor
andere koppels. Maar als we meer
info bel 077 398 86 46.
zin hebben in het enkelspel doen we
Op 20-09 ben ik mijn sleutelbos
dat. Omdat we niet de gehele sporthal
(5 sleutels, 1 met rode rand) verloren
benutten zijn we op zoek naar dames
verloren, in of rond het centrum van
en heren die met ons mee willen badHorst. Tel. 06 48 22 50 81.
mintonnen. Wij gaan voor gezelligheid
en sportiviteit, maar we rennen wel om Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
die shuttle nog net te raken!
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Iets voor jou? Kom op woensdag 1 of
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
8 oktober naar Sporthal Dendron op
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opde Gebr. van Doornelaan en sport
geven en meteen de kosten voldoen.
vrijblijvend een keertje mee.

De Peelhorstshow wordt
georganiseerd door PSV Horst en
omstreken. Deze vereniging werd
opgericht op 26 januari 1964. Tijdens
de oprichtingsvergadering meldden
zich al meteen 25 leden aan. Ereleden
werden er ook meteen benoemd
waaronder burgemeester Geurst en
dierenarts Vullings. De letters PSV
stonden aanvankelijk voor Pluimvee
Sport Vereniging. Er waren namelijk
nog géén sierduiven ondergebracht.
In het eerste jaar waren er echter
wel sierduiven op de show aanwezig,
waardoor de naam snel werd
veranderd in Pluimvee en Sierduiven
Vereniging.
De eerste tentoonstelling werd
gehouden in zaal Kunzelers in Horst.
Daar werden toen 250 dieren tentoongesteld. In 1965 mocht de show
de titel provinciale tentoonstelling
gaan voeren en de expositie kwam
in de Merthal van Horst. Daarna

werden alle shows ondergebracht
in de Horster tuinbouwloods tot
aan 1975. De provinciale bondstentoonstelling werd voor het eerst
gehouden in de manege Wienushof
te Hegelsom. Vanaf 1980 de vereniging ook het predicaat regionale
tentoonstelling voeren. Dit betekende
dat ook liefhebbers van omliggende
provinciën mochten inzenden op deze
show. Vanaf 1999 werd de jaarlijkse
show voortgezet onder de naam
Peelhorstshow. Dit gebeurde omdat
de naam van de vereniging de inhoud
van de tentoonstelling niet meer
dekte, door de variëteit aan deelnemende dieren.
De laatste decennia is het
ledenaantal van de vereniging erg
constant gebleven: rond de zeventig
liefhebbers van kleindieren, variërend
in leeftijd van 15 tot 80 jaar. Er zijn
bovendien nog twee ereleden van het
eerste uur.

Vogelmarkt in
Meerlo
Vogelvereniging de gevleugelde vrienden Wanssum e.o. houdt op
zondag 28 september haar maandelijkse vogelmarkt. Deze is van 09.30
tot 12.00 uur en vindt plaats in ’t Brugeind in Meerlo.
Op deze vogelmarkt kan eenieder
vogels kopen maar ook zelf verkopen,
er zijn diverse vogelhandelaren
aanwezig. Ook kunnen bezoekers hier
terecht voor alle vogelbenodigdheden

zoals vogelvoer en nestkastjes.
Duiven en kwartels worden niet
toegelaten tot de vogelmarkt.
Er mogen maximaal twee vogels in
een kooi.
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Nieuwe glijbaan voor
Roeffen Mart

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

Stichting Roeffen Mart uit Grubbenvorst kreeg onlangs leuk bericht: de directie en de personeelsvereniging van
Aarts Conserven uit Lottum benaderde hen als sponsordoel. Het bedrijf bestaat 80 jaar en wilde dit vieren met een
cadeau voor de speeltuin: een nieuwe glijbaan.

28e MA-Run
Aarts Conserven schenkt een
nieuwe glijbaan ter waarde van
ruim 7.000 euro aan de speeltuin.
De glijbaan werd vanuit Duitsland
gratis naar de speeltuin vervoerd door
Cuppen Transport. De opening van

10

de nieuwe glijbaan vond vrijdag 19
september plaats in aanwezigheid
van een grote delegatie van Aarts
Conserven.
Speeltuin Roeffen Mart trekt
jaarlijks zo’n 35.000 bezoekers.

Sinds 1974 heeft de stichting met
behulp van vrijwilligers en sponsoren
de speeltuin uitgebreid tot de huidige
omvang met 48 toestellen op 74 are.
Voor meer 01
informatie, kijk op
www.speeltuinroeffenmart.nl
09

winkel&bedrijf
nieuws

De 28e Maria Auxiliatrix Run (MA-Run) trok zaterdag 20 september
door Noord-Limburg. De zijspanmotoren trokken ook door de
gemeente Horst aan de Maas. De politie zorgde samen met de
verkeersregelaars dat de MA-Run ongehinderd over de Limburgse
wegen kon rijden. De MA-Run is een jaarlijks terugkerend evenement.
Het hele weekend zijn er honderden vrijwilligers op touw om de
mensen met een beperking het weekend van hun leven te bezorgen.

Advertorial

In Horst kregen achttien bomen een roze jasje, maar waarom?

’Keep on brei-ing for the free world!
Roze is helemaal hip!’
Afgelopen week kregen verschillende bomen op de weg van Horst richting Venray een roze
jasje. De vraag rees: waarom? Op social media werd volop gereageerd (zie de kop van het
artikel) en gegist; Pink Ribbon, het verzorgen van zieke bomen of de kunstvorm ‘Yarn Bombing’.
De blog Horst Sweet Horst kwam met maar liefst vijf verklaringen. Maar het juiste antwoord
miste. Bomen met een roze jasje, waarom?
Op onderzoek uit
De journalisten van TV Limburg en L1
gingen op onderzoek uit om het waarom te
achterhalen want, volgens de L1-reporter,
deinzen de mysterieuze breiers nergens voor
terug… Zo bracht L1 een bezoek aan
’t Schippertje en breiclub de Tikkende Naald
uit Sevenum, maar zonder resultaat. Ook TV
Limburg ging op onderzoek uit en startte bij de
bron; het centrum in Horst.
Naast burgemeester Van Rooij werd ook
Liesbeth Coenders aan de tand gevoeld.
Helaas kon niemand vertellen wie nu de
roze breisels had gemaakt. De route volgend
kwamen ze ook nog bij Aardbeienland uit
maar Hay Soberjé moest de reporter ook
teleurstellen; Aardbeienland zat er ook niet
achter, dan waren de jasjes wel rood geweest!
Wie de route verder had gevolgd, was bij de
wildbreiers uitgekomen.
Vijf jaar Viduro
Peter Deriks, eigenaar van marketing- en
communicatiebureau Viduro vertelt lachend:
“Het was een stunt van ons. De bomen
aankleden met roze gebreide jasjes heeft
ook een reden. Ons bureau is gelegen in
een prachtig gebied nabij de Molenbeek
en Lollebeek. Voor ons en onze klanten
is deze omgeving al vijf jaar een enorme

inspiratiebron. Door de bomen van een
jasje te voorzien, wilden we niet alleen
ons vijfjarig bestaan onder de aandacht
brengen, maar wilden we ook iets kleins terug
doen voor de natuur, ze voorbereiden op de
winter.”
De juiste route
De in roze geklede bomen leiden van Horst
centrum naar het bureau Viduro. Een zorgvuldig
gekozen route, van een prachtig centrum naar
een mooi einddoel in het buitengebied waar
het schitterend wandelen en vertoeven is. De
keuze van een juiste route is ook in marketing en
communicatie van belang vertelt Eefke Hendriks,
adviseur bij Viduro: “We helpen onze klanten op
weg in de goede richting en adviseren ze onder
andere over een juiste doelgroepenbenadering
en over welke communicatiemiddelen effectief
zijn.”
Isabel Titulaer, ook adviseur, vult aan:
“Bovendien is de actie bedoeld als voorbeeld hoe
marketing en communicatie anders in te zetten
is, iets vernieuwends en verfrissends. Het kost
wel de nodige voorbereiding; samen met onze
brei-mama’s hebben we in enkele maanden de
jasjes gebreid. Je moet er dus wel wat voor over
hebben. De jasjes zijn trouwens weer van de
bomen gehaald en krijgen een ‘nieuw leven’ op
onze kantoorlocatie.”

Het Viduro-team, Roos Deriks, Isabel Titulaer en Peter Deriks (Eefke Hendriks ontbreekt)
Viduro – Marketing & Communicatie
Viduro is een marketing- en
communicatiebureau voor uiteenlopende
strategische marketing- en communicatie
oplossingen. Het bedrijf is in 2009 opgericht
door Peter Deriks en viert dit jaar haar vijfjarig
jubileum. Viduro bestaat inmiddels uit vier
personen. Naast de drie adviseurs, is ook Roos
Deriks in dienst en verzorgt zij de zaken op het
gebied van financiën en interne organisatie.

[W] www.viduro.nl
[T] 0478 / 57 11 00
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Woonplezier in Horst aan de Maas
Limburg staat bekend om zijn bourgondische levenswijze, zo ook Horst aan de Maas. We nemen dit keer dan ook een kijkje in de keuken van twee van onze inwoners.
Een authentieke of moderne inrichting: waar gaat uw voorkeur naar uit? Daarnaast komen in dit thema woontrends op uiteenlopende vlakken aan bod. Welke
gordijnen zijn hip op het moment, welke televisies zijn het populairste en waarom zou je je oog laten vallen op keramisch parket? Ten slotte komt ook de hobbyist
aan het woord: hoe kun je je huis sfeervol aankleden met zelfgemaakte woondecoraties? Hobbyfanaat Kim Keijsers toont ons een paar van haar kunstwerkjes.

Decoreer je eigen huis
Je kunt je huis op allerlei manieren decoreren. Sommige mensen hangen fotolijsten aan de muur en anderen
maken zelf iets leuks. Kim Keijsers (22) uit Sevenum combineert haar beide hobby’s om haar huis te decoreren. Ze
fotografeert én knutselt. “Als ik maar met m’n handen bezig kan zijn.”

doen, vind ik dat gewoon heel leuk”,
vertelt ze.
Voorheen ging ze naar school,
maar sinds ze klaar is met de opleiding
voor kinderopvang, doet ze haast niet
anders meer dan creatief bezig zijn in
haar vrije tijd. “Ik ben gaan samenwonen en wilde m’n eigen huis ook
leuk versieren. Ik heb van alles zelf
gemaakt en op Facebook gezet. Daar
kwamen zo’n leuke reacties op dat ik
ook in opdracht ben gaan werken. Als
iemand hetzelfde wil, maak ik het na,
maar ik kan ook altijd overleggen met
mensen wat ze mooi vinden en het dan
maken.”

Knutselen is een
uitlaatklep

Als ze bij iemand de woonkamer
inloopt kan Kim bij wijze van spreken
gelijk zeggen welke decoraties op
welke plek mooi zouden staan. Ze

heeft haar creativiteit te danken aan
haar familie. “Ik ben ermee opgegroeid”, vertelt ze. Vroeger maakte
ze haar eigen kaarten en tekeningen

en nu maakt ze hele grote fotolijsten,
memoborden, kransen en ga zo nog
maar even door. “Ik hou van fotograferen en als ik daar iets creatiefs mee kan

Het liefst knutselt Kim zo vaak
mogelijk en maakt ze altijd weer iets
nieuws. “Ik kijk gewoon op internet,
bijvoorbeeld op Facebook. Ik heb
afgelopen jaar ontzettend veel fotolantaarns en memoborden gemaakt”,
vertelt ze. Haar favoriete bord zit vol
met fotolijsten. “Ik heb van m’n moeder en inmiddels overleden vader deze
lijst gekregen”, zegt ze terwijl ze er een
witte fotolijst bij pakt. “Toen m’n vader
stierf wilde ik hem zo snel mogelijk
afhebben als mooie herinnering.”
De materialen die ze gebruikt
komen naar eigen zeggen ‘gewoon’

DE GROOTSTE
Tegel & Sanitair Specialist
van Limburg!
www.tegel-outlet.com

Zondager
b
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Eigen bedrijfje
Sinds kort denkt Kim erover na om
haar eigen bedrijfje op te zetten. “Ik
krijg steeds vaker aanvragen en laatst
heb ik voor het eerst een workshop
gegeven voor taarten decoreren, maar
dat kan ik natuurlijk ook doen met
huisdecoraties”, bedenkt ze zich. “Dan
kunnen mensen vertellen wat ze willen
maken en dan kan ik ze helpen. M’n
moeder is gastouder, dus ik knutsel ook
al vaker met de kinderen. Als ik m’n
knutselkist niet bij heb, dan vragen ze
er soms zelfs om”, lacht ze weer.
Als Kim maar kan knutselen,
maakt het haar eigenlijk niet uit wat
ze maakt. Ze werkt voor mensen van
alle leeftijden. “Als ik maar met mijn
handen bezig kan zijn”, besluit de
creatieveling.

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

O
n H
aa ILT
st H 60
ij e 3.
W pd d0
o
k tan
oo s

Spoorstraat 61, Tienray
T 0478 - 69 12 12

van budgetwinkels. “Ik probeer altijd zo
goedkoop mogelijk te werken, maar af
en toe lukt dat niet. Dan heb ik iets op
internet gezien en wil ik het namaken
en dan bestel ik het materiaal gewoon
op internet. Het is voor mij een echte
uitlaatklep, gewoon ontspannen en
knutselen”, lacht ze. “Tuurlijk kan het
me wel frustreren als iets niet lukt,
maar dan probeer ik het gewoon op
een andere manier. Ik gebruik hout,
lintjes en knopen. Eigenlijk kun je het
zo gek niet bedenken of ik gebruik
het.”

op bécé raamdecoratie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u zaterdag 10.00-15.00u

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

*geldig van
1 t/m 31 oktober 2014

Wij geven je graag advies
en kunnen je helpen bij het
inmeten en monteren.
Bezoek vandaag onze winkel
en profiteer van 20% korting
op de gehele collectie
raamdecoratie van bécé.
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De nieuwste trends in televisies
De grote beeldbuistelevisie van vroeger is in de meeste huishoudens inmiddels vervangen door platte tv’s in
LCD- of plasma-uitvoering of door de weer nieuwere LED-tv’s. Er is zoveel keuze dat men niet altijd meer weet,
welke nou de beste is. Emiel Coenders van Expert Coenders in Horst geeft advies en vertelt over de nieuwste trends.

vooral wat je er naast tv-kijken nog
meer mee wilt doen, zoals internetten
of gehuurde films bekijken.”
Volgens Coenders is de nieuwste
trend in de winkel de curved televisie
met Ultra HD-beeld. “Dat is een televisie met een gebogen scherm, waardoor
de kijker meer diepte ziet. Daarbij is
het beeld van de Ultra HD-televisie
weer scherper dan van een Full
HD-televisie.” Hij ziet hierin een trend
ontstaan. “Het beeld wordt steeds
scherper. De Ultra HD-televisie maakt
het beeld door middel van nieuwe
technieken uit zichzelf al beter”, legt
Coenders uit.

Bioscoopbeleving
in eigen huis

Wat is de beste televisie? Die vraag
krijgt Emiel Coenders vaak gesteld. “Er
is geen ‘beste’ televisie”, geeft hij aan.
“Een tv is iets persoonlijks en dient
afgestemd te worden op de wensen

en toepassingen van de consument.
Daarbij zijn ze ook voor verschillende
budgetten verkrijgbaar. Er zijn veel
factoren waar je rekening mee moet
houden. Je moet weten waar je het

toestel neer wilt zetten of waar je
het wilt ophangen, met de afstand
van je zitplaats tot je beeldscherm,
de kwaliteit van het beeld en geluid
en hoe groot het toestel mag zijn. En

Als Emiel kijkt naar de trends,
valt het hem vooral op dat mensen
voor een steeds grotere televisie
kiezen. “Mensen willen thuis een
soort bioscoopbeleving creëren.
Door veranderingen in het interieur
ontstaat er meer ruimte voor een
groter beeldscherm. Het voordeel van
grotere televisies is dat je meer details
ziet en de ondertiteling groter wordt
weergeven. Een nadeel van de steeds
platter wordende schermen is dat
het geluid soms te wensen over laat.
Daarom adviseren wij mensen ook een
soundbar of een soundsysteem toe te

voegen aan hun nieuwe tv.”
Ook prijs en energieverbruik spelen
bij de keuze voor een nieuwe televisie
een belangrijke rol. “Als je de moderne
televisies vergelijkt met de oude
beeldbuis, verbruiken de nieuwste
versies veel minder stroom. De televisie is alleen maar goedkoper geworden, zeker als je ziet wat het toestel
allemaal kan. Je kunt met de nieuwste
televisies niet alleen kijken naar veel
scherpere beelden maar ook op internet, gemiste uitzendingen terugkijken,
films op bestelling downloaden en ga
zo maar door.”

Nieuwste ontwikkeling
buigbaar scherm
De nieuwste ontwikkeling is er
volgens Emiel een met een buigbaar
scherm. “Daarmee kun je thuis zelf
kiezen of je naar een gebogen of
recht scherm wilt kijken. We moeten
alleen nog wel even wachten, totdat
deze televisie in de winkel te koop
is”, zegt hij enthousiast. Er is steeds
meer mogelijk met deze nieuwe
schermen, maar dat leidt ook soms
tot beperkingen, vooral op het
gebied van geluidskwaliteit, aldus
Emiel. “Dat is eigenlijk alleen maar
te compenseren met behulp van een
extra soundsysteem”, benadrukt hij
nogmaals.

B O U W C E N T E R Driessen neemt de N E X T stap
Deze keukens kenmerken zich écht door hun specifieke moderne lijnen. Next125 is een Duitse
keukenfabrikant die staat voor design in balans met de natuur en de prijs. Hierbij gelden de hoogste
kwaliteitseisen, maar wel met een duurzame en verantwoorde productie.

Bouwcenter Driessen introduceert
het prestigieuze keukenmerk

TradePortWest 8002 • van Heemskerckweg 2 • Venlo • (077) 323 64 00 • www.bouwcenterdriessen.nl

25
09

Wijnklimaatkast en stoomoven

‘Een strakke
leefkeuken was
een grote wens’

themawonen 11

Keuken in landelijke stijl
in Meterik
Keukens, je hebt ze in allerlei soorten en maten. De een kiest voor een moderne keuken en de ander kiest voor
een oer-Hollandse keuken. Ger en Mia Hegger, beiden 53 jaar uit Meterik, kozen voor een landelijke keuken die
past bij de stijl van hun huis. Ze wonen samen met hun kinderen Sjors en Sjuul in een boerderijwoning uit
omstreeks 1830 in Meterik.

Francette Miltenburg (51) uit Tienray is sinds oktober 2011 de trotse
eigenaar van een strakke leefkeuken voorzien van alle gemakken.
“Ik ben een echte kookliefhebber. Met de aangeschafte apparatuur kan
ik koken in alle vormen. Ik vind het heerlijk om in de keuken te staan en
nieuwe, aparte dingen uit te proberen”, laat ze enthousiast weten.

Ger en Mia houden van de landelijke stijl, net als hun kinderen. “Deze
keuken vind je niet in een showroom”,
begint Ger zijn verhaal. “We houden
van een oudere stijl”, vult zijn vrouw
Mia hem aan. Ze hebben een houten
keuken laten maken door vakman
Frank Cox. Het glas-in-lood dat in de
keukenkastjes zit, hebben ze laten
maken bij een plaatselijke ondernemer.
Ook de ouderwetse Friese witjes, de
gebroken witte tegeltjes van 13 bij
13 centimeter, ontbreken niet in hun
keuken.
Francette vertelt in gepassioneerde bewoordingen over haar
keuken. “Naast het feit dat we nu
kunnen stomen en wokken, zowel
op gas als inductie, hebben we ook
een wijnklimaatkast. Dat is echt
superdeluxe”, zegt ze lachend. Over
de aanschaf van een stoomoven
heeft ze wel even na moeten denken.
Francette: “Ik kende het alleen nog
van horen zeggen, maar zou nu
niet meer zonder kunnen. Je hoeft
geen water of vetten te gebruiken,
waardoor alle vitaminen behouden
blijven. Gezond en vers eten vind ik
erg belangrijk. Ook kun je het niet
te gaar koken. Ik heb o
 verigens wel
eerst twee sessies bij Miele gevolgd,
waar al onze a pparatuur vandaan
komt. We wilden de oven namelijk
wel optimaal kunnen gebruiken.” Ook
al heeft de Tienrayse talloze, vaak
regionale, kookboeken, voor gerechten in de stoomoven moet ze actief
op zoek. “Ik vind het heerlijk om
urenlang in kookboeken te lezen. Toch
kom ik nog weinig stoomgerechten
tegen. Natuurlijk heb je tegenwoordig
ook het internet, maar ook daar valt
het aanbod tegen”, aldus Francette.
Zou de vindingrijke kokkin zelf geen
kookboek uit willen geven? “Een
mooiere hobby kun je niet hebben,
maar die ambitie heb ik niet”, zegt ze
met een glimlach.
Francette laat weten regelmatig
voor vrienden, bekenden en familie

te koken. “Ik vind het heel leuk
om verschillende aparte gangen
voor hen te maken. Het geeft veel
voldoening als je mensen zo ziet
genieten. De keuken werkt alleen
maar mee. Het koken doe ik het
liefst alleen. Ik ben wel een beetje
perfectionistisch”, vertelt ze met een
knipoog. Dit uit zich niet enkel in
de bereiding en presentatie van de
gerechten.

