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NK Gazonmaaierrace
in Lottum
Op zondag 11 september staat Lottum in het teken
van een gazonmaaierrace. De wedstrijden vinden plaats
op een afgezet gedeelte van het ruiterterrein aan de
Stokterweg en tellen mee voor het Nederlands
Kampioenschap (NK). Tijdens de pauzes worden
brommerraces gehouden. De wedstrijden in Lottum
beginnen om 12.00 uur.

Een gazonmaaierrace is een snelheids- en behendigheidswedstrijd en
wordt gehouden op een permanente
of tijdelijk afgezette baan. Daarbij dient
de ondergrond geheel onverhard te
zijn met als basismateriaal gras. De
minimale leeftijd van de deelnemers

is 16 jaar, maar dan moeten ze wel toestemming hebben van ouder of voogd.
Voorzitter van het Gazonmaaierrace
Team Lottum is Peter van den Berg. Hij
neemt zelf ook deel aan de wedstrijd.
“Dit jaar maak ik geen kans op het
kampioenschap omdat ik problemen

heb met de versnellingsbak”, zegt hij.
Ook de andere vijf Lottumse coureurs
zijn niet meer in de race voor het NK.
De wedstrijd in Lottum is de voorlaatste in een reeks van elf. Deze eindigt
zondag 18 september in Deurne.
Lees verder op pagina 02

ties leidt, kan Hans zich niet voorstellen. “Dit is een landelijke enquête,
maar hier is geen sprake van kazernebezetting. In Horst aan de Maas blijven het vrijwillige posten. We hebben
de vrijwilliger hoog in het vaandel.”
De Snelle Interventievoertuigen (SIVs)
komen niet goed uit de enquête,
maar zijn volgens commandant
Peeters een kwaliteitsslag.

stuurden we standaard zes man, dat
is niet altijd nodig. Ik denk dat het
over drie, vier jaar in het landelijk
uitruksysteem is opgenomen.”
Hoewel Hans sommige cijfers
vreemd vindt, ziet hij ook signalen
die de brandweer serieus moet
nemen. Peter beaamt dit. “Ik vond
het wat eenzijdig. Maar hoewel
ik het niet met alles eens ben,
kan ik me sommige dingen wel
voorstellen.” Slechts 16,2% van de
ondervraagden geeft de huidige
situatie bij de brandweer een ruime
voldoende of hoger. “Je moet altijd
kijken naar kritiekpunten en waar
mogelijk, deze verbeteren”, zegt
Hans hierover.

De brandweer reageert
De landelijke enquête onder brandweerpersoneel heeft in de media afgelopen week heel wat stof doen
opwaaien. Van de Noord-Limburgse brandweerlieden kreeg 57% de afgelopen jaren minder plezier in hun werk.
Hans Peeters, brandweercommandant in Horst, herkent dit wel een beetje. “Je krijgt wel eens signalen, maar dat
is denk ik inherent aan veranderingen”, zegt hij.
Maar liefst 88% van de brandweerlieden hebben een hoge of
zeer hoge waardering voor het vak.
Toch ziet 50% een terugloop aan
vrijwilligers. “Ik denk dat mensen
hier niet afhaken, we hebben
de afgelopen maanden nog juist
vijf mensen aangenomen”, zegt
Hans Peeters. “Het is wel anders
geworden dan vroeger, toen was
het gemoedelijker, nu veel strakker
in verband met allerlei regels”,
zegt vrijwilliger Peter Kortenbach.

“De werkdruk is hoog, er wordt veel
verlangd. Maar bij post Horst heb
ik nog geen signalen gehoord dat
mensen daardoor wilden stoppen, dat
viel me echt op in het rapport. Het
wordt denk ik wel steeds moeilijker
nieuwe mensen te vinden. Maar we
zijn druk bezig, met bijvoorbeeld de
jeugdbrandweer.”
Dat het voor vrijwilligers moeilijker wordt, herkent Hans. “De
maatschappij eist steeds meer, ook
van de brandweer. Er wordt een pro-

fessionele organisatie verwacht.” En
dus moeten vrijwilligers steeds meer
scholing ondergaan of mogen ze
minder uitrukken. “Prioriteit één voor
de brandweer is de veiligheid van
mensen”, legt Hans de noodzaak uit.

Vrijwilliger hoog in
het vaandel
Dat 85% van de ondervraagden
denkt dat het experiment met minder
bezetting tot meer gevaarlijke situa-

Snelheid de prioriteit
“In mijn beleving is snelheid
de prioriteit. Met deze voertuigen
kunnen we twee goedgetrainde
mensen vooruitsturen. Zij kunnen het
probleem inperken of zelfs helemaal
oplossen. De afgelopen tachtig jaar
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Beleef India
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NK Gazonmaairace
in Lottum
Het gazonmaaierracen is een tak
van sport die vrij onbekend is in Horst
aan de Maas. Van den Berg: “Dat is
jammer want het is een betaalbare
hobby. Zeker vergeleken met de
autosport waar veel geld in omgaat.
Wat de veiligheid betreft: alle coureurs
op een gazonmaaier hebben een
dodemansknop waardoor de motor
afslaat zodra je er vanaf tuimelt. Alle
machines worden voor de wedstrijd
gekeurd, ook op hun verzekeringsbewijs. Als iets niet in orde is mogen ze
niet starten”, aldus de voorzitter.

Een betaalbare en
veilige sport
Het aantal deelnemers aan de
wedstrijden op nationaal niveau neemt

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

Het Dendron College organiseert in samenwerking met Kiwanis Horst aan de Maas op vrijdag 16 september van
17.30 tot 21.30 uur een spetterende India-avond met een kleurrijk programma voor het goede doel.

toe. Telde men in 2010 nog twintig
deelnemers aan het NK, momenteel
zijn dat er 35 en het aantal groeit
nog steeds. Reden voor het landelijke
bestuur om per 2012 over te stappen
op een elektronische tijdwaarneming.
Tot nu toe werden de racers handmatig
geklokt.

Weinig animo voor
brommerrace
Sinds enkele jaren vindt tijdens
de pauze van de wedstrijden een
brommerrace plaats. Dit tot groot
vermaak van het publiek. Jongeren
vanaf 14 jaar mogen hieraan deelnemen en zij doen dit vaak in een
opvallende of clowneske outfit. De
ene keer als paashaas, de andere
keer als een Duitser in lederhosen.
De deelnemers aan de brommerrace
bepalen zelf hoe ze aan de start willen
verschijnen. “Wat wel opvalt is dat de
Lottumse jeugd niet warmdraait voor
de brommerrace. Hoe dat kan weet ik
ook niet maar het is wel jammer. Want
er is toch niks leuker voor jonge kerels
om te mogen racen?”, vraagt Van den
Berg zich af.
Hoeveel jongeren er zondag aan de
start verschijnen, blijft vaag. Misschien
toch maar eens een kijkje gaan nemen
daar in Lottum.

Na de opening door wethouder
Ger van Rensch is er onder andere
Indiase dans en muziek en een heuse
Indiase markt. ‘Thea en Bernard’ zijn
er met hun Aziatische winkel, jongelui kunnen echte hennatattoos laten
zetten en er zijn films te zien.
Verder is er een mogelijkheid;
om kennis te maken met de Indiase
keuken en er zijn diverse workshops
met Indiase activiteiten. Voor de
kinderen zijn ook speciale activiteiten

georganiseerd zoals grimeren en
zandmandala’s maken. Gedurende
de avond zal ook een kunstwerk,
van een van de docenten beeldende
kunst van het Dendron College, worden verloot.
Sinds 2007 ondersteunt het
Dendron College het project Udavum
Karangal, wat Tamil is voor Helpende
Handen, in India. Afgelopen jaren
zijn verschillende leerlingen als
ambassadeur van de school naar

India geweest om te ervaren en met
eigen ogen te zien wat het project
inhoudt. Hun belevenissen zijn
uitgangspunt voor dit evenement
dat het Dendron College dit nieuwe
schooljaar rondom India organiseert.
Opgeven voor het traditioneel
Indiaas diner kan tot 12 september
via 077 397 08 80 of met een mail
naar scr@dendron.nl
Voor meer informatie zie
www.helpendehandenindia.nl

Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

www.eigen-wijscoaching.nl

Een

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

Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog
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Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
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Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Metalproducts BV is
importeur / distributeur
van aluminium & RVS
plaatmateriaal,
toegepast in o.a.
lucht / ventilatietechniek,
voedingsmiddelen – en
grootkeukenindustrie.
Onze hoofdactiviteit
is de produktie en
internationale verkoop
van staalvezels als
wapening in industriële
betonvloeren, tunnelbouw
en prefab-elementen.

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website
Tel. 0478 69 12 83

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte

Metalproducts BV
Postbus 6152
5960 AD Horst

gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Functie-inhoud:
• Bezoeken van (potentiële) industriële afnemers
voornamelijk op de Nederlandse markt;
• Technische advisering;
• Actieve acquisitie;
• Opstellen en onderhouden van (afroep)contracten;
• Uitbrengen en vervolgen van offertes en opdrachten.

