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Centrumstewards Horst
Op zondag 4 september worden in het centrum van
Horst voor het eerst centrumstewards ingezet. Het
initiatief voor dit project komt van het centrummanagement Horst. In samenwerking met de gemeente
Horst aan de Maas zijn vier mensen geselecteerd die de
dienstverlening in het centrum gaan vergroten.
HALLO liep alvast een ochtend met ze mee.
“Ik heb er echt zin in”, zegt Fred Allers uit Sevenum.
“Ik heb het project vanaf het begin gevolgd en ben blij dat
ik nu aan de slag kan.” Fred is een van de vier centrumstewards die vanaf zondag 4 september er voor gaan
zorgen dat de bezoekers van het centrum van Horst zich nog
meer welkom voelen. Begin dit jaar werd het plan voor de
centrumstewards gelanceerd. De functie van de centrumstewards is vooral dienstverlenend. Om een beeld te krijgen
van hun werkzaamheden hebben zij twee weken meegelopen in het centrum van Panningen. “Het centrum van Horst
is wat overzichtelijker dan dat van Panningen”, zegt Dianne

Rijkers uit Broekhuizenvorst. “Daar
ben ik wel blij mee.” Samen met Jurek
Barcinski en Debby Weber completeert
zij het viertal.

Open uitstraling
De centrumstewards zijn in het
kader van een re-integratie-project
door Suzette Janssen van de gemeente
Horst aan de Maas speciaal voor dit
project geselecteerd. “Ze zijn met name
uitgekozen om hun open uitstraling.
Mensen moeten gemakkelijk op de
stewards af kunnen stappen en zij
moeten op hun beurt het publiek correct te woord staan.”, vertelt Suzette.
“Daarnaast moeten ze over een goede
fysieke conditie beschikken, want je
bent toch een aantal uren per dag aan

Nog 7 weken...

het lopen.” De stewards worden zes
dagen per week ingezet. In wisselende
diensten zullen zij een vaste route door
het centrum lopen. Ze voorzien de
bezoekers van het centrum van nuttige
informatie over parkeermogelijkheden,
horecagelegenheden en het winkelaanbod. Daarnaast kunnen ze te hulp
schieten als een situatie daar om
vraagt. “Het zijn geen politieagenten
en daar moet het publiek zich wel
bewust van zijn. Ze kunnen uiteraard
wel calamiteiten melden aan hulpverleners als politie of een arts.”
De centrumstewards zijn duidelijk
herkenbaar aan hun kleding. De felgroene kleur van de reclameposters
van het centrummanagement komt
terug in de polo’s en vesten die de

stewards tijdens hun werkzaamheden
dragen. De thuisbasis van de centrumstewards wordt het pand Mooren aan
de Groenewoudstraat. Gedurende de
verbouwing van het pand vinden zij
onderdak in de Hoge Horst.
Centrummanager Rob Geurts is blij
met de centrumstewards. “Door de
prima samenwerking met de gemeente
Panningen hebben de centrumstewards
daar in het centrum een soort stage
kunnen volgen. Dat op zich is een
goede voorbereiding geweest. Maar ik
vind het vooral mooi om te zien dat het
plezier er bij alle vier vanaf straalt.”
Zondag 4 september worden de
centrumstewards voorafgaand aan
de koopzondag op het gemeentehuis
officieel aan het publiek voorgesteld.
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Geslaagd feestweekend voor St. Jan
Op zaterdag en zondag 27 en 28 augustus werd het jaarlijkse feestweekend van schutterij St. Jan uit Grubbenvorst gehouden. Op zaterdag 27 augustus
was het dorps- en verenigingsschieten. Er werd weer geschoten door de diverse drietallen en hiervan wisten er toch enkelen de kaart vol te schieten. Tegen
de klok van 17.00 uur werd gestart met kavelen. De Besouw-wisseltrofee werd gewonnen door het drietal Roy Rievers, Nico Hermkens en Rik Claassens.
Zondag stond het jaarlijkse
Koningsvogelschieten op het programma. Na het afhalen van Pastoor Peeters
onder begeleiding van Harmonie St.
Joseph werd er koers gezet naar het
huis van het koningspaar Rik Claassens
en Marloes van Laere. Na de openingsceremonie en het inschieten van de
vogel door de genodigden kon de strijd
om het nieuwe koningschap beginnen.
Ook werd er begonnen met het schieten op de erelidsvogel. Deze keer lukte
het Maikel van Helden van Schutterij
Sint Lucia uit Horst de erelidsvogel naar
beneden te schieten en hij mag zich
hierdoor een jaar erelidskoning van
schutterij St. Jan Grubbenvorst noemen.

Met een gericht schot wist Leo
Claassens even later de koningsvogel
los te schieten zodat deze naar

beneden viel. De nieuwe koning van
Schutterij St. Jan was bekend. Na precies 10 jaar zijn Leo en Trudy Claassens

het nieuwe koningspaar. De schutters
van St. Jan feliciteren het kersverse koningspaar en de nieuwe erelidskoning.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Drugs
gevonden
in woning
Sevenum
De politie heeft afgelopen
maandag na onderzoek in een
woning aan de Vinkepas in
Sevenum de bewoner van dat
pand aangehouden op verdenking
van het schenden van de opiumwet en het witwassen van geld.
De 25-jarige man uit Sevenum
werd overgebracht naar het
politiebureau. Hier werd hij door
de agenten in bewaring gesteld.
De politie trof in de woning van de
man ruim vijf kilo amfetamine en
cocaïne aan. Ook vonden zij meerdere liters softdrugs en meerdere
kilo’s versnijdingsmiddel. Daarnaast
nam de politie ook een auto en
een nog onbekend geldbedrag in
beslag. Verder vonden zij apparatuur
voor het vervaardigen van de drugs.
De politie onderzoekt de zaak op
het moment verder, voornamelijk
op gebied van financiën van de
gearresteerde man.

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

• Colitis
• Migraine
• Oorsuizing
• Afvallen

www.degroenevakmanronseuren.nl

YOGACENTRUM
L’ESPOIR

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

• Hatha-yoga •
• Poweryoga •
• Zwangerschapsyoga •

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

tel. 077 851 50 08
www.yogacentrumlespoir.nl

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

wegens vakantie
zijn wij gesloten
van maandag
5 september
t/m zaterdag
10 september

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

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

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Sloop Rabobank
Grubbenvorst
Een grote graafmachine stond op woensdag 24 augustus klaar aan de Kloosterstraat in Grubbenvorst. Om 17.15
gaf wethouder Leon Litjens het officiële startsein voor de sloop van het voormalig Rabobankgebouw in
Grubbenvorst.

Roggebrood
heerlijk bij uw
kaasplankje

HORST • MAASBREE

“Dus ik mag dadelijk met zo’n
ding?” De wethouder kijkt glunderend naar de graafmachine die voor
de deur staat. “Daar heb ik me al
jaren op verheugd.” De dorpsraad, de
werkgroep, ambtenaren en anderszins
geïnteresseerden verzamelden zich

om door Leon Litjens toegesproken te
worden. Hij sprak over het vijfjarenplan, en vertelde dat Grubbenvorst al
lang wacht op een beter centrum. Hij
verwacht dat na deze bouw de rest van
het centrum als logisch vervolg ook
aan de beurt komt. “Dan hebben we

eindelijk het centrum zoals we het ooit
voor ogen hadden”, zegt de wethouder.
Dan wordt de graafmachine opgestart
en met een paar flinke klappen wordt
de overkapping van het voormalig
Rabobankgebouw met de grond gelijk
gemaakt.

Voormalige ambtswoning
Meerlo ingepakt
Kunstenaar Christie is wereldberoemd omdat hij allerlei panden in de wereld als kunstwerk inpakt. Nadat een
dezer dagen de historische vroegere ambtswoning Huize Meerlo werd ingepakt met groen gaas vroegen dorpsgenoten zich af of de kunstenaar in Meerlo was neergestreken.

Indoor Speel– en Kinderboerderij

‘t Platteland
Spontaan er een dagje
uit met uw gezin?
Elke dag open
van 11.00 tot 18.00 uur

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e
De ingepakte vroegere ambtswoning
De Meerlonaren gingen op onderzoek uit. Zij leerden dat het groene
gaas uit voorzorg en ter bescherming van het verkeer is aangebracht.
De buitenkant van het in 1700 gebouwde grote huis, vroeger bekend als
Huize Nab, wordt grondig gerenoveerd.
Voorlopig staat de vroegere ambtswoning nog wel in de steigers, zo
laten de huidige bewoners, de familie

Scheffrahn, weten in een mededeling in het Meerlose dorpblaadje. De
witte coating en de voegen worden
vernieuwd, waarna de muren weer
kunnen ademen. De verwachting is dat
de nieuwe coating pas na een of twee
jaar aangebracht kan worden. Huize
Meerlo was vroeger eigendom van de
familie Nab. Siska Nab was de laatste
bewoonster van de familie. In de jaren

zeventig kocht de gemeente MeerloWanssum het pand op aanraden van
de toenmalige burgemeester René
Dittrich. De woning heeft al die jaren,
tot de opheffing van de gemeente
Meerlo-Wanssum, dienst gedaan als
ambtswoning voor het burgemeestersgezin. Na de gemeentelijke herindeling
kocht de familie Scheffrahn het pand
van de gemeente Meerlo-Wanssum.

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Geboren

Geboren

Jindy

Pim

27 augustus 2011
Zoon en broertje van
René en Corine
Verhaegh - van Stipdonk
Joep
Americaanseweg 37A
5961 GN Horst


Geboren

Tom

Pim

26 augustus 2011
Dochter van
Geert en Mariska Jenneskens
Zusje van Jeffrey
Over de beek 11
5865 AD Tienray

20 augustus 2011
Zoon en broertje van
Mark, Desiree, Floor en Teun
Versleijen-Nellen
Gastendonkstraat 1
5961 JW Horst

Hagen, leibomen, klimop 130cm
Alle soorten tuin- en vaste planten.
Alle soorten hagen fruit-laanbomen.
LAGE PRIJZEN. Bel voor prijzen
06 30 58 79 98. Leibomen, grote bomen
49 euro actie! Hedera 130cm aan stok
1.95 euro. St. Jansstraat 43 Meterik.

Wij gaan trouwen
op 9 september 2011

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.

24 augustus 2011
Zoon en broertje van
Pascal, Kristy,
Luuk en Rik Huijs
Schadijkerweg 17
5964 NA Meterik

Geboren

Lizette van Vugt
& Bart Vosbeek
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur
in onze feesttent op de
Horsterdijk 14 te Lottum.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Te koop: ingekuilde snijmais 2010
Eventueel thuis gebracht. 0493 312786
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Workshop bloemschikken, start in
oktober. Cursus mozaïeken, start in
september. Cursus klei-handvormen,
start in januari.
Info: Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel 077 4641380
Te huur
bedrijfs/atelier/kantoorruimte;
60 m2 per ruimte alle voorzieningen
aanwezig, zichtlocatie
tussen Horst en Sevenum.
06 16 81 53 11/077 398 75 76
Kinderfeestje / Beauty Party
Samen met je vriendinnen lekker
smeren, tutten & giechelen!
Ik begin met een korte uitleg over de
huidverzorging en make-up. Daarna
gaan de meiden zelf aan de slag.
info.mwellness@gmail.com –
06 13 82 67 89
Plantencentrum van den Beuken
Groente- en sla planten, aardbeienplanten, klimop aan stok 130 cm lang
€ 1,95, leibomen, alle soorten hagen:
beuk, haagbeuk, taxus, buxus, laurier,
thuja. Tuinplanten, vaste planten.
St. Jansstraat 43 Meterik.

Te Koop: diverse soorten groenten en
fruit. O.a. snijbonen, komkommers,
paprika, druiven en tomaten (€ 0,50
per kilo). Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. 077 398 35 52
Spaans voor 50 plussers
Nieuw! Cursus Spaans voor Senioren,
vooral gericht op conversatie.
Niveau: beginners. Vanaf donderdag
29 september elke week van
09.00-10.30 uur te Melderslo.
Meer info: zie www.mathein.com.
Heil gymnastiek & cursus HORST
Voorkomen van vele ziektens, een
Chinese methode in gezondheidsleer Thai Chi, Ching-I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC (China)
behandeling. De Taologist TAO SAAN.
Je bent wat je eet! 06 19 58 59 04.
Pedicure Salon Sylvia
Nu tegen een aantrekkelijk tarief een
pedicure of manicure behandeling.
Ook voor het lakken van uw nagels of
een onderbeen en voet massage.
Bel 06 30 17 82 02 Pedicure en
Manicure Salon Sylvia in Wanssum
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Boerengolven met familie, vrienden
of collega`s. Voor meer info kijk op:
www.maria-hoeveamerica.nl Ook voor
kinderfeestjes kunt u bij ons terecht.
golven en klompen schilderen.
Tel. 077 464 12 16.

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de warme belangstelling,
bloemen, brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Riet Greweldinger-Beudeker
Dankbaar kijken wij als familie terug op het waardige afscheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat zij in haar
leven zoveel voor anderen heeft kunnen betekenen.
De kinderen en kleinkinderen
Horst 30 augustus 2011

Wegwijs voor
Zoekertjes
Adverteren door middel van het plaatsen van een zoekertje in het
nieuwsblad HALLO is een eenvoudige en goedkope manier om een product
of dienst aan de man te brengen. Of het nu gaat om een tweedehands
kinderfiets of een garagebox, die te huur is. Steeds meer mensen maken
gebruik van de advertentierubriek ‘zoekertjes’ in HALLO. Maar hoe gaat het
plaatsen van een zoekertje eigenlijk in zijn werk?
Nieuwsblad HALLO beschikt over
een professionele advertentieafdeling,
waar particulieren en bedrijven advies
kunnen inwinnen over de plaatsing van
advertenties. Het plaatsen van een zoekertje is een onderdeel van de service
en werkt heel eenvoudig. Hier volgen
enkele richtlijnen:
Stap 1 bezoek de marktplaats pagina
op www.hallohorstaandemaas.nl/
marktplaats
Stap 2 ga naar banner: ‘zelf uw advertentie hier plaatsen?’ en klik op ‘naar
formulier’
Stap 3 selecteer een rubriek en zet in
het kader uw tekst, vul overige vragen

op formulier in
Stap 4 vink aan: ‘Ja, ik wil deze advertentie óók in het nieuwsblad plaatsen’.
Stap 5 geef bij ‘Plaatsing nieuwsblad’
aan hoe lang uw advertentie in het
nieuwsblad geplaatst mag worden
De kosten voor een zoekertje bedragen
4,50 euro inclusief BTW voor 3 regels,
elke extra regel kost 1,00 euro, per
week.
Stap 6 Kies uw bank, de betaling verloopt via iDeal
Heeft u geen internet? Geen
probleem. U kunt de advertentie ook
telefonisch aanmelden op telefoonnummer 077 396 13 56

Kom jij ook poemelen?
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

RIX LIMERICK

HORTENSIA’S (130 srt.) ook de nieuwste
soorten). Bodembedekkers v.a. € 0.85,
div. grote en kleinblijvende vlinderstruiken
e.a. heesters, bomen in pot, vaste planten.
Wij zijn weer open: elke zaterdag 9.3016.30 u. Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 077 465 32 83 Meer info
zie website: www.veld-tuinplanten.nl

HALLO van afgelopen week: Zwaar begin schooljaar

www.kdvpoemelke.nl

TE KOOP: DRIVE-IN WONING
Deze Drive-in woning ligt aan het
Rubensplein te Horst. De buurt is zeer
kind-vriendelijk. Vlak bij scholen,
centrum en oprit A73. Info: 06 12 83 28 12
Linders Naaiatelier
Voor het vermaken en verstellen van leer,
kleding en gordijnen. Ook maken we
nieuwe producten zoals kussens,
bekleding babykamer enz.
Linders Naaiatelier, Kempweg 18, Meterik,
tel. 077 398 77 36
COMPUTERPROBLEMEN?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Te huur Bedrijfs-/Praktijkruimte (165 m2)
te Horst nabij Dendroncollege. Bungalow
(bouwj.’92) met patio. Ook zeer geschikt
als combi woon-/werkruimte!
06 27 29 47 67 aub niet op ma+do bellen
Valise Atelier en Natuur start weer een
nieuw seizoen schilderen en vegetatiefvormgeven voor cursussen, eenmalige
workshops of uitje voor groepen en
groepjes. Voor info www.valise.nl of
06 12 69 79 35
Sixties muziekfestival
Wij zijn op zoek naar iemand die mee wil
naar een groot muziekfestival in Bognor
Regis (Eng) van vrij. 4 t/m ma. 7 nov. a.s.
Programma en info: Jan Droesen.
06-54272108 of 4731970 of kijk op
www.butlins.com

Beuk goan mit ôs kiënder aan de haal,
Veul te zwoar waat en schandaal.
Op Wii of DS,
Doon ze eur best,
Kunne die beuk ok ni digitaal?
NU LEVERBAAR: MOOI DIKKE VOLLE
kwaliteits BOLCHRYSANTEN. diverse
kleuren , 7 dagen per week.
Zelfbediening, VEENWEG 5a AMERICA (ook
potrozen) en nu OOK Zandterweg 9 A
Lottum verkrijgbaar.

IENIEMINIE tweedehands baby/
kinderkleding maat 50 t/m 128. Iedereen
is welkom op opening 3 september
tussen 10.00 en 16.00. Je kunt Ienieminie
het hele jaar door kleding brengen.
Ruth 06 14 13 35 82 Loevetraat 56.

Workshop Zelfbeeld
Schoonheid zit van binnen... op woensdag
14 september a.s. geven we de workshop
Spiegeltje, spiegeltje aan de binnenkant...,
voor vrouwen die naar zichzelf durven te
kijken. Meer info: www.mathein.com.

Appels zelf plukken € 0,25 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo.
06 53 13 01 32

Caravanstalling nog 1 plaats vrij
(max lengte 520cm) Tel 077 398 32 95
Gezocht Poetshulp
Wie zoekt poetswerk bij leuk gezin voor
1 x per 2 wk in Horst? Bel: 06 54 22 51 29
Persoonlijke ontwikkeling
In oktober starten weer nieuwe cursussen voor uw persoonlijke ontwikkeling,
met mogelijkheid voor vergoeding via de
ziektekostenverzekering. Voor meer info:
www.stepinside.nl, of 06 36 54 51 23

Taoïstisch healingcentrum
Volgens de oude Chinese traditie van
duizenden jaren oud. Heilgymnastiek,
tai chi, ching-I & cursus in voedings- en
kruidenleer in Horst.
Door de taologist Tao Saan. 06 19585904.
Je bent wat je eet.
Te Koop: 1,66 ha weiland.
Tel 077 3984522
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

Dag en nacht bereikbaar

VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

Uitvaartonderneming Duijf

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke gedenktekens

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

RMP Grafmonumenten
Hegelsom - 077-7519550
www.rmpgrafmonumenten.nl
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Vooruitgang of achteruitgang

Soap rondom passage
Steenstraat duurt voort
Nadat het jarenlang heeft leeggestaan krijgt het pand aan de Steenstraat in het centrum van Horst een nieuwe
invulling. Medio oktober gaat de nieuw ontwikkelde winkelpassage open. Naast supermarkt Albert Heijn vindt een
aantal nieuwe en bestaande winkels onderdak in het pand dat een complete metamorfose heeft ondergaan.

NIEUW: test ze in de winkel
ROZIJNENWAFELS 4 stuks: van E 5,00 voor E 4,00
ROOMBOTERBROODJES 6 halen 5 betalen
KAASBROODJES
E 1,10
OPEN VRUCHTEN VLAAI middel en groot E 2,00 korting
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

w w w. b a k ke r i j g ewww.artvlaai.nl
rards.nl
www.bakkerijgerards.nl

HORST
077 398 59 05 T
06 12 99 23 43 M
wiek@bouwconsultance.nl E
wiekbouwconsultance.nl W

De commotie rond het pand
Steenstraat in Horst is voorlopig nog
niet verdwenen. Nadat bekend werd
dat er een nieuw filiaal van Albert Heijn
in het centrum van Horst wordt gevestigd, brak onder een aantal winkeliers
een storm los. Wil Lucassen, eigenaar
van supermarkt Plus startte een handtekeningactie tegen de terugkeer van
Albert Heijn.
Inmiddels is de verbouwing van het
pand aan de Steenstraat in gang gezet.
Volgens Lucassen is de toepassing van
een achteruitgang in het pand in strijd
met het bestemmingsplan en daarom
heeft hij de gemeente voor de rechter
gesleept. Samen met 20 sympathiserende ondernemers spande Lucassen
de zaak tegen de gemeente aan. De
rechter heeft geoordeeld dat de gemeente in het gelijk staat en daarmee
heeft Lucassen de zaak verloren. Tegen
de uitspraak van de rechter kan niet in
beroep worden gegaan.
Op de vraag of er in de nabije toekomst nog meer gerechtelijke stappen

tegen de gemeente worden ondernomen, antwoordt Ruud Keuken, advocaat
van Wil Lucassen: “We zitten momenteel nog midden in de bezwaarschriftprocedure en wachten eerst de hoorzitting eind september af, voordat wij
nieuwe stappen ondernemen. Er is nog
steeds een verschil van mening over de
uitleg van het bestemmingsplan door
de gemeente. Verder voorzien we door
de grotere toestroom van publiek een
groot tekort aan parkeerplaatsen.”
Wethouder Leon Litjens over de
Steenstraat: “Wij hebben als gemeente de ingediende plannen voor
de verbouwing van het pand aan de
Steenstraat getoetst aan het bestemmingsplan. Binnen deze plannen is een
achteruitgang naar de parkeerplaats P2
opgenomen. Aangezien de hoofdingang van het pand aan de zijde van de
Steenstraat ligt, is de conclusie van de
gemeente dat de aanpassing binnen
het bestemmingsplan past en dat is
leidend. De rechter heeft dit bevestigd
en daarmee is voor ons de kous af.”