Ieder kastje is anders
“De keuken is samen met
een leverancier voor maatwerk
samengesteld. Ieder kastje is anders.
De keuken is modern, maar de
houttinten pakken iets van het hele
strakke weg. Het is perfect”, zegt
Francette tevreden. Ze geeft aan nog
even getwijfeld te hebben tussen een
strak of nostalgisch ontwerp. “Ons
huis is eveneens strak en modern,
maar nostalgisch kan hier ook heel
mooi bij passen. Maar de apparatuur
leent zich beter bij een strakke
keuken.” Overal is over nagedacht.
“De wijnklimaatkast maakt de keuken
af. Vanuit de eethoek kijk je hier
recht tegenaan. Deze kast heeft twee
niveaus van tien en achttien graden,
waardoor de rode en witte wijn
altijd perfect gekoeld staan. Het is
super. Ik heb absoluut geen spijt van
de verbouwing. Het was een grote
wens”, besluit Francette met een
tevreden glimlach.

Bouwpakket
Hun keuken is opgebouwd als een
bouwpakket. “Deze keuken staat nu
ongeveer een half jaar. We hebben
onze inspiratie uit een tijdschrift waar
verschillende landelijke keukens in
staan”, legt Mia uit. “Dan vind je dat
detail van de ene keuken leuk en kies
je bijvoorbeeld de spoelbak uit een
andere keuken. Deze hele keuken hebben we zelf samengesteld. Dat zie je
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aan de details. Het glas-in-lood is wat
grover met meer reliëf gemaakt en de
gootsteen wilden we van aardsteen
laten maken.”
Hoe het komt dat Ger en Mia
voor zo’n bijzondere keuken kozen, is
volgens hen heel voor de hand liggend.
“We hadden al veertig jaar dezelfde
keuken. Je vervangt je eigen keuken
maar één keer en dan wil je het goed
doen”, zegt Ger. Omdat ze in een oude
boerderij wonen, zijn ze altijd bezig
met bouwen en renoveren. “De keuken
is een van de belangrijkste ruimten hier
in het huis. Daar leven we het meest,
dus die moest het eerst opgeknapt
worden. Iemand zei ons tijdens onze
zoektocht dat de keuken bij het huis
moest passen en daar hebben we dus
nu wel voor gezorgd”, menen ze.
De keuken van Ger en Mia heeft
niet de luxe van een magnetron en
een vaatwasser, want dat vinden zij
geen toegevoegde waarde hebben.
“Onze keuken heeft een fornuis en een
afzuigkap. Dat is alles wat echt nodig

is”, vindt Mia. De keuken heeft een
Oudhollands plafond en de muren zijn
gebroken wit. Naast het keukenblok
staat een kachel onder de schouw. “De
schouw ontdekten we toen we wat
muurtjes in de keuken afbraken. We
hebben hem in de oude staat hersteld”,
vertelt Ger.

Alles moet in de
landelijke stijl passen
Voor alles wat Ger en Mia in huis
aan willen schaffen, geldt dat ze er
lang over doen. “We halen het meeste
van Marktplaats, want van moderne
spullen houden we niet. Hier komen
dadelijk ook van die lampen met
kapjes te hangen. Alles moet bij de
landelijke stijl passen”, vindt Ger. Hun
keukentafel komt uit 1960. “Deze is
toch perfect”, zegt Ger terwijl hij zijn
handen op de keukentafel legt. “Als
we bezoek hebben, schuiven we hem
uit en anders is het voor ons viertjes zo
ook perfect.”
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Keramisch parket

‘De ideale vervanger van houten vloeren’
Keramisch parket is momenteel ontzettend populair in de tegel- en vloerenbranche. Deze tegels zijn bijna niet
te onderscheiden van een echte houten vloer, stelt Andy van de Port, eigenaar van Tegel en Sanitair Outlet in
Tienray. Hij geeft aan dat er veel voordelen zitten aan keramisch parket.

Keramisch parket is in veel verschillende maten en vormen te krijgen.
“Je kunt er veel kanten mee uit”, zegt
Andy van de Port. “Ook heeft het

ontzettend veel voordelen ten opzichte
van een houten vloer. Zo is het enorm
geschikt voor vloerverwarming, omdat
steen een betere geleider voor warmte

Omdat het steen is, kan keramisch
parket volgens Andy ook outdoor
gelegd worden. “Het is beter te
onderhouden dan een houten vlonder,
omdat er niks intrekt. Omdat het nat
kan worden, is het ook geschikt als
douchevloer voor badkamers. Het kan
ook tegen wanden bevestigd worden”,
geeft Andy aan.
De populairste maten van het
keramisch parket zijn nu tot 1,20 meter
lang. Maar ook daar verandert de
markt nog sterk. “Deze maten groeien
langzaam. Er zijn tegels te krijgen van
drie meter lang”, zegt Andy. “De merken die het meeste verkocht worden,
zijn vaak ook het moeilijkste van hout
te onderscheiden.” Gemiddeld gaan
vloeren minder lang mee dan vroeger,
omdat mensen vaker verhuizen, stelt
Andy. “Voor de lange termijn is keramisch parket een goede vloer, want
het kan zeker dertig jaar mee.” Volgens
de tegelspecialist is keramisch parket

ook goed te combineren met wit. “Veel
mensen kiezen bijvoorbeeld voor hun
badkamer het parket in combinatie
met wit sanitair. Dit is een kleur die
over twintig jaar ook nog in is. Wit blijft
altijd.”
De prijzen van het nieuwe soort
parket lopen uiteen. Andy: “De gemiddelde prijzen liggen tussen de twintig
en vijftig euro. Maar er zijn natuurlijk
uitschieters voor bepaalde soorten
maten en tegels.” De tegels zijn volgens Andy voorlopig nog niet zomaar
weer verdwenen uit de winkels. “Als
mensen een nieuwe tegelvloer laten
leggen, is dat niet meer bijzonder.
Maar als ze keramisch parket hebben,
laten ze dat graag zien en horen aan
vrienden en kennissen. Zo wordt er
veel over gepraat en verspreidt het
zich. Tegelzaken richten zich ook steeds
meer op dit soort vloeren. Zo hebben
wij een speciale hout-area waar het
keramische parket te bewonderen is.”

is dan hout. Ook krast en slijt het
in tegenstelling tot hout niet, is het
bestand tegen verschillende weertypen
en kan het nat worden.”

Voorbereiden op de Open Huizen Dag?

Schuif aan tafel
bij onze adviseurs!

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Een goede
hypotheek

begint met
betaalbare
maandlasten.

Bezoek ons Hypotheek Inloopspreekuur
Zaterdag 27 september | Kerkeveld 21 | Horst | 10.00 - 13.00 uur

Samen sterker
www.haardstede.nl

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Gordijnen zijn ‘hip & happening’
Gordijnen ouderwets? Niet als het aan Marco Niehsen van Salet Gordijnen Atelier in Sevenum ligt. Hij vertelt
honderduit over de trends op het gebied van deze raamdecoratie.

lijken met een linnen broek of jasje.”
Ook bedrukt velours, geheel in de
retro- of barok-trend, is populair. “Vijf
jaar geleden had je hier niet mee aan
moeten komen. ‘Dat had mijn oma al’,
zou men toen hebben gezegd”, vertelt
hij lachend.

alle afdrukken komen voorbij”, vertelt
Marco.
Wie denkt dat alle trends op het
gebied van gordijnen nu aan bod
zijn gekomen, heeft het mis. “Sinds
ongeveer een jaar bestaat er ook een
outdoor-collectie. Deze gordijnen zijn
vuil- en vochtafstotend. Wanneer het
kouder wordt, schuif je de gordijnen
gewoon dicht en zet je een terrasheater
Marco laat weten dat er op het
aan. Zo creëer je buiten een binnen
gebied van confectie veel nieuwe
in een handomdraai. Aangezien
ontwikkelingen bestaan. Zo heb
deze gordijnen ook een heel hoge
je nu bijvoorbeeld de waveplooi.
lichtechtheid hebben, zijn ze na vijftien
“Deze vervangt de traditionele
jaar nog niet verkleurd. Vandaar
vlinderplooi. De wave-plooi hangt
dat ze ook ideaal zijn voor binnen”,
mooier, natuurlijker en schuift
constateert Marco.
gemakkelijker. Vroeger zag je de
Een ander punt waar hij uiteraard
ingeslagen zeilringen veel. Deze vallen
tevreden mee is, is het feit dat mensen
hetzelfde, maar schuiven lang niet zo
gemakkelijk.” Bijkomend is de aandacht steeds meer voor maatwerk kiezen.
“Men wil weer goed en duidelijk advies
die men tegenwoordig aan de rails
schenkt. “Eerder zag je veelal een witte aan huis krijgen en het vakkundig
rails. Nu willen mensen er een die in het geplaatst zien. En het hoeft heus niet
echt duurder te zijn dan bij de bouwoog springt, een echte eyecatcher. Met
name de industriële look van geborsteld markt. Mensen moeten beseffen dat
gordijnen tientallen jaren meegaan.
aluminium is erg in trek”, aldus Marco.
Het is een investering op de lange
Een voorzichtig stijgende lijn ziet
termijn. Als je op de bank zit, moet je
hij ook in de vraag naar bedrukte
gordijnen. “In samenwerking met Print eigenlijk iedere keer kunnen zeggen:
‘Wat hebben we toch mooie gordijUnlimited leveren wij deze sinds vier
jaar aan bedrijven en particulieren. Van nen’”, sluit Marco af.
Salet Gordijnen Atelier start deze
vroeger uit bedrukt dit van oorsprong
week met haar ludieke advertentieactie
uit Horst afkomstige bedrijf mode‘Raad de persoon achter het gordijn’
stoffen. Op zoek naar nieuwe kansen
om zijn naamsbekendheid in de regio
hebben we de handen ineengeslagen.
Logo’s, kunstwerken en vakantiefoto’s: te vergroten.

Een echte eyecatcher

“Mensen kopen nog wel degelijk
gordijnen”, aldus Marco. “Ze zijn sfeerbepalend en werken geluiddempend.
Natuurlijk is er qua uitvoering veel
veranderd ten opzichte van vroeger.
Zo is de tijd van de klassieke vitrage en
overgordijnen wel geweest.” Maar wat
heeft men dan in 2014 voor het raam
hangen? “Je ziet veel ‘inbetweens’.
Deze zijn iets dikker dan vitrage en
dunner dan overgordijnen. Wat lengte

betreft, komen de gordijnen tegenwoordig tot de grond. In het verleden
‘mochten’ ze niet over de vensterbank
vallen, omdat men bang was warmte
van de verwarming te verliezen.
Nu veel huizen vloerverwarming hebben, speelt dit niet meer zozeer een
rol. Bovendien is het sfeerverhogend.
Ook jaloezieën zie je steeds vaker.
Vroeger had je van die lelijke groene.
Nu zie je veel brede lamellen tot wel

65 millimeter, eventueel met ladderband. Dat is een heel chique verhaal”,
vindt Marco.
Zowel qua kleur- als materiaal
gebruik kiezen mensen de laatste tijd
vooral voor een natuurlijke look. Marco:
“Hierbij moet je denken aan warmere
aardetinten zoals taupe en beige, en
materialen als linnen. Dit is dan zo
behandeld dat het qua krimp binnen de
proporties blijft. Het is niet te verge-

Raad de persoon
achter het gordijn...
...en maak kans op een interieurcheque t.w.v. €250,- *

Mail je antwoord vóór vrijdag 10 oktober a.s.
naar info@salet-gordijnenatelier.nl
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Of bezoek ons op de Hiltho
en laat je antwoord achter
bij onze stand R2.40.

Donderdag 15 oktober zal de oplossing via
www.salet-gordijnenatelier.nl en onze
Facebook-pagina bekendgemaakt worden.
Het gordijn uit de afbeelding is het type Mira CS van Kobe interior
en is in diverse kleuren en patronen verkrijgbaar

* Vraag naar de voorwaarden.

Brengt meer sfeer in uw huis
Sinds 1962 is Salet Gordijnenatelier een begrip in de gordijnbranche. Wij zijn gespecialiseerd in de confectie van alle soorten gordijnstoffen,
dit alles gebeurt in ons eigen modern ingerichte atelier. Zowel bedrijven als ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een ruim assortiment
aan gordijnstoffen maar ook voor bijna alle andere vormen van raamdecoratie zoals jaloezieën, rolgordijnen, plissées, etc.
Bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en laat u adviseren over de mogelijkheden.

Mommesstraat 1 Sevenum • (077) 467 21 97 • www.salet-gordijnenatelier.nl •

Salet-Gordijnenatelier
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zondag
28 september

RODE LOPER

SHOW
Koopzondag
12.00 - 17.00 uur
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AGENDA

Horst Centrum

Zaterdag 22 november

Intocht
van St. Nicolaas
zondag 30 november

St. Nicolaas
Koopzondag

zondag 21 december

Kerst
Koopzondag

Modepolitie wil het
straatbeeld opfleuren

gratis kinderversnaperingen
In de kerkstraat

Tijdens de Rode Loper Koopzondag op zondag 28 september in het
centrum van Horst loopt modepolitieagente Lizzy met een collega rond op
zoek naar modemisdaden. Elisabeth Basemans (30) uit Woerden speelt Lizzy.
“We willen een leuk sfeertje creëren en de mensen een goed gevoel geven.”
Elisabeth Basemans was vorig jaar ook al van de
partij op de Rode Loper Koopzondag in Horst. Dit jaar
gaat ze samen met medespeler Ben van Vugt, die
modepolitieagent Mike speelt, bezoekers aanspreken
op hun kleding. “We letten niet alleen op outfits, maar
kijken bijvoorbeeld ook naar haar, make-up, houding
of schoenen.” Elisabeth kwam via via in contact met
organisator Cécile van Well, ook eigenaresse van
Top Jeans Shop in Horst. “Ik speel Lizzy al langer en ze
vroeg mij ook naar Horst te komen. Dat leek me erg
leuk.”
Lizzy en Mike geven niet alleen kritische
opmerkingen. “We zeggen het ook tegen mensen
als ze er fantastisch uitzien. Verder praten we na de
modeshow over de kleding die de modellen aanhadden
en fouilleren we mensen om te kijken of ze geen
witte sokken aanhebben”, zegt Elisabeth. Volgens de
entertainer hoeven mensen niet bang te zijn voor de
modepolitie. “In het televisieprogramma zie je vaak
dat de agenten mensen araken. Wij zullen dat niet

doen. We geven kritische opmerkingen, maar wel met
een knipoog. We willen de mensen vooral een goed
gevoel geven en de sfeer opleuken.”
Vervelende dingen maakt de modepolitie gelukkig
nooit mee. “Mensen rennen wel eens weg als ze ons
aan zien komen, maar dan zeggen we altijd dat we in
vrede komen. Wel hebben we ooit eens gehad dat een
collega van mij een grapje maakte over het hondje van
een oud vrouwtje. We vonden het zo’n leuk beestje,
dat we vonden dat ze er maar een handtasje van moest
maken. Ze kon er niet om lachen, dus hebben we
uitgelegd dat het maar een act is.”
De modepolitie hee een eigen catwalk op de Rode
Loper Koopzondag. “Mensen kunnen hier zelf
paraderen terwijl wij langs de kant staan. Ik volg de
mode goed, dus kunnen we opmerkingen maken die
gebaseerd zijn op kennis en kwaliteit.”
Tussen 13.00 en 16.00 uur is de modepolitie actief.
Elisabeth: “We hopen dat we zondag veel Lizzy Likes
uit kunnen delen.”
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Showtijden

13.30, 14.30 en
15.30 uur

r
e
t
n
i
w
e
z
e
d
r
o
o
v
s
e
v
a
musth
Acties en aanbiedingen
van deelnemers:
Openingsweekend: 10 & 11 oktober

Zondag showen wij alvast een
voorproefje van de hipste mode!

Schoenen die
eruit springen
SWEEX BLUETOOTH
DRAAGBARE SPEAKER
NU voor € 14.95

Herstraat 1c

Alleen zondag 28-09-14 bij
besteding van € 50.00 krijgt u

ÉÉnmalig € 7.50 korting*

*1x per klant en niet bij afgeprijsde artikelen en aanbiedingen

Kerkstraat 17

Bij ons altijd een leuk
modieus biertje in de juiste
maat verkrijgbaar.

Wilhelminaplein 13

Zondag bij VROUW:
schoenmode

Steenstraat 14

Coenders Horst
Kerkstraat 11

Advies over het dragen van
de stijlvolle Pink Pewter haarbandjes door Salon du Trezo

Tijdens de koopzondag
korting op zonnebrillen
tot 50%!

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

Kerkstraat
Kerkstraat10a
28a

St. Lambertusplein 2

Buitengewoon compleet!
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Ik ga straks vaker naar ‘t Gasthoês

‘De tijd zal uitwijzen wat de
verandering oplevert’

De afgelopen tijd zijn de ontwikkelingen rondom ’t Gasthoês is Horst vaak in het nieuws. Zo is er
het plan om de winkelzone in Horst uit te breiden richting ’t Gasthoês en Hof te Berkel. Een goed
idee, vindt het merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Voorstanders van het plan zien
Ongeveer de helft van de
positieve bijkomstigheden. “Voor de
inwoners denkt dat de uitbreiding van
ouderen die in Hof te Berkel wonen,
de winkelzone richting ’t Gasthoês
is het fijn dat
een positief
het dorp dichter
effect op de
“Meer winkels
bij hen wordt
huidige winkels
betekent meer shoppers”
gebracht.” Ook
en horeca
wethouder
voorzieningen
“Eerst de leegstand
Van Rensch,
in het centrum
in het centrum aanpakken”
die het project
van Horst heeft.
Daarentegen
“Acht miljoen voor ’t Gasthoês: Gasthoês in
gaat 18 procent te veel geld voor onzeker plan” zijn portefeuille
heeft, wijst
uit van een
op deze
negatief effect.
meerwaarde. “Het gaat niet alleen om
Van deze tegenstanders maken veel
meer winkels, maar ook om het sociale
inwoners zich zorgen over de andere
aspect.”
panden in het centrum in Horst. “Een
Behalve de uitbreiding van
uitbreiding van het winkelaanbod
het winkelgebied in Horst, wil
zal leiden tot leegstand op andere
de gemeente ook 8 miljoen euro
plekken”, denkt één van hen. Een
investeren in het Gasthoês om een
ander reageert: “Er staan nu al te veel
centrale ontmoetingsplaats voor
panden leeg in het centrum, wordt
zorg en cultuur te creëren. Om dat te
er gebouwd voor extra leegstand?”