Wij bieden:
• Interessante en zelfstandige fulltime baan;
• Werken in een enthousiast team;
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

www.brugeind.nl

dient bij aanlevering expliciet te worden

Product Manager
Aluminium & RVS

Wij zoeken:
• Een zelfstandig, resultaatgericht en ambitieus ingesteld persoon;
• MBO+ / HBO opleiding;
• Leeftijd 30 – 50 jaar;
• Ervaring in de aluminium branche en / of plaatverwerkende industrie
is een pré;
• Goede contactuele eigenschappen.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

naamsvermelding van de fotograaf of auteur

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij een

Expeditiestraat 13
5961 PX Horst
Tel. 077 – 352 0356
Fax. 077 – 467 1977

Gelieve uw schriftelijke sollicitatie vóór 22 september 2011
te richten aan:
Metalproducts BV
t.a.v. Rik Janssen, Postbus 6152, 5960 AD Horst
e-mail: rj@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com
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Ofﬁciële ingebruikname
carillon Grubbenvorst
Het herplaatste carillon en het uurwerk worden op zaterdag 10 september om 16.00 uur officieel in gebruik
gesteld. Daarna wordt het geheel overgedragen aan het gemeentebestuur van Horst aan de Maas, dat in de
toekomst alle zorg die nodig is aan dit monument gaat besteden.

Ontbijtkoek

een gezond en
lekker tussendoortje
HORST • MAASBREE

Ruim anderhalf jaar geleden nam
een tweetal Grubbenvorstenaren het
initiatief om het stilgevallen carillon
van het klooster te behouden voor
hun dorp. De zusters Ursulinen waren
meteen bereid afstand te doen van
het carillon, mits het een waardige
plaats kreeg en toegankelijk bleef
voor alle inwoners.
Het ontwerp toonde een transparante toren. Op deze wijze is het
bijna 100-jarig torenuurwerk in al zijn
glorie prima te bekijken, vooral wanneer de slagklok van zich laat horen.

Het geheel gerestaureerde uurwerk
komt dan telkens volop in beweging,
een gezicht dat uniek is in Nederland.

Seizoenen bepalen
de melodieën
Daarnaast kan het carillon zijn
prachtige klanken weer over het dorp
uitstrooien. Er zijn ruim veertig melodietjes beschikbaar, zodat regelmatig
afgewisseld wordt. De seizoenen
zullen mede bepalend zijn welke
melodieën er klinken.

De leden van Carillon Comité
Grubbenvorst hebben hard gewerkt
aan de financiering. Zij wisten vele
sponsoren, organisaties en bedrijven
te motiveren om een financiële
bijdrage te geven of een prijs ter
beschikking te stellen. Ook waren
diverse bedrijven bereid om gratis
diensten aan te bieden. Met name
de inwoners van Grubbenvorst deden
ook een duit in het zakje. Dankzij al
deze enthousiaste mensen kan dit
monument bewaard blijven voor het
dorp.

Meterik krijgt eigen
dorpskrant
Vanaf 1 september heeft het dorp Meterik een eigen weekkrant. Het blad is ontstaan vanuit de behoefte van
de dorpelingen zelf. Ondanks het advies dat een krant uitbrengen niet meer van deze tijd zou zijn, zijn Mat van
Rijswick en een groep vrijwilligers toch van start gegaan.
Het dorp Meterik bestaat uit
ongeveer 550 huishoudens en is
daarmee een van de kleinere kernen
van de gemeente Horst aan de Maas.
Desalniettemin kent het dorp een
dynamisch verenigingsleven. Sinds onder andere het verenigingsnieuws niet
meer via de krant verspreid wordt, is
een aantal verenigingen overgegaan
op het gebruik van andere media, zoals
internet om de leden van nieuws te
voorzien. De dorpsraad van Meterik is
een onderzoek gestart, met de vraag
of een meerderheid van de bevolking
een krant wenselijk vindt en een
dergelijk initiatief ook ondersteunt.
De respons was overweldigend en het
blijkt dat een groot deel van de bewoners het nieuws graag in een papieren
krant leest.
“Een deel van de Meterikse
bevolking gebruikt niet of nauwelijks
internet. Zodoende is het bereik van
het verenigingsnieuws meer beperkt
dan aanvankelijk werd aangenomen“,
vertelt Mat van Rijswick. “Mede

daarom zijn wij, tegen het advies van
een aantal mensen in, toch begonnen
met de voorbereidingen voor een eigen dorpskrant. Inmiddels hebben we
een redactie met drie vrijwilligsters en
doe ik zelf de lay-out. De eerste editie
van de krant is in ieder geval goed
ontvangen.”

De eerste editie
is goed ontvangen
De makers van de krant hebben
zich goed voorbereid. “Zo wordt de
krant bij voorkeur gedrukt in Arial 12,
omdat uit onderzoek is gebleken dat
mensen met dyslexie dit lettertype
beter kunnen lezen. Verder hebben wij
ons laten adviseren over het formaat
en A4 blijkt de beste keuze. De voorbereiding heeft enkele maanden geduurd
en was bijzonder intensief. Maar het
resultaat is er dan ook naar.”
De krant bevat allerlei informatie voor de inwoners van Meterik.
Naast het verenigingsnieuws staat er

kerkelijk nieuws in en berichtgeving
over evenementen in het dorp. “Dat
er behoefte aan de krant is, was ons
al duidelijk. Het is leuk om te zien dat
zelfs mensen van buiten het dorp, zoals
oud-inwoners vragen of ze de krant
ook mogen ontvangen. De bezorging
binnen de kern is inmiddels geregeld
en ook de mensen buiten de kern
krijgen via via hun krant thuis”, zegt
van Rijswick.
De Dorpskrant verschijnt wekelijks
en wordt tot het einde van dit jaar
gratis huis-aan-huis in Meterik bezorgd.
”In november gaan we de inwoners
vragen of ze een abonnement willen,
dat begin 2012 ingaat. Als er voldoende belangstelling bestaat, gaan
we er mee door. De voortekenen zijn
in ieder geval goed. Enkele verenigingen hebben zelfs al aangekondigd dat
ze stoppen met hun nieuwsbrief via
e-mail en verwijzen hun leden naar de
Dorpskrant. Kortom, de krant begint
reeds te leven, al gaan we tegen de
stroom in”, besluit Mat van Rijswick.

koopzondag
11 sept. 2011

winkels open
12.00-17.00 uur
gratis parkeren

mode shows
shows om 12.30 en 14.30
Henseniusplein

04
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Hoera een zoon

Ward

4 september 2011
Zoon van
Frank Spreeuwenberg
en Maike Janssen
van Stepraethstraat 9
5975 XR Sevenum
ZELFVERDEDIGING – op 26 en 27 sept.
a.s. start in Horst weer een cursus voor
jeugd van 11 t/m 14 jaar.
www.praktijkgerhegger.nl
077 -3985540
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.
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
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.
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Geboren

Mees
31 augustus 2011
Zoon van
Jeroen Bouten &
Linda Sleegers
Achter de pastorie 37
5962 BB Melderslo

Op 28 september starten in Horst
weer 9 bijeenkomsten van de

Sociale
weerbaarheidstraining
15.45 - 16.45 uur: 9-12 jaar
nog 3 plaatsen!
nog 2 plaatsen!

2 september 2011
Zoon en broertje van
Rob, Jenny en
Guusje Driessen
Pastoor Teeuwenstraat 36
5962 CB Melderslo

Wout

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl

06-12 56 09 63
www.devreedetrainingen.nl

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

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

Weerbaarheidstrainer, creatief therapeut

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.

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

Kinderen met PGB
Ik ben Marleen, 22 jaar en heb een SPH
diploma. Als zelfstandige begeleid ik
kinderen met PGB. Zoekt u nog een
spontane, creatieve, leuke begeleidster?
Bel gerust: 0651467876 of mail:
m_goumans@hotmail.com

HORTENSIA’S (130 srt. ook de nieuwste )
Buxus v.a. €0.50, bomen in pot, bodembedekkers v.a. €0.85, grote en kleinblijvende
vlinderstruiken e.a. heesters. Meer info zie
website: www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdag van 09.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree 06
40327108 - 077 4653283

Chakracursus in Horst
Ben je iemand die veel denkt en maalt?
Heb je last van lichamelijke klachten?
Dan is het tijd om contact te maken
met je lijf! Een prachtige manier om
dit te doen is door te werken met je
chakra’s. Wanneer: start op 20 september, 6 dinsdagavonden, 1 donderdagavond van 20.00-22.30. Waar: Praktijk
voor Oefentherapie Mensendieck en
Persoonlijke Groei, Venrayseweg 31,
5961 AC Horst. Info: Pauline van Gassel;
06-48151376. Met medewerking van
Thijs v.d. Munckhof.

HUIDVERBETERING BEGINT BIJ EEN
GOEDE HUIDVERZORGING! Tijdloos
Huidverzorging Herstraat 8 5961 GJ Horst
06-45223868
www.tijdlooshuidverzorging.nl

Verloren zilveren ring met 1 paars en
2 gele steentjes. Donderdag 1 sept.
bij zwembad de Berkel. Tijd rond 22.00
uur. Erfstuk van mijn moeder.
Tel. 0773984177.

TE KOOP:
LUXE SENIOREN WONING
Ook geschikt voor gezin met 1 of 2 kinderen

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

Casselehof 8, Melderslo

Vraagprijs
,00
€ 281.000

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Grafmonumenten
en restauratie

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

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

Bouwjaar 2001, Perceeloppervlak: 413 m2 Rustige ligging, tuin op het zuiden
met tuinhuisje en kweekkasje. Begane grond: Hal, wc, badkamer, slaapkamer,
woonkamer, keuken en bijkeuken. Eerste verdieping: overloop, twee kamers.
VOOR MEER INFO: Tel: 06-27887834

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

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

Jan Craenmehr
het feit herdenken dat hij
50 jaar geleden bij ons
in dienst is getreden.
U kunt hem feliciteren
van 18.30 tot 21.30 uur
in café De leste Geulde,
Noordsingel 75,
5961 XW Horst

nodig?
Kom kijken!