Litjens is blij met de invulling van
het pand maar begrijpt de bezorgdheid
van de ondernemers. “Het is niet de
taak van de gemeente om te bezien of
een nieuwe supermarkt in Horst centrum haalbare kaart is. Die verantwoordelijkheid ligt bij de supermarkt zelf.”
“Het Centrummanagement van
Horst staat in deze zaak volledig achter
de wethouder”, zegt Rob Geurts,
centrummanager in een eerste reactie.
“Het vooraanzicht van het pand aan de
Steenstraat wordt een soort etalage,
met daarin de hoofdingang naar de
winkelpassage. Het wordt al met al
een stuk fraaier en daar zijn wij als
centrummanagement erg blij mee.”
Een woordvoerder van projectontwikkelaar MVS houdt zich liever op de
achtergrond en geeft geen commentaar
over de gehele situatie.
De verbouwing van het pand
Steenstraat is in volle gang. Als alles
volgens plan verloopt opent de nieuwe
winkelpassage medio oktober de deuren voor het publiek.

B O U W B E G E L E I D I N G

LIEVER 100% RIJLES
DAN 30% KORTING
Bel: 0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

Voor elk
figuur of
elke maat

‘Kabaal op Kaldenbrook’
‘Kabaal op Kaldenbrook’ geeft
een beeld van hoe de mensen in
de 16e eeuw geleefd hebben. José
Vercoulen en Xander Boers hebben het
historisch verhaal vol humor, drama en
romantiek op papier gezet. “Het verhaal
speelt zich af in de periode van 1560 tot
1580 waarbij we de namen gebruiken
van mensen die daar toen ook echt
geleefd en gewoond hebben”, zegt José.
Dat expliciet inwoners van Lottum worden gevraagd zich aan te melden is niet
vreemd. “Een onderdeel in het verhaal
is een romance tussen een jongeman uit

Lottum en een meisje uit Grubbenvorst.
We zijn op zoek naar een hoofdrolspeler
uit Lottum die tussen de 25 en 35 jaar
oud is. Hij moet wel kunnen zingen en
toneelspelen. Alles wordt in het dialect
gesproken en gezongen”, aldus de
schrijfster. Ze benadrukt dat het verhaal
uit een schrijverscollectief, bestaande
uit Dick Seuren, Xander Boers, Wiel
Wijnen, René Verschueren en José zelf is
voortgekomen. De regie van de revue is
in handen van René Verschueren.
Tijdens de voorstelling zorgt een
overdekte tribune dat toeschouwers

droog zitten bij regenweer. Revuevoorzitter Piet Seegers: “Dat we voor april
gekozen hebben als uitvoeringsdatum
heeft twee redenen. Sommige scènes
spelen zich ’s nachts af en we kunnen de
gebouwen van Huize Kaldenbroek dan
prachtig belichten. Daarnaast blijkt uit
eigen onderzoek dat het weer eind april
standvastiger is dan later in het jaar”,
zegt Seegers. Hij voegt er nog aan toe
dat ook mindervalide mensen ‘Kabaal op
Kaldenbrook’ bij kunnen wonen.
Meer informatie of aanmelden, kijk op
www.grubbenvorster-revue.nl

A D V I E S

VENRAY - HORST

Grubbenvorster Revue zoekt hoofdrolspeler uit Lottum
De Stichting Grubbenvorster Revue is op zoek naar spelers en figuranten voor de revue ‘Kabaal op Kaldenbrook’.
De uitvoering is in het weekend van 19 tot en met 21 april 2013. Alle voorstellingen vinden in de buitenlucht plaats
met Huize Kaldenbroek als decor. Er zijn in totaal tachtig rollen te verdelen, van hoofdrollen tot figurantenrollen.
Vooral inwoners van Lottum worden gevraagd te reageren. Het verhaal speelt zich namelijk af op de grens tussen
Grubbenvorst en Lottum.

E N

vind je bij
ons een
passende
broek die
je super
staat!
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Themaconcert
voor jubileum SEZAKO
Het Sevenumse zangkoor SEZAKO bestaat 20 jaar en dat vieren ze met het Nederlandstalig themaconcert
Hollands Glorie. SEZAKO heeft 22 leden. Geert Claessens is de dirigent. Het koor heeft voor dit themaconcert een
Nederlandstalig repertoire ingestudeerd, met liedjes van Doe Maar, Bløf en Ja Zuster, Nee Zuster.

Warmtepomptechniek
Zonnecollectoren / PV-cellen
Cv-installaties
Koelinstallaties
Ventilatie
Sanitaire installaties

Meet- en regeltechniek
Domotica
Elektrotechniek
Data- en telecommunicatie
Beveiligingstechniek
Service & onderhoud

Deurenland staat voor:
De vier kleinschalige concerten,
waar maximaal vijftig bezoekers per
avond kunnen komen, vinden plaats
op 16 en 17 september en 23 en 24
september. Tijdens het eerste weekend
zijn onder andere Eric Thiesen, Layla
Adriaanssen, de Setokids, de Jeugdunie,
Joep van Wegberg, Stef Classens en een

gelegenheidscombo te zien. Het tweede weekend zijn ook Marion Steeghs,
Pieter Deters en Quintella te zien.
De locatie is het atelier De Stal aan
de Lemmeweg in Sevenum. Het atelier
bevindt zich in het natuurgebied de
Lemmehof. Daardoor is het koor in
de gelegenheid om het publiek voor

de pauze een korte wandeling aan te
bieden. Tijdens deze wandeling wordt
het publiek getrakteerd op een aantal
verrassende optredens. Na de wandeling gaat het programma verder in het
atelier.
Kaartjes reserveren kan via
sezako@hotmail.com

Weet jij wat het is
om ‘anders’ te zijn?
Elk kind komt op school of bij de sportvereniging kinderen tegen die ‘anders’ zijn. Ze reageren of bewegen
zich misschien anders dan je verwacht of ze zien er anders uit. Dat kan in het begin vreemd zijn, maar als je de
tijd neemt om ze te leren begrijpen, zul je allemaal nieuwe dingen leren en nieuwe vrienden maken.
Acceptatie en respectvol omgaan met elkaar is belangrijk. Daarom is het belangrijk om met kinderen hierover
te praten. Wellicht helpt onderstaande informatie u daarbij.
Iemand kan op een heleboel
manieren “anders” zijn. Je kunt het
soms zien aan het uiterlijk van iemand.
Of je ziet het aan de prestaties. De een
kan heel goed rekenen of sporten, de
ander heeft er heel veel moeite mee.
Mensen kunnen ook ergens bang voor
zijn, bijvoorbeeld voor spinnen of als
ze worden aangeraakt. Er zijn mensen
die graag alleen zijn en andere mensen
praten juist erg veel over één onderwerp waar ze alles van af weten.
Voor mensen die een handicap hebben,
zijn sommige dingen zo moeilijk dat
ze extra hulp nodig hebben. Dat komt
doordat een stukje van hun hersenen
of hun lichaam anders werkt dan bij andere mensen. Al die dingen die anders
zijn noemen we handicaps.
Hoe kun je helpen?
Ga eens in de schoenen van
iemand anders staan. Dat betekent

Persoonlijk advies in onze
showroom



Inmeten en monteren door
eigen monteurs



Juiste service

Deze week is onze showroom
gesloten. U kunt ons bezoeken
op de Familiebeurs te Venray
op 2, 3 en 4 september a.s..
Bij een aankoop tijdens of naar
aanleiding van een bezoek aan
onze stand, ontvangt u van ons
het entreebedrag retour!
DEURENLAND
Expeditiestraat 3-C
5961 PX Horst
tel. 077-3823203
WWW.DEURENLAND.NL

MUZIKALE ONTDEKKINGSREIS MET

FAY LOVSKY

dat je erbij stilstaat hoe het zou zijn als
jij hetzelfde was als de ander. Je denkt
na over de dingen die moeilijk zijn voor
de ander en hoe jij het zou vinden als
die dingen ook moeilijk voor jou zouden
zijn. En bedenk nu eens hoe jij wilt dat
andere mensen met jou omgaan. Als ik
me anders voel, dan hoop ik dat mensen:
aardig tegen mij zijn, mijn vriend willen
zijn, mij helpen om me weer beter te
voelen, geduld met mij hebben, mij een
handje helpen en mij niet uitlachen.
Waarschijnlijk wil je dit allemaal.
Leren over handicaps
Samen met volwassenen en andere
kinderen kun je meer over handicaps
en aandoeningen leren en samen kun
je dingen doen om mensen die ‘anders’
zijn te helpen. Je kunt naar de bibliotheek
gaan om erover te lezen. Je kunt er een
spreekbeurt over houden in de klas. Maar
vooral; anders zijn is ook bijzonder. Het is



& EGBERT DERIX

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI
Te koop: WERVELSTRAAT 38 te HORST
leuk om te zien dat we allemaal trots
kunnen zijn op dat wat ons zo uniek
maakt. Voor vragen, adviezen, ondersteuning bij leven met een beperking
kun je bellen en mailen naar MEE.
www.mee-nml.nl of 077-3961515.
Dorry Moorren
Consulent MEE Noord en
Midden Limburg

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

VRAAGPRIJS:
k .k .
€ 198.000,00
3-kamer appartement met berging en parkeerplaats, gelegen op
de begane grond aan het binnenterrein van het appartementencomplex “Hof van Horst”, op loopafstand van het centrum van
Horst. Bwjr ca. 2001. Woonoppervlak ca. 80 m², inhoud ca. 208 m³.
Servicekosten € 83,42 p m. Aanvaarding in onderling overleg.

Info: www.katjadegeus.nl
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Half Um wint vijf keer
op rij

Nieuwe EHBO-cursus bij
het Rode Kruis
In oktober start kern Horst van de afdeling Horst aan de Maas-Venray
van het Nederlandse Rode Kruis een EHBO-cursus. De lessen voor deze
cursus worden gegeven in het Rode Kruisgebouw aan de Loevestraat in
Horst. De cursus bestaat uit twaalf lessen, die op woensdagavond van
20.00 tot 22.00 uur plaatsvinden.

Het team van de familie Sikes, Half Um, heeft voor de vijfde keer op rij de dorpszeskamp in America gewonnen.
Op zondag 28 augustus streden acht teams voor de titel. Half Um mocht de nieuwe wisselbeker mee naar huis
nemen, nadat de vorige beker de bedrijfsbrand in hun pand niet had overleefd.

Huis-, tuin- en keukenongelukken
kunnen in een oogwenk gebeurd zijn.
Een kind kan bijvoorbeeld per ongeluk
een slok nemen van een fles chloor of
een collega kan ten val komen tijdens
zijn werk. In dergelijke gevallen is
het fijn als er mensen zijn die kunnen
helpen. Daarom geeft het Rode Kruis
jaarlijks een EHBO-cursus. Tijdens
deze cursus, geheel gegeven in lijn
met de nieuwste druk van het OranjeKruisboekje, worden de deelnemers
opgeleid tot EHBO’er. De grondbeginselen van de EHBO, verband- en
hulpmiddelen en kleine ongevallen

worden behandeld en geoefend.
Onder meer reanimatie, bediening van een AED apparaat
(Automatische Externe Defibrillator),
het stelpen van bloedingen en het
omgaan met slachtoffers horen tot de
lesstof. Na afloop van de cursus wordt
de kennis getoetst met behulp van
een examen, waarna de cursisten het
officieel erkende diploma Eerste Hulp
ontvangen. Voor meer informatie over
de cursus kunt u contact opnemen
met Riny Janssen, 077 398 41 33 of
via opleidingenhorst@
rodekruishorstvenray.nl

Vermoedelijke explosie
De familie Sikes wilde graag de
beker opnieuw veroveren, maar begon
met wat tegenslag omdat enkele ervaren deelnemers geblesseerd waren.
Het team werd verjongd, de tactieken
aangepast en er werd sterk gecoacht.
Ook dit jaar wisten ze hiermee de wisselbeker in de wacht te slepen.
Op zondag lagen zes originele
zeskampspellen en een rode-draad-

spel lte wachten op de deelnemers.
De spellen hadden vrolijke namen als
Tobbedansen, Biertje…???, en Lachen
en gieren met z’n vieren. Op zaterdag
hadden de kinderen van America al
voor het nodige spetterwerk gezorgd
met deze spellen bij blokhut Ôs Thoês
van Jong Nederland America.
Alle deelnemers deden hun
uiterste best op sportief gebied. Met

spelelementen als kracht, snelheid,
slimheid, souplesse, inzicht, moed,
inzet, tactiek, techniek en creativiteit
kon men strijden om mooie prijzen,
maar vooral ook om de eer. Over twee
jaar hoopt Half Um weer uitgedaagd te
worden tijdens de grote dorpszeskamp.
Voor foto’s van de jeugd- en grote
dorpszeskamp kijk op www.jnamerica.nl

gegeven.
De aanbouw moet door de brand
als verloren beschouwd worden. De
woning zelf heeft weinig schade. Er
hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Over de oorzaak
van de brand is nog niets bekend.

GULPENER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

à la carte en specialiteiten restaurant

Kronenbergweg 19
5976 NV Kronenberg
www.nieuwkronenbergerhof.nl
Tel: 077 467 01 76

Vanwege de melding werden
direct meerdere blusvoertuigen, een
ladderwagen en de officier van dienst
gealarmeerd. Ter plekke bleek de
brand in een kleine aanbouw aan
de woning snel geblust. Om 18.35
uur werd het sein brand meester

Foto: Ton Sieben

Nieuw Kronenbergerhof
Ton en Karin Welten

Zaterdagavond rond tien over zes werd brandweerpost Horst gealarmeerd over een uitslaande woningbrand aan de Parallelweg in Horst. De
brand werd vermoedelijk vooraf gegaan door een knal en een steekvlam.

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Domaine de Gournier rood.
Vin de Pays de Cevennes,
Languedoc

5,95
Per ﬂes €
,00

€ 30
Doosp(6rijﬂsessen)

Een wijn die vaker in de horeca is uitgeroepen tot winnaar van de huiswijncompetitie.
En dat zegt genoeg. Rijp fruit, fijne tannines, zacht en elegant.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

bijzondermens
bijzonderinterieur

M E U B E L E N R A A M D E C O R AT I E V E R L I C H T I N G A C C E S S O I R E S I N T E R I E U R A D V I E S V E R F V L O E R B E D E K K I N G

W I L H E L M I N A S T R A AT 6

V E N R AY

W W W. T H O M A S S E N - I N T E R I E U R S . N L

08

nieuws

01
09

Nazomerprogramma
De Vrije Akker
Zelfoogsttuin De Vrije Akker in Broekhuizen is elke zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur geopend. Er is veldverkoop van verse groenten en
gelegenheid om de tuin te bekijken en de tuinders te spreken. Bezoekers
mogen gratis een mooie bos bloemen plukken.
Op vrijdag 16 september van 10.00
tot 12.00 uur organiseert De Vrije Akker
in samenwerking met hun imker en
kruidenvrouw een workshop ‘Kruiden
in de keuken’. Manier van oogsten,
bewaren en verschillende toepassingen
komen aan bod. Ieder gaat een flesje
kruidenolie of kruidenazijn maken. De
dag daarna geeft wilgenvlechter Jac de
Cock weer een workshop wilgenvlechten op de akker.
Vrijdag 23 september zetten de

Duurzaam bosbeheer in de gemeente
Horst aan de Maas
Woensdag 24 augustus heeft wethouder dhr. Freek Selen het FSC certificaat uit handen van directeur
M. de Wit van Bosgroep Zuid Nederland ontvangen. Horst aan de Maas is daarmee de eerste gemeente
in Noord Limburg die FSC-gecertificeerd is.
De gemeente heeft samen met de Bosgroep het beleid en beheer van de bossen en natuurterreinen
geharmoniseerd en dit in een beheerovereenkomst vastgelegd, die loopt tot 1 januari 2013. De Bosgroep is
een coöperatie met totale kennis op het gebied van bos- en natuurbeheer in de voormalige gemeenten
Sevenum, Meerlo-Wanssum en Horst aan de Maas.

Bloktoberfest in het
najaar
Blok10 start in het najaar met
de eerste editie van het
bloktoberfest. Dit festival wordt
van 21 tot en met 23 oktober
georganiseerd en is geïnspireerd
op het Oktoberfest in München.
Ook hier draait het om bier,
gezelligheid en muziek. Voor
muziek kijkt Blok10 breder en
komt met een andere opzet voor
elke dag.

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Douven
35 Koop & huurwoningen

De programmering van het
Bloktoberfest wordt verdeeld over
twee podia. Een grote feesttent met podium komt op het
Wilhelminaplein in Horst te staan.
Deze tent is in Duitse stijl aangekleed en het bier wordt in grote pullen geserveerd. Het tweede podium
staat binnen in Blok10.
De vrijdag bestaat het programma voornamelijk uit dj’s die diverse
muziekstijlen laten horen, waar
onder jaren 80-muziek en uiteraard
ook duitstalige muziek. Ook is er
een optreden van Shambok.
Op zaterdag staat er een vol
programma met een vijftal bands:
Rattlesnake Shake, Stoer, Kinkobra,
My own Army en Lukazz.
Op zondag begint het
Oktoberfest al vroeg. Rond 12.00 uur
is er speciaal het hele gezin entertainment van de Biergartenboys.

tuinders de koksmuts op en wordt er
een driegangenmenu gekookt. Het publiek kan hierbij genieten van de rijke
en warme smaken van de nazomer.
Wat nieuw is bij De Vrije Akker is
het nazomerabonnement. Dit is geldig
tot eind 2011. Daarmee kunnen mensen iedere week groenten, kruiden en
bloemen komen oogsten.
Voor opgave en meer informatie
bel 06 13 29 59 83 of kijk op
www.devrijeakker.nl

Extra Peelconcert
Vanwege de enorme belangstelling voor het Peelconcert van Rowwen
Heze op zaterdag 10 en zondag 11 september geeft de band uit America op
donderdag 8 september een extra concert.
De kaartjes voor de optredens op
zaterdag en zondag waren binnen twee
uur uitverkocht.

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

Kaarten voor het concert op
8 september zijn te bestellen via de
website www.peelconcerten.nl

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

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

Plan Douven in Horst

OPEN HUIS
Zaterdag
3 september a.s.
van 10.00u tot 11.00u.

en dinsdag
20 september a.s.
van 17.00u tot 18.00u.

Gebroeders Douvenstraat te Horst
Voor overige datums, neem een
kijkje op de website!

Nu extra

t.w.v. de re

KORTING

sterende

2% overdra

chtsbelastin
op de verko
g
opprijs van
uw
huidige wo
ning!*
* Vraag naar

de voorwaa

rden

Nog slechts 4 royale patiowoningen in verkoop:
• Woninginhoud ca. 542 m³
• Begane grond voorzien van badkamer en slaapkamer
• Verdieping standaard voorzien van 2 slaapkamers, bergingen en zolder
• Energiezuinige woning, begane grond voorzien van vloerverwarming
• Alle woningen opgeleverd, openbare ruimte gereed
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 303.250,- v.o.n.

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl

Slaapkamer en badkamer op
begane grond.
Geschikt voor jong en oud!
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Wendy droomt verder
naar Carré

worden er vaak natuurlijke kleuren
gebruikt, maar wij wilden met het
team toch iets sprookjesachtigs doen.”
Ze bedachten de onderwaterwereld en
werkten allemaal hun eigen ontwerpen
uit. De foto’s werden opgestuurd en

Buurtcafé over
gezondheidscentrum
Afgelopen zomer werd de oprichting van Stichting Gezondheidscentrum America officieel bekrachtigd. Voorzitter
Ben van Essen, secretaris Toos Tielen, penningmeester Thijs van Kempen en bestuursleden Jan van Dongen en
Jan Driessen zetten officieel hun handtekening onder de akte van oprichting.
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Tijdens het grote mode-event
De mode Biënnale in Arnhem kreeg
Wendy te horen dat ze door mocht naar
de finale. “Ongelofelijk. Geweldig, wat
er op zo’n moment door je heen gaat”,
aldus Wendy. “Normaal gesproken

uiteindelijk werd de creatie van Wendy
uitgekozen.
Zij gebruikte koraalkleuren en het
sponsachtige effect in de haren van
haar model Britt Van Dijk. “Het model
was prachtig in eenheid, met de pastels
in het blonde boblijntje, met zachte
dansende krullen, de prachtige jurk en
sieraden helemaal in de sfeer van haar
inspiratie de onderwaterwereld”, aldus
Francis Schroembges. Haar collega’s
zijn trots, maar Wendy vindt het nog allemaal spannend. “Ik ben nog nooit in
Carré geweest. Ik weet niet wat ik me
erbij voor moet stellen. Het enige wat
ik wel weet is dat er heel veel mensen
zijn en de kaartjes voor de finale niet
echt goedkoop zijn”, grapt ze.
Wat ze gaat doen als ze de prijs
wint? “Dan ga ik het gebruiken als inspiratie en motivatie voor de toekomst.
Bij Francis Hairdesign werken we met
een gemotiveerd en creatief team, en
allen zijn zeer gedreven. Ik hoop dat
het winnen van deze award weer voor
ons allen een motivatie is om door te
gaan. Voor mij in ieder geval wel.”
Voor dat het zover is oefent ze
nog zo vaak mogelijk, maar het gaat
er natuurlijk om dat het model op
16 oktober perfect is. Dan gaat Wendy
schitteren in Carré. Daar bepaalt de
jury wie de Young Talent Award wint.
Thuis kunnen de mensen stemmen op
Wendy voor de publieksprijs via
www.lptrainingen.nl/color_trophy/
de-finalisten

30%

40

40

Wendy Hendrickx van Francis Hairdesign in Horst staat op 16 oktober in Carré, waar de finale van de L’Oréal
Professionnel Color Trophy plaats vindt. Samen met vier anderen strijdt ze om de Young Talent Award.
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zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

AANSTAANDE ZONDAG

DIVERSE AANBIEDINGEN

FIETSEN
REGENKLEDING
FIETSTASSEN
SSEN
N
DERHOUD
N
O
N
E
IE
T
EPARA
DRES!
OOK VOOR RNS AAN HET JUISTE A
O
BENT U BIJ

www.rijstweewielers.nl

Herstraat 1a, 5961 GG Horst tel. 077 - 397 07 66

PaasBrunch in de Plaggenhut-Smelentos.
Voorafgaand een wandeling in de Maria Peel,
voor de kinderen eieren schilderen
Tijdens de zomermaanden solextochten
Bij inlevering
vangewenst.
deze bon
Reserveren
2 uur voor € 20.00 p.p.
Verhuur van tandems en huifkartochten.