Nee
42%

financieren,
wil de
gemeente
onder andere
een nieuwe
horecafunctie
realiseren. Twee op
de vijf inwoners van
Horst aan de Maas (41
procent) staan negatief tegenover
dit plan. Ongeveer een derde (29
procent) is positief. Een inwoner twijfelt
sterk aan het plan van de gemeente.
“Wordt dit niet het zoveelste blok aan
het been van de gemeente waar de
burger voor op moet draaien?” Anderen
geven aan dat Horst al meer dan
genoeg horecavoorzieningen heeft en
zijn bang dat een nieuwe gelegenheid
ten koste gaat van de al bestaande
restaurants en cafés. Voorstanders zien
de horecavoorziening wel zitten. “Bij
een theaterzaal en een cultureel plein

hoort een horeca
gelegenheid.
Het nieuwe
Gasthoêsplein
zou daarbij ook
een mooie
plaats zijn voor
de wekelijkse
markt in het
centrum”,
reageert iemand.
Wethouder
van Rensch stelt
over deze resultaten:
“Blijkbaar vinden mensen het wel
een goed idee om het centrum uit te
breiden, maar niet als alleen de horeca
centraal staat. Wat wij nu als gemeente
duidelijk moeten maken, is dat de
verbouwing van ’t Gasthoês helemaal
niet alleen om de horeca draait, maar
om veel meer.”
Een van de andere plannen die
te maken hebben met ’t Gasthoês
gaat over de samenwerking tussen
de organisaties van de Mèrthal en
’t Gasthoês. Precies de helft van de
inwoners van Horst aan de Maas vindt

Ja
23%

Weet
niet
34%

MOTIVO

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550
Elke zondag geopend

SOMEREN-EIND

TILBURG

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

T0493 441111

T013 5784444

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
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dit een goede ontwikkeling. Slechts
8 procent vindt dit een slecht idee.
De overige 41 procent is neutraal.
Een reactie: “Beide organisaties hebben
een eigen identiteit. Een verplichting
om samen op te trekken, werkt
gewoon niet.”
De gemeente wil dat ‘t Gasthoês
hét culturele hart gaat vormen van
Horst aan de Maas. Op dit moment zijn
er echter nog veel inwoners die nog
nooit in ’t Gasthoês (38 procent) of
de Mèrthal (35 procent) zijn geweest.
Bijna een kwart van de inwoners van
Horst aan de Maas (23 procent) denkt
door de nieuwe ontwikkelingen, in
de toekomst vaker naar ’t Gasthoês
te gaan. Het merendeel, 42 procent
verwacht echter niet meer bezoekjes.
Wethouder van Rensch: “Het is nu voor
ons als gemeente de uitdaging om die
42 procent te verkleinen.”
Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

S Y S T E M AT

ALTIJD EEN
BETROUWBAAR
ADVIES
OP MAAT
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Bespreking Poll week 37

Horeca Gasthoês is teveel concurrentie voor centrum
In de plannen rondom cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst wordt onder
andere gesproken over een grand café en andere horeca die bij moeten dragen
aan de exploitatie van het gebouw. Maar in de centrumontwikkelingsplannen
werd steeds gesproken over het Wilhelminaplein als hét horecaplein. Van de
stemmers op deze poll vindt 40 procent dat deze horeca te veel concurrentie
vormt voor het centrum. “Persoonlijk zou ik voorkeur geven aan ‘gespecialiseerde pleinen’”, zegt woordvoeder Jannis van den Heuvel De Lange Horst.
“Ik denk dat Horst namelijk niet groot genoeg is voor twee pleinen met gelijke
karakters. Echter, als het ene plein zich zou focussen op bijvoorbeeld eten en
drinken, en het tweede plein zich zou focussen op het nachtleven, dan krijg
je denk ik van nature een mooie scheiding.” Charles Oortman van Blok10

geeft aan: “We hebben onze bezorgdheid uitgesproken in een gesprek met de
gemeente en het Horster Horeca Collectief. Alle ondernemers hebben fors geïnvesteerd om er iets heel moois van te maken. De bezorgdheid is wel deels weg,
door de presentatie van de plannen. We zijn het niet eens met het argument
van de wethouder dat het alleen maar meer publiek gaat trekken. Dat zal zich
moeten uitwijzen. Concurrentie is niet erg zolang het eerlijke concurrentie is.”
Een meerderheid denkt echter dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.
Er komen meer mensen naar Horst-centrum en dus hoeven andere horeca
gelegenheden er geen klanten op te verliezen. Sterker nog: er zouden zelfs
extra bezoekers kunnen komen. Hoe meer leven er in het centrum is, hoe
beter voor iedereen.

Servicecorner kan pinautomaat vervangen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Vier politieke partijen van Horst aan de Maas menen een alternatief te hebben gevonden voor de geldautomaten die uit steeds meer kernen verdwijnen. Zij
zien wel iets in een multifunctionele servicecorner. Dit is een onbemande automaat waar mensen niet alleen geld kunnen pinnen of storten, maar bijvoorbeeld
ook post kunnen afgeven. Ideaal, want met het verdwijnen van kruideniers in de
dorpen gaan vaak ook de postagentschappen verloren. Zo’n servicecorner is daarmee een prima alternatief voor de pinautomaat en biedt zelfs een beetje extra.

Je kunt je echter afvragen of zoiets wel werkt. Het is de bedoeling dat zo’n
corner door een onafhankelijke partij geëxploiteerd zou moeten worden. Willen
banken hier wel aan mee werken? En wat als de ene bank dat wel wil en de
andere niet? Dan kun je er nog niet met je bankzaken terecht. En is zo’n corner
wel vandalismebestendig?
Servicecorner kan pinautomaat vervangen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Ik weet wat de decentralisaties in de zorg inhouden > eens 26% oneens 74%

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Méér dan een bank.

Zegt u ’t maar!

Een goed
gesprek...
Maandag 29 september
Cultureel Centrum ’t Gasthoes, Horst
Dinsdag 7 oktober
Hoe ervaart u onze dienstverlening?

Sportpark Kerkebos, Swolgen

Wat moet Rabobank Horst Venray doen om méér te zijn dan een bank?

Woensdag 15 oktober

Op welke wijze kan de Rabobank een bijdrage leveren aan uw omgeving?

Gemeenschapshuis De Smetenhof, Lottum

Uw mening telt! Wij nodigen u uit om samen met medewerkers van de bank
hierover in gesprek te gaan tijdens het Coöperatief Café bij u in de buurt.
Vertel ons hoe u onze dienstverlening ervaart en wat er bij u speelt in de buurt,
in het dorp, in de wijk. Samen zoeken wij naar mogelijkheden die u, uw
omgeving en de bank sterker maken. Dat is de gedachte achter de coöperatie.

Aanmelden | Klik hier

Donderdag 23 oktober
De Wingerd, Sevenum
Maandag 27 oktober
Gemeenschapshuis De Torrekoel, Kronenberg

Programma
Vanaf 19:00 staat de koffie klaar. Om 19:30 start het Coöperatief Café.
Wij sluiten om 21:30 af met een hapje en een drankje.

Samen sterker.

De beurs
‘De grootste paviljoenenbeurs van de zuidelijke
Nederlanden’, de Hiltho, komt
volgende week weer naar Horst
aan de Maas. Na vier jaar
wachten sinds de vorige editie
mogen bedrijven en instellingen uit de wijde omgeving zich
weer gaan presenteren aan de
verwachte 50.000 (!) bezoekers.
Onlangs mocht ik ook naar
een beurs. Niet in een
paviljoenencomplex weliswaar,
maar naar de Jaarbeurs in Utrecht.
Ik was er nog nooit geweest.
Naast dat ik overweldigd was
door de massaliteit van het
complex met zijn ontelbare hoge
hallen, werd ik die middag vooral
vermaakt door de sociale
omgangsregels die op een beurs
lijken te gelden.Een beurs bestaat
uit twee soorten mensen: de
bezoekers en de standhouders.
Die verkopers, daar heb je een
aantal types in. Allereerst heb je
mijn persoonlijke favoriet: de
terughoudende, die alleen na
oogcontact weifelend een
foldertje toesteekt en die pas na
een vraag begint met zijn
verkoopbetoog. Dan is er de
gemiddelde soort: die de dag
begint met enthousiast flyeren en
praatjes maken, maar die
gedurende de beursdag langzaam
maar zeker wat meer zijn stand in
kruipt en last begint te krijgen
van zijn voeten in die net te
kekke schoenen. En dan heb je de
door mij gevreesde derde variant:
de overenthousiaste, gadgetsrondslingerende en nét iets te
aanwezige beursvedette, die zijn
met superlatieven gevuld praatje
afratelt terwijl zijn glimlach nét
iets teveel gebit blootgeeft en hij
nét iets te dicht in het aura van
de bezoekers komt. Ook de
bezoekers zijn onder te verdelen.
Je hebt de kopen-kopen-kopers,
de bezoekers-voor-de-gezelligheid, de gratis-pennen-pakkers
en het type ‘eerst uitgebreid
informeren, dan pas weloverwogen kopen’. Zoals je misschien al
aanvoelt, zijn er goede matches
te vormen tussen de types
verkopers en bezoekers. Maar
eigenlijk is het veel leuker om de
situaties te bekijken waarin die
match eigenlijk net níet klopt.
Dan zie je ineens een bijna
wanhopige bezoeker die duidelijk
liever twee stapjes terugdoet,
maar toch op hardhandige wijze
overtuigd wordt door een
glimmende verkoper tot het
kopen van dé oplossing voor het
probleem waarvan hij nooit wist
dat hij het had.
What Else?

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
25 september 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 30 september 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website.
In deze vergadering worden de voorstellen van
de raadsvergadering van 14 oktober besproken. Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking het “Beleidsplan Sociaal Domein,
verordening Maatschappelijke ondersteuning
en verordening jeugdhulp” en het “Beleidsplan
armoedebestrijding 2015-201”.
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u op
de www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !
Openbare raadsbijeenkomst Presentatie
Programmabegroting
Op dinsdag 30 september, na afloop
van de commissievergadering volgt nog
een openbare raadsbijeenkomst waarin de
Programmabegroting 2015 door het college
wordt toegelicht.
U bent van harte welkom!

Commissie
Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 1 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website.
Het onderwerp is “Regionale ontwikkelingen”.
Voorts worden de voorstellen van de raadsvergadering van 14 oktober 2014 besproken. Voor
deze commissie komen daar voor in aanmerking
“het niet indienen van een zienswijze tegen
ontwerp-begroting Venlo green Park 2015”, “bestemmingsplan Bakhuuske”, bestemmingsplan

“De Schatberg”
en bestemmingsplan
gebroken Slot”.
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u op
de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Zwemmen

Sporten in de avonduren!
Zwembad De Berkel biedt diverse sportmogelijkheden aan in de avonduren. Denk hierbij aan
aqua Robics, aqua gym, aqua joggen of Hydro
riding. Maar je kunt ook gewoon lekker baantjes
trekken.

Op www.zwembaddeberkel.nl leest u meer over
het aanbod en de tijdstippen.
Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

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
Kabroekstraat 2
Evertsoord
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Griendtsveen
Bestemmingsplan
‘Ontwikkellocaties
Woningbouw
Griendtsveen – deellocatie
Sphagnumweg’
Grubbenvorst
Horsterweg 66

Horst
Dijkerheideweg ongenummerd
Vrouwboomweg 7
Schoolstraat 90
Lindweg 12
Oranjestraat 1
Vrouwboomweg 7
Horst aan de Maas
Addendum Integrale
Structuurvisie Horst aan de
Maas
Vaststelling beleidsregels
“Lijkbezorging van overheidswege”
Klaver 6a

Lottum
Horsterdijk 98
Horsterdijk 96a
Horsterdijk 110
De Hanenberg 3
De Hanenberg 9
Meerlo
Veestraat 8
Sevenum
Broek 7a, 9a en 11
Beatrixstraat ongenummerd
Broek 12
Swolgen
Donkstraat 19

Mogelijkheden voor woningbouw aan de rand van Broekhuizenvorst

Roathweg te Broekhuizenvorst
Bouwkavels
Aan de rand van Broekhuizenvorst zijn diverse
kavels beschikbaar voor de bouw van o.a. vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen.
Bij de aankoop van deze kavels kunt u in
aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en
is tevens te bereiken via 077- 260 00 00
of info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.
www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Wonen_
en_leefomgeving/Woningbouwplannen/
Broekhuizenvorst_Roathweg

Swolgen | 27 t/m 30 september

Zoektocht naar grote kerstboom
Elk jaar rond de Kerstperiode staat er in het centrum van Horst een mooie grote verlichte kerstboom. Zo ook dit jaar. Aangezien wij geen grote kerstboom meer hebben staan, willen wij binnen
onze gemeente kijken of iemand een, ongeveer 12 meter hoge, kerstboom heeft die in de weg
staat. Deze zouden wij graag willen plaatsen in het centrum. Het scheelt ons weer een rit en de
kosten om in de Ardennen een geschikte boom te gaan halen.
Heeft u mogelijk een boom, neem dan contact op met de gemeente via 077 - 477 97 77.

Gemeente gesloten op 25 september 2014
In verband met een personeelsdag zijn het gemeentehuis, gemeentewerken en het zwembad
gesloten op donderdag 25 september 2014.
Burgerlijke stand is die dag tussen 08.30 en 09.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06 - 53 35 59 73,
uitsluitend voor het maken van afspraken voor het doen van geboorte- en/of overlijdensaangiften.
Deze sluiting heeft geen gevolgen voor de geplande huwelijken. Hebt u een dringende melding voor
gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Voor meer informatie, kijk op

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

HORST AAN DE MAAS
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Aantal klanten totaal en per kanaal

GEMEENTE HORST AAN DE MAAS WERKT MET SERVICENORMEN. MET DEZE NORMEN
BELOOFT ZIJ PRODUCTEN EN DIENSTEN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN AF TE
HANDELEN. DEZE INFOGRAPHIC INFORMEERT OVER DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN
VAN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS IN DE EERSTE HELFT VAN 2104.

LEGENDA
EERSTE HELFT 2014
EERSTE HELFT 2013
SERVICENORM

Afvalwijzer app

Waarvoor wordt de website van de gemeente vooral bezocht?
1

164.997

3

2

4

5
22%

135.607
Contact en
openingstijden

95.823

Vacatures

Afspraak
maken

Bekendmakingen

Werken bij onze
gemeente

22%

Gebruik afvalwijzer via app

Wat is de belangrijkste reden voor om met de gemeente te bellen?
33.743
14.662

12.574

6.270

Telefoon

Balie

Post

5

1.925
Vakinhoudelijke
vraag

@
Website

4

3

2

1

Wachttijd telefoon (norm= 30 seconden)

Melding woon- en Apparaten op
leefomgeving doen laten halen

Bouwafval op
laten halen

0:24

Aanvraag WMO
indienen

0:32

E-mail e-formulieren

Gemiddelde wachttijd aan de balie (norm = 6 minuten)

Gemiddelde wachttijd op afspraak (norm= 3 minuten)

Aantal klanten op afspraak
In het eerste helft van 2014 maakte ruim 15% van de klanten een
afspraak voor het aanvragen van een product of dienst van
burgerzaken. De overige klanten maakten gebruik van de vrije inloop
tijdens openingstijden.

15,6%

5:29
3:00

9,0%

Aantallen en betalingstermijnen facturen

6.095

91%

FSSC

VERGUNNINGEN

5:03

6:19

7:42

5:44

Aantal afgegeven omgevingsvergunningen

Klanttevredenheid vergunningen
Tevredenheid over de aanvraag van een vergunning

8,1

85%

Tevredenheid over het vooroverleg van een eventuele vergunning

152

Afgehandeld binnen 30 dagen

98%

95%

7.4

155

Doorlooptijd omgevingsvergunning voor bouwen

Aantal vooroverleggen m.b.t. omgevingsvergunning

Meldingen woon- en leefomgeving

1.567

WIZ

2:51

Afgehandeld binnen 14 dagen

6.519

5:50

BURGERZAKEN

131

52,7 dagen

116

52,5 dagen

1.542
Afgehandeld binnen 7 dagen

98%

91%

Servicenormen werk, inkomen en zorg

Aantal WWB uitkeringen

342

360

Voor producten van werk en inkomen (b.v. bijstands-uitkering) bedraagt
de servicenorm 28 dagen en voor zorgproducten (b.v. WMO) 42 dagen.

355

353
344

339

342

339
Jan ‘14

Afgehandeld binnen servicenorm

78%

78%

Jun ‘14

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.

Bevolkingsontwikkeling eerste helft 2014
Inwoners 01-07-2014: 41.691
GEBOREN 170

- 40

Vraagverhelderingsgesprekken WMO

452

Aangevraagde WMO-voorzieningen
VERTREKKERS
634

VESTIGERS
571

55

Rolstoel

111

Vervoersvoorziening

27
OVERLEDEN 147

Woonvoorziening

236

Hulp bij huishouden

20

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 25 SEPTEMBER 2014

Raadsvergadering
16 september 2014

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Mogen wij ons als nieuw
raadslid even voorstellen?

De raadsvergadering van dinsdag 16 september 2014 is de eerste na het zomerreces en
omvat 19 agendapunten, waaronder een ingelast punt in verband met de installatie van raadslid E. Brouwers. Het zwaartepunt van de vergadering ligt op twee agendapunten: de oprichting
van de modulaire regeling sociaal domein Limburg-Noord en het voorstel tot vaststellen van
het Integraal Alcohol en Drugsbeleid Horst aan de Maas.

Hay Emonts
CDA
Daar ga ik voor

Door het vertrek
van Elbert Joosten
komt Eric Brouwers
weer als raadslid
terug. Hier wordt
hij beëdigd door
de voorzitter
Kees van Rooij.
Vanaf 1 januari 2015 gaan 7 gemeenten in
Noord Limburg samenwerken op het gebied van
het Sociaal Domein. Onder de naam Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein
(MGR) gaan de gemeenten één of meer samenwerkingsmodules inrichten. De heer Kerstjens
van Essentie hoopt op een soepele en snelle
oprichting van de MGR. De heer Gubbels van
D66 ziet de oprichting als een logische stap,
waarbij de gezamenlijke inkoop van zorg kansen
biedt. Hij vraagt wel om instrumenten om de
doelstellingen te kunnen toetsen en vindt hij twee‚
infomomenten’ per jaar te mager.
Mevrouw Fonteyne van de SP vraagt of het bestuur van de MGR niet alleen ontslag kan nemen,
maar ook ontslagen kan worden. Verder is zij
benieuwd of de besluiten, die het bestuur neemt
in overleg met de raad worden genomen en de
raad kan ingrijpen, indien dat nodig is.
Wethouder Op de Laak is blij met de positieve reacties op het voorstel. Zij geeft aan dat voorlopig
alleen de module inkoop van zorg gezamenlijk
met andere gemeenten wordt gedaan. Op de
vraag hoe de raad kan controleren of de module
goed werkt geeft zij aan dat buiten de informatie
vanuit het college, de raad zelf te allen tijde de
nodige vragen kan stellen. Verder geeft zij aan
dat het onwenselijk is dat de MGR groter wordt
dan nodig is. Wat betreft het ontslag, maakt zij
duidelijk dat de wethouders verantwoordelijk zijn
en ontslagen kunnen worden, als daar aanleiding
voor is. Bovendien kan de raad ingrijpen, als dat
nodig mocht zijn. Voorzitter Van Rooij rondt af
met de conclusie dat het voorstel door de raad is
aangenomen.
De discussie rond de nota Integraal Alcohol en
Drugsbeleid Jongeren Horst aan de Maas ontketent de nodige reacties. Mevrouw Craenmehr
(CDA) geeft aan dat stabilisatie van het huidige
alcohol- en druggebruik in de gemeente te weinig
ambitieus is. Daar het drankgebruik onder jongeren hier tot het hoogste van het land behoort,
stuurt zij liever aan op vermindering. Zij ziet vooral een rol weggelegd voor ouders en opvoeders.
De heer Beurskens van Essentie sluit zich hierbij
aan en voegt eraan toe dat de gemeente ook een
voorbeeldfunctie heeft. Zijn partijgenoot, de heer
van den Beuken vindt dat de nadruk meer op
preventie moet komen te liggen en ook handhaving meer aandacht moet krijgen. De heer van
der Weegen (PvdA) vindt dat stabilisatie stilstand
is en dat is volgens zijn partij achteruitgang.
De heer Gubbels heeft namens D66 twee moties
ingediend.