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

Info en opgave: Michaële de Vreede

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Opslagruimte te huur 077-3983453.

29-08-2011
Zoon van
Erik en Hylke
Jeucken-Ermens
Hoogstraat 3
5872 AC Broekhuizen

Jens

Op vrijdag 16 september
2011 zal de heer

Haegens en Martens
Martens Bouw
N.F. Martens B.V.
Herstraat, Horst

17.00 - 18.00 u: 6-9 jaar

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

Geboren

Uw kind (ge)pest? Kinderopvang
Uw kind onzeker?

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.

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

Geboren

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

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

Te huur: zeer ruime bovenwoning in
het centrum van Horst.
Begane grond: grote berging, trap
naar dakterras, trap naar eerste etage.
Eerste etage: grote woonkamer met
open haard en tuindeuren naar een
ruim dakterras, keuken van alle gemakken voorzien, berging, toilet, kantoor/
slaapkamer. Tweede etage: twee
ruime slaapkamers, badkamer met
ligbad en douche, inloopkast.
Tel: 077 398 77 81.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Sieraden enig in zijn soort
kettingen, armbanden, oorbellen,
ringen en horloges.
Kijk op www.san-sieraaddesign.nl
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Sev-training groepje
Word je kind gepest? Heeft ‘t ‘n sociaal
emotioneel probleem? Dan kan ‘n
sev-training uitkomst bieden. Voor info:
www.TaraVoorOuderenKind.nl waar er
gekeken word wat je kind echt nodig
heeft! Start 19 okt.
Nu 50% korting op ALLE boeken
TerugBlik Veemarkt 7A Horst
erik@terugblik.net
bromfietsstalling gezocht
Gezocht stallingsruimte/hobbyruimte
voor enkele bromfietsen. 06-47862270.

In september start
Hobby-Gilde Horst e.o.
met de volgende
cursussen:
• 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)
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An verwelkomt
29e achterkleinkind
De 91-jarige An Wijnen-Geurtjens uit Melderslo heeft onlangs haar 29e achterkleinkind mogen verwelkomen.
Met de geboorte van baby Julie was het voor de zesde maal in An’s leven mogelijk om een vier-generatiefoto te
maken. An is zelf moeder van elf dochters en één zoon.
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bij GroenRijk
Maasbree
Vrijdag 9 september van 9.00 tot
20.00 uur & zaterdag 10 september
van 9.00 tot 17.00 uur.

Kortingen tot

Tuinmeubelen • parasols • ornamenten
vijver-en deco-artikelen • potterie en
vele andere artikelen tegen absolute
bodemprijzen.

75%

Wees er snel bij
want op=op!

GroenRijk Maasbree

Kanaalweg 7 • Maasbree
077-4650080 • www.groenrijk.nl

An met dochter Miep, kleinkind Sylvia en achterkleinkind Julie
An trouwt in 1943 met Lod Wijnen.
Na drie verhuizingen vinden ze hun
ideale woning aan de St. Odastraat
in Melderslo. Bij de woning begint
Lod samen met An een champignonkwekerij.
Door de jaren heen wordt het gezin
flink uitgebreid. Hun eerste kind Truus
wordt in 1944 geboren. Hun laatste
kind, dochter Anita, in 1964. In twintig
jaar tijd was het gezin uitgebreid met
twaalf kinderen, waarvan elf dochters
en één zoon. Het was dus een drukke
bedoening in huize Wijnen. De kinderen werden ouder en een voor een
vertrokken ze uit het ouderlijk huis om
hun eigen gezin te stichten. An en Lod
krijgen vervolgens 22 kleinkinderen.
In 1995 verhuizen An en Lod naar
een bejaardenwoning aan de Matthijs

Claassensstraat in Melderslo. Helaas
gaat de gezondheid van Lod snel achteruit en hij overlijdt in 1996. Tot op heden woont An nog zelfstandig en krijgt
ze wekelijks hulp in de huishouding
van haar kinderen. Ze krijgt elke dag
bezoek van haar kinderen of kleinkinderen. Daarnaast komt er elke zondag
een van de kinderen bij haar langs om
met An leuke dingen te ondernemen.
De dag waar An vooral naar uitkijkt is
de jaarlijkse familiedag. Jong en oud
komen dan samen en met spellen en
een barbecue wordt er een gezellige
dag van gemaakt.
In 2009 was er een groot feest vanwege Ans 90e verjaardag. Dit was een
speciale dag omdat alle familieleden,
en ook Ans als Lods broers en zusters,
aanwezig waren.

Maar in juni van 2010 gaat de
gezondheid van An snel achteruit.
Ze belandt in het ziekenhuis waar ze
enigszins opknapt, maar na thuiskomst
kan ze niet meer voor zichzelf zorgen.
Een van de dochters neemt haar in
huis, maar ook hier verslechtert haar
gezondheid. In juli komen de kinderen voor hun laatste groet naar An en
de pastoor geeft haar de zegening.
Wonder boven wonder knapt An weer
op en enkele dagen later gaat ze naar
huis om weer op zichzelf te wonen.
Nu een jaar later geniet An nog
elke dag van de dingen om haar heen.
Vooral de achterkleinkinderen die
regelmatig met pap en mam op bezoek
komen vindt ze geweldig. Wie weet
hoeveel achterkleinkinderen ze nog
mag verwelkomen.

donderdag vrijdag zaterdag

★ Rozijnenbollen
4+1 GRATIS
★ Aardbeien harde wener
vlaai van 14,35 voor 12,50
maandag dinsdag woensdag

★ Frikandelsnack voor 1,00
★ Kermisvlaai voor 10,00

GROTE
collectie

JACKS
(van maat 36-52)

Vijfhonderd wandelaars liepen zondag de eerste editie van Walk 4 the Roses, een 20 kilometer
lange voettocht van Meerlo naar Grubbenvorst, met de finish op het Pastoor Vullinghsplein.
Walk 4 the Roses leverde 7.500 euro op voor KWF Kankerbestrijding. Het bedrag kan zelfs nog hoger
uitvallen. Er lopen nog diverse acties rondom het wandelevent. De opbrengsten daarvan zijn nog niet bekend.
Walk 4 the Roses krijgt in 2012 een vervolg en wel op zondag 2 september. “Eerst evalueren we deze eerste
editie en dan weten we meer ”, zegt medeorganisatrice Vera Vercoulen. Op en rond het plein vond, eveneens
voor de eerste keer, Cultura Grubbenvorst plaats. Of Cultura ook in 2012 plaatsvindt is niet zeker omdat veel
deelnemers dan actief zijn bij de Floriade. “Mogelijk wordt Cultura een tweejaarlijks evenement maar dat
wordt pas duidelijk na een evaluatie”, aldus een tevreden bestuurslid van de organisatie.
Voor meer foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Dendron pakt ziekteverzuim aan
Het Dendron College heeft onlangs onderzoek gedaan naar het ziekteverzuim onder de leerlingen van de
bovenbouw. Uit het onderzoek is gebleken dat het ziekteverzuim onder leerlingen in het examenjaar proportioneel
is toegenomen en een oplossingsgerichte aanpak van het probleem noodzakelijk is. Inmiddels is de werkgroep ziekteverzuimbegeleiding in het leven geroepen.

“Het is in het belang van onze
leerlingen en van het Dendron College
dat wij dit probleem aanpakken”, zegt
van der Donk. “Steeds meer leerlingen
in de bovenbouw melden zich ziek,
met als resultaat dat ze steeds vaker
zonder diploma de school verlaten.
Toen wij de gediplomeerden van het
afgelopen schooljaar confronteerden
met de enorme hoeveelheid verlofbriefjes die er in hun examenjaar
waren ingeleverd, keken ze daar
behoorlijk van op. En we praten niet
over een stapeltje, maar over zakken
vol.”

Betere begeleiding
aanbieden

Jos van der Donk, afdelingsleider
havo/vwo van het Dendron College,
maakt zich grote zorgen over het
ziekteverzuim op zijn school. Samen

met de GGD Noord-Limburg en de
gemeente Horst aan de Maas gaat
het Dendron College het toenemende
ziekteverzuim fors terugdringen.

Hiertoe is een protocol opgesteld,
waarin de totale aanpak door de werkgroep Ziekteverzuimbegeleiding wordt
beschreven.

Onderdeel van de strategie van
het Dendron College om het verzuim
aan te pakken is het betrekken van
de ouders bij de oplossing van het
probleem. “Veel ouders tekenen
achteloos het verlofbriefje. Vaak hebben ze geen tijd om na te gaan wat er
werkelijk met hun zoon of dochter aan
de hand is. Tja, en er zijn leerlingen
die hier handig gebruik van maken en
zo een vrije dag regelen”, vertelt van
der Donk. “We gaan nu onder meer de
ouders uitnodigen voor een gesprek
met de schoolarts. Zo kunnen we er
wellicht achter komen of er meer aan
de hand is met de leerling en betere
begeleiding aanbieden.”