Tevens uw lokatie voor bruiloften en partijen.

Reserveren gewenst.

Frank en Marianne van Lamoen, Lavendellaan 54, 5766 PP Griendtsveen
Frank en Maria nne van Lamoen
0493-529596 www.deplaggenhut.nl

0493-529596
www.deplaggenhut.nl

HET
NIEUW
LEVENS
!
TESTAMENT!
Wie regelt uw zaken als u door ziekte, dementie of een
ongeval uw zaken niet meer zelf kunt regelen? Wat zijn uw
wensen voor medische behandeling? Wilt u nog iets anders
vastleggen voor het geval u het niet meer zelf kunt doen?
U kunt dit regelen in uw levenstestament.
Een levenstestament is geldig als u leeft, en u kunt dit naast
een normaal testament maken (dat pas werkt als u overlijdt).
Bel met ons kantoor om een afspraak te maken.We bespreken
dan wat het levenstestament voor u kan betekenen.
Stichting Gezondheidscentrum
America heeft als doel om binnen
enkele jaren een gezondheidscentrum
in America te realiseren, waarbinnen
meerdere disciplines samenwerken
op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Hieronder vallen de
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
America, Fysiotherapie Westsingel en
Groene Kruis Thuiszorg. Er wordt nog

overlegd met andere zorgaanbieders.
Omdat de invulling van de functies
van het gezondheidscentrum nog
open staat, organiseert het stichtingsbestuur samen met de dorpsraad van
America een buurtcafé. Tijdens deze
bijeenkomst op woensdag 28 september om 19.00 uur in De Brug in
America, wordt er in kleine groepssessies gebrainstormd over de moge-

lijke behoeftes waarin het nieuwe
gezondheidscentrum kan voorzien. Het
stichtingsbestuur neemt de uitkomsten
van de brainstormsessie mee in de
ontwikkeling. Ook een afvaardiging
van de gemeente Horst aan de Maas
zal deze avond aanwezig zijn om mee
te denken. Voor verdere berichtgeving
over het gezondheidscentrum zie
www.gezondheidscentrum-america.nl

Novitas Notariaat • Stoktstraat 2 in Horst • tel 077-3971515

www.novitasnotariaat.nl
Wij zijn ook op maandagavond open van 18.00 tot 20.00 uur
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Waarom zij kiezen voor glasvezel
Met glasvezel kunt u informatie versturen en ontvangen met de snelheid van
het licht. Met een glasvezelnetwerk kunt u rekenen op tv met glashelder geluid en
haarscherp beeld, supersnel internet en een betrouwbaar netwerk.
Als 30% van de huishoudens in het aansluitgebied voor 11 september een
glasvezelabonnement bij een van de serviceproviders, KPN, Lijbrandt of
OnsBrabantNet afneemt, komt er een glasvezelnetwerk en wordt er direct gestart
met de aanleg.

•
•
•
•
•
•
•

Leon Litjens

Marc Cremers

Sander Janssen

Ger Mennen

Wethouder Horst aan de Maas

woont met zijn familie in Horst

Marketeer bij Rabobank Maashorst

Oud-raadslid woonachtig in Griendtsveen

“Het voordeel van glasvezel voor de
infrastructuur in de gemeente is dat het snel
toegang biedt tot internet, zowel privé als
zakelijk. Vroeger bestond een infrastructuur
uit een weg en riolering, tegenwoordig is de
snelheid van het internet van groot belang.
Alles wat zorgt voor kwaliteitsverbetering is
uiteraard welkom. Denk bijvoorbeeld aan de
andere mogelijkheden die we gaan krijgen wat
betreft interactieve televisie. Het is echt een
infrastructuur voor de toekomst.”

“Wij hebben ons al opgegeven. Toen ik de
folders zag, dacht ik ‘yes, eindelijk!’ De adviseur
kwam langs en heeft ons nog een aantal dingen
uitgelegd. Ik wist dat glasvezel heel snel was, maar
niet of m’n apparaten en kabels er bij pasten. De
adviseur heeft dit uitgelegd, en toen hebben we
heel snel ja gezegd. Het wordt nu hopelijk snel
aangelegd. Voor mij is het heel fijn dat uploaden
nu met dezelfde snelheid als downloaden gaat.
Voor de fotoclub moet ik soms wel 2.000 foto’s
online zetten. Waar dat nu drie dagen duurt, hoop
ik dat straks in een paar minuten af te hebben.”

“Rabobank Maashorst maakt al gebruik
van glasvezel en daar hebben we positieve
ervaringen mee. Vooral qua snelheid en
bereikbaarheid zijn we er erg over te spreken.
Het netwerk is betrouwbaar en daarmee stabiel.
Daar hebben wij als bedrijf dan ook direct profijt
van. Ik denk dat het voor alle inwoners van Horst
aan de Maas ook erg handig is om goed en snel
bereikbaar te zijn. De hoeveelheid data kan in
veel minder tijd worden doorgestuurd over de
digitale snelweg, dat biedt mogelijkheden voor
iedereen.”

“Ik ga me deze week nog aanmelden.
Als je vooruitgang wilt boeken met je
gemeente moet je hieraan meedoen.
Het is sneller en biedt in de toekomst veel
mogelijkheden. Ik denk niet aan vandaag,
maar aan morgen. Mijn kinderen starten met
een MBO-opleiding waarbij het internet veel
wordt gebruikt. Eén van mijn zonen heeft een
daisyspeler en kan dan zijn lesstof via een
glasvezelnetwerk makkelijker ontvangen.”

Grad van Horck

Twan Kleeven

Arie Stas

Jan Nabben

Voorzitter computernetwerkvereniging Meldersnet

Eigenaar van ’t Brugeind in Meerlo

Inwoner Horst

Voorzitter Centrummanagement Horst

“Ik vind het een heel goed idee, het biedt
ons vooral toekomst qua internet. Wij hebben
vaak op verschillende locaties LAN-parties.
Sneller internet tijdens die weekenden wordt
zeker gewaardeerd. Verder wisselen we binnen
de vereniging veel stukken enzo uit, er gaat
veel digitaal. Een goede verbinding komt daarbij
natuurlijk van pas. Ook bij computerspelletjes
is een goede verbinding belangrijk. Persoonlijk
vind ik het ook een voordeel dat ik op afstand
makkelijker bij mijn bestanden thuis kan
komen.”

“Wij hebben ons aangemeld. Het netwerk
is op verschillende manieren voordelig. Het is
vooral makkelijk dat we alles in één krijgen.
Bij ’t Brugeind hebben we een inbraakalarm,
en met die alarmcentrales is het moeilijk om
een all-in pakket te krijgen. Eén abonnement
is kostenbesparend. Ook ben ik lid van de
vrijwillige brandweer, en ik hoop dat als er in
de toekomst overal glasvezel ligt, de centrales
minder snel overbelast zijn. En hulpbehoevende
mensen kunnen zorg krijgen via internet. Het
is belangrijk dat het glasvezelnetwerk er komt,
vooral voor de toekomst.”

“Het zou geweldig zijn als het er komt. Dit
is een prachtige voorziening voor de inwoners
van Horst aan de Maas: sneller internet, mooie
HD-tv en andere nieuwe diensten. Ik denk dat
het vooral fijn is dat we als consument meer
te kiezen krijgen. We krijgen meer aanbieders
van internet, tv en telefonie, want het is een
openbaar netwerk. Dat is goed voor ons als
consument. Het is jammer als het niet doorgaat.
We kunnen nu de koppositie in Limburg pakken.
Als het nu niet doorgaat is het voor een aantal
jaren over. We moeten de kans nu pakken, en
niet voorbij laten gaan.”

“Voor Horst aan de Maas is het een grote
kans om aan te worden gesloten op glasvezel. Zo
worden we met z’n allen in 1 klap aangesloten
op de toekomst! Dit brengt veel goeds voor
onze gemeente. Niet alleen kunnen we super
scherp televisie kijken, ook voor de zakelijke
sector is glasvezel van enorme meerwaarde.
Meetings op afstand in HD-kwaliteit en het
up- en downloaden van bestanden gaat in
een oogwenk. Met glasvezel maken we onze
gemeente aantrekkelijk voor bedrijven, iets waar
we allemaal van profiteren.”

Stabiel en betrouwbaar netwerk;
keuzevrijheid wat betreft providers;
haast onbeperkte capaciteit;
nieuwe diensten en meer interactie mogelijk;
thuis werken;
omroep Reindonk, radio en tv;
klaar voor de toekomst.

Kijk voor meer informatie en een kaartje op
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas
of loop binnen bij de glasvezelwinkel
in het centrum van Horst.

Schrijf u in vóór 11 september www.eindelijkglasvezel.nl
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BoodschappenPlusBus zoekt planner
Ouderen uit de gemeente Horst aan de Maas hebben bijna dagelijks
de mogelijkheid om met leeftijdgenoten op stap te gaan met de
BoodschappenPlusBus. De uitstapjes zijn niet alleen bedoeld om boodschappen te doen, de bus gaat ook verder weg. Het team van de
BoodschappenPlusBus is op zoek naar een vrijwillige medewerker, die de
planning voor zijn of haar rekening kan nemen.
Middag- of daguitstapjes met de
boodschappenPlusBus in de regio
worden maandelijks in het programma opgenomen. Het coördinatieteam
van de BoodschappenPlusBus zoekt
een vrijwilliger die de planning kan
verzorgen. Deze vrijwilliger zal iedere
maand het programma opstellen. Dit
betekent dat hij of zij onder andere
op zoek gaat naar leuke uitstapjes
voor ouderen in de omgeving. Bij het
plannen van uitstapjes behoort ook
het maandelijks opmaken van een

rooster voor de chauffeurs.
Het is een veelzijdige en
uitdagende job waarbij gewerkt
wordt in een team van enkele vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid
van Synthese. Voor meer informatie,
bel Hans Chlon van Synthese op
077 397 85 00.
Het programma van de
BoodschappenPlusBus voor de maand
september staat op www.synthese.nl
onder de rubriek Senioren, boodschappenPlusBus.

GGD Investments
koopt ABN-AMROpand in Horst
De eigenaren achter GGD Investments hebben op 17 augustus het
zogenaamde ABN-AMRO-pand aan het Wilhelminaplein te Horst gekocht.
Eerder kochten de Horstenaren Roy Roosen en Luuk Jeuken al de
winkelstrip de Smidse.
“We zijn enorm verheugd over
deze nieuwe aankoop aangezien het
pand en de locatie uitstekend passen
in onze beleggingsstrategie om
posities in te nemen op A-locaties in
zowel Brabantse en Limburgse dorpskernen en stadscentra. De aankoop is
mede tot stand gekomen in samenwerking met een derde investeerder
uit Horst”, laat GGD Investments
weten.
Over de plannen met de locatie
zeggen de investeerders: “In eerste

instantie hopen we op korte termijn
een huurder voor het leegstaande
appartement te vinden. De ABNAMRO bank zal de komende jaren nog
huurder zijn van het ondergelegen
commerciële gedeelte.”
GGD Investments investeert in
commercieel vastgoed. De focus
ligt daarbij op winkels en kantoren
gelegen op A-locaties in steden en
middelgrote dorpskernen van Brabant
en Noord-Limburg.

WIJ ZIJN ZONDAG
4 SEPTEMBER
GEOPEND VAN
11.00-17.00 UUR
KOMT U OOK
KIJKEN NAAR
ONZE NIEUWE
NAJAARSMODE?
OOK AL VOLOPIG!
Z
JASSEN AANWE

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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De Smaak van
Horst aan de Maas
Voor het vierde jaar wordt de Smaakvol-erkenning uitgereikt, de prijs
voor het lekkerste product van Nederlandse bodem. Onder de naam De
Smaak van NL wordt de wedstrijd voor ondernemers gehouden. Bekende
foodrecensenten, vakspecialisten en consumenten kiezen de winnaars. Twee
ondernemers uit Horst aan de Maas dingen nog mee naar die titel, het
oranje paprika-ijs van IJssalon Clevers en Kwekerij Hermans-Walters BV, en
de gerookte paling van Passie voor Vis.
De wedstrijd om het lekkerste
product van Nederland en de publieksprijs wordt georganiseerd door Syntens,
in samenwerking met de Taskforce
Multifunctionele Landbouw en Foodlog.nl
Na de voorrondes zijn per regio acht
halve finalisten geselecteerd. Op 20
september zijn de halve finales. “Daar
doen acht producten aan mee, maar
in Limburg zelfs negen”, zegt Annette
Hermans van Kwekerij Hermans-Walter.
“Er gaan er maar twee door naar de
finale, dus dat is best spannend”, vindt
Mieke van Dooren van Passie voor
Vis. In de finale kijkt een vakjury naar
de producten en tijdens proeverijen
kunnen Nederlanders hun publieksfavoriet kiezen.
Annette Hermans kwam met het
idee om van oranje paprika’s ijs te
maken. “Oranje paprika’s hebben een
hele fijne kleur, en zijn eigenlijk het
fruit onder de groenten. We hebben
toen contact opgenomen met IJssalon
Clevers, en die heeft er meer dan een
jaar aan gewerkt en geproefd.”
Theo Clevers van IJssalon Clevers
uit Grubbenvorst is blij verrast met de
positieve reacties. “We gaan begin
september weer verder met de voorbereidingen, ik heb wat leuke ideeën
om het product te gaan vermarkten. Ik
werd aangemoedigd door de teler, die

zelf heel actief met het product bezig
is. En als je met twee man enthousiast
bent, dan gaat het vanzelf.”
Dat een andere halve finalist in de
buurt woont ziet Clevers als voordeel.
“Het is geen concurrentie, het is alleen
maar fijn dat die in de buurt zitten. Het
gaat niet alleen om het product, maar
ook om de streek te promoten. Het
is belangrijk dat men weet dat Horst
aan de Maas goede producten heeft.
Het liefste zie ik ons dan ook 1 en 2
worden.”
Ook Passie voor Vis ziet het ijs niet
echt als concurrent. “Het paprika-ijs is
ook keilekker maar het zijn heel verschillende producten. Wel grappig dat
we bij elkaar in de straat wonen”, zegt
Mieke van Dooren. John en Mieke van
Dooren hebben sinds een paar maanden een proeverij bij hun palingkwekerij. “We hebben toen samen met Peter
van Vitelli’s een palingsalade gemaakt,
en die was superlekker. Ook door
anderen werden we aangemoedigd om
mee te doen met het product. Ze waren
allemaal kei-enthousiast. Toen hebben
we ons toch maar aangemeld.”
De smaakjury zal tijdens de finale
in het najaar de producten voor een
laatste keer proeven en toetsen. De
finale van De Smaak van NL 2011 vindt
plaats op 22 november.

Rectiﬁcatie Chitanie Dennis
In de vorige editie werd per abuis gemeld dat restaurant Chitanie Dennis
aan de Groenewoudstraat gevestigd zou zijn. Het juiste adres is Jacob
Merlostraat 6 in Horst.

Starters
in de regio
Timoh
Bedrijf

Timoh
Totale interactie
met onze hond
Eigenaar Marieke Bovee
Adres
St. Antoniuspark 22
Plaats
Horst
Telefoon 06 24 90 73 56
E-mail
info@timoh.nl
Website www.timoh.nl
Sector
Hondenschool/
gedragsbegeleiding/
hondenuitlaatservice
Start
20-06-2011
Activiteiten
Timoh staat voor u klaar
om u en uw hond te begeleiden met de opvoeding van en
omgang met uw hond. Timoh
heeft onder andere een
puppycursus, sociale wandelingen (voor jonge, volwassen
en seniorhonden), privécursus
of (gedrags)begeleiding aan
huis en een uitlaatservice te
bieden. Alle cursussen zijn
gericht op het werken aan de
baas-hondrelatie maar ook
aan de hond-hondrelatie.
Zonder prestatiedruk vooral de
band tussen baas en hond
sterk maken. De uitlaatservice
wordt gedaan op een zo
stressvrij mogelijke manier.

Doelgroep
Mensen die een pup, jonge
hond, volwassen hond of
seniorhond hebben die als
familielid gezien wordt en
waarmee ze graag op een
stressvrije manier en zonder
prestatiedruk willen trainen.
Ook vindt Timoh het belangrijk dat mensen zich verdiepen
in de manier waarop hun
hond communiceert, leert en
denkt. Daar zal veel aandacht
aan besteedt worden tijdens
de cursus.
Onderscheidend vermogen
Het totaalplaatje wat
Timoh te bieden heeft bestaat
uit cursussen, begeleiding en
de uitlaatservice. Het praktijkgericht trainen vindt plaats op
verschillende locaties, niet op
een vast terrein. Timoh’s visie
is: interactie is wisselwerking.
Er moet een wisselwerking
tussen baas en hond zijn om
een stabiele relatie aan te
gaan. Zodra er een goede
wisselwerking bestaat tussen
baas en hond en je op een
positieve hondvriendelijke
manier met je hond samenleeft, groeit er een wederzijds
vertrouwen waardoor de band
versterkt en je kunt samenwerken.
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De eerste schooldag van Iris
Iris Joosten ging deze week voor het eerst naar de brugklas. HALLO vroeg haar vorige week al wat ze allemaal
verwachtte van de middelbare school. Na haar eerste dag kijken we samen terug op die verwachtingen.
“Ik ben best een beetje
zenuwachtig”, vertelde Iris vorige
week. “Maar heb wel heel veel zin in
een nieuwe start.” Ze heeft op basisschool Meuleveld gezeten en gaat
nu naar de brugklas op het Dendron
College. Tijdens een kennismakingsdag
had ze al een rondleiding gekregen,
maar dat ging wel heel snel. “Het
leek me wel al heel cool en groot!”
Gelukkig werd ook op de eerste
schooldag aan een rondleiding gedacht.
“Ze hebben ook de fietsenkelder laten
zien.”

Eruitzien als een
hulpeloze schildpad
De rugzak hangt blinkend nieuw
aan de stoel, met daarin een geodriehoek, een passer, markeerstiften

en nog veel meer. “Ik denk dat veel
brugklassers er uit gaan zien als
een hulpeloze schildpad”, lacht ze.
“Met zo’n volle tassen.”
Voor haar eerste dag verwachtte ze
dat vooral het vinden van de lokalen
lastig zou zijn. “Nee, ik denk niet dat
ik die meteen kan vinden. Dat zou
vreemd zijn als het wel zo was. Maar ik
vraag de weg wel, aan andere kinderen
of een leraar ofzo.” Uiteindelijk is ze op
dag één met wat bekende gezichten
meegelopen.
Het rooster lijkt haar vooral erg
lang. “Op dinsdag mag ik wel een
beetje uitslapen. Maar soms heb ik
tot het 8e uur les. Op woensdag,
donderdag en vrijdag heb ik maar tot
het 6e.” De leraren en alle afkortingen
op dat rooster vond ze vooral een
beetje raar, maar na haar eerste dag

snapt ze die allemaal wel. “Ik heb
uitleg gehad van mijn mentor.”
Iris is blij dat ze zo dichtbij school
woont. Vorige week dacht ze dat veel
kinderen vaak te laat gaan komen.
“Het lijkt me lastig om ver weg te
wonen. Misschien ga ik wel lopen naar
school, minder kans dat ik omval met
die zware tas.” Voor eventueel te laat
komen had ze al een tactiek: “Ik denk
de leraar lief aankijken”, lachte Iris. Op
haar eerste schooldag was inderdaad
een leerling te laat. “Die had als smoes
dat hij zich verslapen had, maar we
hoefden er pas om half een te zijn”,
zegt ze vrolijk.
Later wil Iris graag juf worden.
“Maar wel op de basisschool, anders
heb je zo’n puberende kinderen. In
groep 4 ofzo heb je dat een stuk minder”, bedenkt ze.

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

CV ketel?

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

Heerlijk warm
mas.nl
Kies op tom

1990 | 2011

úw model

Capoeira training voor kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum
www.capoeiratherapiechapeu.nl

het beste onderhoud voor airco en cv

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

06 21503415

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

Per 1 augustus 2011 NIEUW in Grubbenvorst

• Theorie cursus online
• Vaste instructeur
• Prettige sfeer in de auto
Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Samen op weg naar JOUW rijbewijs!!!