Kort weergegeven houden deze in dat de gemeente een voorbeeldfunctie kan creëren door
alcoholgebruik in openbare gemeentelijke instanties te verbieden. In een tweede motie geeft D66
een doelstelling aan van 40% vermindering van
het alcoholgebruik onder jongeren in vier jaar tijd.
Hij vindt het beschikbare budget voor uitvoering
van de nota te gering.
De heer Cox (SP) vergelijkt alcohol met harddrugs en vraagt de maatregelen hierop aan te
passen. Hij geeft aan dat rekening moet worden
gehouden met de leeftijdsgroep, die risico’s
opzoekt en de gevolgen van alcohol- en druggebruik op lange termijn niet overziet. Volgens hem
kunnen vooral jongerenwerkers hier een grote rol
spelen.
Portefeuillehouder Van Rooij is blij met de uitgebreide discussie. Hij geeft aan dat de nota niet
bedoeld is om een drooglegging te bewerkstelligen. Een van de samenwerkingspartners binnen
het uitvoeren van de nota, de GGD, stuurt aan
op stabilisatie en gezien het beperkte budget dat
beschikbaar is, wordt dit als hoogste haalbare beschouwd. Voorlopig ligt de nadruk op preventie,
waarbij hij het betreurt dat de campagne Lekker
Fris niet regionaal is doorgetrokken. Natuurlijk
hoopt ook Van Rooij dat de ambitie ruim gehaald
wordt. Wat de motie van D66 betreft is het huidig
budget te weinig om drankgebruik met 40% in
vier jaar af te laten nemen, maar het staat de
raad uiteraard vrij om dit budget te verhogen.
In de tweede ronde geeft mevrouw Craenmehr
aan nogmaals vermindering na te streven, maar
denkt dat terugdringen van alcoholgebruik met
40%, zoals aangegeven in de motie van D66 niet
waar te maken is. Volgens de heer Beurskens
mag het budget in deze kwestie geen belemmerende factor zijn. De heer van der Weegen
is niet content met de beantwoording door de
portefeuillehouder. Hij vindt een nieuwe toetsing
van ambitie bij samenwerkingspartners prima,
maar het moet wel resultaat hebben. De heer
Gubbels is benieuwd hoeveel meer de gemeente
wil investeren om een ambitieniveau te bereiken
dat haalbaar is.
Portefeuillehouder Van Rooij geeft aan goed
gehoord te hebben, wat er gezegd is in raad.
Hij gaat hierover met de partners overleggen.
Hij benadrukt dat de nota is gemaakt binnen kaders aangegeven door raad, maar ruimte bestaat
om over een hoger budget te discussiëren. Deze
verhoging heeft volgens hem „hier meer, ergens
anders minder” tot gevolg. Het voorstel zal wellicht aangepast terug in de raad komen.

Ik ben Hay Emonts, 59 jaar, getrouwd en
vader van twee kinderen. De komende vier
jaar wil ik mij sterk maken voor sport, het
verenigingsleven, vrijwilligerswerk, lokale
economie, werkgelegenheid en onderwijs.
Via de lokale politiek kan ik mij inzetten voor
belangen van burgers. Soms een individueel
belang, soms een belang als groep en altijd
kijkend in relatie met het algemeen belang.
Onder het motto “Alleen kan je niks, samen
kan je alles” wil ik mensen bij elkaar brengen
en samen zoeken naar oplossingen.
Ik ben iemand die gelooft in kansen , graag
zaken concreet aanpakt en ga voor een
sociaal en sportief Horst aan de Maas.

Aniet Fonteyne
SP
Daar ga ik voor
Hallo, ik ben Anita (Aniet) Fonteyne.
Ben geboren op 2 mei 1964 en woonachtig
in Lottum. Ik ben nieuw in de gemeenteraad
voor de SP sinds 19 maart 2014.
Ik wil me als raadslid inzetten voor goede
zorg voor alle inwoners, voor voldoende
faciliteiten in de dorpen en voldoende sociale
huur-en koopwoningen en dat ook kleinere
ondernemers zich staande kunnen blijven
houden binnen de gemeente. Ik vind het
belangrijk dat de politiek kortbij en gemakkelijk te bereiken is voor de burgers. Samen met
mijn partijgenoten gaan we hard werken aan
een 100% sociaal Horst aan de Maas.

Thijs Lenssen
SP
Ik ben door de mensen gekozen in de Raad,
en wil me dus in gaan zetten voor deze
mensen, en vooral van hen die de hulp extra
nodig hebben. De komende 4 jaar wil ik me
vooral inzetten voor:
• Leefbaarheid in de kernen. Met de
komende vergrijzing is het essentieel dat
de gemeente initiatieven ondersteunt, faciliteert of initieert. Er zijn al diverse goede
voorbeelden die navolging verdienen.
• Blijvend goede zorg. De verschuiving van
de zorg naar de gemeente moet ervoor
zorgen dat de bureaucratie en overhead in
de zorg wordt verminderd, maar dat zorg
voor mensen die deze nodig hebben, blijft
gegarandeerd. Maatwerk is belangrijk.
• Betaalbare woningbouw in Horst maar
vooral ook in kernen, zowel huur als koop.
Met name in de kernen zal meer maatwerk
moeten komen en de gemeente dient hierin
sterker te faciliteren.

• Werk, daar waar mogelijk moet de gemeente zich gaan inzetten om de mensen uit
Horst die geen werk meer hebben aan de
slag te helpen. Niet door bestaande banen
te laten invullen door mensen met een uitkering, maar door echt banen te realiseren.
Creativiteit daarbij zal nodig zijn, maar deze
moet voorhanden zijn.
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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.

Alcoholbeleid: ‘Met ons is ‘t toch ook goed gekomen’
Het meest voorkomende argument als je ouders vraagt waarom ze
hun kinderen onder de 18 jaar alcohol laten drinken is: “Met ons is
’t toch ook goed gekomen…?” Blijven we dit zeggen en houden we
vol dat de gevolgen van alcohol drinken op jonge leeftijd wel mee
zullen vallen? Of durven we, in het belang van onze kinderen, een
andere richting in te slaan?
Een richting waarin de regel
dat de minimumleeftijd 18 jaar
is om alcohol te mogen drinken
gerespecteerd en nageleefd wordt.
We staan niet oogluikend toe dat
onze kinderen wel voor hun achttiende verjaardag alcohol drinken.

Omdat we inzien dat dit beter en
minder schadelijk is voor onze
kinderen.
Bewezen is dat alcohol zeer
schadelijk is voor de ontwikkeling
van hersenen en andere organen
die in de groei zijn. Het kan

leiden tot geheugen-, leer- en
concentratieproblemen. Alcohol
op jonge leeftijd kan ook leiden
tot problemen op latere leeftijd en
alcoholverslaving. Alcohol speelt
een grote rol bij agressie, geweld
en ongelukken. Op school worden
lessen gegeven over genotmiddelen
zoals alcohol en de gevaren hiervan.
Aan de bewustwording bij jongeren
wordt hard gewerkt. Maar het
grootste voorbeeld voor kinderen
zijn nog altijd hun ouders. Echter, 44
procent van de ouders in Horst aan

de Maas vindt het acceptabel dat
hun kind onder de 16 jaar reeds een
paar glazen alcohol drinkt, danwel
thuis of tijdens het uitgaan.
Gaan wij, ouders, opvoeders,
voorbeelden voor de jeugd van
Horst aan de Maas de uitdaging
aan om een ander voorbeeld voor
onze kinderen te zijn? Gaan wij
het aan om de maatschappelijke
acceptatie van alcoholgebruik terug
te brengen? Zodat niet meer 26
procent van de 13- en 14-jarigen en
79 procent van de 15- en 16-jarigen

alcohol drinkt? Het gaat bij deze
aantallen niet om één drankje, het
gaat in de meeste gevallen om vijf
of meer drankjes. In vergelijking
met jongeren in Noord-Limburg
‘scoren’ de jongeren in Horst aan
de Maas het hoogste.
Alleen met z’n allen kunnen
we de richting veranderen en de
acceptatie van een alcoholvrije
jeugd verhogen.
Bianca van den Berg,
raadslid Essentie

Wat mag het jongeren alcohol- en drugsbeleid kosten?
In de laatste raadsvergadering werd het Integraal alcohol- en
drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas opiniërend besproken. Het
was flink schrikken, want de cijfers laten niet alleen zien dat we met
een fiks alcoholcultuurprobleem zitten in Noord-Limburg, maar ook dat
het probleem in Horst aan de Maas nog aanzienlijk ernstiger is.
Gevolgen van overmatig
en te vroeg gebruik door
jongeren kunnen geheugen-,
leer- en concentratieproblemen,
hersenletsel,
opvoedingsmoeilijkheden, kans op
alcoholverslaving en later hogere
ziektekosten zijn. In het belang

van onze kinderen moet dit op een
krachtige manier aangepakt worden.
Met echte ambities en doelen.
Maar blijkbaar niet volgens
het college. Stabiliseren vinden ze
voldoende. Dus eigenlijk: goedvinden
zoals het nu is en het gebruik
niet terugbrengen. Want met de

geraamde 25.500 euro voor preventie
én handhaving kun je niet veel,
volgens de burgemeester. Maar wat
is de gezondheid van onze jeugd ons
waard, vragen we ons af. D66 vindt
dat er meer nodig is.
College, dit is geen ambitie en
geen visie. Gewoon onvoldoende.
D66 vindt dat je de dingen gewoon
bij hun naam moet noemen. Erken
dus dat Noord-Limburg en Horst
aan de Maas in het bijzonder een
alcoholcultuurprobleem hebben.
Speel geen verstoppertje. Neem je

verantwoordelijkheid. Geef de ouders
hierbij de centrale voorbeeldrol.
D66 heeft moties ingediend om een
voorbeeld te geven (geen alcohol
meer in het gemeentehuis) en
een doelstelling (met bijpassende
middelen) om de situatie energiek
te verbeteren. Op de eerste motie
reageerden bijna alle partijen
sympathiek (het CDA hield een slag
om de arm). Op de tweede motie
waren de reacties ook positief, zeker
wat betreft de strekking van onze
motie: vermindering van gebruik

door jongeren (het CDA wilde over
streven praten in plaats van een
ambitie). Het is nu aan het college.
Kom met doelstellingen en toon
echte zorg voor onze jeugd. We
wachten af, maar willen ook graag
meewerken, met alle partijen in het
belang van onze jongeren.
Wilt u hierover met ons praten,
dan kan dat elke eerste zaterdag
van de maand van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek in Horst.
Jos Gubbels,
raadslid D66 Horst aan de Maas

Hernieuwde kennismaking met de raad
Toen de rook was opgetrokken na de gemeenteraadsverkiezingen
in maart dit jaar, bleek dat ik enkele stemmen tekort kwam om in de
raad van Horst aan de Maas te komen. Dat was een teleurstelling,
omdat ik de opgedane ervaring uit de vorige periode graag in praktijk
wilde brengen.
Ik werd eerste reserve voor
de CDA-raadsfractie. Dat schept in
mijn ogen verplichtingen. Ik ben,
toen ik daarvoor werd gevraagd,
toegetreden tot de commissie
Ruimte om op de hoogte te
blijven van het reilen en zeilen

binnen de gemeente. Meteen
na de zomervakantie kreeg ik de
kans alsnog toe te treden tot de
gemeenteraad. Over die vraag hoefde
ik niet lang na te denken.
Waar ik voor sta? Mijn motto,
privé, zakelijk en in de politiek, is

samen luisteren, denken en doen.
Waar ik voor wil gaan? Het belonen
van initiatieven van inwoners. Ik
hoor en zie in mijn omgeving te
vaak dat initiatieven van inwoners
en bedrijven niet worden beloond.
We zijn als gemeente vaak op
zoek naar redenen om iets niet te
doen. Ik wil mij inzetten om het
tegenovergestelde te realiseren:
samen zoeken naar redenen om
iets wel te doen. Regels zijn nodig,
maar we stellen ons als CDA-fractie

net als vele inwoners in Horst aan
de Maas de vraag of we niet zijn
doorgeschoten op het gebied van
regelgeving. Duurzaamheid. Na
mede-initiatiefnemer te zijn geweest
van het kader rond duurzaamheid in
Horst aan de Maas, wil ik dat graag
verder mee vormgeven en ervoor
zorgen dat duurzaam handelen
ingebed wordt in de werk- en
denkwijze van de gemeente.
Wonen in Horst aan de Maas.
Bouwen naar behoefte is waar we

als CDA in Horst aan de Maas voor
staan. Het is niet eenvoudig om
die behoefte te bepalen in de
dynamische wereld waarin we
leven. Om dit goed te doen zullen
we af en toe buiten het bestaande
kader moeten durven te treden.
Daar wil ik mij graag voor inzetten.
Heeft u ideeën, tips of
opmerkingen? Neem dan contact
met mij op.
Eric Brouwers,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Berkele Heem en hun familieleden.
In de bijeenkomst viel op, dat met
name de familieleden zich, op
enkele uitzonderingen na, hadden
neergelegd bij de sluiting van Berkele
Heem per 1 januari 2017.
Meteen na de bekendmaking
van de geplande sluiting ging
De Zorggroep in gesprek met de
bewoners om te onderzoeken
naar welke plek zij zouden willen
verhuizen. Die gesprekken waren
naar het oordeel van de meeste

aanwezige familieleden positief
verlopen. Een mogelijkheid als
die de KBO nu bepleit, kwam
niet aan de orde. Ook de grote
lijst van ‘wenswachtenden’ die
Nieuwsuur onlangs onthulde, blijkt
bij De Zorggroep nog geen ogen te
hebben geopend. Wellicht moet de
gemeente geïnspireerd door de KBO
hier maar eens een balletje over op
gaan gooien.
Thijs Lenssen,
raadslid SP-raadslid

Woonruimte voor ouderen
Onlangs bezocht ik de dorpsraad van Hegelsom. Als
gemeenteraadslid is het goed een dorpsraadvergadering bij te wonen
om voeling te houden met wat leeft onder de bevolking. Tijdens de
rondvraag werd een interessante vraag opgeworpen door de
ouderenbond KBO.
Zij hebben uitgezocht dat er
in Horst aan de Maas zo’n 1.700
mensen ouder zijn dan 80 jaar. Als
deze mensen kunnen en willen,
blijven ze langer thuis wonen.
Een grote groep ouderen die
nu alleen wonen, vaak in grote

huizen, zouden echter de overstap
willen maken naar een soort
verzorgingshuis, vooral om niet te
vereenzamen. Door het beleid van de
overheid komen ze daar nu niet meer
voor in aanmerking.
Berkele Heem wordt in 2017

gesloten terwijl veel van deze
mensen graag de overstap naar
Berkele Heem zouden maken.
Mochten de woonruimtes nu te
klein zijn, dan kunnen die zeker met
enige moeite worden aangepast.
De ouderen geven zelfs aan er
geen moeite mee te hebben als er
bijvoorbeeld ook studenten worden
gehuisvest in Berkele Heem.
Eerder heeft de SP samen met
de Werkgroep Wmo een bijeenkomst
georganiseerd voor bewoners van
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Van Rooij: ‘Tuinbouw snel meer ondersteunen’
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas neemt op verzoek van de provincie Limburg en de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de leiding van de Versnellingsagenda Limburgse Tuinbouw op zich. “Het streven is een
meer weerbare en toekomstbestendige tuinbouw te creëren, die zowel concurrerend als innoverend is”, aldus LLTBwoordvoerder Herman Mertens.

tuinbouwgemeente. LLTB en Provincie
Limburg zijn blij dat hij direct enthousiast bereid was de leiding van het project op zich te nemen”, aldus Mertens.

Niet alleen aandacht
voor de ellende
Wat hoopt Kees van Rooij te
kunnen betekenen voor de tuinders
en boeren in heel Limburg, maar
vooral voor die in Horst aan de Maas?
“Met de Versnellingsagenda willen
we niet alleen aandacht vragen voor
de ellende waarin sommige bedrijven

verkeren, maar ook nieuwe kansen
en mogelijkheden blootleggen. Ik
wil binnen drie maanden een plan
van aanpak zien, waarin diverse
partijen afspraken hebben vastgelegd
wat ze gaan doen. Daarnaast moet
je denken aan concrete acties die
zijn opgestart om ondernemers te
ondersteunen. We hebben direct al
een telefonische helpdesk opgestart
en een convenant gesloten met
Ondernemersklankbord Nederland.
Het succes is vooral afhankelijk van de
samenwerkingsgerichtheid binnen de
sector”, aldus Van Rooij.

Marathon voor
Reumafonds
Slender You Fit uit Horst organiseert op vrijdag 3 oktober van 08.30 tot
20.30 uur een marathon voor het Reumafonds. Bezoekers kunnen verschillende sporten proberen. Ze kunnen op 3 oktober voor een klein bedrag
komen sporten. De opbrengst gaat naar het Reumafonds. Iedereen kan
binnenlopen, wie wil sporten dient vooraf een afspraak te maken.

LLTB-voorzitter Elly Roebroek, gedeputeerde Patrick van der Broeck
en Kees van Rooij zetten zich in voor de tuinbouw
“Door middel van de Versnellings
agenda zullen tuinders en boeren
in Limburg ondersteuning op maat
ontvangen bij van financiële, bedrijfseconomische en sociale vraagstukken.
Daarnaast zullen we samen kijken waar
onnodige regelgeving in de weg zit”,

laat Mertens desgevraagd weten.
Expertteams van binnen en buiten
de provincie begeleiden hen hierbij.
Mertens: “Zij zullen hun expertise en
ervaring uitwisselen: ondernemers helpen ondernemers.” Aan burgemeester
Kees van Rooij de taak de teams van

‘aanjagers’ te begeleiden. Vanwaar is
de keuze op hem gevallen? “Van Rooij
heeft eerder al een aantal initiatieven
genomen, waaronder het voorstel tot
samenwerking om de structuur van
de tuinbouw te versterken. Bovendien
is Horst aan de Maas een belangrijke

Mark en Erik Verdellen
Eigenaren TVI Computers

Tijdens de reumamarathon
krijgen bezoekers een waardebon, is
er een loterij en nemen vele Horster
ondernemers deel met een kledingof bloemenhoek en visagie. Sommige
klanten dragen bij door bijvoorbeeld
het bakken van iets lekkers. Het
geheel wordt aangekleed met livemuziek.
Het Reumafonds financiert onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behande-

Mark en Erik
TVI Computers

ling van reuma, geeft voorlichting,
ondersteunt patiëntenverenigingen
en komt op voor de belangen van
mensen met reuma. “Slender You is
bij uitstek geschikt voor mensen met
medische klachten, die veilig aan hun
conditie willen werken. Voor veel
mensen met beweegklachten verlicht
slenderen ook de pijn. Het gebeurt
onder professionele en individuele
begeleiding”, aldus Trix Peeters van
Slender You Fit.
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Van je passie je beroep maken
Een passie voor outdoor was de aanleiding voor Sandra (46) en John Schoeber (43) uit Horst om een winkel
gericht op outdoor-artikelen te begonnen. Na lange tijd een glastuinbouwbedrijf te hebben gehad en voor een
baas te hebben gewerkt, besloten ze in 2010 om zich te richten op outdoor-artikelen. Eerst lanceerden ze een
webshop onder de naam Varg Outdoor en sinds maart hebben ze een fysieke winkel. Ze maakten van hun passie
hun beroep.

uit. Je hebt niet veel nodig. Het is van
belang dat je de goede spullen
meeneemt. De hoeveelheid spullen die
je meeneemt, is natuurlijk afhankelijk
van de faciliteiten die ergens zijn.
Als we op vakantie zijn, nemen we ook
altijd een driepoot mee. Hier kun je
boven een kampvuur op koken.”

Alles in de winkel
zelf getest
Elk product dat bij het duo in de
winkel ligt, is dan ook door henzelf
getest. John vertelt: “We zijn een soort
ervaringsdeskundigen geworden.
De mensen die bij ons in de winkel
komen, zijn vaak ook echte natuurliefhebbers. Die hebben bijvoorbeeld een
drukke baan en willen in het weekend
even tot rust komen. Zij gaan dan met
zo min mogelijk spullen op pad.”
De producten die het stel verkoopt,
zijn Scandinavisch. “Daar wordt
het buitenleven echt beleefd. Men
kampeert daar in de zomer en in de
winter. Zelf vind ik dat we te weinig
naar de Scandinavische landen gaan”,

John vertelt hoe het idee voor de
winkel in 2010 is ontstaan: “Het
ontstond aan de keukentafel. Onze

passie voor outdoor gaat al ver terug.
Als kind vond ik het al heerlijk om
buiten te zijn. Sandra heeft dat ook

nooit geschuwd.” Sandra vult aan: “Het
is echt heel relaxt om buiten te zijn in
de natuur. Mijn telefoon gaat dan ook

Forse toename woningverkopen, lichte prijsstijging
Door: Frank van Maaswaal, accountmanager Private Banking
Het herstel van de Nederlandse koopwoningmarkt zet door. Medio 2013
heeft de markt de bodem bereikt, zowel qua prijsniveau als qua aantal
verkopen. Sindsdien steeg het aantal woningverkopen fors en nam de
woningprijs licht toe.