Wethouder Ger van Rensch van
de Gemeente Horst aan de Maas is
duidelijk in zijn betoog: “We hebben de afgelopen jaren teveel goed
gevonden. Het werd de leerlingen te
gemakkelijk gemaakt om te verzuimen. Neem bijvoorbeeld de dag na
Pinkpop. Dan zijn veel leerlingen nog
duf en willen ze een dagje vrij. Er zijn
scholen die het dagje ‘ijsvrij’ hebben
verruild voor een dag vrij na Pinkpop.
Dat is symptoombestrijding en geen
oplossingsgerichte aanpak.”
De wethouder onderschrijft de
plannen van het Dendron College om
het ziekteverzuim zo effectief mogelijk
aan te pakken. “Deze aanpak vraagt
om een optimale samenwerking tussen de school, de GGD en de gemeente” zegt hij.

In het belang van
onze leerlingen
Met de ondertekening van het
protocol ‘Ziekteverzuimbegeleiding’
afgelopen maandag op het Dendron
College in Horst is het startschot
gegeven voor de probleemgerichte
aanpak van het ziekteverzuim. Van
der Donk: “We gaan dit vooral doen in
het belang van onze leerlingen, maar
het is ook stap dichter naar het doel
dat het Dendron College voor ogen
heeft, namelijk een excellente school
worden.”

AH Bonuskaart:
de kaart vol voordelen.
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DE 3VROUWEN

AUTOBEDRIJF

• Bonuskorting
• Gratis sleutelservice
• Kopen met Air Miles • Gemakkelijk Air Miles sparen
Kom op zaterdag 1 of 8 oktober a.s. naar Albert Heijn
in de Steenstraat 13 in Horst, vul het AH Bonuskaart
aanvraagformulier in en maak kans op één van de
mooie prijzen. Daarnaast krijgt u van Albert Heijn op
deze dagen de Big Shopper cadeau bij het inleveren
van het ingevulde aanvraagformulier.

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

De winnaars ontvangen persoonlijk bericht en de prijsuitreiking is op vrijdag 21 september bij Albert Heijn.

Albert Heijn
Horst aan de maas

Steenstraat 13 - 5961 ET Horst aan de Maas

Kindcentrum Doolgaard in Horst
Kindcentrum Meuleveld in Horst
Kindcentrum Weisterbeek in Horst

Kom eens langs voor een kijkje!
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Fotowedstrijd voor zwangere vrouwen en moeders

Moeders uit Horst in Estafette voor
Wereldmoeders
Jaarlijks sterven meer dan 350.000 moeders tijdens de bevalling. Dat zijn er bijna 1.000 per dag. 99% van deze
moeders leeft in ontwikkelingslanden. Het millenniumdoel nummer 5 is het terugdringen van de moedersterfte.
Vier moeders uit Horst hebben zich het lot van de moeders en hun families in ontwikkelingslanden aangetrokken
en besloten deel te nemen aan de Estafette voor Wereldmoeders.

strijd nog een extra, lokaal tintje. De
opdracht is heel simpel. Maak een
bijzondere, lieve, indrukwekkende,
ontroerende of humoristische foto van
een zwangere vrouw of moeder met
haar kind(eren). De foto kan worden
verstuurd naar wereldmoeders@hallohorstaandemaas.nl De winnaar wordt
bekend gemaakt door burgemeester
Kees van Rooij en ontvangt uit handen
van de burgervader de winnende foto
geprint op canvasdoek van één bij één

meter. Deze prijs wordt aangeboden
door de gemeente Horst aan de Maas.
Alle ingezonden foto’s dingen vervolgens mee naar de hoofdprijs in de
landelijke wedstrijd: een professionele
fotoshoot. Zondag 25 september is het
zover, dan stappen de vier moeders
in Oss op de bus naar Heerhugowaard
voor hun 24 uur. Ze zijn gedurende de
voorbereidingen en de estafette zelf te
volgen via Twitter@moedersuithorst

Open dag
Lambertuskerk
De Lambertuskerk houdt op zondag 11 september een open dag.
Vrijwilligers hebben zich inmiddels kunnen aanmelden voor een
gezamenlijk ontbijt in het atrium om 09.00 uur. Om 10.30 uur begint de
heilige mis. Voor de kleinsten is er een kinderwoorddienst.

Op ludieke wijze vraagt Simavi
aandacht voor het probleem van moedersterfte. Onder de noemer ‘Estafette
voor Wereldmoeders’ rijden telkens
4 moeders gedurende 24 uur in een
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oldtimer Volkswagenbusje. De estafette
start in Wassenaar en gaat kriskras door
Nederland met als eindbestemming
Oegstgeest.
Aan de campagne is een landelijke

fotowedstrijd verbonden, waarbij (aanstaande) moeders worden opgeroepen
om een foto te uploaden van zichzelf
en hun kind. Op initiatief van de vier
Horster moeders krijgt deze fotowed-

Na de mis zijn er op de open dag
in de Lambertuskerk tot 17.00 uur
allerlei activiteiten. Denk hierbij aan
de presentatie van werkgroepen,
schminken, een ballonnenwedstrijd,
knutselen, een speurtocht door de
kerk, een springkussen en een gezellig zitje. Daarnaast zijn in het kerkgebouw zelf demonstraties op het

GULPENER 24 X 30cl € 10,95

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Wijn van de maand:
S L I J T E R I J

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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M67A68
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www.trostomaatje-horst.nl
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kerkorgel. Geïnteresseerden kunnen
zelf achter het orgel plaatsnemen.
Om 16.00 uur wordt er een orgelconcert gegeven door organist Bernard
Bartelink. Voor iedereen die dat wil is
er ook nog de mogelijkheid om van
de kerktoren af te tokkelen. Vanaf het
tweede niveau van de toren kan het
publiek naar beneden tokkelen.

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
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LENSSEN
VUL- en SLUITTECHNIEK
Wij zijn op zoek naar:

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER
MACHINEBOUW M/V
Functieomschrijving:
Je bent een ervaren montageleider machinebouw en op zoek naar een dynamische spilfunctie bij een vooraanstaande hightech machinebouwer. De MontageProductieleider zorgt voor aansturing en de optimale inzet van een team van 10
tot 15 montagemedewerkers en monteurs; is verantwoordelijk voor de planning
van de benodigde materialen; het inrichten van de werkplekken; coördinatie en
voortgangsbewaking van de projecten; tijdig leveren van de machines; bewaken
en bijsturen van de planningen; het kiezen van de juiste technische oplossingen;
onderhouden van contacten met de klanten met betrekking tot de technische
uitvoer en voortgang; signaleren en ondervangen van problemen en het verzorgen
van de terugkoppeling; behalen van resultaatverbeteringen; naleven van de veiligheidsvoorschriften op de afdeling.
Functie-eisen:
Een opleiding op MBO+/ HBO niveau Werktuigbouwkunde, Algemene Operationele Techniek (AOT) of Mechatronica; enige relevante werkervaring in de hightech
machinebouw; kennis van Lean Manufacturing; een goede beheersing van de
Nederlandse taal en daarnaast goede kennis van de Duitse en Engelse taal.

SECRETARIEEL MEDEWERKER

Lenssen Vul- en
Sluittechniek B.V.
te Sevenum is een
modern bedrijf met
een internationale
klantenkring,
dat bezig is de
omschakeling te
maken van het
leveren van
voornamelijk
secondlife
machines naar de
levering van zelf
ontwikkelde nieuwe
machines voor de
voedingsmiddelenindustrie.

M/V

Functieomschrijving:
Je bent een flexibele medewerker die de mouwen graag opstroopt en van aanpakken weet. In deze fulltime functie van secretaresse ben jij het eerste telefonische
aanspreekpunt. Jij bent verantwoordelijk voor het zelfstandig verwerken van telefonische vragen en verzoeken. Je ondersteunt de vele uiteenlopende processen en
administratieve taken zoals het afhandelen van in- en uitgaande post, het ontvangen van gasten, verzorgen en zelfstandig opstellen van documenten, archiefbeheer en het systematiseren en archiveren van (project)gegevens. Op termijn kan
het takenpakket worden uitgebreid met ondersteunende commerciële activiteiten.
Bij deze afwisselende functie draag je veel eigen verantwoordelijkheden. Je bent
de spil in een hecht team waarin we samen aan een mooi resultaat werken.
Je geeft ondersteuning aan al je collega’s van productie tot directie.
Functie-eisen:
MBO niveau (bijv. secretarieel of MEAO be/ce); enkele jaren ervaring in soortgelijke functie; je bent zeer communicatief ingesteld, zowel in woord als in geschrift;
technisch inzicht is een pre; nauwkeurig werken; zowel zelfstandig werkend als
een teamspeler; geen “negen tot vijf” mentaliteit; een goede beheersing van de
Nederlandse taal, daarnaast goede kennis van de Duitse en Engelse taal.
Spreekt u dit aan:
Uw sollicitaties met CV kunt u richten aan p.mols@LVS-bv.nl.
Voor telefonische inlichtingen betreffende beide functies kunt u contact
opnemen met dhr. Mols, tel. 06 48431896.
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet op prijs gesteld.