Kleeven is al ruim 28 jaar een innovatieve, internationaal opererende,
dynamische en ISO gecertificeerde onderneming. Wij zijn gespecialiseerd in
het ontwikkelen en realiseren van medische en industriële technologische
producten. Vele ontwikkelingen zijn succesvol toegepast in diverse apparaten
die in de loop der jaren een begrip zijn geworden. Wij zoeken i.v.m.
uitbreiding van onze organisatie een enthousiaste

Software engineer (m/v)
Functie eisen
• HBO+ of gelijkwaardig
• Zelfstandig kunnen werken
• Communicatieve vaardigheden
• Engels en Duitse taal beheersen
• Analytisch kunnen denken
• In team kunnen samenwerken

Taken
• Embedded software ANSI-C
• Structure text (IEC61131)
• Software architectuur
• Software debuggen en testen
• Software validatie
• Q registraties

Assemblage medewerker (m/v)

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

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Functie eisen
• MBO-E of gelijkwaardig
• Zelfstandig kunnen werken
• Geconcentreerd en nauwkeurig
• Beheersing van Nederlandse taal

Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Kleeven Control BV
t.a.v. Dhr Ton Kleeven
Nijverheidsstraat 6
5961 PJ Horst

Taken, assembleren van:
• Elektronica- en mechanische
systemen
• Prototypes en testgereedschap
• Testen van apparaten

www.kleeven.nl
tkleeven@kleeven.nl

U kunt uitsluitend
schriftelijk reageren.
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15 VRAGEN aan Fieke Peeters Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fieke Peeters
15 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik zou later wel een talent willen zijn in
het werk dat ik wil gaan doen. Ik zou
heel graag een groot kinderdagverblijf
voor mezelf willen beginnen. Ik ga
graag met kleine kindjes om, dus dat
lijkt me echt leuk om te doen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Hier kan ik vrij kort over zijn. Het liefst
zou ik maar een vak willen hebben en
dat is verzorging, haha. De rest mag
van mij allemaal achterwege blijven.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb meerdere vriendinnen waarmee

ik erg goed kan opschieten. Wel heb ik
één vriendin, Imke, waar ik echt heel
veel mee optrek. Met haar en haar
familie ben ik dit jaar ook naar Spanje
geweest, dat was erg gezellig!
In het weekend ben jij te vinden in?
Overdag op het hockeyveld. Daar doe
ik een poging om de ballen uit de goal
te houden. ’s Avonds ga ik dan lekker
stappen met m’n vriendinnen in De
Lange, of waar de feestjes zijn. Ook kun
je me vinden in de gezellige keuken
van Liesbeth’s Grand Café, waar ik mijn
centjes verdien.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een lekkere schaal nacho’s à la Liesbeth
en een lekker drankje.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou m’n oma verrassen met een

*Gratis vette
knipbeurt en
coole styling
als je 16 wordt!

nieuwe camera, want alles wat ik in
mijn leven heb gedaan heeft mijn
oma vastgelegd met haar camera.
Dat zou ik haar dus wel gunnen. De
rest zet ik op de bank, voor het geval
dat ik het nodig heb. Misschien wel
voor m’n eigen kinderdagverblijf
later, hihi.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Nou, ik heb laatst wel wat meegemaakt waarbij ik wel even onder
de grond had willen zitten. Ik was
namelijk met een teamgenootje
te laat bij onze eigen kampioensreceptie.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Ik zou mijn zus Joske wel een keer
mee willen nemen op een vakantie naar een lekker warm land.
Mijn pinpas voor ’s avonds en mijn

zonnebrandcrème en bikini voor
’s middags moet ik dan zeker niet
vergeten.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Heel saai misschien, maar het liefst
heb ik gewoon lekkere aardappelen,
kipkrokant en boontjes, met opa’s yoghurt als toetje.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een legging met een leuk, fleurig
jurkje. Of, voor ’s avonds, mijn joggingbroek. Die zit ook heerlijk.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik aan mijn
lieve vriendinnetjes. Daarnaast zou ik
elke dag wel carnaval willen vieren.
Daar houd ik ontzettend van, ik vind
het gewoon een leuk feestje.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wel een Bakker Bart in Horst
willen, dan kan ik na het harde werken op het Dendron nog een lekker
broodje eten.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik hou van lachen dus een komedie
kan altijd wel.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou een grote aanhanger aan mijn
auto hangen en daar mijn neefjes,
nichtjes en de rest van de familie op
zetten. Dan rijd ik voor een heel gezellig weekendje naar Heiderbos, net
zoals vroeger.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Ik zou wel graag naar Chersonissos willen om daar met Sterretje en Jokertje
te dansen. Nee, geintje, doe maar een
vakantie naar Turkije want daar vallen
ze op blond. Haha!

N
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Magere speklapjes
Rund stooflapjes
Boerengehakt schnitzel
Pain d’ardenne
Berliner

100 gram

€ 4,45
€ 7,45
€ 5,00
€ 3,45
€ 1,15

100 gram

€ 1,45

500 gram
100 gram
4 stuks
100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken

Jagerspotje

Vlees, aardappel en groente

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Grieks filetlapje

100 gram

€ 1,25

Filetlapje gevuld met fetta en olijven
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Column

Wegrennen
voor
m’n geld
Voor het eerst sinds ik me
kan herinneren gingen drie
vriendinnen en ik afgelopen
vrijdag niet uit. Vrijwillig, dat
ook nog. Met z’n vieren kropen
we dicht tegen elkaar de bank
op en keken een veel te enge
film. Echt vreemd en uniek voor
een vrijdagavond.
Tussen de kussens om ons
achter te verschuilen zaten we
giechelend en gillend voor de
televisie. Om de beurt riepen we
“dat we de film nu meteen uit
gingen zetten!” Natuurlijk had
niemand het lef om van de
veilige bank af te komen en ook
daadwerkelijk die uitknop van de
dvd-speler in te drukken.
Uiteindelijk hebben we de hele
film dus gewoon afgekeken.
(Oké, minus de stukken dat ik
met m’n hoofd een kussen in
gedoken was, de delen dat ik
mijn handen voor m’n ogen had,
de scènes waarbij ik mijn ogen
dichtkneep en met mijn handen
mijn oren dichtduwde, de
momenten dat ik echt even mijn
berichtjes op mijn telefoon moest
beantwoorden en dus echt even
niet kon kijken. Goh, wat
vervelend dat dit weer net moest
gebeuren tijdens de enge en
spannende stukjes, maar ja, ik
kan er wel mee leven, hoor).
Het ergste was nog dat we na
de film weer allemaal naar huis
toe moesten, allemaal een
andere kant op en door het
donker. Ik had het geluk dat ik
me op dat moment op loopafstand van thuis bevond en dus
het minst ver hoefde. Ik had
bedacht gewoon rustig naar huis
te lopen, ik ben toch geen mietje.
Wel dus.. Ik was de oprit nog niet
af of ik rende al als een malle
richting huis. Om de drie stappen
keek ik even snel achterom of ik
nog niet achtervolgd werd. Ik heb
gelukkig geen achtervolger
kunnen ontdekken, wel schrok ik
enorm van een eng, rinkelend
geluid wat me nog harder liet
rennen.
Toen ik bijna thuis was kwam
ik erachter dat ’t enge, rinkelende geluid mijn portemonneetje was dat op de grond viel en ik
dus weer terug de duisternis in
moest om ’m op te pikken. Heel
fijn.. Daar komt nog bij dat ik dus
gewoon keihard weggerend ben
voor mijn eigen geld. Hmm.. zo’n
vreemde en unieke vrijdagavond
doet gekke dingen met mij.
Volgende keer toch maar weer
gewoon uitgaan.
Mies
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GEPLUKT

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

Mart Deckers
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt Mart Deckers (83) uit Melderslo geplukt. Mart is
geboren in Oirlo en getrouwd met de Melderslose Dien Wijnen, die 80
jaar oud is. Het huis van de familie Deckers is gemakkelijk te vinden want
Mart houdt van bloemen. Hun tuin aan de Jaegerweg is één bloemenpracht.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Pannacotta
met verse
frambozen

Boerenleven trok
hem aan
Na de ‘Vissersperiode’ begon hij
rond 1960 zijn eigen champignonkwekerij, totdat hij in 1993 met
pensioen kon. Vanaf die tijd heeft
zich toegelegd op het optrekken,
verspenen en uitplanten van eenjarige bloemen en planten. Een hobby
waar Mart veel, heel veel in kwijt kon
en nog steeds kan. Want het gezin
Deckers kende ook tegenslag.
Mart en Dien Deckers kregen
zes kinderen, vijf dochters en een
zoon, en tien kleinkinderen. In
1982 verongelukte hun enige zoon
Wiel op 23-jarige leeftijd. Een grote
slag voor het gezin. “Als je zoiets
meemaakt stort je wereld in”, zegt
Mart. Er valt een stilte. “Hij studeerde
in Nijmegen”, verbreekt Dien het
zwijgende moment. Mart: “Misschien
was het maar goed dat de regelmaat
van de champignonoogst er was want
we moesten verder met ons leven.
Ik vond na mijn bedrijfsbeëindiging
afleiding en troost in het opkweken
van bloemen.”

dat bij mij alles zo mooi bloeit”, zegt
hij met enige trots.
Mart doet niet aan sport omdat
hij daar geen tijd voor heeft, zijn
bloemen gaan voor. En veel tv kijken
doet hij evenmin. “Ja, naar Lingo, het
Journaal, Opsporing verzocht, Hart
van Nederland en dan naar bed. Naar
films kijk ik niet. Ik ben een keer met
Dien naar de bioscoop geweest en
daarna nooit meer. Zij heeft de hele
film zitten janken, zo ging ze in de
film op”, aldus Deckers.
We mogen hem midden in de
nacht wel wakker maken voor een
pan gebakken spek. “Maar die krijgt
hij niet van mij hoor”, mengt Dien
zich in het gesprek. Op de vraag
wat hij aan Melderslo zou willen
veranderen zegt hij: “De kern van
Melderslo want die heeft geen hart,
geen sfeer. Ook de entree van het
dorp zou aantrekkelijker kunnen.”
De mooiste plekjes van Horst aan de
Maas en Melderslo zijn volgens hem
het Schuitwater en zijn eigen woonomgeving.

Praten tegen
bloemen helpt

Mart heeft een hekel aan mensen
die roddelen. Vrienden daarentegen betekenen veel voor hem, ze
delen lief en leed. En uitgaan doet
de bloemenman niet, net zo min als
op vakantie gaan. “Dan moet ik mijn
planten in de steek laten en dat doe
ik niet”, zegt hij. Op de vraag naar zijn
Nu, bijna dertig jaar later, vinden
meest gedenkwaardige dag, zegt hij:
zo’n vierduizend eigen opgetrokken
“Dat was toen ik Dien leerde kennen.
plantjes een plek in de tuin en rond
zijn huis. Alleen het zaad van de beste Ik was jong en wilde emigreren maar
planten gebruikt hij. Een gedeelte van Dien wilde niet. Als ik dat wel gedaan
had, had ik niet wat ik nu heb”, sluit
de voormalige champignonkelder dihij het interview af. Nog even een
ent als opkweekruimte. In de vroege
foto maken tussen zijn bloemen waar
lente worden de jonge plantjes verhij dagelijks tegen praat. Misschien
speend. Wat later plant Mart ze uit in
de tuin die dan verandert in één grote dat ze daarom zo mooi bloeien, maar
misschien ook wel omdat Mart een
bloemenzee. Hij zorgt goed voor zijn
fijne man is om mee in gesprek te
bloemen. “Soms stoppen mensen en
gaan.
stellen me vragen over hoe het kan

Trots op zijn
bloementuin

Benodigdheden
5 deciliter slagroom
1 vanillestokje
60 gram suiker
2 blaadjes gelatine
125 gram verse frambozen
Bereiding
· Doe de slagroom in een steelpan
en zet deze op laag vuur;
· splijt het vanillestokje in de lengte
en schraap daar het merg uit (de
kleine zwarte zaadjes). Doe dit bij
de room;
· breng het geheel net aan de kook
en laat het 10 minuten door
trekken;
· haal dan het vanillestokje eruit;
· week de gelatine ongeveer vijf
minuten in een ruime hoeveelheid
koud water;
· neem de room van het vuur en
meng de uitgeknepen gelatine er
doorheen (laat het oplossen);
· laat nu de room langzaam
afkoelen, terwijl u af en toe blijft
roeren;
· spoel vier vormpjes om in koud
water en schep de massa daar in;
· zet de vormpjes minstens vier uur
in de koeling om op te stijven;
· maak de rand van de puddinkjes
los met een mes en leg ze op een
bord;
· garneer het geheel met de verse
frambozen en eventueel poedersuiker, mint of slagroom.

“Zo kwam ik toch bij boeren omdat
die diesel nodig hadden. Bij het
boerenleven lag mijn hart”,
zegt Mart.

Mart Deckers is een natuurmens.
Zijn grootste hobby is het optrekken
van eenjarige bloemen en planten.
Hij heeft ook een dierenweide met
daarin herten, pony’s, kalkoenen en
duiven. Heel vroeger werkte hij bij de

Coöperatieve Venlose Veiling (CVV)
die toen in Venlo lag. Eigenlijk wilde
Mart het liefste met paard en ploeg
het land bewerken maar dat zat er
niet in. Hij solliciteerde bij Vissers Olie
en werd vrachtwagenchauffeur.
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Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Sticky
Buns
De bekroonde inzending van
onze Nederlands Kampioen Roy Korthagen

01
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opinie 15

Bespreking Poll week 33

Er moeten hoge boetes komen op het achterlaten van zwerfvuil
Naar aanleiding van een artikel in HALLO over zwerfafval werd twee
weken geleden in de poll gevraagd wat u vond van zwerfafval en de strafeis.
Zwerfafval is een doorn in het oog van veel mensen. Of het nu in het centrum
van het dorp is of aan de kant van de weg, overal liggen tegenwoordig blikjes,
propjes, kauwgom en andere rotzooi. Een oplossing hiervoor zou kunnen liggen
in het strenger beboeten van deze manier van vervuiling. Neem bijvoorbeeld
Singapore. Daar staan hoge boetes op het op straat gooien van afval.
89% van de stemmers was het eens met de stelling dat er hogere boetes moeten komen op het achterlaten van zwerfafval. 11% was het hier niet mee eens.

Een anonieme stemmer uit Grubbenvorst vond het onzin om hoge boetes
op te leggen. “Dan kan je de hele maatschappij beboeten. De maatschappij
maakt wie we zijn. Begin maar eens met opvoeden. Anders gezegd, heropvoeden, want de afgelopen 30 jaar is er veel veranderd. Het respect is verdwenen,
want tegenwoordig denk men meer aan zichzelf, dan aan de maatschappij
en het milieu.” Mieke Habets uit Horst vindt het opleggen van hoge boetes
wel een goed idee: “De gemeente moet maar is een voorbeeld nemen aan
Noorwegen, bij elke winkel en bankje een vuilnis en peukenbak, daar vind je
geen afval op straat, want daar staat een flinke boete op.”

Centrumstewards maken het centrum van Horst
gastvrijer
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het Horster centrummanagement werkt met man en macht aan een aantrekkelijker centrum van Horst. In de afgelopen jaren is het centrum verfraaid met
nieuwe bestrating en mooie bloembakken. Verder is de uitstraling van winkelpanden verbeterd en zijn er meer terrassen gekomen. Het jongste wapenfeit is de
inzet van centrumstewards. Vier mannen en vrouwen gaan vanaf zondag 4 september tijdens de reguliere winkelopeningstijden en koopzondagen de straat op

om bezoekers van het centrum te informeren over zaken als parkeergelegenheid,
winkelaanbod en horecavoorzieningen. Het doel van de inzet van centrumstewards
is het centrum van Horst gastvrijer maken. De centrumstewards hebben echter
geen handhavende taak. Ze kunnen mensen wel aanspreken op hun gedrag maar
mogen bijvoorbeeld niet verbaliseren of aanhoudingen verrichten. Horst heeft centrumstewards nodig om het centrum van Horst gastvrijer te maken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > Online fysiotherapie is een nuttige aanvulling op de traditionele werkwijze
> eens 16% oneens 84%

In september start
Hobby-Gilde Horst e.o.
met de volgende
cursussen:
De HALLO vakantie BBQ
nu met gratis fles rosé
van € 16,00 voor € 14,45
Te bestellen vanaf 5 personen
(gratis thuisbezorging)
Kijk voor de samenstelling van dit
menu op halloaanbieding.nl

Exclusieve High Tea
aan het water

Duoplank Frans Eiken

PLUS voordeel wijnpakket

Met: o.a. mini-sandwiches,
onbeperkt thee enz.. 4 personen
reserveren = 3 personen betalen

Kant en Klaar, diverse kleuren
15 cm breed

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

VAN € 35,00 VOOR € 25,00 (per m2)

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl

• computeren
• basiscursus
• cursus voor gevorderden
• PowerPoint
• Excel
• digitale fotobewerking
en -presentatie
• fotografie
• powertex
• bloemschikken
• beeldhouwen
• kaarten maken
• schilderen
• portret tekenen
• Engels
• Italiaans
• bridge
• voor beginners
• voor gevorderden
• wedstrijdbridge
• bewegen op muziek
Voor nadere informatie en/of
opgave www.hobbygilde.nl of
tel. 077 – 398 8915
(tussen 17.00 en 19.00 uur)

Weer aan de slag in de gemeenteraad
De laatste vergadering voor de zomervakantie begon hectisch met een
(te) stevige confrontatie tussen het college en de burgers uit Sevenum, die
zich zorgen maken over de ontwikkelingen aan de Kleefsedijk. Uiteindelijk
is duidelijk geworden dat gemeente en burgers hetzelfde doel voor ogen
hebben, maar wij vragen ons af waarom er dan toch zoveel commotie
moest ontstaan.
Het laatste woord hierover zal nog
wel niet gesproken zijn.
De gemeenteraad gaat weer aan de
slag en er staan belangrijke zaken
op de agenda. Te beginnen met de
begroting. D66 zal zich daarbij niet
alleen blijven inzetten voor een

sluitende begroting, maar ook voor
het beperken van de risico’s voor
de gemeente bij grote projecten.
Een van onze speerpunten daarbij is de
zorgelijke situatie op de woningmarkt.
Die heeft niet alleen gevolgen voor de
burgers, maar ook voor de gemeente

zelf, als eigenaar van bouwgrond.
De gemeente heeft plannen gemaakt
op basis een onderzoek van jaren
geleden, dat naar onze mening achterhaald is door de ontwikkelingen op de
woningmarkt. Wij blijven pleiten voor
nader onderzoek naar de mogelijke
risico’s.
Eind van dit jaar komt ook het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan aan
de orde en uiteraard zullen wij daarbij
aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van de zwakke verkeersdeelnemers. Wij voelen ons daarbij

gesteund door de vele positieve
reacties, die wij hebben ontvangen
naar aanleiding van het interview in
deze krant.
Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en
dus ook op zaterdag 3 september
van 11.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst weer klaar met
een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Cactus
Column

Water

Dat het met het weer de
laatste tijd goed fout zit is voor
niemand meer een verrassing.
Buien met of zonder onweer,
alarmfase oranje of een andere
kleur, het is één en al ellende.
Het noodweer wat vooral in het
Belgische Hasselt toesloeg is het
voorlopige hoogtepunt van het
einde van vele vakanties. Ook in
onze omgeving heeft de regen
voor veel ongemak gezorgd. De
deken van de Lambertuskerk in
Horst kan daarover meepraten.
Nooit zal hij hebben gedacht dat
hij zelfs tijdens een mis in de
crypte met natte voeten zou
komen te staan. De nieuwe
hellingbaan achter de kerk kon
de plensbui niet meer verwerken
en het hemelwater stroomde de
crypte binnen. Gelukkig zal er,
volgens de gemeente, snel een
oplossing worden bedacht.
Ambtenaren gaan de zaak op
locatie bekijken. De eerste
suggesties zijn inmiddels ook al
aangedragen door de volijverige
ambtenaren. Als eerste is er een
advies aan de deken om in het
vervolg laarzen te gaan dragen
bij regenachtig weer. Het
volgende advies is een voorstel
om de skatebaan maar weer te
verplaatsen, deze baan is in feite
de directe oorzaak van de
veranderde hellingbaan. De
derde raad is ongetwijfeld het
leggen van zandzakken bij deze
hellingbaan. Mocht er zich in de
toekomst tijdens de mis weer
een wolkbreuk voordoen dan
kunnen de aanwezige
misdienaren onmiddellijk
ingrijpen en de aanwezigen
vervolgens over de zandzakken
naar boven helpen. Maar het zal
er wel op neerkomen dat extra
afvoerleidingen en een extra
putje worden aangelegd. De
laatste serieuze vraag is dan of
de betrokken ambtenaren zich
geen rekenschap hebben
gegeven van mogelijke
waterproblemen toen de
skatebaan werd aangelegd. Ja,
die skatebaan kost de
gemeenschap inmiddels handen
vol geld, zijn er nog raadsleden
te vinden die daar nu eens wat
aan doen? In elk geval zal er nog
wel weer een vervolg komen.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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A15Kijk ook op www.horstaandemaas.nl
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Nieuwe openingstijden
gemeentehuis
KNOOPPUNT

LINDENHOLT

EN

BEEK

N271

A73

A LV E RN A

MALDEN

OVERAS S ELT

MO LE NHO E K

GR O E SBE E K

De openingstijden van de loketten in het
MO O K met ingang van
gemeentehuis worden
1 september aangepast.