Hypotheekrente historisch laag
De hypotheekschuld is in 2013
gedaald en zal in 2014 niet of nauwelijks
stijgen, ondanks een toename van de
nieuwe verstrekkingen. De hypotheekrente is sinds medio 2011 fors gedaald.
De tarieven met een rentevaste periode
tot tien jaar zijn zelfs historisch laag en
wij verwachten dit jaar geen sterke
stijging. Een dalende rente is niet alleen
gunstig voor starters en doorstromers op
de woningmarkt, maar ook voor

Het hele gezin is betrokken bij de
zaak. John: “We doen dit als gezin. Tim
(16) staat ook vaak in de winkel. Als
Sandra of ik naar een beurs moeten,
dan springt Tim bij. Hij helpt hier veel
mee. Onze jongste, Jai (9), vertelt aan
leeftijdsgenootjes met welke spullen
je vuur kan maken als we op beurzen
staan. Ze moeten helemaal niks, maar
helpen graag mee. Daar kan ik zo van
genieten.”

Broodfonds Meerlo
opgericht
Het Broodfonds Drieluik is een
arbeidsongeschiktheidsvoorziening
voor en door ondernemers die wonen
of werken in de gemeentes Horst aan
de Maas, Venray of Bergen. Voorzitter

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

verdere toename van de dynamiek op de
woningmarkt. Doordat de woningprijs en
de hypotheekrente naar verwachting niet
snel zullen stijgen, blijft de betaalbaarheid goed. Ook zal het reëel beschikbare
inkomen per huishouden verder
toenemen, samen met de werkgelegenheid. Daarnaast is de verwachting dat het
vertrouwen in de woningmarkt blijft
toenemen, gezien de lichte prijsstijgingen
sinds medio 2013.

We doen dit
als gezin

In Meerlo vond op vrijdag 19 september de oprichtingsvergadering
van Broodfonds Drieluik plaats. Zo’n 24 ondernemers kwamen bij elkaar
in zaal ’t Brugeind om het broodfonds officieel op te richten.

Oh, zit dat zo!

Het aantal verkopen van bestaande koopwoningen nam met 10 procent
toe in vergelijking met het 1e kwartaal
2014. Deze toename was iets sterker
dan wij hadden verwacht.
Consumenten vinden het nu een
gunstiger moment dan in de afgelopen
jaren om actief te worden op de
woningmarkt. Dat geldt ook voor
consumenten die hun verhuisplannen
tijdens de crisis uitstelden. De dalende
hypotheekrente en het toegenomen
vertrouwen leveren hieraan een
belangrijke bijdrage. Voor heel 2014
verwachten wij daarom een toename
van het aantal aan- en verkopen van
woningen naar 135.000 tot 145.000,
een forse verbetering ten opzichte van
de 110.094 in 2013. Daarnaast
voorzien wij voor 2014 een gemiddelde prijsstijging van 0,5 tot 1,5
procent ten opzichte van 2013.
In 2015 zal de economie verder
aantrekken. Wij voorzien dan ook een

lacht John. Het leukste aan het hebben
van een eigen winkel vindt het stel
de gedeelde passie. Sandra vertelt:
“De verhalen die mensen je vertellen,
dat maakt het zo leuk. Ik vind het leuk
om die verhalen te horen. Je deelt
een passie met elkaar.” “Als mensen
langskomen, dan drinken ze ook een
kopje koffie met ons, dan zit je zo
twee uur te praten met elkaar”, vult
John haar aan. Het koppel heeft een
aantal goede vrienden en kennissen
overgehouden aan hun werk.

woningbezitters bij wie de
rentevaste periode binnenkort afloopt.
De ontwikkeling van de hypotheekrente
ondersteunt de toename van de
verkopen en de voorzichtige prijsstijging in 2014 en 2015.
Extra aflossen?
Ja, dat kan voordelig zijn. Door de
lage spaarrentes adviseren wij onze
klanten kritisch te kijken of het
verstandig is om de huidige hypotheek
af te lossen.
Bron: KEO Rabobank

www.rabobank.nl/horstvenray

Anita Goumans en penningmeester
Pieter-Jan Camps tekenden tijdens de
vergadering de benodigde papieren,
zodat de ondernemers per 1 oktober
officieel lid zijn van de vereniging.

Chocolade van Tim
bij Bloem & Decor
Bloem & Decor in Sevenum start vanaf maandag 29 september met
de verkoop van bonbons onder de naam Chocolade van Tim.
Het nieuwe onderdeel van de
winkel krijgt de naam Chocolade van
Tim, de winkel zelf behoudt haar
eigen naam. Bloem & Decor is voor
deze uitbreiding geheel opnieuw
ingedeeld en heeft een chocolade
vitrine toegevoegd aan het interieur.
Klanten kunnen hier zelf de chocolade

uitzoeken en laten verpakken.
Tim Neven van Bloem & Decor:
“Ik heb gekozen om mijn eigen naam
te gebruiken voor dit nieuwe onderdeel. Veel mensen kennen mijn naam
hier in Sevenum en door de kleine
oppervlakte van de winkel vind ik een
persoonlijke naam belangrijk.”

Hulp aan huis
Limburg van start
Hulp aan huis Limburg biedt vanaf 1 oktober hulp in de huishouding
of ondersteuning bij mantelzorg. Het bemiddelingsbureau slaat een brug
tussen klant en dienstverlener in de regio Horst aan de Maas en net
daarbuiten.
Ans Gommans richtte Hulp aan
huis Limburg op, na jarenlange
ervaring in de dienst- en zorgverlenende sector. Hulp in de huishouding
wordt geboden aan mensen die door
omstandigheden hulp nodig hebben,
maar ook voor wie graag meer tijd
overhoudt voor zichzelf of het gezin.
Ook mensen die de zorg hebben

voor een hulpbehoevend persoon
kunnen voor ondersteuning aankloppen bij Hulp aan huis Limburg.
“Mantelzorgers staan vaak voor een
zware taak. Het is fijn, en soms noodzakelijk, om af en toe die zorg uit
handen te kunnen geven. Wij zoeken
voor deze mensen een geschikte
ondersteuner”, aldus Gommans.
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Lifestylebeurs Hiltho 2014

Retailpark in Kasteelse Bossen Horst
De deuren van de Hiltho in Horst gaan van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 oktober weer open. Zes dagen lang kunnen bezoekers zich laten inspireren, informeren en vermaken op de
grootste lifestylebeurs van Zuid-Nederland. Het paviljoencomplex wordt dit jaar ingevuld door een recordaantal van bijna vierhonderd deelnemende bedrijven.
Het deelnemersveld in dit tijdelijke
retailpark varieert van lokale bedrijven
op het gebied van huis en interieur,
bouw en verbouw, tuin en buitenleven
tot woondecoraties, eten en genieten,
live-televisie en -radio, vakantie en
vrije tijd, mode en accessoires,
opleidingen, huishoudelijke artikelen,

gezondheid, projectinrichting en
automatisering, auto’s en (elektrische)
bedrijfswagens, dienstverlening en
advies en tot persoonlijke verzorging.
Ook overheidsinstellingen zoals
gemeente Horst aan de Maas, de politie
en de brandweer presenteren zich op de
Hiltho. Bezoekers kunnen kijken,

proeven en proberen en zich laten
inspireren door woon- en interieurtrends
en -adviezen. Zij kunnen deelnemen aan
workshops of een kookdemonstratie,
hun gezondheid laten testen of genieten
van het entertainmentprogramma en
een hapje eten op één van de terrassen.
Ook zijn er speciale beursaanbiedingen

en koopjes te vinden. De Hiltho heeft
een beursrestaurant met een entertainmentprogramma, waar iedere beursdag
wordt afgesloten met optredens van
lokaal bekende bands en artiesten. Voor
de kinderen is er een springkussen en
zijn er workshops. Op zaterdag-,
zondag- en woensdagmiddag zijn er

Dosers Starter van het
Kwartaal

speciale kinderprogramma’s.
De organisatie verwacht ruim
50.000 bezoekers te mogen ontvangen. De Hiltho is dagelijks van 13.30
tot 22.30 uur te bezoeken. Het
entertainment duurt tot 24.00 uur.
De beurs is op zondag van 11.00 tot
18.00 uur open.

Bouw en hout
in goede handen!

Dosers uit Lottum, een bedrijf in waterbehandeling voor de agrarische sector, is Starter van het derde Kwartaal
van 2014 geworden. Het initiatief voor deze prijs komt van gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het
Venrays Ondernemers Platform.

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Crist Coppens
Japanse biefstukreepjes
400 gram €6,95

geldig t/m zaterdag
27 september 2014

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram gebraden gehakt en
100 gram cervelaatworst samen €2,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Dosers is gespecialiseerd in
doseertechnieken en waterbehandeling in de agrarische sector. Het bedrijf
levert doseerpompen voor toevoeging
aan het drinkwater, watermeters en
verkoopt alles wat met waterzuivering
te maken heeft. Eigenaren Niek van

Lin en Marco Keursten waren zelf al
jarenlang werkzaam in deze sector in
loondienst, maar zetten uiteindelijk de
stap naar een eigen bedrijf. Ze proberen
de nieuwste technieken in hun aanbod
te verwerken. Wethouder Loonen van
Venray: “We hebben voor Dosers geko-

zen, omdat we denken dat zij op een
slimme manier in staat zijn een innovatief product op de markt te zetten en
zo een bloeiend bedrijf op te bouwen.”
Dosers maakt nu bovendien kans om
Starter van het Jaar te worden en een
prijs van 10.000 euro te winnen.

Munckhof neemt
Verstraaten Personen
vervoer over
Vervoersbedrijf Munckhof neemt per 1 oktober Verstraaten Personenvervoer BV uit Venray over. Het zakelijk
personenvervoer, waarin Verstraaten gespecialiseerd is, opereert voortaan als Munckhof. De koeriersdiensten en het
uitvaartvervoer blijven in handen van Verstraaten.
Munckhof neemt behalve alle
voertuigen van Verstraaten ook
55 van de medewerkers over.
Geert-Jan Verstraaten, directeur van
Verstraaten personenvervoer: “De overname is van belang om de continuïteit
van onze dienstverlening en daarmee
de werkgelegenheid voor het personeel te waarborgen.”
Door de overname van Verstraaten

Personenvervoer wordt het aanbod van
Munckhof uitgebreid en komt de focus
nog meer te liggen op het zakelijke
taxivervoer.
De overname van Verstraaten
Personenvervoer volgt exact een jaar
na de overname van OAD Business
Travel. Beide overnames sluiten aan
op de strategie van Munckhof om het
complete mobiliteitsvraagstuk voor

haar klanten te verzorgen. Tom Roefs,
CEO van Munckhof: “Munckhof verzorgt
vliegtickets, hotelovernachtingen,
vergaderaccommodaties, meetings en
incentives en is nu ook gespecialiseerd
in luchthavenvervoer, VIP-vervoer
en directievervoer. We zijn trots dat
we onze dienstverlening door de
overname naar een nóg hoger plan
kunnen tillen.”

ANDE
AANSTA

www.coppens.keurslager.nl
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Alles onder één dak: dames- en herenmode,
nacht- en ondermode en schoenen

Het najaar
wordt
fantastisch!
Zondag 28 september

zijn wij open van 11.00 - 17.00 uur

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Francis Schroembges
Eigenaar FRANCIS Poetry in Hair and Beauty

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Gefeliciteerd

Francis, hartelijk
gefeliciteerd
met de nominatie .
Heel veel succes!
Kogelstraat 62, He
gelsom
077 398 76 65

BLOEMSIE
RKUNST

www.kogeldist

el.nl

!
Wij feliciteren
Francis Poetry in
Hair en Beauty...

www.dentalsolu

tionsvenlo.nl

Tandtechnisch La

boratorium

Francis,

gefeliciteerd m
et de nominatie
voor de
ondernemerspri
js Horst aan de
Maas 2014

...met de nominatie
voor de ondernem
ersprijs Horst aan
En danken Francis
de Maas 2014.
en haar team voor
de inspirerende sa
menwerking.
Saskia, Els en Te
am Hair Consul
tancy Bussum

Wij feliciteren FR A
N

CIS Poetry in Hair
and Beauty

RONA Bouw en O
nd
Herstraat 40, 5961 erhoud
GK Horst
M: 06 41 34 58 04

Well done
Francis en team
!

schilderwerk • begl
azing • onderhou
d (077) 398 42 20

WIJ FELICITEREN FRANCIS EN TEAM
MET DE NOMINATIE

info@ronabouwen
www.ronabouwenonderhoud.nl
onderhoud.nl
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Maak kennis met de band Thalamus
Thalamus bestaat uit enthousiastelingen die zich richten op psychedelische muziek. Een jaar geleden besloten
de leden van deze band hun passie voor muziek te delen en samen verder te gaan als collectief.

Gitarist Rick Groenen (22) uit America
speelde al eerder met dorpsgenoot
Loek Philipsen (22) in een coverband.
“We spelen al langer samen, maar dat
materiaal van die band hoor ik liever
niet terug”, geeft Loek toe. In deze formatie speelt Loek synthesizer. Bassist
Ruud Ramakers (23) uit Meterik kwam
bij de band nadat hij Rick op straat
tegen het lijf liep.

Documentaire
over hersenen

Zangeres Lotte Spreeuwenberg
(23) uit Melderslo legt uit: “Lennart

(18) is mijn broertje en hij verzorgt
de drums. Onze ouders maakten ook

altijd al muziek. Zo drumt onze vader
en onze moeder zingt en speelt gitaar.”

Achter de naam voor de band zit
een verhaal. Rick kwam met het voorstel om de band Thalamus te noemen.
“Ik keek een documentaire over de hersenen op National Geographic. Toen dit
woord voorbijkwam, dacht ik dat het
wel een goede naam zou kunnen zijn
voor onze band. Het is ook makkelijk te
spellen”, grapt hij. Lotte vult aan: “Een
betere optie hadden we ook niet op dat
moment, dus toen hebben we besloten
de band zo te noemen.”
Normaal gesproken repeteert
de groep een keer per week, maar
het komt ook voor dat ze in een
week vaker bij elkaar zijn. Lotte:
“We hadden pas in een week twee

optredens, repetities en een nummer
opgenomen. In die week zagen we
elkaar vaak. Maar dat ging allemaal
goed, niemand van ons heeft een
ego, we werden hooguit een beetje
melig.” De band heeft inmiddels
al enkele optredens achter de rug.
Lotte: “Veel vrienden en bekenden
zijn komen kijken. Op het podium
staan is toch heel anders dan in een
repetitieruimte of studio. We zijn nu
vooral nog aan het peilen hoe onze
zelfgeschreven nummers worden
gewaardeerd door het publiek.”
Inmiddels hebben ze een demo
klaar, die naar eigen zeggen goed
ontvangen wordt. ”Superleuk, al die
reacties”, vindt Lotte. De demo is
inmiddels op de radio geweest bij
het Eindhovense station Glow. Ook
mogen zij dankzij winst in de Muzikale
Kweekvijver optreden op de Hiltho.
De band heeft nog geen vast doel
om naartoe te werken. Lotte: “Een jaar
hebben we gezocht naar wat we willen
en we zijn zo bij dit genre uitgekomen.
Nu willen we vooral muziek maken
die we mooi vinden. Maar als we toch
mogen dromen, zouden we wel op
Glastonbury willen staan, dat lijkt ons
wel vet.” (Foto: Hilde Spreeuwenberg)

’Ze noemen mij de jonge imker’
Ron Jacobs (12) uit Meterik houdt als een van de weinige van zijn leeftijd zijn eigen bijen. “Ik ken niemand
anders die zo jong begonnen is. Ik vind het wel grappig”, aldus Ron.

een imker uit de buurt, heb ik veel
geleerd. Hij vindt het heel leuk om
mij te helpen”, vertelt Ron. Trots laat
hij zijn gereedschap zien: een hoed
en handschoenen ter bescherming,
een zachte bezem om de bijen weg
te vegen bij het honing slingeren, een
beitel om de raten mee los te maken
en een beroker met speciale tabak
waar de bijen rustig van worden.
De jonge imker legt alles bevlogen
uit. Ook weet hij tot in detail over
het doen en laten van de bijen te
vertellen. Van het bijvoeren met
suikerwater in de winterperiode tot de
bruidsvlucht van de koningin. Om het
overzicht te bewaren, houdt Ron ook
een logboek bij. Zo weet hij precies
wat hij telkens gedaan heeft. “Ik ga er
bijna elke dag wel een kijkje nemen,
maar de kasten maak ik maar eens in
de maand open. De bijen moeten zo
min mogelijk gestoord worden”, legt
Ron uit.

72 potjes honing
Drie jaar geleden kwam Ron
voor het eerst in aanraking met
bijen. “In een natuurpark stonden

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

Bankrekening: 13.25.91.189

een paar bijenkasten. Ik was meteen
enthousiast. Ik heb toen heel veel
boekjes over bijen gelezen. Toen

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
Zie voor aanbod en prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

leibomen
180 cm stam
5 etage
totale hoogte
3.5 meter
van € 69.95

voor €
www.sos-meerlowanssum.nl

we een jaar verder waren, heb ik
een bijenkast gekregen. Nu heb
ik er twee. Van Bert Schattevoet,

“Ik kan nog niet alles zelf doen. Zo
is het heel zwaar om de honingraten
uit de kast te tillen. Ze wegen wel
tien kilogram. Ik mag ook nog
niet alleen bij de bijen zijn. Als je

bijvoorbeeld iets omstoot, kunnen ze
actief worden. Papa helpt me hierbij.
Hij doet best vaak de leuke dingen,
terwijl ik dan bijvoorbeeld Bert moet
bellen”, vertelt Ron. Om de honing
te slingeren, schakelt de jonge imker
hulp van buitenaf in. “Bert heeft een
honingslingerapparaat. Wanneer
we de honingraten daarin stoppen,
belandt de honing via een centrifuge
in een potje. Het is nu drie weken
geleden dat ik voor het laatst honing
geslingerd heb. Ik had 72 potjes
honing”, vertelt hij trots. Wat doet
Ron met al die honing? “Ik vind het
best wel lekker, dus ik eet het vaak
op mijn boterham. Ook verkoop ik
het. De eerste serie is nu op.” Ron laat
zo’n potje zien. Op het etiket prijkt de
naam – ‘De Blije Bij’ – en een logo van
een bij. “Ik wilde mijn imkerij eerst
De Bezige Bij noemen, maar ik vond
De Blije Bij toch iets vrolijker. Samen
met papa heb ik het logo uitgezocht”,
aldus Ron. Wanneer andere imkers
horen dat de honing afkomstig is
van een twaalfjarige imker, reageren
ze enthousiast. “Zelf zijn ze niet zo
vroeg begonnen. Ze noemen mij
ook wel ‘de jonge imker”, sluit Ron
geamuseerd af.

Beukenhaag
€ 0.69

wintergroene
leibomen
van € 146.00

voor € 89.95

Laanbomen
vasteplanten
30-40 %
goedkoper
dan elders

39.95
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

winterviolen,
heide, enz.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.0
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur0 - 18.00 uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.0
0 uur gesloten
bedrijf altijd bereikbaar

E: bleustone@live.nl
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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

Marit van Enckevort
12 jaar
Kronenberg
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Hopelijk ben ik dan fotograaf of doe ik
iets in de paardenwereld. Ik vind het
heel erg leuk om mensen te fotograferen en om met het fototoestel om
te gaan. Paarden vind ik ook heel erg
leuk, daar wil ik later wel iets mee
gaan doen. Dan zou ik bijvoorbeeld in
een manege willen werken of iemand
les willen geven.
Wie is je grootste held?
Enzo Knol, omdat hij hele leuke vlogs
maakt. Hij is grappig en ik vind het
altijd wel leuk om te zien hoe iemand
leeft. Hij leeft met zijn vriendin en hij
gaat altijd leuke dingen doen overdag
en ’s avonds gaat hij minecraften. Ik
ken hem van YouTube, ik kijk iedere
dag filmpjes van hem.

Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Een paard, omdat ik paarden heel
erg leuk vind. Ik zou er graag eentje
willen hebben. Ik heb eerst altijd op
een manegepaard gereden, maar ik
vond de lessen saai omdat het steeds
hetzelfde was. Toen ben ik er vanaf
gegaan. Nu ga ik altijd paardrijden bij
kennissen van ons.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ankie van Grunsven, omdat ze een heel
groot voorbeeld is sinds dat ik paarden
leuk begon te vinden. Ik zou dan heel
graag les willen geven.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Daar hoort een Audi of een Volvo bij,
omdat die auto’s mooi en groot zijn. Ik
vind de vorm en de bouw mooi. Ik zou
gewoon een dikke auto willen.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?

aan Marit
van Enckevort

De activiteiten die er zijn en omdat het
er gezellig is. De wandelvierdaagse
vond ik altijd leuk en ik ging vaak naar
de speeltuinen in Sevenum. Ik zou
graag hier willen blijven wonen, omdat
het een mooie omgeving heeft.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou het aan een goed doel geven,
zoals Kika. Omdat ik het zielig vind voor
die kinderen en mensen. Ook zou ik
een pony kopen en wat geld aan mijn
familie geven.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Lasagne, omdat ik altijd heel veel
opschep als we lasagne eten. Ik weet
eigenlijk niet of ze daar een geheim
ingrediënt voor gebruikt, maar de ijsbergsla en de kaas maken deze lasagne
heel erg lekker.
Leukste feestje ooit?
De klassenfuif, omdat het supergezellig

was. Ik zal ze allemaal heel erg gaan
missen nu ik op de middelbare school
zit. Dat feest zal ik nooit meer vergeten. We vierden het bij iemand in de
kelder, met grote muziekboxen.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Dat ik in een wensput was gevallen
omdat ik er een centje ingooide. Ik
weet eigenlijk niet meer hoe ik daar
terecht kwam. Volgens mij was ik een
rondje aan het fietsen ergens in een
dorp, toen zag ik een wensput en daar
wilde ik een muntje in gooien!
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag, omdat ik dan
cadeautjes krijg en ik samen met
mijn familie ben. Ik vier het altijd
gewoon thuis, met vlaai, taart, chips
en cadeautjes. Ik ben altijd jarig in de
zomer. Als het dan mooi weer is gaan
we buiten zitten, anders zitten we
gewoon binnen.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
In Venlo, omdat daar veel winkels zijn
en daar is het lekker groot. Ik ga iedere
keer als ik kan en mag gaan. Ik houd
heel erg van shoppen, maar alleen als
het voor mezelf is, anders niet. Anders
moet ik heel veel wachten en dat vind
ik niet leuk.
Zon of sneeuw?
Doe mij maar de zon, lekker zwemmen
en ijsjes eten. Sneeuw vind ik ook wel
leuk, maar zon vind ik leuker. In de
zon kan je veel meer gaan doen. In de
sneeuw kan je wel sneeuwballen gaan
gooien, maar daar houd ik niet zo van.
Ik houd niet zo van kou.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, omdat ik
’s ochtends meestal chagrijnig ben.
’s Avonds is het vaak gezellig en ga ik
meestal met iemand afspreken.
Druk of rustig?
Druk, omdat ik niet zo rustig ben. Ik
ben best wel druk, ik kan niet stilzitten
of -staan. Met eten vind ik het al
moeilijk om te stil te zitten, dus dan ga
ik vaak met mijn stoel naar achteren
hangen, maar dat vindt mijn moeder
niet zo leuk.

HORST VERHUUR
feesttenten
party&attractieverhuur
In verband met uitbreiding van werkzaamheden vanuit
onze locaties in Bergen, Wanssum en Ospel zijn wij op zoek naar:

Touringcarchauffeurs m/v
(oproepbasis)

Wij zijn op zoek naar representatieve personen in het bezit
van groot rijbewijs, eventueel aangevuld met een buschauffeursdiploma, die geen moeite hebben met weekend- en nachtwerk.
Sollicitaties kunt u richten aan Leila Dahmani
via mailadres: leila@taxigeerets.nl
Taxi & Touringcar Geerets B.V. Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum
Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Standmeubilair nodig tijdens de Hiltho?

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

Mies
Column
Koekeloeren
Exact twee dagen geleden
begon, volgens astronomische
bepalingen, de herfst. Wat ook
definitief het einde betekent
van het terrasseizoen. Jammer!
Want ik kan met gemak een
middagje zoet zijn met het
eindeloos koekeloeren op
straat.
Wie het geduld heeft om op
een zonovergoten terras, hier in
Horst aan de Maas of in de stad,
een mooi plekje te bemachtigen,
hoeft zich een middag niet te
vervelen. Op het terras wordt de
straat een uitdagend zoekplaatje
en ben je al gauw bezig met het
bepalen van de kwibus van de
dag, de held van het dorp of de
knapste van het plein. Met een
beetje mazzel tref je een stel
gapende ’Meerdallers’ gehuld in
relaxte trainingspakkies en
gewapend met een leger aan
geeloranje fietsen, zie je Piet van
Jan van Mien voorbij fietsen op
een elektrische fiets die ze van
een broer van een oom van een
buurman z’n moeder konden
overkopen en als je helemaal
boft wordt het geheel afgemaakt
met een handjevol
gemeenteraadsleden inclusief de
burgemeester van Horst aan de
Maas zelf.
Mocht dat nog niet genoeg
vermaak zijn, dan voorziet
Bufkes, aan de andere kant van
Horst, voor wat extra
entertainment. Vanuit enkele
terrassen binnen het centrum van
Horst is de parade van puberende
scholieren voor de broodzaak te
zien. Laaghangende tassen, veel
te grote sneakers en strakkerdan-strak skinnybroeken
passeren de revue.
En zo zit ik daar op het terras.
Van een fris Spa’tje rood naar een
witte wijn en een bakje nacho’s.
Heel snel maak ik namelijk geen
aanstalten om te gaan. Nee, ik
kijk wel uit. De tocht tussen alle
tafeltjes en stoeltjes op weg naar
mijn fiets stel ik het liefst zo lang
mogelijk uit. Want zo’n dagje
mensen kijken heeft één heel
gevaarlijk nadeel: zo dadelijk
kijkt iedereen op precies
diezelfde manier naar jou.
Mies
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Korfbalsters
Melderslo winnen
gemakkelijk
Door: korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo speelde
zondag tegen Flamingo’s uit Mariahout. Voor beide ploegen een belangrijke
wedstrijd om wat omhoog te klimmen.
Nadat de Melderslose dames
vorige week een slechte wedstrijd
gespeeld hadden, was het nu van
belang om orde op zaken te stellen.
Na wederom een moeizame start
begon de Merels-motor goed te
draaien. De dames wisten de
wedstrijd steeds verder hun kant op te

trekken. In de rust stonden ze dan ook
al op een vrij royale 7-1 voorsprong.
Na rust gingen ze verder waar ze
geëindigd waren. Ze bleven aan de
lopende band scoren en de Flamingo’s
kwamen alleen in de laatste minuten
nog twee keer tot scoren. De wedstrijd
eindigde in 16-3.

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS

America wint in blessuretijd

SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

Het eerste elftal van AVV America speelde afgelopen week tegen Racing Boys Deurne. In een spannende
wedstrijd besliste Jens Kleuskens in blessuretijd deze wedstrijd tegen de koploper in de zesde klasse C door
de 2-1 te scoren. America staat nu samen met Holthees en RKDSO bovenaan. (Foto: Hay Mulders)

GFC’33 doet zichzelf tekort

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

Door: Gerard Schatorjé, GFC
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst scoorde uit de eerste twee competitiewedstrijden maar één punt
na een terechte nederlaag bij kampioenskandidaat Panningen en gelijkspel tegen Sportclub Leeuwen. Na een week
hard trainen waarbij ook het plezier binnen de groep weer terugkwam, togen de manschappen van Grad Xhofleer
vol vertrouwen naar Swalmen.
was er veel balbezit voor GFC. Swalmen
beperkte zich daarbij tot verdedigen.
Met kunst- en vliegwerk wist de
thuisclub het doel schoon te houden,
mede door enkele knappe reddingen
van keeper Youri Schuman. GFC behield
de overhand maar ook na rust waren
de vaak goed uitgespeelde kansen niet
aan hen besteed. Ook na het inbrengen van drie wissels bleef de brilstand
gehandhaafd.
Een van de schaarse counters van
de thuisclub resulteerde in een dubieus
verkregen corner. Door niet resoluut
ingrijpen van de gasten wist Swalmen
geheel tegen de verhouding in de 1-0

te scoren. In het resterende laatste
kwartier probeerde GFC met man en
macht nog minimaal één punt te redden, maar in de afwerking faalden de
withemden jammerlijk.
“We hebben een onnodige nederlaag geleden. Vandaag hebben we als
GFC tot nu toe onze beste wedstrijd van
het seizoen gespeeld, met goed combinatievoetbal, een tiental kansen en een
prima collectief. Het beslissende tikje
ontbrak. Vandaag hebben we als team
zelfvertrouwen getankt, we gaan op de
ingeslagen weg verder. Doelpunten en
punten zullen spoedig volgen”, aldus
strijdvaardige trainer Grad Xhofleer.

Tweede Australische titel

voor Hanssen

Door: Debsports
Horsternaar Joey Hanssen pakte afgelopen weekend voor het tweede jaar op rij de titel op het Australisch
kampioenschap karting. “Hanssen is euforisch. Het was het sterkste seizoen met de grootste namen in het
Australisch kartkampioenschap”, aldus zijn management.
Joey begon het weekend als leider
met 58 punten voorsprong op zijn
concurrent David Sera. Hij wist dat de
vooruitzichten zeer gunstig waren,
maar het kampioenschap is pas binnen
als de vlag gevallen is. Het weekend
begon meteen spannend. De coureurs
moesten zich kwalificeren op een
opdrogende baan. Joey liet een derde
tijd noteren. In heat 1 reed Joey zichzelf
naar een veilige tweede plek. In de
tweede heat waren er enkele crashes.
De Horstenaar viel hierdoor terug naar
een achtste positie. Maar zijn grootste concurrent David Sera schakelde
zichzelf uit, wat betekende dat Joey
zijn voorsprong verder uit kon breiden.

Joey reed in deze heat zichzelf terug
naar een derde positie. Dit betekende
dat hij in de laatste heat op zaterdag
zijn tweede titel in Australië veilig kon
stellen. Bij de eerste acht eindigen zou
voldoende zijn. In de laatste heat op
zaterdag reed Joey naar een tweede
positie en stelde zo zijn kampioenschap
veilig. Op zondag voor de finale races
mocht Joey op poleposition starten.
Joey vertelt: “Het is geweldig om in
Australië te racen. Het publiek en de
organisatie zijn superenthousiast. Dat
geeft je altijd een extra boost tijdens
de races.”
Hanssen geeft aan dat hij twee
geweldige jaren heef gehad in Australië

bij het Shamick Racing-team. “Op zondag vonden de finaleraces plaats. Het
kampioenschap was al binnen dus de
druk was van de ketel, maar ik wilde
perse de twee finaleraces winnen.”
Dat deed Hanssen op zeer overtuigende
door zelfs het baanrecord te verbreken.
In Australië is het nog niet eerder voorgekomen dat een coureur er twee jaar
op rij met het kampioenschap vandoor
gaat. Hanssen zal donderdag terug
keren in Nederland en zich dan meteen
klaarmaken voor de speedway races
in Venray. Hanssen sluit lachtend af:
“Australië was een geweldig avontuur.
Ik ga nu kijken wat er binnen Europa
nog ligt voor mij.”

Professionele mannequins tonen u de
nieuwste Gerry Weber Collectie en geven u
tussen 10.00 en 17.00 uur stylingadviezen.
Alleen tijdens de Gerry Weber Modedag
ontvangt u: een GRATIS LUXE ARMBAND*
en tevens een PASSENDE KETTING*
* bij aankoop van €79,95 aan Gerry Weber artikelen

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

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

LEKKER! VAN ONZE EIGEN BAKKER

Halve kersenvlaai met slagroom

Brood- en
Banketbakkerij

www.plushorst.nl
Lucassen

5.69

3.99
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

geldig van 22 t/m 27 september 2014

Vanaf het eerste fluitsignaal werd
duidelijk dat GFC’33 met drie punten
huiswaarts wilde keren. Swalmen werd
direct vastgezet op eigen helft en de
meegereisde toeschouwers zagen een
‘herkenbaar GFC’. Met fris aanvallend
en verzorgd voetbal combineerde de
Grubbenvorstenaren er naar hartenlust
op los. Kansen werden volop gecreëerd
maar het vizier stond bij de spitsen
van GFC nog niet op scherp. Swalmen
was niet bij machte iets terug te doen.
Zodoende werd 0-0 als ruststand
genoteerd.
De tweede helft leek een kopie van
de eerste helft te worden. Wederom
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Tennisclub Broekhuizen bestaat 40 jaar
Het 40-jarig jubileum van tennisclub Broekhuizen wordt op zaterdag 27 gevierd. Die dag worden ook de twee
nieuwe tennisbanen, die afgelopen zomer zijn aangelegd, officieel in gebruik genomen.

Schatorjé. “In die tijd was er in een dorp
gewoon nog niet zoveel te doen. Er was
vaak een voetbalclub en een fanfare,
en meer niet. Een aantal mensen hier
hebben toen het initiatief genomen en
een tennisclub opgericht.” Eerst werd
er getennist op een betonnen baan,
maar deze werd al snel ingeruild voor
een baan van gravel. De betonnen baan
doet tegenwoordig dienst als skatebaan.
In 1975 werd het park De Slagakkers
in gebruik genomen. Schatorjé: “In de
beginjaren van de club was er ontzettend veel animo, meer dan tweehonderd leden waren er toen. Tegenwoordig
hebben we zo’n 105 leden, nog steeds
een heel mooi aantal.”

Toegankelijke sport

Geert Schatorjé tijdens een dubbelwedstrijd
Iedere zondagochtend wordt er
bij TC Broekhuizen door een groepje
mannen getennist. Van 09.00 tot 10.30
uur staan Jan Geurts, Egbert Hulshof,

Frans Scheepers, Manfred Holthausen
en Geert Schatorjé op de baan. “Iedere
week, behalve als het regent of
sneeuwt”, aldus Manfred Holthausen.

Allemaal zijn zij lid van de tennisclub die dit jaar veertig jaar bestaat.
TC Broekhuizen werd in 1974 opgericht,
vertelt huidige penningmeester Geert

Tennisclub Broekhuizen kent drie
competitieteams. De rest van de
leden speelt voornamelijk recreatief.
Schatorjé: “De meeste leden komen
gewoon af en toe lekker tennissen. Het
voordeel van deze club is dat iedereen in de buurt woont. Je kunt dus
gewoon je op fiets springen en dan
ben je zo hier. Verder is tennis een hele
toegankelijke sport. Je hebt eigenlijk
alleen een racket en sportkleren nodig
en je kunt al beginnen. En het is een
sociale sport, je bent altijd met anderen
bezig.”
Bijna alle leden van de tennisclub komen in groepjes, zoals die van

Schatorjé, tennissen. “Jongens, hoe
lang tennissen wij al samen?” vraagt
hij aan de rest. Al meer dan tien jaar,
schatten zij. Schatorjé vervolgt: “Met
een vast groepje is het toch het gemakkelijkst. Wij spelen ook echt recreatief,
puur voor het plezier. En voor de beweging natuurlijk, dat is ook belangrijk.”
Dat de tennisclub een rijke geschiedenis heeft, blijkt ook uit het feit dat er
op hun website een heuse kroniek te
vinden is over de club, geschreven door
voormalig voorzitter Hein van Huet.
Een van de anekdotes uit deze kroniek
gaat over de wedstrijd uit 1987 tussen
‘Jan van ’t Vat’ en ‘Piet van ’t Verken’
en hun echtgenotes. Jan Hendrix en
Piet Bovee hadden elkaar bij een glas
bier uitgedaagd tot een gemengd
dubbelwedstrijd, waarbij Jan in geval
van verlies een vat bier en Piet een
speenvarken zou schenken. Na een
wedstrijd met veel gedoe en gekibbel,
is deze uiteindelijk onbeslist geëindigd.
Het grote voordeel voor de club was
dat ’s avonds zowel het varkentje als
het bier verorberd kon worden.
Op 27 september wordt het
jubileum gevierd voor leden en oudleden vanaf 14.00 uur. Allereerst is er
een jubileumtoernooi en aansluitend
een feestavond. Ook de twee nieuwe
kunstgrasbanen, die al enige weken
in gebruik zijn, zullen dan officieel in
gebruik worden genomen.

weergaloze rootsmuziek
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AUTOSCHADE HORST WORDT
MUNCKHOF SERVICE CENTER
UITBREIDING VAN ONS DIENSTENPAKKET!
SPUITEN • STRALEN EN SCHOOPEREN • SCHADEHERSTEL
BELETTEREN • VELGEN CONSERVEREN •
Al
ja
50 ar uw
betrouwbare
specialist!

UITDUIKEN ZONDER SPUITEN
voor meer informatie kijk op
www.munckhofservicecenter.nl

Handelstraat 9, Horst

077 397 8600

Even vrijaf…

informatiemarkt over vervangende zorg

Het Steunpunt Mantelzorg Synthese organiseert op zaterdag
27 september van 10.00 tot 12.30 uur een informatiemarkt over
vervangende zorg in ’t Gasthoês in Horst.

Iedereen is van harte welkom in de grote zaal van
’t Gasthoês! De toegang is gratis. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Synthese, telefoon: (077) 397 85 00.
De volgende organisaties zullen zich presenteren:
• Logeerhuis Kapstok
• M-Alert
• Hulp bij dementie
• Samen Uitbus
• Gasterij de Bergerbaan
• Gooiendaag
• Alzheimercafé
• Gemeente Horst a/d Maas

• WMO
• De Maaltijdservice
• Proteion Thuis
• Naoberzorgpunt Meerlo
• SGL
• Synthese
• Vincent van Gogh
• Zorgboerderij Wienes

info@munckhofservicecenter.nl
Zorgen voor elkaar dat doen we samen!

• Vrijwillige Palliatieve
Thuiszorg Noord-Limburg
• De Zorgondersteuner/
Proteion Welzijn
• ‘Kom Erbij’
Dorpsdag voorziening
• Klus- en Hulpdienst
Grubbenvorst
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Leunen verslaat
Melderslo
Door: Ger Spreeuwenberg, RSKV Melderslo
Op bezoek bij Leunen liep het eerste elftal van RKSV Melderslo tegen
haar eerste nederlaag van het seizoen aan. Melderslo startte zonder de
geblesseerde Dennis Gubbels en Stan van de Pas, die op vakantie was.
Leunen had nog wat goed te
maken na het dramatisch verlies in de
laatste promotie-/degradatiewedstrijd
en kwam voortvarend uit de startblokken. Enkele kleine kansen volgden al
snel. Melderslo kwam niet verder dan
enkele counters die bleven steken in
de eindpass. Gaandeweg de eerste
helft nam Melderslo het initiatief over,
wat Leunen vooral met hard spel
beantwoordde. In de 40e minuut
onderschepte Mark van de Munckhof
de bal op het middenveld en speelde
Bart Verheijen aan. Deze stuurde Rob
Driessen met een steekbal weg. Oog
in oog met de doelman haalde Rob
verwoestend uit, maar de bal kwam
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Razendsnelle wedstrijd

SVEB verliest van EWC
Door: Leo Lijnders, SVEB
Scheidsrechter Kezer uit Loosbroek heeft er zin in en geeft het eerste fluitsignaal twee minuten voor half drie.
De gasten, EWC’46 uit Well, komen fel uit de startblokken en zorgen vrijwel meteen voor gevaar voor het doel van
keeper Caspar Lijnders van het eerste elftal van SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

tegen de lat. In blessuretijd van de
eerste helft kreeg Bart Verheijen nog
een kans, hij schoot net naast. De
tweede helft begon ongelukkig voor
Melderslo. Na een corner van Leunen
volgde getwijfel en een misser,
waarna de spits van Leunen de bal
simpel kon binnenlopen. Na dit
tegendoelpunt was Melderslo lange
tijd van slag en onmachtig iets terug
te doen.Met twee verse krachten en
het doorschuiven van een verdediger
probeerde trainer Van Oudenhoven
nog minimaal een punt redden.
Leunen, dat vooral feller en in
sommige gevallen ook gemener
speelde, liet het niet zover komen.