Lenssen Vul- en Sluittechiek B.V. Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
Postbus 6848, 5975 ZG Sevenum T +31(0)77-467 2157 E info@lvs-bv.nl I www.lvs-bv.nl

It’s Clean

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

Zondag 11 september
van 12.00 tot 17.00 uur

Presentatie en
inschrijving workshops
seizoen 2011-2012
www.swartwit.info
swartwit@home.nl

Gouverneur Frissen
Ofﬁcier Orde
van Oranje Nassau
Oud-burgemeester van Horst en gouverneur Léon Frissen is benoemd
als officier in de Orde van Oranje Nassau.
Minister Maxime Verhagen van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie speldde hem afgelopen dinsdag in

Den Haag de onderscheiding op. Léon
Frissen neemt aanstaande maandag
afscheid als Commissaris der Koningin.

Jongen gewond na
aanrijding
Op de Dijkerheideweg in Horst is maandagmorgen 5 september rond
kwart voor negen een jongen gewond geraakt nadat hij een aanrijding
met een vrachtwagen had. De jongen zat als passagier achterop een
bromfiets.
De bromfiets met de jongen
en zijn bestuurder reed op de
Venloseweg in Horst.
Vanuit de Witveldweg kwam een
vrachtauto aanrijden. De vrachtwagenchauffeur zag daarbij de bromfiets

over het hoofd. Hij tikte hierdoor de
bromfiets aan, waarna het slachtoffer
op de grond viel.
De jongen is lichtgewond naar
het ziekenhuis gebracht. Hij kon na
behandeling naar huis.

Auto op de kop
in Horst
Afgelopen maandagavond 5 september vond in de Herstraat in Horst
rond zeven uur een verkeersongeluk plaats. Een personenauto raakte
een paaltje waardoor de auto op de zijkant viel en daarna op de kop
rolde.
De bestuurster van de auto werd
door getuigen uit de auto bevrijd en
meegenomen naar het ziekenhuis.
Hier werd een controle uitgevoerd.

De politie voerde daarna ook een
alcoholtest uit. Waarom de vrouw het
paaltje raakte is onbekend. De auto
was total loss.

Getuigen diefstal
gezocht
De politie Horst doet via sociale media als Hyves en Twitter een
oproep aan getuigen van diefstal van kleine tractoren.
Sinds juli zijn er al drie diefstallen van kleine tractoren geweest in
de gemeente Horst aan de Maas. De
politie doet daarom een oproep onder
de bevolking om zich te melden als

men iets gezien of gehoord heeft. De
tractoren worden door de dieven vervoerd met een busje of een aanhanger. Getuigen worden verzocht zich te
melden via 0900 88 44.
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Verfraaiing kern
Kronenberg
De werkgroep die zich bezighoudt met verfraaiing van de kern van
Kronenberg wil op 14 september de voorlopige resultaten delen met de
inwoners van Kronenberg. De werkgroep bestaat zelf uit 11 Kronenbergers.
De werkgroep heeft eerst de sterke
en zwakke punten en toekomstige
wensbeelden voor de kern van het
dorp in kaart gebracht. Hierna is
professionele ondersteuning gezocht
bij een landschapsarchitecte. De
werkgroep wil graag de mening
horen van inwoners van Kronenberg,
om te zien of het plan aansluit bij de
wensen van de inwoners zelf. Doel
van de bijeenkomst is om een breed
draagvlak te creëren voor de visie
over het centrum van Kronenberg.
Hiervoor zijn bewoners van het dorp
op 14 september van 19.30 tot 22.00

Afgelopen zondag trokken mensen van 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 in een gezamenlijke processie
naar Tienray.
Muziekvereniging Concordia uit Meterik zorgde tijdens de bedevaartstocht voor de muzikale ondersteuning. Na de tocht was er een
hoogmis in de kerk van Tienray.
voor meer foto’s zie www.hallohorstaandemaas.nl

Te huur

Bedrijfsruimte /
opslagloods (640 m )
²

• Deurhoogte ± 4.20 m
• Goothoogte ± 4.20 m
• Ideale ligging t.o.v. ontsluiting via A73 en A67.

Meer info: 06-53663398

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

edrijf

24 uur service

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

KnopenLopen Kulinair:
een impressie
Zondag 4 september vond onder wisselende weersomstandigheden de tweede editie van KnopenLopen Kulinair
plaats. De wandeling van 12 kilometer door Sevenum en Kronenberg voerde langs diverse ‘knopen’ waar de
wandelaars konden proeven van lokale, culinaire hoogstandjes. Een sfeerimpressie van de eerste drie knopen.

uur uitgenodigd in restaurant Nieuw
Kronenbergerhof om de plannen te
bekijken. Tijdens de jaarlijkse openbare
bijeenkomst met het College van
B&W op 20 oktober wil de werkgroep
het plan presenteren en aanbieden
aan het college. Op dit moment
heeft de gemeente nog geen gelden
gereserveerd voor deze plannen.
De huidige situatie is volgens de
werkgroep niet ideaal omdat er onder
andere drie verschillende soorten
verlichting, vijf schakelkasten en een
kerk die alleen ’s avonds tot z’n recht
komt in het centrum te vinden zijn.

Bedevaart Tienray

Ontstoppingsb

nieuws 09

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

Bij de Wingerd in Sevenum is
het om 10.00 uur al een drukte van
jewelste. Op deze zondagmorgen
hebben zich reeds tientallen wandelaars gemeld bij de organisatie van
KnopenLopen Kulinair. Iedere deelnemer ontvangt een envelop met
coupons en gaat direct op weg naar
de eerste knoop. Het valt op dat de
wandelaars zich heel verschillend hebben voorbereid op de wandeling. De
een heeft een compleet survivalpakket
bij zich, terwijl de ander zich slechts
getooid gympies, korte broek en T-shirt
op weg begeeft. Een bonte stoet van
wandelaars trekt vervolgens door het
gebied rond Sevenum en Kronenberg.
De eerste stop is bij atelier de Stal. De
ontvangst is bijzonder hartelijk. Een kop
thee of koffie met soesje is de starter
van de dag. De bijzondere locatie biedt

een mooie mix tussen natuur en kunst.
De sfeer is uitstekend en wandelaars
raken onderweg spontaan met elkaar
aan de praat.
Er zijn veel wandelaars die in
een groep de route gaan afleggen.
Na een behoorlijke sterke bak thee
wordt de route vervolgd. De tweede
stop is bij een paprikateler, die voor
een heerlijke kop paprikasoep heeft
gezorgd. De medewerkers van de kas
lopen af en aan met bakken soep. Er
moeten vandaag ruim 1.000 monden
gevoed worden en men haalt letterlijk
alles uit de kas(t) om het de wandelaars naar de zin te maken. Inmiddels
is het gaan regenen en het lijkt er op
dat dat voorlopig aanhoudt. De ruimte
in de kas wordt niet alleen gevuld
met hongerige wandelaars. Ook het
Sevenumse koor de Sevensanghers zijn

aanwezig en zetten hun beste beentje
voor.
De tocht wordt voortgezet en
voert onder meer over een prachtig
pad langs de Groote Molenbeek. In de
verte klinkt pianomuziek en daarmee is
halte 4 aangekondigd. Inmiddels is het
11.30 uur. Ondanks het vroege tijdstip
wordt een goed gekoelde prosecco
geschonken en een heerlijke paling of
zalm met mousse geserveerd. En terwijl
’Venlo’ van Rowwen Hèze nog naklinkt
over de velden blaast uw verslaggever
de aftocht met de belofte de volgende
editie helemaal uit te lopen. Maar dan
beter voorbereid op het weer en
dus gewapend met regenkleding en
paraplu.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Inbrekers rammen ruit in Sevenum
De politie laat weten dat dieven op dinsdagavond 6 september rond 23.00 uur geprobeerd hebben een winkel
aan de Kerkstraat in Sevenum te betreden door de ramen met een zwaar voorwerp in te rammen.
Nadat het rammen onsuccesvol
bleek zijn de daders waarschijnlijk
met gedoofde lichten weggereden in
de richting van de Steinhagenstraat en

de Venloseweg. De ruiten van de winkel
zijn door het geweld niet gesneuveld
maar wel zwaar beschadigd. De politie
heeft het vermoeden dat het ging om

drie personen, met grijze of lichtblauwe kleding. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Zij vragen getuigen
zich te melden via 0900 88 44.

10

winkel&bedrijf
nieuws

08
09
Advertorial

Waarom zij kiezen voor glasvezel
Glasvezel kan 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 per kern 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.

•
•
•
•
•
•
•

Jan Nabben

Jolanda Seuren

Freek Selen

Sjors Zanders

centrummanagement

woont met haar gezin in Lottum

wethouder Horst aan de Maas

bestuur jongerensite Dreksbak

“Naast zakelijk gebruik kunnen we ook privé
op veel vlakken vooruit gaan: thuiswerken wordt
makkelijker en aantrekkelijker, onze kinderen
kunnen thuis gemakkelijk studeren en de ouderen in onze gemeente kunnen langer zelfstandig wonen door de mogelijkheid van zorg op
afstand. Glasvezel is een enorme aanwinst voor
onze gemeente en ik sta er dan ook helemaal
achter! Ik ben enthousiast over glasvezel en wil
dat het komt in onze gemeente. Ik heb me al
aangemeld, ik hoop dat u dat ook doet!”