VE

MILL

Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten
N271
van het klanttevredenheidsonderzoek
dat
CUIJK
GE N N E P
onlangs verricht werd. Dit betekent dat
de
O E F F E LT
loketten voortaan
tussen de
middag open
A73
zijn namelijk tot 13.00 uur. ’s Ochtends
gaan de loketten voortaan om 8.30 uur H E IJE N
KNOOPPUNT
open in plaats
van 8.00 uur.
RIJKEVOORT

Nieuwe openingstijden
Alle afdelingen zijn geopend:
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
maandag 08.30 - 20.00 uur.
Afspraak op maat: woensdag- en donderdagmiddag (aanmelden (077) 477 97 77 of
www.horstaandemaas.nl.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

A77

Onderhoud bomen
SINT
ANT HO NIS

Vrijdag 2 september
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 3 september
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Inzameling KGA gemeentewerken (10.00-14.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 5 september
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom, Horst
(Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Melderslo,
Swolgen, Tienray
Dinsdag 6 september
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de Riet),
Meterik

Woensdag 7 september
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 8 september
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 9 september
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg
Meterik, Sevenum
Zaterdag 10 september
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)

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

BOX MEER

zoveel mogelijk worden afgesloten, bedrijven en
Vanaf maandag 9 september vinden 12 weken
N271
A73
aanwonenden blijven bereikbaar. De planning is
lang onderhoudswerkzaamheden plaats
aan
afhankelijk van de weersomstandigheden en de
de laanbomen. De werkzaamheden bestaan uit
V IE R L IN GSBE E K
hoeveelheid
werk ter plaatse in de bomen.
het verwijderen van dood hout en vormsnoei.
N I EU W
BE RG EN
Tijdens deze werkzaamheden zullen de wegen
OVERLOON

WE L L

N277

N271

WAN SSU M
V E N R AY

“ A73 Afsluiting toe- en afrit 12
MEERLO

N270

(Grubbenvorst), van Nijmegen naar Maastricht,
incl. afsluiting St. Jansweg en Venrayseweg Venlo.”

N270
H O R ST

N277

D E U RNE

A73
H A S S EL ERH EI D E

G RU B B EN VORS T
SE V E N U M

S T EN

KNOOPPUNT

DE
K R O S S E LT

ZAARDERHEIKEN

N560
MEIJEL

M AASBR E E

= wegwerkzaamheden

N266

RT

A67

A67

A67

N275

= omleidingsroute

VE NL O
A73
T EG EL EN

= omleidingsroute langzaam verkeer

N273
N277
Realisatie nieuwe toe- en afrit Greenportlane/Grubbenvorst
PAN N IN GE N

N271
In verband met de nieuwe aansluiting van de Greenportlane/Grubbenvorst op de A73 zijn vanaf vanaf 1 september tot uiterlijk
5 september 04.00 uur de volgende afsluitingen op de A73,
en de St. Jansweg.
H Ede
L D EVenrayseweg
N
OS P EL

N275 toe- en afrit 12 (Grubbenvorst)
Afsluiting

K E SSE L

A73van de A73 (afrit 12 Grubbenvorst)
Vanaf donderdag 1 september 20.00 uur tot maandag 5 september 04.00 uur zijn de toe- en afrit
aan de westelijke zijde afgesloten.
HEYTHUYSEN
Afsluiting Venrayseweg
en St. Jansweg

N273
Omleidingen
A2
Verkeer dient rekening te houden met extra reistijd vanwege
de omleidingsroutes. Doorgaand verkeer op de A73 blijft gedurende
SWAL M E N
BAEX E M De omleidingroutes staan ter plaatse met borden aangegeven. De Heierkerkweg blijft bereikbaar vanuit
deze periode mogelijk.
HORN
het noorden via afrit 11, richting Horst / Floriade (Horsterweg, Venrayseweg).
N268
GR ATHE M
Voor langzaam verkeer op de BEE
Venrayseweg
(landbouw- en fietsverkeer) is een aparte omleidingsroute ingesteld. Deze loopt via
GD E N
de kern van Grubbenvorst, Venloseweg, Raaieind naar de Venrayseweg en omgekeerd.
HEEL
A73

ROERMOND

MAASBR ACH T

Bovenstaande verkeersmaatregelen vinden plaats in samenwerking
gemeente Venlo, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat.
M E L ICtussen
K
L IN N E

THO R N

A2

Kijk op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002.
N271

M O N TF O RT

WESSEM

SIN T
O D IL IE N BE R G

ST E VE NSWEERT

H E R K E N BO SC H
PO STE R H O LT
V L O D ROP

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder
KNOOPPUNT

HET VONDEREN
E CHT

ROOS TE R E N

A2

U heeft er waarschijnlijk al een heleboel over
gehoord of gelezen. Komt er nou een glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas of niet? De
vraag is of u als inwoner van Horst aan de
Maas aangesloten wenst te worden op het
glasvezelnetwerk. Binnenkort (12 september)
moet dat duidelijk worden. Pas als 30% van
de inwoners daartoe besluit, gaat de ﬁrma
ReggeFiber over tot de (gratis) aanleg van
het netwerk.
Wonen, werken en zorg
Internet is niet meer weg te denken in onze huidige moderne tijd. Steeds meer mensen plukken
er de vruchten van. Glasvezel zorgt voor een
snellere en stabielere verbinding. Hoeveel mensen er ook online zijn in de buurt. Met glasvezel
ontstaan nieuwe mogelijkheden op het gebied
van zorg, wonen en werken. Als een van de
eerste gemeenten in Limburg kan Horst aan de
Maas klaar zijn voor de toekomst.
Besluit
Op 12 september aanstaande is de datum dat

er gekeken wordt of 30% deelname gehaald is.
Alleen dan wordt overgegaan tot gratis aanleg
van het netwerk, ‘tot bij u in de meterkast’. Voor
die tijd moet u dus besluiten of u mee wil doen
of niet. Meedoen betekent dat u moet kiezen
tussen (drie) providers, waarmee u nadere
afspraken maakt. U bent aan zet.
Laat u uitleggen wat glasvezel voor u persoonlijk kan betekenen en wat de verschillen zijn
tussen de (drie) pakketten. Zorg dat u goed
geïnformeerd bent zodat u een weloverwogen
keus kunt maken.
Informatie
Op de website www.eindelijkglasvezel.nl kunt
u nalezen hoe een en ander in zijn werk gaat.
Misschien wilt u zich persoonlijk laten voorlichten op het infocentrum van ReggeFiber
in Horst (Kerkstraat 5) of tijdens een van de
voorlichtings(zaterdag)middagen bij u in de
kern? Het kan ook zijn dat men bij u thuis langskomt om u nader te informeren. Proﬁteer van al
die informatie-mogelijkheden en maak uw keus
maar doe dat wel vóór 12 september.

Instructie avond voor verkeersregelaar
Op 6 oktober 2011 is er weer een instructie
avond voor verkeersregelaars. De instructie
begint om 19.30 en duurt ongeveer een uur.
Dhr. Roy Stoffels van de politie te Horst zal deze
instructie verzorgen. Hij vindt plaats in het

gemeentehuis te Horst in de raadzaal. Men kan
zich aanmelden via mevr. Anja Wellen van de
gemeente Horst aan de Maas, telefoon
077 - 477 94 67 en e-mail
a.wellen@horstaandemaas.nl.

BE E SE L

Vanaf vrijdag 2 september 19.00 uur tot zondag 4 september 14.00 uur is de Venrayseweg afgesloten vanaf afrit 12 Oost (ingang
Freshpark) van de A73 tot aan de Heierkerkweg (net voorbij afrit 12 West
de A73). Het betreft een volledige afsluiting van beide
R E U V Evan
R
NEER
rijbanen en fietspaden. Tevens is de kruising van de Venrayseweg
met de St. Jansweg in deze periode ook volledig afgesloten voor
R O GGE L
alle verkeer. Verkeer vanaf het noorden wordt omgeleid via knooppunt Zaarderheiken en dan terug naar Grubbenvorst. Verkeer
AE Lde
E N aansluiting Horst.
dat de toerit wil nemen, wordt omgeleid Hvia

I TTERVO O RT

Glasvezel ook in Horst aan de Maas?

Commissie Samenleving 6 september 2011
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 6 september 2011 om 19.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
- Kanteling Wmo
- Discussie stimuleringssubsidies 2012-2015
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?

Kom dan luisteren op dinsdag 6 september 2011
vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!
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America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord
Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg

Bekendmakingen
Doolgaardstraat 42
Berkelstraat
Kloosterstraat
Lambertusplein
‘Hof ter Berkel’ Venloseweg/
Dr.van de Meerendonkstraat

De ofﬁciële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch
gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben
betrekking op het volgende.

Kronenberg
Kronenbergweg 17
De Hees 104

America
Gerard Smuldersstraat ongenummerd
Zwarte Plakweg 77

Lottum
Markt ongenummerd
Zandterweg 39

Broekhuizen
Looierstraat

Actief meepraten
en meedenken

Melderslo
Rector Mulderstraat 6
Heuvelweg 17
Heuvelweg 2

Broekhuizenvorst
Op de Spekt 20
Evertsoord
Wertemerweg 4

Sevenum
Spoorlijn Venlo Eindhoven
Raadhuisplein
Van Vlattenstraat 113
Hazenhorstweg 1
Dorperweiden 79
Den Eigen
Saarweg 6

Gemeente Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Griendtsveen
St. Barbarastraat ongenummerd
Grubbenvorst
Horsterweg 66a

Swolgen
Mgr. Aertsstraat 3a

Horst
Schoolstraat 9
Woongebied hof te Berkel
Americaanseweg 33

Tienray
Over de Beek 2
Spoorstraat 48

Themagroep ‘Jong en betrokken’

Jong en betrokken

themagroep

Commissie Bezwaar

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

themagroep

Op dinsdag 6 september 2011 zal een vergadering worden gehouden van de
commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie
brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst

themagroep

(ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verlening
van een exploitatievergunning aan de Lavendelllaan 54 te Griendtsveen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. 077 - 477 97 77.

themagroep

themagroep
Gemeentehuis
Postadres:
Bezoekadres:

Postbus 6005, 5960 AA Horst
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

Telefoon:

077 - 477 97 77

Fax:

077 - 477 97 50

E-mail

gemeente@horstaandemaas.nl

Internet

www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis

openingstijden en op woensdag- en

Alle afdelingen zijn geopend: maandag

donderdagmiddag tussen 13.15 uur

t/m vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

en 16.30 uur. Bovendien kan met

Daarnaast is afdeling burgerzaken

telefonisch een afspraak maken voor

geopend op: Maandag van 08.30 -

andere dagen van de week. Als u een

20.00 uur. De gemeente is van 08.00

‘afspraak op maat’ heeft gemaakt,

tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

wordt u met voorrang geholpen.

Op maandagavond is de gemeente

U kunt de afspraak via het callcenter

telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

(tel. 077 - 477 97 77) indienen of via

themagroep

themagroep

Rabobank Maashorst vindt het belangrijk om betrokken en dichtbij
in de lokale samenleving te zijn. De open en actieve dialoog met
leden en de lokale gemeenschap staat daarin centraal. Leden worden
op diverse manieren bij hun Rabobank betrokken, gerelateerd aan
hun eigen interesses, kennis en kunde en (werk)ervaringen. Tevens
worden leden uitgenodigd invloed uit te oefenen. Dit gebeurt veelal
direct via de ledenraad. Maar dat kan ook op een andere manier en in
een andere vorm bijvoorbeeld via een themagroep.
Kennis en ervaring uitwisselen
In een themagroep kunnen leden met een gezamenlijk doel elkaar ontmoeten en over een bepaald onderwerp kennis en ervaringen uitwisselen.
Er komen onderwerpen aan bod die voor de deelnemers maar ook voor de
regio Horst aan de Maas relevant zijn.
Enkele themagroepen zijn al actief binnen de Food & Agribusiness en
binnen de zakelijke sector. Daarnaast stelt de bank het op prijs om met
themagroepdeelnemers te kunnen klankborden.
Nieuw themagroep ‘Jong en betrokken’
Eén van de nieuw op te richten themagroepen is de themagroep ‘Jong
en betrokken’. Leden in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar praten
met elkaar over wat er leeft en speelt in hun eigen leefomgeving en waar
eventueel verbeteringen nodig zijn. In de herfsteditie van ons ledenmagazine Dichterbij Maashorst - dat op 2 september in de brievenbus van onze
leden ligt – leest u meer over deze nieuw op te richten groep.
Daarnaast is het de bedoeling om nog enkele themagroepen te vormen.
Denk hierbij onder andere aan thema’s als: Horst aan de Maas 2020,
Professional Finance, Starters, Senioren en Bedrijfsopvolging.
Interesse? Meld u nu aan!
Heeft u interesse om met gelijkgestemden in de dorpen van Horst aan
de Maas in gesprek te gaan? Of wilt u een bijdrage leveren aan het nog
aantrekkelijker maken én houden van de eigen leefomgeving?
Rabobank Maashorst nodigt u graag uit om actief mee te praten via
een themagroep. Voor aanmelden of vragen: neem contact op met
Ine van Callandt, telefoon (077) 397 92 02, of mail naar
cooperatie@maashorst.rabobank.nl of kijk op onze
website www.maashorst.rabobank.nl

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

de website een afspraak maken. Wilt
Afspraak maken

u er s.v.p. rekening mee houden dat

Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op

u bij de afdeling Burgerzaken een

maat’ te maken voor producten van

geldig legitimatiebewijs (paspoort/

burgerzaken tijdens de normale

id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

themagroepen

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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A.s. zondag OPEN in Horst
EXTRA KORTING TOT 10%!

4 SEPTEMBER

van 12.00 - 17.00 uur.

Nieuwe website!

Bestel snel op MAXWELL.nl

Gratis thuisbezorgd

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

100% Laagste Prijs Garantie

LAATSTE KANS!!

OPRUIMING

107 CM

82 CM
= 32 inch

4 WEKEN

699

OMRUILGARANTIE

107 CM LCD TV

488
Koop nu. Betaal in 2012*

Koop nu. Betaal in 2012*

149

99

MICRO-SYSTEEM
20 WATT
USB AANSLUITING
•
•
•
•

Digital synthesizer tuner.
FM / AM radio met RDS.
Equalizer met 4 geluidsinstellingen.
Speelt CD, CD-R, CD-RW and MP3.

Tot wel 25%
zuiniger!

5L

.

Digital Crystal Clear, 2x HDMI.
28.9 miljard kleuren.
Dynamisch contrast 50.000 : 1.
Incredible Surround geluid.

• Picture Wizard II
beeldtechnologie.
• 2x HDMI aansluiting.
• USB 2.0 aansluiting.
• Clear Voice II geluidstechnologie.

GROOT, DUIDELIJK DISPLAY
STARTUITSTEL + RESTTIJD-WEERGAVE

143 CM

16

•
•
•
•

299

82 CM LCD TV

OP ALLE TV’S

429

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

345

ENERGIEKLASSE A +
6 KILO INHOUD
• Sensorgeregelde waterdosering.
• Aqua-control met alarm.
• Groot LCD display voor startuitstel en resttijdweergave.
• 6 kilo inhoud = 20% extra.

699

GRATIS

TOP-MODEL!

BEZORGD

0

23

488
Koop nu. Betaal in 2012*

BEZORGD

Koop nu. Betaal in 2012*

349

EDY

245

CONDENSDROGER
3 JAAR GARANTIE
GEEN AFVOER NODIG
•
•
•
•
•

2 temperatuur standen.
Draaiknopbediening.
7 kilo vulgewicht.
Grote vulopening.
MEENEEMPRIJS.

Koop nu. Betaal in 2012*

HARDE SCHIJF

KOEL / VRIES
COMBINATIE
•
•
•
•

GRATIS

4-sterren vriesgedeelte.
6 robuuste vriesladen.
23 uur bewaartijd bij storing.
Dankzij speciale isolatie
tot wel 25% zuiniger!

320 GB

4 GB

599

INTERN GEHEUGEN

39.6
CM
= 15.6 inch

ENERGIEKLASSE A

12

•
•
•
•

COMPUTERDEALS!

L.

.
0L

VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A

230 liter koelgedeelte.
120 liter vriesgedeelte.
Energieklasse A.
Max Space vriesladen.

NOTEBOOK

399

329
Koop nu. Betaal in 2012*

469
Koop nu. Betaal in 2012*

• Intel® Core™ i3 processor 2310M (2.1 GHz).
• 320 GB harde schijf, geïntegreerde webcam.
• 4 GB DDR3 RAM intern geheugen, HDMI
aansluiting, Super Multi Dual Layer DVD.

NIEUW

24.6 16 GB
OPSLAGCAPACITEIT
CM
= 9.7 inch

bij Maxwell!

IPAD 2 TABLET
•
•
•
•

479
Koop nu. Betaal in 2012*

Apple A5 1 GHz (Dual Core) processor.
Apple iOS 4 besturingssysteem.
16 GB opslagcapaciteit, Bluetooth 2.1 + EDR.
1024 x 768 (132 ppi) beeldresolutie.

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 4 september 2011).

UNIEK!

399

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.
nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw
wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m310811

= 42 inch

01
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Producten van de honingbij
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske is op 4 september
tussen 14.00 en 16.00 uur geopend. Er wordt dan een demonstratie
gegeven over het maken van tinctuur, zalf, crème en lippenbalsem met
andere producten van de honingbij, zoals propolis.
Vera Sanders van imkerij de Hoef
in Leunen laat zien hoe de producten
van de honingbij gemaakt worden,
waarvoor u de zalf, crème of tinctuur
kunt gebruiken en wat u aan materialen nodig heeft om eventueel zelf thuis
aan de slag te gaan. Ook voor meer
informatie over het leven van de bijen
kan het publiek langskomen. Ook is
er volop gezonde honing te koop. De

drachtplantentuin staat er dankzij het
onderhoud van een aantal vrijwilligers
van de imkervereniging weer prachtig
bij. Voor meer informatie, bel Vera
Sanders, 0478 50 22 62 of Jacques
Bielen, 077 467 29 40. De volgende
en laatste openstelling van dit jaar is
op zondag 2 oktober met als thema
kaarsen maken. Voor meer informatie
zie www.zoemhukske.nl

verenigingen 19

Het kweken van een
goede vogel kost tijd
Het begint met het bij elkaar brengen van een mannetje in de mooiste kleuren en een vrouwtje met de meest
ideale vormen, of andersom. Het resultaat kan op een van de vele tentoonstellingen hoge ogen gooien, maar bij
het kweken van vogels komt volgens vogelkweker Mart Verstraaten toch veel meer kijken.

Gemeentecup
bij Schutterij St. Lucia
Schutterij St. Lucia organiseert een schietmiddag voor alle inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas. Op zondag 11 september kan
iedereen met een team te gaan strijden voor de Gemeentecup.
Om iedereen evenveel kans te geven op de wisselbeker zijn de
schietkaarten gratis.
De schietwedstrijd bij schutterij
St. Lucia is voor iedereen toegankelijk.
Teams kunnen bijvoorbeeld bestaan
uit vrienden, collega’s of familieleden.
Een team bestaat uit minimaal drie
personen en men kan per persoon
maar voor één team uitkomen. Alle
deelnemers worden begeleid door
deskundige instructeurs. Ervaring met
het schieten is dus niet noodzakelijk
en daarom biedt deze dag de uitgelezen kans om kennis te maken met
de grote buks. Dit jaar organiseert de
schutterij ook een speciale wedstrijd
voor joekskapellen. Deze wordt vanaf
15.00 uur geschoten. Elke joekskapel

uit de gemeente Horst aan de Maas
kan hieraan deelnemen. De bedoeling is dat de kapellen twee of drie
muziekstukken spelen die worden
beoordeeld, hiermee zijn punten te
verdienen. Daarna schiet de joekskapel met de grote buks, en daar
zijn ook weer punten te verdienen.
De joekskapel die de meeste punten
scoort kan zich winnaar noemen. Om
mee te doen kunt u zich op 11 september om 15.00 uur melden bij het
secretariaat op het schuttersterrein op
De Reulsberg.
Voor extra informatie of opgave
bel H. Schattevoet, 077 398 31 03.

Rommelmarkt
Verpleeghuis Elzenhorst
Stichting Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst in Horst organiseert op
zondag 4 september van 11.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt op het
parkeerterrein van het verpleeghuis Elzenhorst.
Een keur aan artikelen waaronder meubilair, porselein, glaswerk,
boeken, speelgoed en cd’s en platen
worden te koop aangeboden. De

opbrengst van de markt komt geheel
ten goede van de bewoners van
verpleeghuis Elzenhorst. De entree is
gratis.