Hovoc-heren winnen
eerste wedstrijd
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De eerste wedstrijden van het nieuwe Nevobo-volleybalseizoen
stonden zaterdag 20 september op het programma. Het eerste herenteam
van Hovoc begon de competitie in de eerste klasse met een 4-0 winst
tegen Landgraaf. De dames hadden het moeilijker en moesten het voor
thuispubliek afleggen tegen het Brabantse St. Anthonis (0-4).
Het lukte Hovoc DS1, dat ook in
het seizoen 2014/2015 in de derde
divisie acteert, niet om de hooggespannen verwachting waar te
maken. De Horster dames leken in het
openingsbedrijf té graag te willen (1425). Pas in de tweede set lukte het
Hovoc haar eigen spelletje te spelen,
maar de puntenachterstand kon mede
door een te hoge eigen foutenlast
niet ingelopen worden (21-25). De
derde set leverde eenzelfde beeld
op (19-25), maar in de slotfase van
de wedstrijd kwam de vechtersmentaliteit van Horst bovendrijven. Het
mocht echter niet baten en via 19-25
ging ook de laatste set naar Somas/
Activia DS1. Het eerste herenteam van

Hovoc stond in de Dendron-sporthal
tegenover VC Landgraaf HS2. De
opdracht van coach Bob Soberjé aan
zijn mannen was duidelijk: “Houd je
bij het eigen niveau en speel met plezier en overtuiging.” Dat was in alle
sets duidelijk te zien. De Horster heren
hadden plezier en Landgraaf bleef tot
de tien punten gelijk opgaan, maar
daarna trok Hovoc een sprint die pas
bij de 25 stopte. Nieuwkomer Ruud
Meijers liet zien dat hij zijn plaats in
het zestal had verdiend. Ook serviceseries van Bart Neervoort en Tom
Weijs zorgden in de eerste twee sets
voor de grote verschillen. Via 25-16,
25-15, 25-19 en 25-18 liep Hovoc HS1
met vijf punten in de zak het veld af.

SV Oxalis maakt
vuist tegen ROKA
Door: SV Oxalis
De Senioren 1 van SV Oxalis zijn de veldcompetitie goed gestart. Na
twee gewonnen wedstrijden en een gelijkspel trof de ploeg afgelopen
zondag Roka uit Beesel.
De Horster ploeg, uitkomende in
de eerste klasse van het dameskorfbal, hanteerde in de wedstrijd tegen
Roka een hoog tempo en overliep
de Beeselse ploeg hiermee compleet. Vanaf het eerste fluitsignaal
had SV Oxalis het heft in handen.
Na een openingstreffer in de eerste
minuut werd het initiatief niet meer
weggegeven. De ploeg uit Beesel
kon nog aanhaken tot 3-3, maar kon
daarna alleen nog de schade zo klein
mogelijk houden. Met een ruststand
van 4-8 ging SV Oxalis genieten van
de thee. In de rust werd er nog even

gevraagd om de druk op de ketel te
houden en wat meer rust te pakken
bij het schot. De tweede helft toonde
een wedstrijd waar de SV Oxalisdames in alles een maatje te groot
waren voor Roka. Het ene doelpunt
was nog mooier dan het andere,
de acties werden goed uitgespeeld
en de verdediging deed haar werk
uitmuntend. Toen Roka uit haar lijden
werd verlost door het eindsignaal,
stond de teller op 9-15. De ploeg
speelde als een collectief en iedereen
pikte wel een of meerdere doelpuntjes mee.

Machiel van Helden aan de bal (Foto: Thijs Janssen)
EWC krijgt in de 12e minuut zijn
eerste hoekschop. Middenvelder Marijn
Arts verzilvert deze met een strak
schot in de korte hoek, 0-1. Aanvaller
Mimoun Akrom gaat in de 24e minuut
met veel misbaar tegen de grond in
het zestienmetergebied, maar wordt
afgefloten voor buitenspel. Uit de
razendsnelle omschakeling, weet Rick
het doel aan de overkant te vinden,
1-1. Het spel gaat razendsnel. Er worden pittige duels uitgevochten, maar
de routiniers van EWC krijgen steeds
meer overwicht. Joep Verheijen wordt
even zoek gespeeld door aanvaller

Tomas van Ham die Ruud Klabbers vrij
voor het doel zet en Caspar kansloos
laat, 1-2. In de 39e minuut trekt EWC
de wedstrijd volledig naar zich toe door
na wat gerommel voor de goal de bal
net over de doellijn te tikken, 1-3 door
Thomas van Ham. Ook de tweede helft
begint te vroeg, maar dat kan Giel
Seuren niet deren als hij direct drie
spelers uitkapt en via de paal scoort,
2-3. De spelers van EWC laten zich echter niet van de wijs brengen en gaan
verder met het onder druk houden van
SVEB. In de 54e minuut zorgt routinier
Koen Stevens voor een veilige marge

van twee doelpunten, 2-4. In de 65e
minuut gaat de wedstrijd definitief op
slot door een schot dat in de rebound
door Mimoun Akrom binnengeschoten
wordt, 2-5. De spaarzame uitbraken
van SVEB brengen de defensie van EWC
niet meer in de problemen. In de 85e
minuut scoort Machiel van Helden met
een afstandsschot nog 3-5. Tegen het
einde krijgt EWC-speler Ruud Klabbers
een rode kaart na een overtreding op
Giel Seuren. SVEB zet nog maar eens
een keer aan tegen tien man, maar dit
leidt niet meer tot noemenswaardige
kansen.

Meterik behaalt
overwinning op SVOC
Door: RKSV Meterik
Gedurende de hele wedstrijd was het eerste elftal van RKSV Meterik de beter voetballende ploeg. SVOC uit Oirlo
en Castenray speelde met veel inzet en probeerde met sporadische uitvallen tot scoren te komen. Dankzij de
medewerking van de scheidsrechter en twijfelend optreden van de Meterik-verdediging hadden ze daarmee in de
eerste helft succes en leek de overwinning al binnen.
Op een door het lange gras moeilijker bespeelbaar veld, zette Meterik
SVOC vanaf het begin onder druk, maar
de combinaties werden vaak te ver
doorgevoerd, waardoor er steeds weer
een SVOC-verdediger in kon grijpen en
zij ruimte kregen om te counteren.
Huub Kleuskens gaf met zijn eerste
rush over de vleugel een goede voorzet, maar de bal ging via een verdediger tot corner. Dirk forceerde vervolgens een doorbraak en werd onderuit
gehaald. Hij kreeg een vrije trap op de
rand van het zestienmetergebied. De
vrije trap werd genomen door Quincy

Rubie, maar raakte de muur.
Na bijna een half uur brandde de
wedstrijd pas echt los. SVOC zette spits
Giel Hellegers vrij voor keeper Stefan
Bouten. Deze was kansloos. De Meterikgrensrechter constateerde buitenspel,
maar de scheidsrechter kende de 1-0
toch toe. Vervolgens gaf Meterik twee
keer te veel ruimte weg en scoorde
Giel Hellegers uit identieke situaties
beheerst 0-2 en de 0-3.
Na de thee ging Meterik met veel
inzet en flair van start en kon Lars
Jacobs na een fout van de keeper al
na drie minuten 3-1 scoren. Meterik

gaf verdedigend niets meer weg maar
werd pas weer gevaarlijk nadat Boi
Geurts en A-spelers Bart Houben en Dré
Peeters werden ingebracht. SVOC kwam
meer onder druk te staan.
Pas in de laatste 10 minuten werd
Meterik beloond voor zijn inzet. Boi
Geurts schoot de 3-2 binnen na goed
voorbereidend werk van Dirk van Rengs
en even later kapte Dirk de verdediging
uit en schoot resoluut de gelijkmaker
binnen. Uiteindelijk was het man van
de wedstrijd Huub Kleuskens, die na
een formidabele rush de beslissende
voorzet gaf waaruit Boi 3-4 scoorde.
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Hockeydames kansloos in Valkenswaard
Door: Hockey Club Horst
Na de gemakkelijk gewonnen wedstrijd van vorige week kregen de dames van het eerste team van Hockey Club Horst zondag in Valkenswaard een tegenstander van een heel ander
kaliber. HOD was vorig jaar gedegradeerd uit de tweede klasse, maar heeft een snelle terugkeer voor ogen.
De Horster hockeysters moesten
spelen op een waterveld, waarop de
bal aanzienlijk meer stuitert dan op
de velden waar ze aan gewend zijn.
HOD maakte al vanaf het begin haar
bedoelingen duidelijk. De ploeg zette
meteen druk op de verdediging en
dekte kort op het middenveld.
De Horster dames hadden vaak
wat meer tijd nodig hadden om de

ballen te controleren op het lastige
veld, wat ertoe leidde dat ze maar
moeilijk onder de druk uit konden
komen. Toch konden ze ook de hand
in eigen boezem steken toen ze na
10 minuten al met 2-0 achterstonden.
Onnodig balverlies en een dekkingsfout
hielpen HOD in het zadel.
Anderzijds hadden ze deze fouten
ook tegen andere tegenstanders uit

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

de klasse kunnen maken, zonder dat
deze zo genadeloos afgestraft zouden
worden. Toen na een kwartier de 3-0
viel, moest score-technisch misschien
voor een afstraffing gevreesd worden,
maar in het veld was het zeker niet
zo dat ze volkomen zoek gespeeld
werden.
Hoewel HOD de betere ploeg was,
bleef het Horster team werken en stond

vrijwel iedereen in alle linies goed te
hockeyen. Toen ze even voor rust de
3-1 scoorden, zag de hockeywereld
er dan ook weer een beetje beter uit.
Na rust veranderde weinig: HOD hield
de regie in handen en kreeg ook de
betere kansen. De hockeysters uit Horst
kwamen op hun beurt nog een keer of
drie erg dicht bij een goal. Dat HOD in
de tweede helft niet vaker dan twee

keer scoorde, was ook te danken aan
een prima keepende Mieke Versleijen
en haar assistente Vicky Lamers, die
tot twee keer toe een bal van de lijn
wist te halen.
Al met al een volkomen terechte
nederlaag waar de dames echter
niet al te zwaar aan tillen, omdat zij
verwachten tegen de aanstaande
kampioen gespeeld te hebben.

Van Leuven racet
in Supersport-klassen
Door: Stichting Van Leuven Racing
Het G&S-team met motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen kwam afgelopen weekend uit op het TT-circuit
van Assen tijdens het British Superbike (BSB)-weekend. Het was voor het eerst dat het BSB naar Assen kwam en het
trok meteen 25.000 bezoekers.

Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Superdeals:

Wagner Big Pizza
Alle soorten 3 dozen

7,95

Page Toiletpapier

3 voor 5,00

3 pakken Original 8 rollen of
Kussenzacht 6 rollen

7,47

3 voor 5,00

Geldig van wo 24 sept t/m di 30 sept 2014

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Slender You Fit
Vrijdag 3 oktober
van 08:30 - 20:30 uur

Kevin en zijn fanclub. (Foto Hans Waidijk)
Dit weekend waren ook het
fanclubweekend en de sponsor- en
fanclubdag. Kevin kwam uit in het
Open Nederlands Kampioenschap
Supersport 600 en in de British
Supersport-klasse. Beide wedstrijden
telden niet mee voor Kevin zijn
eigen kampioenschap maar waren
vooral bedoeld om in Nederland zijn
kwaliteiten te kunnen tonen.

Kevin nam deel met zijn Superstock
600-motor. Hij kwam wel wat pk’s
tekort op de concurrentie en moest
dit compenseren met het opzoeken
van slipstreams en laat remmen. De
gasten kregen twee superspannende
wedstrijden voorgeschoteld waarin
Kevin twee keer voor de derde plek
kon strijden.
In het ONK Supersport miste hij

het podium op een honderdste en
ook in de British Supersport-wedstrijd
scheelde het maar een halve seconde
op plek drie. Kevin: “Ik heb geknokt en
het maximale uit de motor gehaald. De
motor is gewoon goed in de Stockklasse maar voor de Supersport kom
ik net wat snelheid te kort. Met het
resultaat, een keer vierde en een keer
vijfde, ben ik dan ook heel tevreden.”

REUMAMARATHON Wittenhorst verslaat RVU
na rust
Maak voor €6,- t.b.v. het reumafonds
kennis met de:
• Bewegingsbanken
• Vacutraining
• Infraslim
• Better Belly
• Circuittraining

STEUN HET REUMAFONDS EN MAAK EEN
AFSPRAAK OP 3 OKTOBER EN ...
* Ontvang een Pulzzz waardebon t.w.v. € 8,* Loterij met vele leuke prijzen
* Geniet van de gezelligheid op deze bruisende
dag m.m.v. diverse Horster ondernemers

Weltersweide 1, 5961 EK Horst
voor meer info:

Bel voor een afspraak: tel. 077 3984971

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst reisde voor de tweede achtereenvolgende week naar ZuidLimburg. Nu was RVU uit Meerssen de tegenstander. Vooraf wist men dat dit een moeilijke pot zou worden, ook
gezien de resultaten in het verleden.
Vanaf het eerste fluitsignaal begon
Wittenhorst met goede bedoelingen.
De snelle en goed uitgevoerde
aanvallen leken veel goeds op te
leveren. De beslissende bal kwam
er nog niet. Maar ineens sloeg het
noodlot toe. Na ongeveer een half
uur spelen, schoot een RVU-speler
hard op doel. De scheidsrechter floot
voor penalty wegens vermeend
hands. Maarten Vosselman kende
geen pardon, 1-0. Voor de pauze had
Wittenhorst enkele mogelijkheden om
de stand op 1-1 te zetten, maar de
scherpte ontbrak.

De pauze scheen Wittenhorst goed
gedaan te hebben. De ploeg kwam
fris uit de startblokken. Eerst kwam
Daan Verlijsdonk met een goede
actie, maar de bal verdween net over.
Een tweede grote mogelijkheid was
er voor Lars Blenckers, die de voorzet
van Rob Zanders niet kon afronden.
De druk bleef aanhouden en RVU kon
het niet bijbenen. In de 52e minuut
was het wel raak. Bart Zanders schoot
een afvallende bal uit een hoekschop
beheerst binnen, 1-1.
Wittenhorst kreeg vleugels en
voelde dat er meer in zat. Vijf minuten

later was het dan zover. Na een actie
op rechts door Rob Zanders kwam
de bal zuiver op het hoofd van de
inkomende Lars Blenckers. Die kopte
mooi in, 1-2.
De thuisploeg leek geslagen
en kon de Horstenaren in het
verdere verloop niet verontrusten.
Daarentegen sloeg Witttenhorst weer
genadeloos toe. Uit een voorzet van
Daan Hendriks schoot Lars Blenckers
alle goede bedoelingen van RVU aan
diggelen,1-3. In de slotfase kon Rob
Zanders zijn doelpunt laten noteren en
de eindstand op 1-4 bepalen.
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Liedjesmatinee
Tuutekop
Carnavalsvereniging d’n Tuutekop in Hegelsom houdt op zondag
16 november het jaarlijkse liedjesmatinee. Zowel volwassenen als
kinderen kunnen meedoen met de liedjesavond.
het matinee is gestart en de
carnavalsvereniging is vanaf nu
op zoek naar liedjesschrijvers en
componisten. In totaal mogen
zeventien groepen meedoen aan het
matinee. Voor meer informatie, kijk
op www.tuutekop.nl

Voor het liedjesmatinee
kan jeugd van 10 tot 14 jaar
meedoen en vanaf 15 jaar kunnen
deelnemers zich inschrijven voor
de volwassengroepen. In beide
categorieën kiest een jury één
winnaar. De inschrijving voor

Voorleeslunch in
bieb Horst
In het kader van de Internationale Ouderendag en de start van de
Kinderboekenweek met als thema ‘Feest’ vindt op woensdag 1 oktober
een voorleeslunch plaats in de bibliotheek in Horst.

Najaarskermis in Horst
De najaarskermis in Horst vond afgelopen week plaats. Opa’s, oma’s, pappa’s en mamma’s verkenden
met de kinderen het kermisterrein. De durfals waagden een ritje in de Cyber One of de Flying Jump. De kleinsten hielden het voorlopig nog even bij de oude, vertrouwde draaimolen.

Kinderen van Basisschool De
Doolgaard uit Horst lezen tijdens de
lunch voor aan ouderen van ouderendagbesteding Gooiendaag uit Horst.
Leerbakkerij Ard biedt personen,
die vanwege een beperking niet of

moeilijk deel kunnen nemen aan de
arbeidsmarkt, een dagbesteding in
de bakkerij. Zij verzorgen de lunch.
Voor meer activiteiten tijdens de
Kinderweek bij BiblioNu, kijk op
www.biblionu.nl

Kunstroute door de Peel

Lazy rootsmuziek

De Kunstroute door de Peel vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 september van 11.00 tot 17.00 uur.
Stichting de Peel Natuurlijk organiseert deze route dit jaar voor de derde keer. Tijdens de fietsroute van ongeveer
22 kilometer van Griendtsveen naar Helenaveen laten meer dan twintig kunstenaars hun werk zien.

De Belgische rootsformatie Hush Hush staat zondag 28 september op
het podium van Cambrinus in Horst. De band rond frontman Shaun van
Steen serveert songs met een semi-akoestisch aandoende live-sound.

Op diverse locaties kunnen
bezoekers kennismaken met het werk
van plaatselijke en uitgenodigde
kunstenaars. Op sommige plekken
worden ook demonstraties gegeven.
Het startpunt en de route liggen niet
vast, die kunnen de bezoekers zelf
uitkiezen.
In Griendtsveen presenteren vier

kunstenaars hun werk. Jan Althuizen en
Liduine Jansen maken schilderijen die
in hun ateliers aan de Deurneseweg te
bekijken zijn. Ook beeldhouwwerk van
Harrie Eikemans en glazen en bronzen
beelden van Marij Knapen zijn op de
route te vinden. Na Griendtsveen kan
de bezoeker de kunstroute door de Peel
vervolgen richting Helenaveen.

Onderweg bevindt zich ook kenner
van de Peel en verhalenverteller Wien
van Mullekom, die de bezoekers meeneemt door de Peel met zijn verhalen.
Dit jaar wordt er ook beide dagen een
kunstwerk verloot.
Kijk voor meer informatie op
www.depeelnatuurlijk.nl/
evenementenkalender

Hush Hush wisselde in eerdere
optredens makkelijk tussen warm
getokkel en hartverscheurende blues-,
rock- en folkmuziek. Ze ontwikkelden zich tot een akoestisch collectief
bestaande uit frontman Shaun van
Steen, drummer Sean Dhondt, contrabasspeler Koen de Gendt en gitaristen

Thomas Spiessens en Dave Colman.
Mark Lanegan, Fleet Foxes, Tom
Waits, Dan Auerbach en Neil Young
zijn referenties die bij de Belgen
opkomen. Met hun liedje ’Leave a
light on’ werd de band op YouTube
bijna 40.000 keer bekeken.
Dit optreden begint om 16.00 uur.

PRAKTIJK MICHAIL
Praktijk voor Esthetische Chirurgie

Dti Stititititi 4
5973 PZ tititttttt

Gespecialiseerd
in ooglidcorrecties
Bijna

Bovenoogleden
corrigeren voor

5 jaar
in
Horst
aan d
e
Maas

€695.-

Voor al uwen!
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tegelwerken!
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tititi titi titititititititi tititititi tititi
Cateringservice
titititititititititititititi ptitititiﬀ
(Mtitititititi titititititititititititi
tititititititi
Jolanda
Pouwels
tititititititititititititititititititititi
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titititititititititititititititititiﬀﬀﬀﬀﬀﬀ

06ti53 90 25 44

titifti@titititititititttttttttttttttttttttttttttttttttt

We zien u graag
in onze praktijk
voor een vrijblijvend
consult!