“We hebben deze week een afspraak met de
aanbieder, zodat ze ons alles kunnen uitleggen.
We zijn op het moment wel erg geïnteresseerd.
Het scheelt dat ze het stuk tot ons huis nu gratis
aanleggen, dan heb je het al in huis liggen.
Verder is het voor ons ook goedkoper. Men zegt
dat internet sneller wordt. Onze kinderen worden
groter en gaan steeds meer achter de computer.
Sneller internet is dan zeker handig. Het is ook
fijn dat we nog steeds een alles-in-één pakket
kunnen krijgen.”

“Met het aanleggen van een glasvezelnetwerk is Horst aan de Maas aangesloten op
de toekomst. Door de enorme groei van het
dataverkeer raakt de huidige bandbreedte op.
Ik spreek diverse ondernemers en burgers die
liever vandaag dan morgen een glasvezelnetwerk willen. Het is een grote stap in de ontwikkeling van thuiswerken en online vergaderen. In
de toekomst verleent een arts zorg op afstand en
wonen ouderen langer zelfstandig, want bij calamiteiten kijkt de verzorger via een beeldscherm
mee wat er aan de hand is. Kortom: zorgen dat
het doorgaat, anders laten we een kans liggen.”

“Met glasvezel kan Dreksbak met onze webcam
een hogere kwaliteit tv-stream leveren. De uploadsnelheid is hoger en dus kunnen mensen bijvoorbeeld Ut Glaze Hoes of Alcatrazz beter bekijken
via onze site. Foto’s kunnen van een veel hogere
kwaliteit zijn. Een ander voordeel is dat het netwerk
een stuk betrouwbaarder is. Bij bijvoorbeeld een
blikseminslag blijft alles gewoon online. Ik ben
ICT’er en glasvezel biedt mij het voordeel van thuiswerken. Omdat de uploadsnelheid en downloadsnelheid gelijk zijn is het net alsof ik op kantoor aan
het werken ben als ik thuis achter de computer zit.
Ik kan dan zonder vertraging online werken.”

Math Vilain

Wiel Derkx

Marlie Cruysberg

Henk Weijs

voorzitter activiteitencommissie KBO Grubbenvorst

docent en ICT-coördinator Dendron College

modehuis Cruysberg, Tienray

gemeenteraadslid, woont in Swolgen

“Ik ga me inschrijven, ja. De modernisering wat betreft gezondheidszorg vind ik erg
belangrijk. Voor ouderen die alleen thuis zijn is
het fijn om een rechtstreekse communicatie met
de zorginstellingen te kunnen hebben, bijvoorbeeld door middel van een kastje wat je op je lijf
draagt. Die kunnen dan snel reageren als er wat
aan de hand is. Over de mogelijkheden hiervoor
komt binnenkort ook iemand uitleg geven bij
de KBO. Toen ik hoorde over het contact met de
dokter of andere mogelijkheden, zoals eten bezorgen dacht ik, ja, dat moeten wij hebben! Het
is voor ouderen heel fijn om met deze mogelijkheden langer thuis te kunnen blijven wonen.”

“Snel dataverkeer is voor een school als
het Dendron een must, we hebben 300 pc’s
gelijktijdig op internet. Ook een groot voordeel is
dat schoolboeken langzaam verdwijnen, en dat
er steeds meer digitaal lesmateriaal komt. Met
een goede verbinding zullen brugklassers in de
toekomst niet meer sjouwen met 10 kilo boeken
maar met een tablet of notebook. Ik geef nu
al één vak compleet online. Leerlingen krijgen
instructies in filmpjes en tekst, maken opdrachten en ik beantwoord online vragen. Een goede
internetverbinding is dan wel essentieel.”

“Het voordeel van glasvezel voor ons is sneller internet. Bij ons modehuis gaan de administratie en het kassasyteem allemaal via internet.
Het netwerk wordt veel stabieler en sneller. We
kunnen onze klanten dus sneller en beter helpen.
Ook onze website zal voor mensen met glasvezel
sneller binnen te halen zijn. Dat is denk ik een
van de meest positieve dingen voor Horst aan
de Maas. Persoonlijk ben ik groot voorstander
van beter digitaal beeld op m’n TV en dat ik de
videotheek thuis beter kan benutten, dat zou
geweldig zijn.”

“Ik heb me aangemeld omdat ik vind dat we
deze kans met elkaar moeten benutten. Regeren
is vooruitzien. Wat nu nog toekomstmuziek lijkt,
kan volgend jaar realiteit zijn. Met glasvezel zijn
we daar op berekend. Ik ben werkzaam bij een
grote organisatie met vestigingen in het hele
land. In plaats van urenlang op de snelweg in de
file te staan, spreken wij elkaar steeds vaker via
een snelle internetverbinding met een perfecte
beeld- en geluidsverbinding. Spaart tijd, geld en
is ook nog goed voor het milieu. Grote kans dat
Horst aan de Maas dan volgend jaar opnieuw
als beste woongemeente van Limburg wordt
uitgeroepen.”

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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Actie erfbeplanting
De aanmelding voor de
erfbeplantingsactie 2011 van
Stichting Horster Landschap en
Groengroep Sevenum is gestart.
De stichting en de groengroep
regelen plantmateriaal en
subsidies. Sinds de start in 1997
zijn er in de gemeente ruim 500
erven beplant met 60.000 m2
singel, 40 km haag en 3.000
bomen.
Al ruim tien jaar worden in het
buitengebied van de gemeente Horst
aan de Maas erven beplant. Het doel
hiervan is om het buitengebied te
verfraaien met beplanting die van
oudsher in dit gebied voorkomt.
Op deze manier keren traditionele
boerenerven en beplantingsvormen
terug en wordt bebouwing beter
ingepast in het landschap. Voor elke
deelnemer aan de beplantingsactie
wordt, in onderling overleg, een individueel beplantingsplan ontworpen.
Deelnemers maken zelf de grond
plantklaar en poten de beplanting in
november. Vooraf is er een informatiebijeenkomst over de beste plantmethodes en ter aanvulling wordt
jaarlijks een snoeicursus georganiseerd. Daarnaast kan iedereen die
in het verleden heeft deelgenomen
aan de jaarlijkse erfbeplanting in
Horst aan de Maas, voor hun inboet,
planten die niet zijn aangeslagen of
het niet hebben gered, nieuw plantmateriaal bestellen.

Open dag
varkensstal
Edwin en Elly Michiels openen
hun varkensstal tijdens het
landelijke Weekend van het
Varken, op 10 en 11 september
van 11.00 tot 17.00 uur. De open
dag is voor iedereen toegankelijk.
Tijdens de open dag leidt een
leuke kennistocht bezoekers langs
de presentatie van verschillende
bedrijven die werken voor de
varkenshouderij. Zij geven
informatie over hun werk.
Een extra ruime, lichte stal met
speelgoed voor de varkens. Dat is
wat de bezoekers te zien krijgen
tijdens de open dag bij Edwin en Elly
Michiels aan de Herenbosweg 38 in
Melderslo. De stal voldoet aan het
Beter Leven kenmerk van de dierenbescherming. Het vlees dat Edwin
en Elly produceren is daarom onder
dit speciale label verkrijgbaar in de
supermarkt. Hoewel in de nieuwe
stal nog geen varkens aanwezig
zijn, kunnen bezoekers aan de open
dag via speciale vensters wel kijken
naar het leven van varkens in de al
bestaande stallen op het bedrijf. Wie
wil, kan vanaf 17 oktober dagelijks
op gezette tijden de stal binnen stappen. Via de glazen wand in de zichtruimte kunnen bezoekers zelf zien
en ervaren hoe varkens leven. De
zichtruimte biedt informatiemateriaal
over de varkenshouderij. Natuurlijk is
de ruimte ook bedoeld voor scholen
en groepen die meer willen weten
over de varkenshouderij.
Kijk voor meer informatie op
www.aandenherenbosweg.nl

Buurtideeën in de race
Supermarkt Plus, Douwe Egberts en het Oranje Fonds hebben een speciale actie rondom Burendag opgezet.
Plus heeft alle buren opgeroepen om met ideeën te komen voor hun buurt. Uit alle ideeën zijn de drie beste
gekozen. Klanten van Plus bepalen de winnaar.
De top drie bestaat uit een idee uit
Griendtsveen om een zwaluwhotel in
het dorp te plaatsen, de Mussenbuurt
in Horst die graag picknicktafels wil en
in De Riet die speelvoorzieningen in
de wijk wil.
Ton Bukkems van de dorpsraad uit
Griendtsveen laat weten dat hun idee
te maken heeft met een zwaluwhotel.
“Er zijn nog maar twee plekken in
Nederland waar een dergelijk hotel te
vinden is, in Elsendorp en in Soest”,
vertelt Ton Bukkems. “Griendtsveen
is een dorp dat bol staat van natuur,
niet alleen voor de toerist, maar ook
voor de vogels. Mogelijk zou deze
bijdrage een eerste aanzet kunnen zijn

om te komen tot een zwaluwhotel in
het dorp”, laat Ton weten. De locatie
zal nog bepaald worden als hun idee
wint.
Berry Klasens uit de Mussenbuurt
vertelt over de picknicktafels.
“Die missen we zo, die hebben we
altijd gehad en een paar jaar geleden
zijn ze weggehaald.” Ze vertelt dat
mensen vroeger altijd gezellig bij
elkaar kwamen zitten. “Ook opa’s en
oma’s, met wat drinken en een hapje.
De hele buurt kwam erbij. Nu moeten
we op de stoep bij iemand zitten.”
Ze denkt ook dat de picknicktafels
overlast tegengaan. “Toen iedereen
nog veel hier buiten zat, hadden we

veel minder last van hangjongeren en
vernieling. Toen hielden we meer in
de gaten. Nu niemand meer buiten zit
hebben we er veel meer last van.”
De derde kandidaat, de buurt In
de Riet die graag speelvoorzieningen wil, was nog niet bereikbaar.
Van maandag 5 tot en met zaterdag
24 september kunnen klanten van
Plus Lucassen met actiemunten
stemmen op hun favoriete idee. De
koker met de meeste munten wint
en ontvangt 500 euro van het Oranje
Fonds, zodat het buurtidee uitgevoerd
kan worden. Op Burendag, zaterdag 24 september, wordt de uitslag
bekend gemaakt.