Jos Renkens, Gerrie Derikx, Mart Verstraaten en Jan Swinkels delen hun passie ‘vogelkweken’ bij Ons Genoegen
Mart kweekt postuurkanaries en is
aangesloten bij vogelvereniging Ons
Genoegen uit Horst. Eerder dit jaar
vierde hij hier zijn 40-jarig jubileum.
Samen met de andere kwekers Gerrie
Derikx, Jos Renkens en Jan Swinkels,
die allen 25 jaar verbonden zijn aan
de vereniging, stond Mart even in
het zonnetje. “De werkwijze is voor
iedereen verschillend. De één zet een
mannetje op twee poppen, terwijl
mijn collega zijn kansen vergroot door
het met drie poppen te proberen. Het
is dan maar afwachten of er bevruchte eieren zijn”, aldus Mart. Of het
uiteindelijke resultaat de beste is, dat
wijst de toekomst uit. Eén ding weet
Mart zeker. “We kunnen de omstandigheden wel zoveel mogelijk beïnvloeden. Toch bepaalt de natuur wat er
uit het ei kruipt. En dat is meteen de
spanning die deze hobby met zich
meebrengt. Voordat ik ‘s ochtends naar
mijn werk ga, kijk ik eerst even of er al
iets is uitgekomen.”

Het kweken van de vogels kost
veel tijd en energie. “Als je begint met
kweken, dan lukt het pas na vijf jaar
om mooie vogels te krijgen.” Deze
topmodellen showen de kwekers bij
diverse regionale en provinciale tentoonstellingen. “De maximale score is
100 punten, maar dat is bijna onhaalbaar. In de praktijk hebben vogels met
93 punten het zeer goed gedaan. Een
score tussen de 85 en 92 punten is
een gangbaar aantal”, aldus Mart. In
de hoogtijdagen telde de vogelvereniging ruim 100 leden, maar dat is in de
loop der tijden iets minder geworden.
Momenteel staat de teller op 64 leden,
waarvan vijf vrouwen. Allen delen ze
de passie en de liefde voor het vak van
vogelkweken. Ze zoeken elkaar op en
praten over behaalde resultaten of de
problemen waar ze tegenaan lopen.
Deze tips en adviezen nemen ze graag
mee om bij een volgende keuring van
hun vogels nog beter voor de dag te
komen. “Alles is bespreekbaar en niets

is te gek”, zegt Mart. “Zo krijgt iedereen wel eens te maken met luizen en
dat heeft niets met een slechte hygiëne
te maken. Daar hoef je je als kweker
echt niet voor te schamen.”
De postuurkanaries zijn vooral
bekend geworden in de glorietijd van
de kolenmijnen in Zuid-Limburg en in
Belgisch Limburg. “De mijnwerkers
namen de kanaries mee de mijn in. Als
de vogels mijngas roken legden ze onmiddellijk het loodje. Als de koempels
dit zagen wisten ze dat ze onmiddellijk
moesten vluchten”, aldus Mart. “In die
tijd zijn de beste kwekers ontstaan en
die vind je nog steeds in die gebieden.” In 2012 bestaat Ons Genoegen
60 jaar en ook medeoprichter Christ
van Duuren, momenteel woonachtig in
Gennep, houdt deze mijlpaal nauwlettend in de gaten. “Inmiddels is hij
aardig op leeftijd maar in zijn flat houdt
hij nog steeds enkele vogels. Als je
eenmaal bent besmet met dit virus dan
wil je niet meer anders”, zegt Mart.

Onderscheidend
& vernieuwend
vloerbedekking,

Linders
Linders

laminaatvloeren,
raamdecoratie,
buitenzonwering,
gordijnen

Binnen een uur ex-roker!

Collecties om naar uit te kijken!

Zonder ontwenningsverschijnselen,
Zonder dik te worden
Zonder slecht humeur
Met levenslange garantie en (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar

www.eraCare.nl

of bel voor meer informatie 024 - 388 04 57 (24/7 bereikbaar)

Zaterdag 17 sept. in “’t Stekske” in Venray

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
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Capoeira als inzet om meer contact te maken
Voor hen is spelen met anderen moeilijk, hun motoriek is beperkt en zich inleven in een ander is erg lastig. Dit
zijn enkele kenmerken van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Joop van Rijn uit Grubbenvorst
begeleidt deze kinderen met zijn therapie op basis van de Braziliaanse vecht- en verdedigingsport Capoeira.
Hierdoor krijgen de kinderen uiteindelijk meer zelfvertrouwen en een betere motoriek.

rimbau , de atabaque en de pandeiro.
Op beginnersniveau luisteren de kinderen naar de muziek op band, maar als
de lessen vorderen leren ze spelenderwijs één of meerdere instrumenten te
bespelen. “De kinderen krijgen daardoor meer ritmegevoel, dat de slaven
destijds ook hadden.” In hun tijd was
het beoefenen van capoeira verboden
en daardoor gaven ze elkaar bijnamen.
Dreigde er op een bepaald moment
gevaar, dan riepen ze elkaar. Niet bij

de voornaam, maar ze benoemden
een kenmerk van diegene die ze
wilden waarschuwen. Had Joop in die
tijd capoeira beoefend, dan noemden
ze hem net zoals nu Chapéu. Dit is de
Braziliaanse vertaling voor een hoed,
die Joop vaker op zijn hoofd heeft.
Joop geeft les op diverse plekken
in Noord-Limburg, waaronder Horst. In
september start hij ook in Lottum.
Voor meer informatie kijk op
www.capoeiratherapiechapeu.nl

Wandelen tegen
kanker
Op 4 september lopen 450 wandelaars de Walk 4 the Roses.
De wandeltocht van 20 kilometer zal ze over het Pieterpad leiden.
De wandelaars lopen voor het goede doel, want de opbrengst van de
wandeltocht gaat naar het KWF Kankerbestrijding.

Luuk van de Pasch en Joop ‘Chapéu’ van Rijn bij de reguliere training in Venray
Capoeira is afkomstig uit het ZuidAmerikaanse Brazilië, waar tijdens
de slavernij de slaven niet mochten
vechten of zichzelf verdedigen. Om toch
in conditie te blijven en sociaal bezig te
zijn bedachten ze een spel op basis van
dans-, vecht- en acrobatiekkunsten. “De
moderne vorm van capoeira is sinds het
einde van de vorige eeuw ook buiten
Brazilië een zeer populaire sport voor
jong en oud”, aldus Joop van Rijn.
Bijna zeven jaar geleden werd Joop
getroffen door een hersenbloeding en
gedurende de revalidatieperiode kwam
hij in aanraking met capoeira. Zijn zoon
Remon beoefende deze sport en terwijl
hij aan de zijlijn zat te kijken kreeg Joop
het idee om deze lessen ook te volgen.
Bij mestre Formiga van capoeiravereni-

ging Ibeca leert Joop de kneepjes van
het vak. “Bij capoeira gebruik je alle
spieren, bouw je een goede conditie
op, maar bovenal leer je om contact
met elkaar te maken”, zegt Joop. En
dat laatste is voor hem de motivatie
om met dit soort kinderen aan de slag
te gaan. “Vaak doen kinderen met
een stoornis in het autistisch spectrum
weinig aan sport, zitten veel achter de
computer, leggen moeilijk contact en
kunnen erg van slag zijn als ze worden
aangeraakt.”
Joop wil eerst een intakegesprek
met het kind en zijn ouders. “De klik
met de kinderen is erg belangrijk. Als
deze er niet is, dan is het moeilijk om
verder te gaan.” En na de eerste proefles, waarbij Joop bijvoorbeeld kijkt hoe
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de kinderen rennen en hoe ze op hem
reageren, gaan Joop en zijn leerling
één uur in de week aan de slag. Altijd
volgens een vaste volgorde, zoals een
warming up van de spieren en enkele
basisbewegingen, zoals het maken van
een Ãu, een radslag. “Het belangrijkste blijft om het vertrouwen van het
kind te winnen. Stapje voor stapje een
nieuwe beweging aanleren en het kind
steeds meer zelfvertrouwen geven.”
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het spel is een combinatie van luisteren
naar de muziek en hierop reageren. De
belangrijkste
instrumenten
Vakgarage Gommans
& de Wit zijn de be-

De route loopt over het deel
van het Pieterpad wat van Meerlo
naar Grubbenvorst loopt. De deelnemers krijgen een uitgebreide lunch
in Lottum. Janneke Alberts (24)
uit Grubbenvorst heeft zich samen
met vier vriendinnen ingeschreven.
“Eigenlijk was het een spontane actie.
We hebben allemaal geen wandelervaring, maar omdat we allemaal
met deze ziekte in aanraking zijn
gekomen in onze omgeving, leek dit
ons een mooi gebaar. En 20 kilometer
is volgens de wandelexperts ongetraind nog wel te doen.”
Een van de vriendinnen loopt met
een andere groep mee. Door haar
kwamen de meiden eigenlijk op het
idee. Zij had de Nijmeegse vierdaagse
gelopen en stelde voor om ook
deze tocht te lopen. “We dachten,

20 kilometer is wel te doen. En het is
een mooi doel. Ik ben zelf niet zo’n
wandelaar, dus het goede doel was
wel echt een reden voor mij om mee
te doen. Het is een kleine moeite om
de mensen zo te steunen.”
Oefenen doen ze niet echt.
“Vorige week heb ik negen kilometer
gelopen, misschien gaan we deze of
volgende week ook nog een keertje
lopen, maar we zien ’t wel.” Ondanks
dat ze niet bang is voor blaren, ziet
ze er toch een klein beetje tegenop.
“Maar omdat we met z’n allen zijn
gaat ’t wel lukken. En anders wonen
er genoeg mensen in de buurt, dan
bellen we een bezemwagen.”
De inschrijving is inmiddels
gesloten. Meer informatie over de
wandeltocht is te vinden op
www.walk4theroses.nl

Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Kom op zaterdag 3 september a.s. naar onze
winkel en geniet van het plattelandsleven.
Het thema voor dit jaar is ‘’t platteland altijd
dichtbij’! Een dag om te proeven, te ruiken, te
aaien en te bewonderen voor het hele gezin.

Sevenum

Horsterweg 68,
Tel.: 077 - 4672222

Spaans leren spreken
en verstaan?
Nog enkele plaatsen vrij op
woensdagavond
Bel voor info: Mariëlle Nabben – Sevenum
Nabben1@kpnplanet.nl
Tel. 077-467 4155 Gsm. 06-13897767
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Marcel Verheijen en Ed Duijkers bedwingen bergreuzen

Per ﬁets naar Spanje

ter sprake. Omdat de echtgenotes van
Ed en Marcel intussen kinderen hadden
gekregen konden zij niet mee als begeleiders. Een bekend stel van de twee
fietsvrienden, Huub Heijer en Gerda
Erprath, bood hulp door Marcel en Ed te
begeleiden in een camper. Maar ook na
een tocht van 1.313 kilometer was het
avontuur nog niet voorbij.

Pieken en dalen
Dat resulteerde deze zomer in
de monstertocht naar Palamos, aan
de Spaanse oostkust. En wederom
waren Huub en Gerda hun begeleiders.
Een tocht met pieken en dalen voor

Marcel en Ed. Regen, onweer en steile
beklimmingen speelden hen regelmatig
parten. Fysiek en mentaal was het een
loodzware tocht. Het overlijden van Eds
vader op 18 juni van dit jaar speelde
daarbij een grote rol. Ed: “Ik heb daar
onderweg vaak aan moeten denken.
Maar ik kon altijd mijn hart luchten bij
Marcel, als ik dat wilde. En soms, als we
weer eens zo’n ‘kloteklimmetje’ kregen,
dacht ik: ‘Pap, help me er effe overheen’. Ik had het gevoel dat hij er was
en me hielp. Bij het bereiken van de top,
bedankte ik mijn vader altijd eventjes.
Soms met een brok in mijn keel”, kijkt
Ed terug.

Tijdens de lange tocht reed Marcel
slechts twee keer lek. Ed hield zijn
banden heel maar ontdekte een paar
dagen na aankomst in Palamos een kapotte spaak in zijn achterwiel. Wanneer
dat gebeurd was, wist hij niet. Wat de
twee vrienden vooral is bijgebleven zijn
het grote aantal Lidl-winkels die ze onderweg tegenkwamen. “In elk dorpje
was wel zo’n winkel, dat viel gewoon
op. We doopten de route naar Spanje
dan ook om tot de Lidl-route”, lacht Ed.
Voor de komende jaren even geen
grote fietstochten meer voor Ed en
Marcel. “Maar zeg nooit nooit”, besluiten ze eensgezind het interview af.

Ed Duijkers en Marcel Verheijen, twee fietsvrienden voor het leven
Een fietstocht van zo’n tweeduizend kilometer van Hegelsom naar het
Spaanse Palamos via de Alpen en de Pyreneeën. De 42-jarige Marcel
Verheijen uit Hegelsom en zijn even oude vriend Ed Duijkers uit Horst
hebben deze afstand in tien dagen afgelegd. Hun fietsavontuur begon op
donderdag 21 juli om vervolgens op zaterdag 30 juli in Spanje te eindigen.
Marcel en Ed hebben wielrennen als gemeenschappelijke hobby.
De twee vrienden hadden samen
al eens eerder een grote fietstocht
ondernomen. In 1999 vetrokken ze
onder begeleiding en verzorging van
hun echtgenotes voor een tocht van

870 kilometer naar Imst in Oostenrijk.
Eenmaal in Oostenrijk aangekomen
ontstond het idee om een keer door
de Alpen te fietsen. Er werden plannen
gemaakt om naar Peschiera del Garda
in Italië te koersen. Het plan raakte in
vergetelheid maar kwam in 2007 weer

G-voetbal bij Wittenhorst
Wethouder Freek Selen gaf zondagmiddag het startschot tijdens de introductie van het G-voetbal
bij RKsv Wittenhorst. Hierna volgde een vriendschappelijke wedstrijd tussen het jeugd G-voetbalteam
van Wittenhorst en het jeugd G-team van Venray. De wedstrijd eindigde in een 5-5 gelijkspel.

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01
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Het is een soort verslaving
Een feestje voor autocoureur Stephan Driessen. Dit jaar viert de 39-jarige automonteur uit Meterik zijn zilveren
jubileum op de racebaan, en hij is nog lang niet van plan om te stoppen.

zoon Stephan mee naar het circuit.
Het is dan ook niet zo gek dat het bij
Stephan zelf ook al op jonge leeftijd
begon te kriebelen. Nadat hij jaren
aan zijn eigen skelter en auto’s had
gesleuteld, mocht Stephan toen hij
veertien werd eindelijk meedoen aan
wedstrijden, eerst in een Mini, daarna
in een Fiat 127 en een Renault 5.

Koffiedrinken bij de
camper

Op weinig mensen is de uitdrukking ’met de paplepel ingegoten’ zo
van toepassing als op autocoureur

Stephan Driessen uit Meterik. Zijn
vader Ben reed zo’n vijf jaar diverse
wedstrijden en moeder Fien racete

maar liefst zeventien jaar lang in
diverse klasses. Al bijna vanaf zijn
geboorte namen Ben en Fien hun

Dit jaar zit de coureur al 25
jaar in de racesport. De meeste
successen haalde hij in de Formule
Toyota, de klasse waarin hij nu nog
actief is. In die klasse rijden allemaal
auto’s met het model van een oude
Formule 1-wagen. “Jos Verstappen
heeft ook ooit in dit type auto gereden”, legt Driessen uit. “Het rijden
in deze klasse lijkt duur, maar omdat
er standaardmotoren worden gebruikt,
valt het wel mee. In andere klasses
is het vaak onbetaalbaar om mee te
kunnen doen, daar kost een motor al
20.000 euro.”
Tijdens de raceweekenden wordt
Driessen nog steeds altijd gesteund
door zijn ouders Ben en Fien, die met
de camper alle races bezoeken. Ook
zijn vrouw Mariëlle, die hij ontmoet
heeft bij de frietkraam op het circuit
in Posterholt, is regelmatig van de
partij samen met hun twee kinderen.

En dan heeft Stephan Driessen nog
een flinke schare supporters die iedere
maand een kleine bijdrage inleggen
om de Meterikse coureur te steunen.
Driessen: “Die bijdrage heb ik voor de
racerij niet echt nodig, het is vooral
voor de gezelligheid. De supporters komen tijdens wedstrijden vaak
koffiedrinken bij de camper en ik organiseer ieder jaar een feest speciaal
voor hen.”

Ik ga door
tot mijn 65e
Stephan Driessen heeft duidelijk
talent. In de Formule Toyota wordt hij
meermalen kampioen en in 2006 en
2007 behaalt hij zelfs alle titels die er
in zijn klasse te winnen zijn. Ondanks
dat hij al flink wat jaren meeloopt in
de autosport denkt Stephan Driessen
nog lang niet aan stoppen. “Ik heb net
nog een brief rondgestuurd naar sponsoren met de vraag voor een sponsorbijdrage voor de komende 25 jaar”,
vertelt hij lachend. “Ik ga gewoon
door tot mijn 65e, want ik heb er nog
steeds erg veel lol in. Het is iedere
keer weer een uitdaging om de auto
zo goed mogelijk af te stellen en alles
uit de auto te halen. Het is een soort
verslaving. Ik hou van de snelheid. In
onze klasse starten de beste rijders altijd achteraan en dus is het een sport
om iedereen weer in te halen.”

Vloeren kopen tegen groothandelsprijzen?
PROFITEER NU van onze MAGAZIJN UITVERKOOP!!
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Er zijn slechts enkele regels
• Cash & Carry
• Max. 2 vloeren per klant
• Geldt enkel voor de
vloeren in ons magazijn

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

Vraag naar de voorwaarden. Deze sale geldt enkel tot 11 september 2011.

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

cisencovloeren.nl
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Geluk op een schijfje
“Erik kwam bij de band en hoe leer je
iemand nou goed kennen”, zegt Victor.
“Met ‘m opgesloten in de middle of
nowhere zitten?” vult Erik lachend aan.
De inspiratie voor hun liedjes halen
de jongens uit hun dagelijks leven.
“Mag ik ’t vertellen?” vraagt Erik. Bram
knikt. “We waren bij een optreden in
Amsterdam, in het pakhuis Wilhelmina.
Het was laat, we waren dronken, het
was een gekkenhuis, en Bram kwam
zijn droomvrouw tegen. Hij is voor haar
op de knieën gegaan en op de grond
gaan liggen en alles. Het nummer
Average Boy gaat over een dorpsHun debuutalbum wordt op
jongen die een stadsvrouw tegenkomt,
18 september gepresenteerd en zal
maar dat dat niet kan.”
daarna te koop én gratis te downloaDe naam van het album is Lucky
den zijn. “We willen eigenlijk geen
People. “Het is geïnspireerd door een
drempel naar onze muziek”, legt Bram
reisadvertentie uit de jaren 70”, legt
uit. “Vandaar het gratis downloaden.
Bram uit. “Daar stond ‘Lucky People
We hopen dat het zichzelf verspreidt
headed to Canada’ op. Ik vind het zo’n
en uitkomt bij mensen die ’t moeten
absurd idee, en het gebeurt nu steeds
horen. Het is een iets andere kijk
vaker, dat een bedrijf een product
op het uitbrengen van een plaatje.”
neerzet alsof je daarmee je geluk kunt
“We hebben liever 1.000 downloads
kopen. Het is dan zo’n gefrustreerd
dan 100 verkochte elpees”, zegt
geluk, zo’n materialistische nepgeluksErik. “We verkopen ze eigenlijk ook
ervaring. Daarom is onze cd ook gratis
alleen op vinyl, voor de echte muziekte downloaden. Met een knipoog geven
liefhebbers.” “En hopelijk werkt onze
listen-love-buy tactiek en gaan mensen wij gratis geluk weg.”
De Early Adopters presenteren
van onze muziek houden. Hopelijk
hun debuutalbum Lucky People op
kunnen we dan straks een tweede
18 september om 20.30 in Perron 55
plaat maken”, zegt Bram.
in Venlo. Voor clips, info en de gratis
De jongens stapten uit hun
dagelijks leventje een Belgisch chalet in download, zie www.adopters.nl
om een begin te maken aan dit album. Foto: Laurens Eggen
thuis. “Ik mag nooit meer verhuizen”, lacht hij. De band bestaat uit
Jack Baeten (zang), Victor Verstraelen
(basgitaar), Sean Verstraelen (drum),
Erik Muijsenberg (gitaar) en Bram
Jacobs en werd eind 2008 opgericht.
Ze hebben in korte tijd al veel ervaring
opgedaan.

We willen eigenlijk
geen drempel
naar onze muziek

Het is moeilijk om Lucky People, het debuutalbum van de band Early Adopters, in een categorie te plaatsen. De
nummers klinken bekend en toch niet, doen je aan verschillende bands denken, maar toch niet. “Dat is wel een
beetje hoe we zijn”, vertelt Bram Jacobs, de gitarist van de band. “We zijn niet zo goed in keuzes maken en hebben
een uiteenlopende smaak. Dit album heeft een bepaalde sound, maar zeker ook veel verschillende invloeden.
Noem ’t maar brutale, melodieuze sfeervolle gitaarpop.”
De Early Adopters zijn voor het
interview samengekomen in hun

repetitieruimte. Een enorm drumstel,
een hoop gitaren en een pooltafel. Het

klinkt heel rock ’n roll, maar het blijft
de aanbouw bij een van de jongens

opent op vrijdag 2 september om 16.00 uur
zijn deuren. Iedereen is van harte welkom!
Graag reserveren 06 14 42 60 43

Mediterraanse keuken met vooral
vis- en vleesspecialiteiten en
huisgemaakte pasta.
In de maand september is de keuken elke dag
geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Ook kunt u bij ons
terecht voor een lekkere middaglunch.
Schoolstraat 1 Horst 077 398 85 66
info@ristorante-valentino.nl www.ristorante-valentino.nl
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Kunst, zang en muziek als bindmiddel voor verenigingen

Eerste editie Cultura Grubbenvorst
bij brasserie In de Witte Dame en
café restaurant De Vonkel. Tussen
de twee podia vinden kunstuitingen
plaats van Grubbenvorster individuen.
In de aula van het voormalige
gemeenthuis geeft de Historische
Kring Grubbenvorst-Lottum een
expositie door middel van diavoorstellingen. Naast de vele verenigingen
hebben zich ook individuele personen
aangemeld om aan Cultura deel te
nemen. Zo leveren Mariet Weijs en
Els Willemsen elk op eigen wijze een
kunstzinnige bijdrage aan Cultura.