Dr. Angelos en Bianca Michail-Smeets

Westerholtstraat 35, 5961 BH Horst tel. 06-36 28 10 06
www.praktijkmichail.nl www.angelosmichail.nl

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

Klikgebit en Kunstgebit
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
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Parabel nader bekeken

van 29 september t/m 10 oktober gesloten

In het parochiehuis in Sevenum staat op dinsdag 30 september de parabel van de wijngaard en de pachters
centraal. Vanaf 20.00 uur wordt de parabel besproken.
Vaak gebruikt Jezus een parabel
om de mensen iets duidelijk te maken.
Tijdens deze bespreking in het parochiehuis staat het verhaal waarin een
landeigenaar zijn wijngaard verpacht
aan wijnbouwers centraal. Deze wijn-

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

bouwers weigeren echter om hun pacht
te betalen en vermoorden iedereen die
de pacht komt innen. De kracht van een
parabel is dat deze uitdaagt om zelf
te zoeken naar de betekenis van het
verhaal. Iedereen kan dezelfde tekst

lezen, maar toch een andere interpretatie hebben.
Tijdens de bespreking van de
parabel op 30 september worden de
deelnemers uitgenodigd om ook eens
door de bril van een ander te kijken.

Acu-Balance Herdenking bisschop Schraven

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans, Hormonale Balans
Pijnklachten, Roken en Overgewicht

HILTHO Stand G2.21 !!
Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Op zondag 12 oktober wordt om
10.30 uur in een speciale eucharistieviering het lijden en de dood van deze
martelaren ‘gevierd’. Aansluitend kan
men deelnemen aan een lunch en de
jaarlijkse Mgr. Schraven-lezing.
Vanwege hun onverzettelijkheid
bij de verdediging van vluchtelingen
en met name vrouwen, die op hen
een beroep deden om bescherming,
werden deze negen Europese missionarissen om het leven gebracht. Omdat
de kerk van Broekhuizenvorst momenteel wordt verbouwd, vindt de herdenking dit jaar plaats in Broekhuizen.

Er wordt stilgestaan bij de kruisweg
die deze martelaren zijn gegaan. De
bezinningsviering staat in het teken van
beide kruiswegen en wordt mede verzorgd door de Gregoriaanse vrouwenschola Voces Caelestes uit Nijmegen
onder leiding van Hanneke van der
Grinten.
Pater Jeroom Heyndrickx, Scheutist,
oud-directeur van het Verbiest Instituut
van Leuven en kenner van het huidige
China, gaat tijdens de preek in op
de betekenis van de marteldood van
bisschop Schraven en medemartelaren
voor China. De eucharistieviering wordt

mede verzorgd door het Gregoriaanse
mannenkoor Schola Cantorum Sanctus
Michael uit Sittard onder leiding van
dirigent en organist Ad Gijzels.
Na de dienst in de kerk kunnen belangstellenden deelnemen
aan de lunch in het Maaspaviljoen
in Broekhuizen. Na de lunch volgt
rond 13.00 uur de jaarlijkse Mgr.
Schravenlezing in de Nicolaaskerk.
Gastspreker pater Jeroom Heyndrickx
zal hierin uitweiden over de huidige
situatie van de kerk in China.
Kijk voor meer informatie op
www.mgrschraven.nl
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De jaarlijkse herdenking van de in 1937 in China omgekomen bisschop Frans Schraven en zijn acht lotgenoten
vindt plaats op donderdag 9 oktober om 20.00 uur in de parochiekerk van Broekhuizen.

r

Leden van het Dionysos-gilde geven zondagmiddag 28 september een demonstratie appelsap maken in
museum De Locht in Melderslo.

FAUTEUILS

Nadat de appels zijn gewassen
gaan ze in een snijmachine waarin
ze tot pulp worden gemalen. Met
een speciale machine wordt deze
pulp uitgeperst en komt het zuivere
appelsap tevoorschijn, dat onder

BANKEN

andere gebruikt wordt voor het maken
van appelwijn. Naast de demonstratie appelsap maken, is de smederij
in bedrijf en wordt in het bakhuisje
brood gebakken. Kinderen mogen hier
hun eigen broodje bakken. Naast de

vaste expositie zijn er wisselexposities
te bekijken. Het museum is dagelijks
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De
bijzondere activiteiten beginnen om
13.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

Kermis in Swolgen
In Swolgen wordt van zaterdag 27 tot en met dinsdag 30 september kermis gevierd. Het is een van de laatste
kermissen in het seizoen, die in de regio bekendstaat om zijn matinee.
STOELEN

STOELEN

MAGAZIJN & SHOWROOM OPRUIMING

KASTEN

Julianasingel 5

5802AS VENRAY
0493-341277

MAANDAG &
DONDERDAG GESLOTEN
DI. WO. en VR. 10.00 - 17.30

ZATERDAG: 11.00 - 17.00

De band Random
De kermis wordt op zaterdagavond
geopend door de coverband Random.
Zij speelt van 20.30 tot 02.00 uur in de
feesttent achter café-zaal Wilhelmina.
Daarnaast speelt in de zaal de band
Touche. Op zondag 28 september
begint om 15.00 uur het matinee

met coverband SOC, de winnaar van
The Clash of the Coverbands 2012.
’s Avonds doet de feestband Proost de
tent op zijn grondvesten schudden en
ook 3FM-dj’s Domien Verschuren en
Tjitse Leemhuis zijn erbij.
Maandagmiddag om 15.00 uur start

het matinee met medewerking van
Torkest. De feestband Fragment staat
’s avonds op de planken. Zowel zondag
als maandag is de toegang vrij.
De afterparty om de kermis dinsdag af
te sluiten wordt verzorgd door dj’s Joris
en Hans.
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Modelautoruilbeurs Sevenum

‘Een gezonde ziekte’
In Sevenum werd op zondag 21 september voor het zevende jaar een ruilbeurs voor modelauto’s gehouden. Op een meer dan 175 meter lange tafel
stalden verkopers de hele dag hun verzameling uit. “Er komen zowel verzamelaars die op zoek zijn naar één specifiek model als mensen die gewoon even
willen rondkijken tussen al het moois”, aldus de organisatie.
Vrachtwagens, personenauto’s,
landbouwvoertuigen, motors en
treinen. De hal van De Schatberg in
Sevenum staat vol met honderden
van deze voertuigen. Weliswaar geen
voertuigen op ware grootte, maar
miniaturen van schaal 1:10 tot 1:150
die te koop of te ruil aangeboden
worden. Het publiek, voornamelijk
mannen, snuffelt rond tussen de grote
verzamelingen aan miniaturen in alle
soorten en maten. Voor een of twee
euro kan al een autootje gekocht worden, maar een miniatuur van meer dan
100 euro is ook geen uitzondering.

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

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

Ze mogen niet in
de woonkamer
Verkoper Stef Soldaat uit Uden staat
samen met zijn kleinzoon Steven op de
beurs. Hij heeft meerdere verzamelingen en probeert hier zijn Renault- en
Daf-verzameling te verkopen. Twee
redenen heeft Soldaat hiervoor.
“Leeftijd en ruimte”, zegt hij lachend.
“Het werden gewoon teveel miniaturen
en ik word ook een dagje ouder. Dan
moet je soms iets wegdoen. Ik heb
ook een afspraak met mijn vrouw. De
miniaturen mogen overal staan, maar
niet in de woonkamer.” Zijn kleinzoon
vult aan: “Ik mag mijn modelauto’s
alleen maar op mijn slaapkamer neerzetten.”
Bezoekers zijn niet alleen uit de
regio gekomen, maar uit het hele land.
Freddy Mylle kwam zelfs helemaal uit

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053

België om een kijkje te nemen op de
beurs. “Het verzamelen van modelauto’s is, denk ik, een ziekte”, zegt hij
lachend. “Een gezonde ziekte, dat wel.
Ieder mens heeft wat. Ik rook en drink
niet, maar ik verzamel wel miniaturen.” Hij laat zijn nieuwste aanwinst

zien: een vrachtwagen. Die voegt hij
toe aan zijn verzameling van maar
liefst 15.000 miniatuurauto’s. “De vier
kamers op de bovenverdieping van ons
huis staan allemaal vol met autootjes.
Soms verkoop ik ook een gedeelte van
mijn verzameling. Dan gaat mijn vrouw

• 19.000 m3
koelruimte
• Te huur per cel
of palletplaats

Cuppen Coldstore, voor al uw gekoelde opslag

• Gevestigd
regio Horst
T. 077 397 70 71

mee naar een beurs en dan zorgt zij
voor de verkoop. De opbrengst daarvan
maak ik jammer genoeg meestal
dezelfde dag weer op door nieuwe
modellen te kopen. De zoektocht naar
telkens iets nieuws is gewoon te leuk”,
besluit hij.

TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Zupertolle Discoparty mit
Beck & Bauer

Informatiemarkt mantelzorg
za 27 september 10.00-12.30 uur
Organisatie: Steunpunt Mantelzorg
Synthese
Locatie: ‘t Gasthoês

Wijkontbijt en opening
Huis van de Wijk

za 27 september 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

za 27 september 11.00-12.00 uur
Organisatie: Wijkcomité Norbertus
Locatie: Julianastraat 2

Broekhuizen

Horsters nieuwe met
Thalamus en Falcon Air

Wandeling met natuurgids
door Schuitwater
wo 1 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: theetuin De Roode
Vennen

Griendtsveen

Fietsroute Kunst in de Peel
natuurlijk!
za 27 en zo 28 september
11.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting de Peel
Natuurlijk

za 27 september 20.00 uur
Locatie: OJC Niks

30 jaar Ald Iezer
za 27 september 20.30 uur
Locatie: café ‘t Centrum

Saturday Night Fever
za 27 september 21.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Pub Quizz
za 27 september 22.00 uur
Locatie: Blok10

allround
autoschadehersteller m/v
• Ervaring vereist
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Ervaring met Audatex
• Technisch inzicht
• Flexibel
• Passend salaris
• Prettige werksfeer en een enthousiast team
Solliciteren kan naar:
administratie@autobedrijvenmaashorst.nl

Vogelmarkt
zo 28 september 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Informatieavond OoijenWanssum
ma 29 september 19.30 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Melderslo

Optreden Idiot Proof
za 27 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Demonstratie appelsap
maken
zo 28 september 11.00-17.00 uur
Organisatie: Dionysos-gilde
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Parabel nader bekeken

30 jaar Ald Iezer

di 30 september 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Grubbenvorst

zo 28 september
Locatie: centrum Horst

Dorpsraadvergadering

za 27 september 10.00-11.30 uur
Organisatie: Kledingbeurs
Grubbenvorst
Locatie: zaal De Vonkel

Rode Loperkoopzondag

wo 1 oktober 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

zo 28 september
12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Swolgen

Grubbevorster Vastenaoves
liedjes Konkoers

Workshop voor jonge
schrijvers

za 27 t/m di 30 september

za 27 september 19.49 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

zo 28 september
Locatie: BiblioNu

Optreden Random en Touche

Najaars-kinderkledingbeurs

Wij zijn op zoek naar een

Meerlo

Kermis

Rommelmarkt

Optreden Hush Hush
zo 28 september 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 28 september
10.00-16.00 uur
Organisatie:
Ruitervereniging De Pijts
Locatie: rijhal Kromboschweg

Lottum

Horst

Borduurcafé
vr 26 september 14.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek

za 27 september 20.30-02.00 uur
Locatie: feesttent zaal Wilhelmina

Matinee met coverband SOC
zo 28 september 15.00 uur
Locatie: feesttent zaal Wilhelmina

Filmavond

Optreden feestband Proost
en Hilversumse House Mafia

vr 26 september 20.30 uur
Locatie: OJC Canix

zo 28 september
Locatie: zaal Wilhelmina

Motorcrosswedstrijd

Matinee met Torkest en
Fragment

za 27 en zo 28 september
Org: Motorcrossclub Lottum
Locatie: circuit Stokterweg

ma 29 september 15.00 uur
Locatie: feesttent zaal Wilhelmina

Koopzondag in de bieb
De bibliotheek Horst is tijdens koopzondag 28 september ook geopend. Op deze dag is er een workshop voor
jong schrijftalent en een optreden van een kinderkoor.

RUIL NU UW FIETS IN,
EN ONTVANG EEN

EXTRA
INRUILPREMIE
TOT WEL € 300.-

BOVENOP DE INRUILPRIJS!
www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Tijdens de koopzondag kunnen
kinderen in de bibliotheek cupcakes
versieren. In Horst aan de Maas hebben
al verschillende kinderen een boek
gepubliceerd. BiblioNu biedt iedereen
die al een boek geschreven heeft of
hier mee bezig is, een workshop aan.
Naast de workshop is er een presenta-

tie van boeken die de jonge schrijvers
van Horst aan de Maas hebben uitgebracht. Een kinderkoor onder leiding
van Marion Steeghs verzorgt een
optreden. Om 15.00 uur zal de naam
van het koor onthuld worden. Het koor
bestaat uit 24 kinderen, waaronder
één jongen. Ze zingen een afwisselend

Nederlandstalig repertoire waaronder
liedjes van Kinderen voor Kinderen.
Voor deze zondag hebben ze extra feestelijke liedjes ingestudeerd zoals Een
groot Feest, Pannenkoekenboogie en
Toverballen. Dit alles in het kader van
de Kinderboekenweek die 1 oktober
van start gaat met het thema Feest.

Verjaardagsvoorstelling
Ter gelegenheid van de 65e verjaardag van liedjesschrijver Wiel Wijnen hebben zijn drie dochters een verjaardagsvoorstelling gemaakt. Op zaterdag 1 november om 20.00 uur en zondag 2 november om 15.00 uur is deze theatervoorstelling te bezoeken in creatief centrum De Baersdonck in Grubbenvorst.
“Het mooiste cadeau voor een liedjesschrijver is dat zijn materiaal wordt
uitgevoerd en beluisterd. Dat bracht ons
op het idee voor deze voorstelling. We
zijn aan het schrijven geslagen en hebben Grubbenvorster spelers, zangers en

musici gevraagd mee te doen”, aldus
de zusjes Wijnen. De voorstelling getiteld ‘Club Municipio’ kwam tot stand in
samenwerking met stichting Gewoën
Grubbevors. “De opbrengst is voor deze
stichting, omdat zij cultuur in het dorp

stimuleert. Dat vinden wij, en ook Wiel,
erg belangrijk. Wat is een gemeenschap zonder muziek en evenementen?” aldus de zussen. De opbrengst
van de voorstellingen komt ten goede
aan stichting Gewoën Grubbevors.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 september t/m 2 oktober 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Varkenshoudster Elly Michiels-Fleuren uit Melderslo is door Jan-Dirk van der Burg uitgekozen voor zijn zesde
zogenoemde Tweetbundel. Op donderdag 11 september kreeg ze de bundel overhandigd tijdens de eerste Horster
Twittershow in café Cambrinus in Horst.
In een Tweetbundel wordt een
biografische weerslag gegeven van
wat iemand op Twitter over zichzelf
geuit heeft. Met een gemiddelde
van ongeveer veertig tweets per
dag is Elly ongekend productief.
De Melderslose varkenshoudster
blonk volgens Van der Burg niet
alleen uit in kwantiteit, maar

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

tegenslagen aan de Herenbosweg,
sneren richting #antivarkenshouderij
en felfies, selfies van een farmer,
speelden mee.
Met de Tweetbundel volgt ze
Barbara van Beukering, Aad de Mos,
Arie-Wim Boer, Halina Reijn en de
burgemeester van Charkov, Gennady
Kernes, op.

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!
ACB heeft het afgelopen
jaar veel energie gestoken
in de vernieuwde inrichting
van de technische groothandel,
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat!

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek
Hydrauliek
Elektro
Water

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Slangen, GEKA koppelingen, slangpilaren,
slangklemmen, leidingwerk, fittingen

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

vooral in originaliteit. Het waren
vooral de originele hashtags als
#starswordensterren, #happypigs en
als de varkens naar de slacht gaan,
#exit #varkens, die Van der Burg,
zelf zoon van een varkenshouder,
voor de Melderslose deed kiezen.
Ook haar gedetailleerde agrotweets,
berichten over klimatologische

Hegelsom

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Tweetbundel
voor varkenshoudster

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

077 354 88 88 (Sensoor)

www.acb-solutions.nl

Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren

38
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GEPLUKT Hai van den Beuken

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.

Uiteindelijk kreeg Hai zijn eigen
salon aan huis. Nu hebben zijn vrouw
en hij ieder een aparte salon. “Als je
onze kapsalons ziet, zou je niet denken
dat we getrouwd zijn”, zegt hij. Zijn
vrouw heeft een stijlvolle kapsalon,
terwijl hij een traditionele salon heeft.
“Ik hou van oud en ben best wel
traditioneel. Soms komen mannen net
van de tractor. Dat kan niet als er ook
vrouwen in de salon worden geknipt.”

Genieten met de
kleinkinderen

Hij is een beetje een Bourgondiër, iemand die altijd bezig moet zijn en niet graag van huis gaat. Iemand die
trotse vader is en als opa met de kleinkinderen in zijn Eend graag in de buurt van de gele zandberg in de Schaak
toert. Deze week wordt Hai van den Beuken (61) uit Meterik geplukt.
Hai werd geboren in peeldorpje
Evertsoord. Daar groeide hij op op een
boerderij. “Het was en is echt een
klein Peeldorpje. Twee straten en dan
is het op”, lacht hij. Zijn vrouw Els van
den Beuken-Hermans (59) leerde hij
kennen in de Bonanzabar in Sevenum.
In 1977 trouwden ze van huis uit en
gingen ze samenwonen in Meterik. “Ja,
we zijn van huis uit getrouwd. Zo ging
dat vroeger altijd”, zegt hij.

Hai werkte in die tijd in
verschillende autogarages. Els begon
een kapsalon aan huis. Pas toen ze
hun kinderen Marlou (33) en Joris (30)
kregen, koos Hai voor een bestaan
als huisman. “Het ging slechter in de
autowereld, dus ik ben bewust gestopt
en heb voor de kinderen gezorgd. Pas
toen zij naar school gingen, ben ik
terug naar school gegaan om kapper te
worden”, legt hij uit.

PUZZEL

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

ONZE AANBIE

K
R DEZE WEE

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

8

Nu besteedt Hai zijn tijd aan
vrijwilligerswerk. Naast zijn bijdrage
aan de drumband van Meterik, gaat hij
ook een keer per jaar met zieken op
bedevaart naar Lourdes. “Ik ga dan met
de ‘vlieger’ heen en terug. Dan ben ik
snel op en neer naar het hotel en als ik
die mensen samen met mijn collega’s
een fijne week kan bezorgen, dan doe
ik dat graag”, zegt hij overtuigend.
Hai bezorgt anderen met zijn hulp
graag een fijne dag. Zelf heeft hij
geen wensen meer voor de toekomst.
“Ik ben tevreden en heb alles wat ik
hebben wil”, besluit hij.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

DINGEN

2

Helpen voor een
fijne week

Problemen met
uw kunstgebit?

Sudoku
3

In zijn vrije tijd is Hai trotse opa.
Hij heeft twee kleinkinderen en er
zijn er nog twee op komst. “Allebei
de kleinkinderen komen wekelijks op
bezoek. Het meisje heeft een dag en
de jongen ook”, zegt hij. “Dan kan ik
ze allebei genoeg aandacht geven.
Ik probeer er in die dagen wat van te
maken of ze te vernielen”, lacht hij.
”Met de jongen kan ik lekker stoeien
en als de ouders ze dan weer op
komen halen, dan kunnen ze er weer
een kind van maken”, grapt Hai.
In zijn tuin heeft hij verschillende
vogels in een kooi rondvliegen. “Dat
is zodat het achter het huis ook een
beetje leeft.” Voor het huis staat zijn
Eend. “Die heb ik tien jaar geleden
gekocht en uit elkaar geschroefd en
weer gemaakt met leden van de

drumband, waar ik zelf ook begeleider
van ben”, zegt hij. Nu is zijn grote
droom het rijden van een Citroën DS.
“De snoek, zeggen liefhebbers ook
wel.”
Vroeger zat Hai bij joekskapel Ieder
vur zig uit Meterik. “In de beginjaren
speelde ik op de grote trommel en toen
die werd vervangen door een drumstel,
ben ik gitaar gaan spelen”, vertelt
hij. “We hadden een leuke groep,
maar dat heeft voor mij lang genoeg
geduurd. Na 30 jaar had iedereen
het drukker met andere dingen en
hebben we er met z’n allen een streep
onder gezet.”

www.sos-meerlowanssum.nl

VOO

magere filet lapjes

v/h scharrelvarken

gehaktballen panklaar
rund reepjes

100 gram € 1,25
100 gram € 0,70
100 gram € 1,95

nieuw in ons assortiment

familie ovenschotel voor 4 tot 5 personen € 22,50
deze week prut uit de oven
puree-gehakt-ui-erwten en saus

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

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

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