Advertorial

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP):

Direct een afspraak maken
met de podotherapeut
De Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP) geeft mensen met klachten de vrijheid om zelf, op eigen
initiatief en zonder tussenkomst van de huisarts, een afspraak te maken met een podotherapeut.
Omdat iemand niet eerst naar de
arts hoeft om te laten bekijken wat er
nu precies aan de hand is, is dit een
veel directere manier van hulpvragen.
Dat blijkt voor veel mensen ook veel
prettiger, want na het bezoek aan de
(huis)arts kan dan pas tot actie worden overgegaan bij de podotherapeut.
Dat vergt weer extra tijd waarin de patiënt zich niet prettig voelt. Soms is er
ook gewoon de energie niet om eerst
het een en dan het ander te bespreken. Met de DTP kan de kortste weg
naar behandeling worden bewandeld
en kan heel snel aan een oplossing
voor uw klachten worden gewerkt
Vanaf 6 september is Podotherapie Hermanns direct toegankelijk. Ze
behoren hiermee tot de eerste lichting
“vrij toegankelijke podotherapeuten”
van Nederland.
De cliënt/patiënt die zich

(rechtstreeks) aangemeld, zal door de
podotherapeut eerst zorgvuldig worden
gescreend. Deze screening moet aan
het licht brengen of de patiënt met zijn
klachten bij de podotherapeut aan het
juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk, blijkt er iets anders aan de hand
te zijn, bijvoorbeeld een aandoening
waarvoor podotherapie (nog) niet is geindiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel
mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt
de patiënt het advies om alsnog naar
de arts te gaan. In alle andere gevallen
volgt stap twee, waarin de podotherapeut nader onderzoekt of podotherapie
voor de betreffende patiënt zinvol is.
Een Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die
voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten, denk aan: voet-, knie,
heup- en rugklachten. Ook kan men er
terecht voor behandeling van overmatige

eeltvorming, likdoorns, (ingroeiende)
nagels, en het screenen van de voeten
van diabetici. Podotherapie Hermanns
is vooruitstrevend in het gebruik van
de nieuwste technieken. Ze maken o.a.
gebruik van een 3D-voetscan. Hierbij
wordt de voet tot op de honderdste
millimeter nauwkeurig opgemeten
door de computer. Hiermee kunnen
bijv. steunzolen, maar ook correctieve
slippers met ingebouwde steunzool,
worden gemaakt.
PODOTHERAPIE
HERMANNS
houdt een slipper
inloopspreekuur op
Maandag 30 mei van 14:00-17:00 uur

Vervolgens worden uw voetgegevens
digitaal bewerkt met de juiste elementen
voor uw specifieke voetproblemen.

Uw slippers worden computergestuurd
uitgefreesd en op maat gemaakt.

CV-ketel nodig?

Blerick- Podotherapie Hermanns en Hermanns is
ruim 1 jaar gevestigd in Blerick. Deze mijlpaal willen
ze accentueren door een slipper inloopspreekuur te
houden.
Voetklachten en voetpijn komen zeer vaak voor. Naar
schatting ondervindt 75% van de bevolking wel eens
een voetprobleem. De voet is een vernuftige structuur
met 26 botjes en 33 gewrichten, omgeven door een
web van spierweefsel en zenuwen. Met iedere stap
wordt een kracht van 2 à 3 keer het lichaamsgewicht
op voeten en enkels uitgeoefend. We nemen gemiddeld zo’n 8.000 stappen per dag, dus het is vrij logisch
dat iedereen wel eens voetklachten ondervindt. Een
Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend
functioneren van de voeten, denk aan voet-, knie-,
heup- en rugklachten. Ook kan men er terecht voor
behandeling van overmatige eeltvorming, likdoorns,
(ingroeiende)nagels, en het screenen van de voeten
van diabetici.
Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het
gebruik van de nieuwste technieken. Ze maken o.a.
gebruik van een 3D-voetscan, hierbij wordt de voet tot
op de honderdste millimeter nauwkeurig opgemeten
door de computer. Hiermee kunnen bijv. steunzolen,
maar ook correctieve slippers met ingebouwde steunzool, worden gemaakt.
Steunzolen zijn over het algemeen lastiger te dragen
in zomerschoeisel ten opzichte van winterschoenen.
Vaak lopen mensen in de zomer dan op slippers of
schoenen waar de steunzolen niet in passen. Dit kan
veel lichamelijke klachten veroorzaken. Bij Podotherapie Hermanns kunnen hiervoor slippers en sandalen worden gemaakt die volledig zijn aangemeten
aan de voeten. Hierdoor kan de zooltherapie worden
gewaarborgd en kunt u van een “pijnvrije” zomer genieten.

Podotherapie Hermanns
Herstraat 20, 5961 GJ Horst
Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst
Sondertseveld 6, 5975 TP Sevenum
Tel. 077-397 18 68
www.podotherapiehermanns.nl

De voet wordt gescand middels een
geavanceerde 3D scanner.

Starters
in de regio
KOGU
Interieurmaatwerk
Bedrijf

KOGU
Interieurmaatwerk
Eigenaar Koos Gubbels
Adres
De Cocq van
Haeftenstraat 7
Plaats
5864 BA Meerlo
Telefoon 06 30 39 03 00
E-mail
Info@kogu.nl
Website www.kogu.nl
Sector
Interieurbouw
Start
1-8-2011
Activiteiten
Het bedrijf KOGU
Interieurmaatwerk ontwerpt,
produceert en plaatst meubels
precies zo als u ze hebben wilt.
Alles is mogelijk: maat, kleur,
vorm, houtsoort en afwerking.
Kleding- of inloopkasten,
keukens, badkamermeubels,
inrichting voor studeer- en
werkkamers, boekenkasten.
Allemaal op een zeer hoog
afwerkingsniveau.
Doelgroep
Voor particulieren, voor alle
interieurwensen, ook voor
herstel en aanpassing van
bestaande meubels en keukens. Voor bedrijven, voor
inrichting van wachtruimtes,
kantoren en praktijkinrichting.
Onderscheidend vermogen
KOGU Interieurmaatwerk
geeft op geheel eigen wijze
vorm aan een gewenst meubel,
van idee tot eindproduct. Dit
kan eventueel in samenwerking
met de gerenommeerde
interieurarchitect Huub Frenken
uit Horn. Als specialist op het
gebied van inrichting en
vormgeving kan bij KOGU
Interieurmaatwerk in goed
overleg worden bekeken wat de
mogelijkheden zijn om tot een
optimaal werk of leefklimaat te
komen. Kortom, de totaaloplossing van uw interieurprobleem in een handomdraai.

Het inloopspreekuur voor slippers en sandalen zal
worden gehouden op: Maandag 30 mei van 14:00
tot 17:00 uur. U kunt vooraf de modellen bekijken op
www.podotherapiehermanns.nl
Een afspraak plannen is niet nodig op de bovenstaande tijd, u kunt vrijblijvend binnen lopen.

Podotherapie Hermanns
Kazernestraat 2 5928 NL Blerick t. 077-397 13 18 www.podotherapiehermanns.nl

L

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

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

Heljo Peeters
15 jaar
America
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Ik ging vroeger wel eens bij mijn opa
en oma logeren, samen met mijn zus.
Dan kropen we altijd lekker bij hen in
bed en vertelden opa en oma ons leuke
verhalen over vroeger. Een verhaal
kan ik me nog goed herinneren. Oma
en opa’s kinderen gingen een vuurtje
stoken, maar dat ging mis. De kippenren vloog in brand waardoor de kippen
verbrand rondliepen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Het is geen groot leugen, een kleintje maar. Veerle en ik gingen naar de
kermis in Sevenum en waren te laat
thuis. We deden net alsof mijn ketting
eraf was geweest en we veel moeite
hadden gedaan om ’m er weer op te
leggen. Om het echt te laten lijken
schopten we een paar keer tegen mijn
kettingkast, waardoor mijn ketting er

echt af ging en we dus nog veel later
thuis kwamen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Gedachten lezen. Het lijkt me leuk om
te weten wat een ander denkt of waar
hij of zij zich druk over maakt. Ook
zou ik dan willen zien of diegene het
echt meent wat hij of zij zegt. Ik zou
deze kracht dan gebruiken om andere
mensen zich beter te laten voelen, ze te
laten merken dat ik ze begrijp.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Strand en zee. Zo kan ik ’s avonds mooi
naar de zonsondergang kijken en van
het geluid van de golven genieten. Op
dat geluid kun je ook lekker slapen. Zo’n
uitzicht is trouwens ook goed tegen de
verveling, je kunt veel mensen spotten.
Hier kan ik me wel een hele dag mee
vermaken.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn opa en oma. Ze zijn al best oud,
hebben al veel meegemaakt en hebben
al tijdje problemen met hun gezondheid. Ik vind het knap hoe ze er mee
omgaan. Volgend jaar zijn ze 65 jaar