Muziek en kunst
gaan prima samen

Els Willemsen en buurtgenootje Sjors verheugen zich op Cultura
Rondom het Pastoor Vullinghsplein en in het centrum van Grubbenvorst vindt zondag 4 september Cultura
plaats. Een evenement met muziek, zang en kunst voor jong en oud. Verenigingen, groepen en individuen uit
Grubbenvorst presenteren zich daarbij aan het publiek. Toeschouwers worden actief betrokken bij deze eerste editie
van Cultura, van 14.00 tot 17.00 uur. De initiatiefnemers van Cultura zijn de gezamenlijke koren uit Grubbenvorst.
Wanneer het evenement aanslaat bij het publiek, krijgt dit mogelijk een tweejaarlijks vervolg.
Aan Grubbenvorstenaar Servaas
Huijs de eer om Cultura te openen,

waarna kanonschoten van schutterij St. Jan de officiële opening

inschieten. De optredens en voorstellingen vinden plaats op twee podia

Weijs: “Ik doe een muzikale
bijdrage met de harp. Hiervoor
heb ik een plek in het voormalige
gemeentehuis bij de expositie. Ook
heb ik een kraampje met geneeskrachtige edelstenen. Mensen kunnen
daar ervaren wat edelstenen doen en
edelsteenwater proeven. Mijn dochter
en een vriendin komen me helpen
omdat ik tussendoor harp speel”,
zegt ze. Volgens Weijs gaat muziek
en kunst heel goed samen. “Muziek
als kunst kan je raken tot in het
diepst van je ziel”, aldus de muzikale
kunstenares.

Voor Els Willemsen is Cultura hét
podium om zich te presenteren aan
een breder publiek. “Mijn bijdrage
bestaat uit een kleine expositie van
enkele kunstwerken. Ook wil ik aan
het publiek de verschillende schildertechnieken tonen.
Kinderen of volwassenen, kunnen
ter plekke hun schildersvaardigheden
uitproberen op kleine doekjes.
Ik gebruik daarbij acrylverf en aquarel
op papier. Ik heb de bedoeling om
van alle schilderwerkjes één groot
kunstwerk te maken, voor en door
Grubbenvorstenaren. Wat daarna met
het kunstwerk gebeurt weet ik nog
niet. Misschien is het wel iets om het
kunstwerk te exposeren op een locatie
in Grubbenvorst. Maar verkopen is ook
een optie waarbij de opbrengt naar
een goed doel in Grubbenvorst zou
kunnen gaan”, zegt de kunstenares.
Zowel Els Willemsen alsook
Mariet Weijs zijn van mening dat er in
Grubbenvorst veel talent aanwezig is
dat nog niet ontdekt is.
Grubbenvorst is diezelfde middag
ook de eindbestemming van een
kleine driehonderd deelnemers aan
de Walk 4 the Roses. De wandelaars
lopen van Meerlo naar Grubbenvorst,
waar hen een muzikaal en kunstzinnig
onthaal wacht.

wij zijn op zoek naar een
vriendelijke, representatieve
AB Limburg is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen. Voor meer informatie: www.ablimburg.nl

VERKOOPSTER m/v
om ons enthousiaste, gezellige
verkoopteam te versterken
voor 25-27 uur per week

Boomkwekerij Support Venlo is een logistiek dienstencentrum voor
de boomkwekerij. Gevestigd op het veilingterrein van Venlo, verzorgt zij voor haar klanten de volledige logistieke afhandeling. Denk
hierbij o.a. aan stickeren en etiketteren, het verzorgen van het vervoer naar klanten, op- en overslag en administratieve afhandeling.
Voor meer informatie: www.boomkwekerijsupportvenlo.nl

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met pasfoto naar:

Je gaat logistieke opdrachten opzetten en organiseren. Je maakt planningen voor product, personeel en materialen, waarbij je leiding geeft
aan een groep medewerkers. Je bewaakt de voortgang en onderhoudt
contacten met leveranciers en afnemers. Je ziet het als een uitdaging
om er mee voor te zorgen dat de boomkwekerijlogistiek in de regio op
de kaart wordt gezet.
Ben jij een echte duizendpoot met een organiserend talent en probleemoplossend vermogen? Heb jij MBO werk- en denkniveau en rijbewijs B? Dan hebben wij een uitdagende en afwisselende baan voor
je, met mogelijkheid op een vaste aanstelling.
Kijk voor de uitgebreide vacatureomschrijving op www.ablimburg.nl

Om te reageren: mail naar sevenum@ablimburg.nl
of bel: 077-3980883 en vraag naar Mark Bus.

Loopt de rits open van uw
jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te
repareren door ons zonder
de rits te vervangen!

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

AB Limburg zoekt voor Boomkwekerij Support Venlo een

Meewerkend logistiek
voorman

Rits Kapot???

Kerkstraat 14, 5961 GD Horst

Tel.: (077) 398 10 85

Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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OPEN DAG
zondag 4 september

CV ketel?

Heerlijk warm
mas.nl
Kies op tom
úw model

11.00-16.00 uur

Taxi-terugbreng service i.s.m Munckhof taxi op vrijdag- en zaterdagavond (bel voor info)

het beste onderhoud voor airco en cv
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De veelzijdigheid van Appie Hein
In een spoorwachterswoning aan de Swolgensdijk in Melderslo woont de 29-jarige Richard Steeghs. Een naam
die de meeste inwoners van Melderslo wellicht niks zegt. Richard is een markant persoon die lak heeft aan wat
mensen over hem denken of zeggen. Hij is zanger, entertainer, oud-ijzer verzamelaar, autohandelaar, en freelance
elektricien. Zijn artiestennaam: Appie Hein.

dat mijn knappe koppie geregeld op tv
te zien is… maar dat hoort bij het vak.”
Richard Steeghs, alias Appie Hein,
combineert het zingen met tal van
andere activiteiten. Zolang hij er maar
geld mee kan verdienen. Maar zingen
geniet zijn voorkeur.

Zeer divers repertoire

Op een kleine flyer van enkele jaren
geleden valt over Appie te lezen: “Ik
ben een gewone jongen die toevallig

gezegend is met een gouwe keeltje. Als
zanger breng ik het liefste smartlappen
en gezellige meezingers voorzien met

de nodige dosis humor. Want lachen is
gezond! Dat mijn talenten ook boven de
rivieren erkend worden blijkt uit het feit

“Ik zing Nederlandstalige aprèsski-liedjes, smartlappen en levensliedjes. En ik heb een Duitse act onder
de naam Appie Heino. Tijdens mijn
Heino-act zing ik Duitse schlagers en
Duitse rocksongs. Natuurlijk zing ik ook
serieuze liedjes, wanneer bijvoorbeeld
iemand trouwt en soms ook bij een
uitvaart. Nu is het wat rustiger met optredens maar dat trekt richting carnaval
weer aan”, aldus de zanger.
Appie Hein staat al bijna tien jaar
op de planken en treedt op bij grote
en kleine feesten voor jong en oud.
Zijn tv-optredens beperken zich tot
twee keer een optreden bij Man Bijt
Hond en enkele optredens bij Omroep
Brabant en TV Gelderland. In NoordLimburg geniet Appie Hein inmiddels
ook enige bekendheid, al moet zijn
grote doorbraak hier nog komen. In
2007 verhuisde Appie Hein vanuit
Overloon naar Melderslo.
Appie Hein woont op enkele meters afstand van het spoor in een kleine woning aan de Swolgensedijk in

Melderslo. Het witte gebouwtje heeft
hij samen met zijn vrouw opgeknapt.
Niets doet vermoeden dat hier een
artiest woont. Buiten scharrelt Mien
’t Zwien, een hangbuikzwijn, rond en
naast de woning staat een lijkwagen
geparkeerd, eveneens eigendom van
Appie Hein.
De artiestennaam Appie Hein
heeft Richard Steeghs zelf bedacht.
“Appie Hein rijmt op de slogan ‘Appie
Hein, koning van de gein’. Ik jatte
vroeger altijd de mandjes van de
Albert Heijn om mijn spullen in te
bewaren”, biecht hij op.

Geen last van
treinlawaai
Het gesprek wordt onderbroken
door een voorbij denderende trein.
“Daar heb ik geen last meer van. Ik
zou pas gek worden als ik naast een
gezin met kinderen zou wonen die de
godganse dag liggen te janken en te
schreeuwen”, aldus de zanger. Over
de lijkwagen inclusief lege doodskist
zegt hij: “Die wagen heb ik gekocht
van een vriend. Die had hem weer
van iemand gekocht die in de bak zat.
Met de lijkwagen ga ik de World Final
Bangers rijden in het Engelse Ipswich,
een racewedstrijd waarin bijna alles
is toegestaan”, besluit de zanger het
interview.

Nieuw galerieseizoen
Judy Straten
Het galerieseizoen bij Galerie Judy Straten wordt op 4 september om
15.00 uur geopend met een show van Lys Vosselman, het kunstenaarsechtpaar Coen en Guusje Kaayk en de pas afgestudeerde modeontwerper
William Fan.

HOORCENTRUM HORST
a u d i c i e n

In de schilderijen van Lys
Vosselman zitten vele elementen
van sagen en sprookjes maar ook
hedendaagse mediums als klassieke
literatuur en films. Haar schilderijen
tonen een schemerwereld waarin zij
haar persoonlijke verbeelding koppelt
aan de archetypen. Het voorbij gaan
van de tijd, de vergankelijkheid, is de
rode draad door haar werk. Tijdens
deze show is als primeur recent werk
van Coen Kaayk te bewonderen.
Geleidelijk zijn er in zijn werk, naast
driedimensionale schilderijen ook
complexe bouwwerken ontstaan met
oneindige schakeringen en een steeds
weer wisselende visuele rijkdom van
kleuren. Zijn stop-motionfim ‘Take
Shape’ uit 1972 is in 2008 gerestaureerd door zijn zoon en filmer Floris
Kaayk. Deze is te zien in de projectieruimte.

Naast de werken van Coen zijn
de tekenregistraties van Guusje Kaayk
onderdeel van deze galeriepresentatie.
Guusje tekent in een razend tempo de
beweging van het menselijk lichaam,
de dynamiek van musici of acteurs,
van dansers of voetballers en legt deze
vast. Drie animaties zijn te zien op de
tentoonstelling.
Ook worden enkele stuks uit de
collectie van William Fan gepresenteerd. William is net afgestudeerd aan
Artez Fashion Design Arhnem. Hij heeft
zijn collectie Inbetween gebaseerd op
zijn persoonlijke ervaring als tweedegeneratie-Europeaan. Hij combineert
oosterse invloeden met westerse
zakelijkheid. William Fan was één
van de genomineerden voor de Frans
Molenaar Award 2011.
Voor meer informatie zie
www.galeriejudystraten.nl

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Openingstijden:
maandag gesloten

Uw adres voor persoonlijke
aandacht en kwaliteit
Font logo: Insignia Roman
U HOORT ER TOCH OOK BIJ!

Pantone 382

Folie: Avery 985 Springtime Green

Pantone 424 of Zwart 65%

Folie: Avery serie 820 en 720

dinsdag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur
zaterdag:
09.00 - 17.00 uur

Veemarkt 1b, 5961 ER Horst Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl Website: www.hoorcentrumhorst.nl

1

...een nog betere
start geven!
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Partners van Erato 1:
Eric van Kempen

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Waterbeddenservice

Blomen

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

Garagedeuren-Kunststof kozijnen-Zonweringen

Sloopregeling

ACTIE!

Bij aanschaf Novoferm garagedeur met aandrijving
€ 225,- incl. BTW retour voor oude deur.








Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

Stichting Erato verzorgt individuele- en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een
serie van 10 stelt HALLO ze aan u voor.



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

OCCASIONS
AAudi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Ford Fiesta 1.3 16V Futura xl
Kia Sorento 3.3 V6 Adventure 4WD Aut
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse 270 CDI
Avantgarde Automaat Command
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour 2.2 dCi
150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder

2006
2007
2006
2008
2008
2003
2004
2001
2008

139109 Km.
98783 Km.
187501 Km.
33944 Km.
28455 Km.
117286 Km.
124072 Km.
83222 Km.
83654 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
LPG-G3
Benzine
Diesel

€ 24.950
€ 27.950
€ 11.950
€ 8.750
€ 19.950
€ 9.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 17.750

2004
2001
2002
1978
2008
2003

347713 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
172461 Km.
184710 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine

€ 9.950
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 15.950
€ 7.950

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

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
77966 Km.
111770 Km.
48510 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
338328 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 15.900
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 5.950
€ 18.950
€ 12.500
€ 22.750

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

Eric van Kempen van Kempen
Communicatie bijt de spits af.
“Mijn motivatie om Erato te
ondersteunen? Ik trek mij het lot van
de zorgbehoevenden bijzonder aan.

Wat Erato doet is deze mensen een
moment van blijdschap en afleiding
bezorgen in moeilijke tijden. Daarom
vind ik dat we het werk van Erato
moeten steunen.”

Jong Nederland
Hegelsom
De jaarlijkse kick-off van een nieuw seizoen van Jong Nederland
Hegelsom is op zondag 4 september vanaf 14.30 uur. In het centrum van
Hegelsom is voor het gemeenschapshuis ruimte gemaakt voor een terras
en een podium.

De kinderen van basisschool
Onder de Linde kunnen meedoen
met diverse spelletjes en activiteiten, zoals een tokkelbaan, een
zorpbal, ‘minute to win it’, buttons
maken en een haaks sjoelbord. Rond
17.00 uur kunnen de kinderen meedoen aan de loterij en kans maken
op toegangskaartjes voor Toverland.
Ook draait het rad van avontuur en
kunnen de kinderen diverse prijzen
winnen uit de prijzenwinkel. De trek-

king van de grote loterij met prijzen
zoals een ballonvaart, een buitenkeuken en een dinerbon ter waarde
van 100 euro vindt om 18.00 uur
plaats.
De leiding van Jong Nederland
komt nog aan de deur voor de
verkoop van de loten voor de grote
loterij. Deze zijn overigens ook op
zondag 4 september te koop.
De uitslag van de loterij verschijnt
een week later in deze krant.
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Romantiek tussen sloopauto’s
Toneelvereniging Tovri Meterik bestaat 90 jaar. Om dit jubileum te vieren pakt de vereniging op spectaculaire
wijze uit. Op 9 september gaat Rom & Sjuul in première. Het stuk speelt zich af op een plek die niet voor de hand
ligt: een autosloperij.

toe. Maar als je zoiets organiseert,
moet je het ook goed doen.”
“De wisselwerking tussen het
toneelstuk en de locatie is heel bijzonder”, vervolgt Bob. “Alle leden van de
vereniging doen mee. En daarnaast
ook een behoorlijk aantal figuranten,
die het typische italiaanse sfeertje van
het stuk moeten versterken.” In totaal
worden 9 voorstellingen gegeven. De
kaartverkoop ís inmiddels gestart. De
première, die plaats vindt op vrijdag
9 september, wordt bijgewoond door

burgemeester Kees van Rooij.
“We hebben er ontzettend veel
zin in”, zegt Irma. “We hopen dat het
publiek geraakt wordt door het stuk. De
bijzondere muziek zal daar zeker aan
bijdragen. Reken maar op een lach en
een traan.”
Voor Rom & Sjuul zijn nog kaarten
beschikbaar. De prijzen zijn 12,50 euro
voor volwassenen en 10,00 euro voor
kinderen tot en met 12 jaar.
Kaarten zijn te bestellen via de website
www.jubileum.tovri.nl

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

De voorbereidingen voor de eigentijdse bewerking van het wereldberoemde toneelstuk Romeo en Julia van
William Shakespeare begonnen al in het
voorjaar van 2010. Een club van wijze
mensen stak de hoofden bij elkaar om
zich te beraden over het jubileumspektakel. Al snel werd duidelijk dat de
locatie voor het toneelstuk een bijzondere plek moest zijn. Vervolgens was
de keuze voor het te spelen stuk snel
gemaakt. Na diverse locaties te hebben
bekeken, kwam de toneelvereniging uit
bij de sloperij aan de Roothweg, in de
volksmond bekend als ‘Hofmans Mich’.

Regisseuse Virginie Michiels kreeg
de opdracht een eigentijdse bewerking
van Romeo en Julia te maken. “Samen
met de spelers werd een aantal scènes
gespeeld en vervolgens geïmproviseerd. Aan de hand daarvan schreef
Virginie een nieuw scenario”, vertelt
Bob Holtermans, die de rol van Rom in
het stuk gaat spelen. ”Vervolgens zijn
we de karakters verder gaan uitdiepen.” De repetities vonden in eerste
instantie plaats in een ruimte boven
de school en later in de zaal van het
multifunctioneel centrum in Meterik.
Afgelopen week vonden de eerste re-

petities op de sloperij plaats. “Het was
wel even wennen aan de grote ruimte.
Je maakt duidelijk meer meters dan op
een klein podium”, zegt Irma van Rens,
Sjuul in het toneelstuk.
Dat de organisatie van het
jubileumstuk niet eenvoudig is geweest, vertelt Toon Hendrix: “Er komt
ontzettend veel bij kijken als je op zo’n
bijzondere locatie gaat spelen. Je moet
tribunes organiseren, er moet elektriciteit zijn en je moet voorbereid zijn op
minder goed weer. Bovendien moet
je bij diverse instanties vergunningen
aanvragen, zelfs tot de provincie aan

Horster talent in Amsterdams
Klarinet Kwartet
In 2010 werd het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet opgericht. Lieke van den Beuken uit Horst is samen met
drie andere studenten van het Conservatorium van Amsterdam de initiatiefnemer. Op zondag 4 september is het
kwartet in Horst voor een concert op het podium van Cambrinus.

www.strijkservicesevenum.nl

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

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

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

Vakantie van 5 t/m 16 september
Het Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet legt zich toe op vooral
Nederlands repertoire, zoals dat van
Tristan Keuris, Ton de Leeuw en Jurriaan
Andriessen. Internationale inbreng in
het repertoire komt onder andere van
Astor Piazolla en Bruckner. Een frivool
swingende Bach’s lunch hoort bij het
standaardrepertoire.
Lieke van den Beuken uit Horst
speelt esklarinet en wordt daarin bijgestaan door Hilde Kaizer op basklarinet
en Bart de Kater en Jesse Faber op

klarinet en bassethoorn. Lieke kreeg op
zesjarige leeftijd de eerste klarinetlessen van haar vader en trad toe tot de
Koninklijke Harmonie van Horst. Hierna
zette ze haar muzikale carrière voort
aan het Brabants Conservatorium. Na
twee jaren aan dit conservatorium
vervolgde Lieke haar studie aan het
Conservatorium van Amsterdam. In
2008 behaalde zij haar bachelordiploma en in 2011 haar masterdiploma.
Lieke maakte drie keer deel uit van
het Nationaal Jeugd Orkest en speelde

geregeld mee met gerenommeerde
orkesten, zoals de Marinierskapel, de
Luchtmachtkapel, het Orkest van het
Oosten, Holland Symfonia, het Radio
Filharmonisch Orkest en het Koninklijk
Concertgebouworkest. Lieke van
den Beuken is nog altijd lid van de
Koninklijke Harmonie van Horst, waar
ze beginnende leden klarinetles geeft.
Het concert begint op 16.00 uur.
Voor meer informatie of reserveringen zie www.cambrinusconcerten.nl
Foto: Emelie Schäfer

www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Nu de eerste vier maanden
géén hypotheekrente.*
Kijk op www.rabobank.nl/maashorst
of bel (077) 397 92 22 voor een afspraak.

Start!

*Vraag naar de voorwaarden.
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Parochies samen op
bedevaart naar Tienray
Net zoals de voorgaande jaren zullen de parochies St. Lambertus en
St. Norbertus uit Horst, St. Oda uit Melderslo, St. Hubertus uit Hegelsom,
de heilige Joannes Evangelist uit Meterik en de parochie heilige naam
Jezus uit Broekhuizenvorst op zondag 4 september gezamenlijk naar het
Maria-bedevaartsoord Tienray gaan.
Op zondag 4 september verzamelen allen zich te voet, per fiets of
met de auto bij de overweg aan de
Tienrayseweg. Om 10.00 uur vertrekt
de processie naar de kerk. Dit jaar
zal muziekvereniging Concordia uit
Meterik de muzikale begeleiding van
de processie verzorgen.
Om 10.30 uur begint de hoogmis
in de kerk van Tienray, opgeluisterd
door een gelegenheidskoor. Mensen
die niet in de gelegenheid zijn om
zelf naar het spoor in Tienray te
komen maar toch graag mee willen
gaan, kunnen contact opnemen met
het clustersecretariaat. Ook mensen
die een plekje in de auto over hebben
worden gevraagd zich te melden.

Net als voorgaande jaren
gaat er ook nog altijd een groepje
mensen te voet. Deze groep vertrekt
om 08.45 uur bij de pomp bij het
Lambertusplein in Horst. Parochianen
van de St. Norbertusparochie verzamelen zich om 08.45 uur op het
plein bij de Norbertuskerk. Deze
groepen sluiten bij elkaar aan bij de
Venrayseweg.
Vanwege de processie vervalt
de hoogmis van 10.30 uur in de
Lambertuskerk en de hoogmis van
09.30 uur in de Hubertusparochie.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat
077 398 14 16, dagelijks te bereiken
tussen 10.00 en 12.00 uur.

De grote dondervogel
in Meterik
Al vroeg op donderdagmorgen kwamen de eerste bezoekers aan op het 41e Davy Crockett Western Weekend.
Door het goede weer in de week voorafgaand aan het weekend waren de voorbereidingen al grotendeels klaar.
Ruim voor de middag konden de deelnemers hun onderkomens op gaan bouwen. Rond 18.00 uur betrok de lucht en
al snel leek het alsof het middernacht was. De hemelsluizen werden geopend: de grote Indiaanse dondervogel liet
van zich horen. De uiteindelijke schade viel gelukkig wel mee, een paar scheuren in diverse tenten en uiteraard een
beetje wateroverlast. Na de bui werd snel begonnen met de herstelwerkzaamheden. Gedurende de rest van het
weekend zou het prachtig weer blijven, althans rond en boven de schietbanen.

Barn Burner, Yama en
the Guilt Parade
Op zaterdag 10 september presenteren Slappe Hap en Café Babouche
weer een avond met drie bands. Het voorprogramma van de avond wordt
verzorgd door Yama. De spits wordt afgebeten door The Guilt Parade en als
headliner staat Barn Burner op het programma.
Barn Burner. Het voorprogramma is
voor het uit Tilburg afkomstige Yama.
Deze relatief nieuwe band gooit hoge
ogen met hun intense rockshows. Denk
aan een mix van Baroness, Woven
Hand en Kyuss. Café Babouche opent
haar deuren aan de Schoolstraat in
Horst om 20.30 uur. Entree deze avond
bedraagt 3 euro. Voor meer informatie
zie www.slappuhhap.blogspot.com

Slender You Fit
Zondag 4 september
van 11:00 - 15:00 uur

OPEN DAG
GEZOND

• Betere conditie
• Vitaler gevoel
• Ontspanning

SPORTIEF

• met en zonder
medische klachten
• voor jong en oud,
man en vrouw

Weltersweide 1
5961 EK Horst

Vrijdagmorgen viel om negen uur
het eerste schot op de overdekte banen
en in de middag werd het gezellig druk
op de binnenplaats en op het trappercamp. In de loop van de vrijdag werd
er in de bossen naast het trappercamp
een Civil War Outpost opgezet door de
leden van de 6th Alabama. Dit is een

PROFITEER VAN DE
OPEN DAG ACTIES!!

• Spectaculaire kortingen
• Goody Bag met gratis artikelen
bij het maken van een afspraak

voor meer info:

Bel voor een gratis proefles: tel. 077 3984971

werd nog een Cowboy Action Shoot Out
gehouden, een discipline waarin met
diverse wapens met zo min mogelijk
schoten een aantal doelen moet worden geraakt, een voor het publiek zeer
aantrekkelijke wedstrijd.
Voor uitslagen en foto’s van het
weekend zie www.davycrockett.nl

1ste vinyl avond
We gaan weer plaatjes draaien
deze winter.

12 september

Lekkernij proeverij
Deze avond mooie gerechtjes met
abdijbier.

Whisky proeverijen
26 september proeven we
Ierse whiskey
10 oktober drinken we
whisky van de Schotse eilanden.
De busreis naar het whisky
festival in DenHaag gaat niet door.

AFSLANKEN

• Beter figuur
• Individuele
voedingsadviezen

reenactmentgroep die het dagelijks
leven van de zuidelijke soldaten,
hun vrouwen en kinderen tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog herleven.
Sommige tenten waren niet veel meer
dan lappen katoen over een touw
gespannen en een enkeling sliep zelfs
onder de blote hemel. Op zaterdag

9 september

Wilhelminaplein 13 Horst

De Canadese mannen van Barn
Burner zijn terug in deze regio. Na
een overdonderende set vorig jaar op
Punx-picnick in Melderslo, is het nu de
beurt aan Café Babouche om kennis te
maken met deze band. Muzikaal kun
je een pot oldschool hardrock en metal
verwachtten, met een flinke scheut
hardcore. Mix Thin Lizzy, Iron Maiden,
Black Sabbath en Mastodon en je krijgt

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Leer dansen bij uw
klantvriendelijke en
erkende dansstudio
in SEVENUM

De beste en leukste
danslessen o.l.v. een
vakkundig leraar met
ruim 30 jaar ervaring in
ën perfecte combinatie
van gezelligheid en iets
leren. Voor jong (vanaf 3
jaar) tot Ö jaar. Voor
hem, voor haar, kortom
voor iedereen. U bent
van harte welkom.
Ook voor ìherintredersî
CURSUSLOKATIE;
ìCC DE WINGERDî
Maasbreseweg 2
Ook cursussen in
Venray

CURSUSPROGRAMMA

îC.C. De Wingerdî
15.45-16.30 UUR SWINGKIDS 3-5 JR
16.30-17.15 UUR SWINGKIDS 5-7 JR
17.15-18.00 UUR SWINGKIDS 7-10 JR
20.00-21.15 UUR BEGINNERS STIJLDANS

Jongeren/Paren/Gehuwden/Singleís
21.15-22.30 UUR HERINTREDERS

Gratis Probeerlessen!

Donderdag 8 September
TRENDS EN EXTRAíSÖ

*HONEYMOONCURUSSEN/PRIVELESSEN
*WORKSHOPS OP UW (BEDRIJFS) FEEST

INFO/VOORINSCHRIJVING

*DAGELIJKS TELEFONISCH
*ONLINE WWW.DANSMETONSMEE.NL

30% Jubileumkorting op;
Beginnerscursus nieuwe stijl!

ìZUMBAî Ma/Do; ìKRUISWEIDEî
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Sta sterk met dyslexie

HORST - CUPPENPEDJE

Het Cuppenpedje sluit rechtstreeks aan op het kernwinkelgebied en vormt één van de entrees tot het centrum van
Horst.

Een aantal jaren geleden grepen
de muzikanten de kans en zijn de
formatie Tony Dowlers Hellhounds
begonnen. Dave Burns en Steve
Tansley kenden elkaar al van de
band Sinnerboy. Afzonderlijk van
elkaar hebben ze in de jaren intensief
getoerd met verscheidene bands door
heel Europa en Groot-Brittannië.
De Hellhounds zijn zich recentelijk
gaan concentreren op het verfijnen
van hun muzikaal materiaal. Ook

besteden ze veel tijd aan het schrijven en uitwerken van toekomstige
projecten. Met recente optredens in
Engeland en een sporadisch optreden op festivals wil de band dit jaar
nog uitvoerig gaan toeren in Groot
Brittannië en Europa om hun nieuwe
materiaal te promoten. Met nieuwe
muzikale projecten in het verschiet
zal de band hun nieuwe materiaal
gaan spelen en uitbrengen zodra het
afgerond is.

Jaarlijkse bierbrouwdag De Locht
De jaarlijkse bierbrouwdag wordt op zondag 4 september weer
gehouden in Museum De Locht. Deze dag wordt georganiseerd door leden
van het Dionysos-gilde.
Tijdens de bierbrouwdag wordt
in De Locht getoond hoe je zelf bier
kunt maken en welke grondstoffen en
hulpmiddelen daarbij komen kijken.
De leden van het Dionysos-gilde
geven tekst en uitleg over de handelingen. Ook kunnen bezoekers tijdens
de bierbrouwdag de zelfgemaakte
bieren proeven. Indien gewenst
kunnen ze later deelnemen aan een
cursus bierbrouwen, verzorgd door de

bierbrouwers van het gilde.
Op zaterdag 3 september is er
een speelmiddag in het museum van
kleine, zelfgemaakte draaiorgeltjes.
Deze draaiorgeltjes zijn met veel
vakmanschap gemaakt.
Het museum is alle dagen
geopend tussen 11.00 en 17.00 uur.
De demonstratie begint om 13.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

TE HUUR / TE KOOP
Te huur/te koop, nieuw te realiseren commerciële ruimten
gelegen aan de Hoofdstraat/Cuppenpedje als onderdeel
van een woon-/winkelcomplex met een historische en
kwalitatief hoogwaardige uitstraling.

Tony Dowlers Hellhounds is een bluesrock powertrio uit Engeland,
bestaande uit zanger en gitarist Tony Dowler, bassist Dave Burns en
drummer Steve Tansley. Op vrijdag 2 september spelen zij om 22.00 uur
in De Buun in Horst.

Banden - Accu’s - Carwash

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

oud!
p tuinonderh
o
G
IN
T
R
O
K
10%
In september

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Vanaf september
zijn wij ook weer op
woensdag geopend
van 9.00 tot 18.00 uur
Dus 6 dagen
per week geopend!

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

en bestrating

toen was het ineens een boek.
“Sommige mensen gaan ervan
uit dat Tijn veel hulp heeft gehad bij
het schrijven, maar hij heeft het echt
helemaal zelf gedaan”, vertelt mama
Sandra trots. Een klein beetje helpen
deden ze wel. “We hebben samen
bedacht wat Tijn in het boek wilde, en
wat voor soort boek hij wilde schrijven.”

Tony Dowlers
Hellhounds in
De Buun

voor tuin

Zo begint het boek van de 11-jarige
Tijn Versleijen uit Kronenberg. Tijn
heeft dyslexie. “Ik wilde er iets mee
doen. Toen dacht ik dat het leuk was
om een boek te schrijven”, zegt hij.
Een half jaar geleden begon hij ermee.
Hij ging achter de computer zitten en
schreef stukje bij beetje aan zijn boek.
Soms stelde pap of mam een vraag. De
hoofdstukken werden steeds langer. En

Toen Tijn net in groep 6 zat werd
dyslexie geconstateerd. “Ik moest toen
een dyslexietest doen met mevrouw
Tilly en daarna een intelligentieonderzoek. Een paar maanden later kwam ik
uit school en had mam de uitslag, ze
zei dat ik dyslexie had. Ik dacht, ik voel
het niet, hoe kan dat? Ik vond het niet
zo leuk, en nu soms nog niet.”
Hij kreeg een film en wat boeken
over dyslexie. Maar er was nog geen
boek van een kind wat zelf dyslexie
heeft. “Dat is ook de kracht van zijn
boek”, zegt Sandra. “Ik vertel vooral
wat ik er van vind en wat ik voel”, legt
Tijn uit. Begeleidsters Tilly en Ted hebben ook meegewerkt aan het boek. Tijn
heeft ze geïnterviewd.
Zijn boek Sta Sterk met Dyslexie
komt in Sevenum in de bieb te liggen
en misschien ook in de boekwinkel. Tijn
hoopt dat het boek bij de boekhandel
komt te liggen. “Het liefst wil ik ’t
graag echt verkopen en een uitgever
vinden, zodat iedereen kan lezen hoe
het is.”
Tijn wil later geen schrijver worden.
Hij ziet zichzelf wel als dyslexiebehandelaar, want hij wil later ook andere
kinderen met dyslexie helpen. Lachend
vertelt hij dat toen hij zijn begeleidster
het boek gaf, zij dit teruggaf. “Want ze
wilde dat ik er wat inschreef”, glundert
hij.
Tijn vind het voorwoord het
mooiste gedeelte van zijn boek, maar
mama vindt het slotwoord het mooist.
“Dat heb ik gewoon getypt zoals ik
’t zou schrijven, zonder spellingscontrole”, zegt Tijn. De rest van het
boek wilde hij liever met spellingscontrole schrijven. “Ik wilde niet dat
sommige mensen er niet uit konden
halen wat ik bedoel.” Of er een vervolg
op zijn boekje komt, weet Tijn nog
niet, voorlopig is hij vooral trots op zijn
huidige prestatie.

Uw ideale partner

“Mijn naam is Tijn Versleijen, ik schrijf dit boek omdat ik zelf dyslexie
heb. En ik weet ook dat het soms weleens moeilijk kan zijn omdat je vaak
een uitzondering bent in de klas. Je hebt soms veel extra huiswerk, want
oefenen en herhalen is wel nodig. En ik heb geleerd dat je je er niet voor
hoeft te schamen, dat wil ik delen met andere dyslectische kinderen.”

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Unit 1: ca. 133 m² b.v.o.
Unit 2: ca. 168 m² b.v.o. (unit 2 is eventueel te separeren in
twee units van resp. 77 m² en 91 m²).

Meer informatie:
Hauzer & Partners
077 - 321 91 30

WWW.HAUZERENPARTNERS.COM

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl
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Tiroler muziekfestijn
tijdens koopzondag

Musicus
met een eigen visie
Egbert Derix is een muzikale duizendpoot. De bekende pianist uit Horst heeft een sterke voorkeur voor jazz.
Naast zijn werk als musicus is Egbert docent aan de Rockacademie in Tilburg en schrijft hij muziek voor collega’s uit
de wereld van de muziek, zoals Iain Matthews, Gerard van de Maasakker en Renée van Wegberg. Op 7 september
treedt hij met zangeres Fay Lovsky en drummer Geert Roelofs op in Horst. Volgens Jan Duyf het spannendste concert
ooit bij Cambrinus.

Het centrum van Horst staat op zondag 4 september in het teken van een
gezellige markt en optredens van volksartiesten. De koopzondag wordt
gehouden van 12.00 tot 17.00 uur. Op het Wilhelminaplein en het
Lambertusplein wordt van 12.00 tot 17.00 uur Tiroler- en volksmuziek
gespeeld.
Op het Wilhelminaplein begint
om 12.00 uur een optreden van het
Seniorenorkest Horst aan de Maas en
omstreken. Zij brengen Limburgstalige
muziek, volksmuziek, populaire muziek
en stemmingsmuziek. Om 14.00 uur
treedt het Oberkrainer Ensemble
Marinka op het Wilhelminaplein op.
Marinka brengt Oberkrainermuziek in
prachtige traditionele klederdracht. De
muziek is afkomstig uit het Sloveense
Begunje. Als bekende Tirolergroep
treedt Marinka regelmatig op tijdens
grote festivals in het Oostenrijkse
Saalbach-Hinterglemm.
Op het Lambertusplein staat op
4 september eveneens een muzi-

kaal aanbod. Van 12.00 tot 14.00 uur
brengen de Tiroler Tukkers uit het
Twentse Geesteren harmonicamuziek.
Daarna is het van 14.00 tot 17.00 uur
de beurt aan De Maasgalmkapel.
Deze kapel uit het Belgische Kessenich
behoort tot de top van de Belgische
blaasmuziek.
Meer informatie over de
optredende artiesten vindt u op
www.volksmuziekcentrale.nl
Naast muziek bieden een aantal
marktlieden van de dinsdagse
weekmarkt voor één keer hun waar
ook op zondag aan. Verder zijn er
kraampjes vol curiosa, handwerk,
kleding en snuisterijen.

“Ik denk niet in hokjes”, zegt
Egbert Derix met een ontwapenende
stelligheid. ”En daarom wil ik geen
concessies doen bij het maken van
muziek. Muziek is namelijk een communicatiemiddel, waarmee ik veel
mensen hoop te bereiken.” De pianist
uit Horst heeft inmiddels zijn sporen
verdiend in de wereld van muziek en
heeft diverse muziekprijzen gewonnen,
hoewel hij niet de gemakkelijkste weg
heeft gekozen. “De muziek die ik maak
is niet voor iedereen even toegankelijk
en roept wisselende reacties op. Maar
het is erg fijn als mensen waarderen
wat je doet.”
Inmiddels heeft Egbert een sterke

DE 3VROUWEN

Kraamzorg
boven
verwachting
Groene Kruis Kraamzorg heeft al meer
dan 60 jaar ervaring op het gebied van
thuiskraamzorg in Noord- en MiddenLimburg en de Westelijke Mijnstreek.
Ruim 350 enthousiaste en deskundige
medewerkers staan al vanaf het begin
van uw zwangerschap voor u klaar met
handige adviezen, leuke wetenswaardigheden en praktische tips. Als u voor ons
kiest, kiest u voor kwaliteit. Onze klanten
belonen onze zorg jaar in jaar uit met
het rapportcijfer 9.
Voor meer informatie en/of aanmelding
voor kraamzorg bel 088 610 610 6 of
kijk op www.groenekruis.nl/kraamzorg

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

reputatie opgebouwd bij collegamusici. Hij heeft een eigen, herkenbare
stijl van spelen ontwikkeld. Dit heeft
geresulteerd in samenwerking met onder anderen Iain Matthews, met wij hij
een cd gaat opnemen, en Supertrampsaxofonist John Helliwel. “John is
een groot liefhebber van jazzmuziek.
Hij hoorde mij spelen en heeft mij
benaderd om samen te gaan werken
voor een aantal concerten.” Egbert blijft
er vooralsnog vrij kalm onder. “Ik ken
mijn beperkingen maar ook mijn sterke
kanten. Ik probeer zo goed mogelijk te
doen waar ik goed in ben en dat geldt
in principe voor ieder mens.”
Op 7 september betreedt Egbert

met zangeres Fay Lovsky en drummer Geert Roelofs het podium van
Cambrinus. “Het wordt een verrassend
concert. Ik ken Fay niet persoonlijk, we
hebben alleen via mail contact gehad.
We beginnen woensdag gewoon met
spelen en gaan een muzikaal avontuur
aan. We hopen hiermee iets spannends
neer te zetten, waarbij de sfeer de
muziek bepaalt.”
“Ik ben de kapitein op mijn eigen
schip en kan zelf de koers bepalen. Die
bewegingsvrijheid is voor mij heel belangrijk. Het geeft mij de ruimte om te
doen wat ik wil, om te werken met wie
ik wil, met als resultaat dat de mensen
je waarderen om wat je doet.”

Slender You Fit
Sport- en Afslankinstituut | Schoonheidssalon

OPEN DAG

zondag 4 sept.
11:00-15:00 uur

Demonstratie en gratis behandeling!

Mabel Plus

Afslanken, Anti-Cellulite, Anti-Aging
en Huidversteviging in één!
Voor lichaam en gezicht (face- en
oogliftend effect, vermindering van
rimpels en gezichtslijnen).
DUIDELIJK ZICHTBAAR RESULTAAT!

Nimue
ONGEDIERTEBESTRIJDING

Bestrijding
van o.a.
wespenplagen
voor meer info:
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

PROFITEER VAN DE

www.slenderyoufit.nl OPEN DAG ACTIES!!
Weltersweide 1
5961 EK Horst
Tel. 06-3317 8333

• Spectaculaire kortingen
• Goody Bag met gratis artikelen
bij het maken van een afspraak
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

America
KnuffelBeer

za 3 september 16.00-02.00 uur
Locatie: Hoebertweg 4b

Grubbenvorst

Foto-expositie over San
Mateo
vanaf vr 2 september
Locatie: BiblioNu

Opening expositie
zo 4 september 15.00 uur
Locatie: Galerie Judy Straten

Nieuw Amsterdams
Klarinet Kwartet

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 september
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Vakantierooster

Fay Lovsky, Egbert Derix &
Jasper van Hulten
wo 7 september 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

America
zondag

Cultura
zo 4 september 14.00-17.00 uur
Organisatie: Korenoverleg
Grubbenvorst
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Lottum

Walk for the Roses
zo 4 september 10.00 uur

Heilige mis

10.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

Melderslo

zaterdag

Draaiorgelspeeldag

Grubbenvorst

Tony Dowlers Hellhounds

za 3 september 13.00 uur
Locatie: De Locht

vr 2 september 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

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

Gilde bierbrouwdag

Nordic Walking Clinic

zo 4 september 13.00 uur
Locatie: De Locht

zo 4 september 10.00-12.00 uur
Locatie: Het Loopcentrum

Meterik

Horst

Rommelmarkt
zo 4 september 11.00-14.00 uur
Organisatie: Vrienden van
verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: Elzenhorst

Tuinfeest

Openstelling
zo 4 september 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Heilige mis

ma 5 september
Organisatie: Stichting Vrienden
van Sevenheym
Locatie: Sevenheym

09.45

Hegelsom
Horst (Lambertus)

zo 4 – zo 11 september 10.00 uur
Locatie: De Wingerd

zo 4 september 12.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein en
Lambertusplein

zondag

zondag

Sevenum

19.15

Griendtsveen

wo 7 t/m vr 9 september
Locatie: Bergsteeg

KnopenLopen Kulinair
Tiroler markt en muziek

Heilige mis

Theater Bos op je pad

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

vervalt

Heilige mis
18.00
Clusterprocessie 10.30
Tienray
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Kerkdiensten
Momenteel wordt er een vakantierooster gehanteerd, enkele tijden
zullen dus afwijkend zijn of er zijn
diensten komen te vervallen.
Voor verdere info verwijzen wij u
naar de desbetreffende parochie.

zo 4 september 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

(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

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

AGENDA

service 31

zaterdag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
Praktijk voor BioFeedback
Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD
Tel. (0478) 69 03 47

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

donderdag vrijdag zaterdag
★ waldkorncroissants
3+1 GRATIS
★ Open abrikozenvlaai
van 7,60 voor 6,75
maandag dinsdag woensdag
★ Rozijnenbollen 4+1 GRATIS
★ Aardbeien harde wener vlaai
van 14,35 voor 12,50

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

32

nieuws

01
09

Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse
zenders standaard in HD
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst.
Bestel nu KPN Glasvezel in de dichtstbijzijnde kpn winkel of kijk op kpn.com/glasvezel

AD 10991/09-11

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