getrouwd, zonder klagen of zeuren. Ik
ben trots op ze!
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Het liedje Wandelen van Rowwen Hèze.
Mijn opa komt in dit liedje naar voren.
Hij is overleden toen ik nog erg jong
was, dus het liedje heeft wel een speciale betekenis voor me.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik aan iets meedoen waar
alleen maar mannen aan mee mogen
doen. Met allemaal andere manen flink
bier drinken en feesten tot in de late
uurtjes. Het lijkt me wel leuk om mee
te maken hoe mannen onderling met
elkaar praten en doen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik had toen ik klein was van zo’n elastiekjes met hartjes en hondjes erop. Als
ik foto’s daarvan terugzie denk ik echt
‘Oh my God’.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk India, daar zijn de mensen echt

mooi bruin en hebben zwarte haren,
dat vind er altijd mooi uitzien. Met
feesten dragen ze daar nette jurken
met versieringen, henna en dat soort
dingen. Dat lijkt me allemaal erg leuk.
Maar om daar ook echt te willen wonen? Nee, hou het maar gewoon lekker
bij ons kikkerlandje.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Met Fieke, Imke en Veerle ben ik een
keer gewoon in ons ondergoed het
zwembad ingesprongen. We hebben
toen in het zwembad flink gedanst. Ook
ben ik een keer met een vriendin heel
dom en gek in de tuin gaan dansen, we
hebben onszelf toen totaal voor schut
gezet. Gelukkig keek er toen niemand.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
De frietkraam, een patatje gaat er altijd
wel in. Of naar de Chinees. Ik ben dol
op hun rijst.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Dat zijn er wel meer dan één. Ik wil
niet meer bang zijn voor muizen, daar
schrik ik altijd zo van en ik vind ze
behoorlijk vies. Ook wil ik durven te
survivallen en niet meer schrikken van
kikkers. Hier ben ik bang voor sinds een
vriendin en ik een kikker in ons bootje
hadden en ik bang was dat ie in mijn
broek kroop.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lang uitslapen. Dan met
vriendinnen shoppen op iemand anders
zijn kosten. Daarna lekker uitgebreid
eten en tenslotte flink feesten op
een leuk feest met alleen maar leuke
mensen, vooral jongens natuurlijk.
En dan heb ik het wel over feesten tot
in de late uurtjes.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Dan zou ik ’m in mijn hals of op mijn
enkel nemen. Ik weet nog niet precies
wat ik dan mooi zou vinden.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wanneer ik doodga. Dan weet ik nog
precies hoe lang ik kan genieten en dan
kan ik de dingen doen die ik altijd nog
een keer zou willen doen.

Haal meer uit jezelf en kies één van de vele cursussen
die bij de Volksuniversiteit van start gaan.
Cursussen op het gebied van:
n Algemene ontwikkeling
n Communicatietechnieken en
assertiviteit
n Gezondheid en beweging
n Informatica
n Kunst, cultuur en geschiedenis

n Hobby, creativiteit, doe het zelf
n Talen
n Cursussen voor (aanstaande)
moeders: yoga, gym, babymassage
n Cursussen in het kader van de WMO
voor inwoners uit Horst a.d. Maas

Voor het uitgebreide aanbod kijk op: www.vu-venray.nl of haal de brochure gratis af bij,
gemeente, vvv, bibliotheek of rabobank omgeving Venray en Horst.
U kunt natuurlijk ook bellen 0478-580185 maandag tot en met donderdag van 9.00-12.30
en 13.00-15.00 uur of e-mailen: venray@volksuniversiteit.nl

In de maand september 20% korting
op alle Nagel groothandelproducten!
Per 1 sept komt nagelstyliste Joyce ons team
versterken op ma-woe-vrij 9-13 uur
Joyce van harte welkom in ons Team!

T (0478) 580185 of kijk op onze website: www.vu-venray.nl

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

Column

Boete
Fiets of openbaar vervoer?
Meestal niet zo’n lastige keuze.
Regent het: openbaar vervoer,
is het droog: fiets. Natuurlijk
komt het wel eens voor dat het
nog niet regent maar dat het
wel erg dreigend kijkt.
Natuurlijk, we zitten tenslotte
in Nederland. Op zo’n dagen
slaat de twijfel toe. Vorige
week donderdag bijvoorbeeld,
zo’n typische twijfeldag. Buien
wisselden zich af met droge
perioden en het zonnetje. Daar
kwam bij dat we die dag les
hadden op een andere locatie,
een locatie waar ik verder voor
moet fietsen. Toch koos ik voor
de gezonde, sportieve optie: ik
sprong de fiets op. Helaas werd
ik niet beloond voor deze
keuze, integendeel...
Muziekje op en hup, de fiets
op richting school. Voor het
tochtje naar deze leslocatie moet
ik eigenlijk echt royaal wat tijd
uittrekken. Een lange rechte weg
met om de vijf meter een
stoplicht, wat ook nog meer dan
de helft van de tijd rood licht laat
zien, werkt niet echt mee aan
een fietstocht op tempo.
Die royale uittrek qua tijd, die
ik me iedere keer weer voorneem, was er bij mij natuurlijk
weer bij ingeschoten dus ik
negeerde welgeteld één rood
stoplicht. Blijkbaar eentje te veel.
Naïef als ik ben had ik niet gezien
dat de politie dicht achter me
fietste. Zij zagen me wel en
grepen hun kans. Ineens fietste
er een fluoriserend geel politiepak met daarin een flinke,
gezette vrouw naast me. Ik moet
toegeven dat ik eerst drie keer
moest kijken of het nu een man
of toch echt een vrouw was. Of ik
even wilde stoppen, was haar
vraag, ik fietste namelijk door het
rode licht. Oei. Eenmaal gestopt
grinnikte ik, ondanks dit vervelende incident, toch even
stilletjes. Ik kwam erachter dat er
ook nog een man bij was. Of nou
ja, man. Bij deze heer was het
precies andersom, net een
meisje! Wat een poppenkast hier.
Mijn vrolijke bui was snel over.
Na het babbeltje over mijn naam,
adres en weet ik veel wat nog
meer allemaal, informeerde ik
even naar het verschuldigde
bedrag. Zeventig euro moest er
overgemaakt worden.
Optimistisch vroeg ik nog:
“Zeventien?” Nee, dan had ik het
toch verkeerd verstaan, ze-ventig moest het zijn.
Grr.. duur ritje. En dan te
bedenken dat het openbaar
vervoer gewoon gratis was
geweest.
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.

Lucille Thijssen

Op de grens tussen Broekhuizen en Broekhuizenvorst woont de 44-jarige
Lucille. Een energieke vrouw die zich helemaal thuis voelt aan de
Broekhuizerweg in Broekhuizen. Lucille is getrouwd met René Thijssen en
samen hebben ze twee kinderen, Stef en Job. Lucille wordt deze week
Geplukt.

mee te tafelen. “Heerlijk is dat, en dan
met een goed glas wijn erbij, dan kan
de dag niet meer stuk.” Blijft er nog tijd
over, en dat is meestal in de vakantieperiode, dan leest ze graag een
spannende thriller. Een voorkeur voor
schrijvers heeft ze daarbij niet, als het
maar spannend is.

Thrillers en
een goed glas wijn
De interim-directeur vertoeft graag
in en rond haar eigen huis. “Waar wij
nu wonen is het mooiste plekje van
Broekhuizen en van alle andere dorpen
van de gemeente Horst aan de Maas.
Wij wonen hier erg fijn en rustig. Ik kan
geen andere plek bedenken waar ik
liever ben dan ons eigen huis. Daarbij
heeft Broekhuizen ook nog eens een
mooie kern en natuurlijk de Maas.
Maar zou ik iets mogen veranderen in
Broekhuizen dan heeft dat betrekking
op een gemeenschapshuis. Ik zou een
gemeenschapshuis voor Broekhuizen
en Broekhuizenvorst op één plek onderbrengen en wel bij de voetbalclub. Daar
zijn tal van mogelijkheden en voldoende parkeerplaatsen”, zegt Lucille. Ook
het fietspad van Broekhuizen naar Horst
had er volgens haar allang moeten zijn.
“Veiliger voor de schoolgaande jeugd
die naar Horst fietst en alle toeristen
die per fiets de regio aandoen.”

Waar blijft het
fietspad?
Afgelopen zomervakantie bracht
het gezin Thijssen-Keursten door in
Zuid-Frankrijk, in de Vaucluse. “Een

Lucille is geboren in het ziekenhuis
in Venlo maar komt van oorsprong uit
Broekhuizenvorst. Haar echtgenoot
René heeft een aannemersbedrijf in
‘Vors’. Lucille is werkzaam als interimdirecteur basisonderwijs, een afwisselend beroep. “Ik ontmoet steeds
weer nieuwe mensen en dat vind ik
leuk. Ik word als interim gevraagd op
verschillende plaatsen. Momenteel ben

ik werkzaam als leidinggevende op de
basisschool in Kessel. De huidige directeur gaat in december met pensioen en
zolang de school geen opvolger heeft
ben ik daar werkzaam”, zegt ze. Dat de
opdrachten en de mensen waarmee ze
van doen heeft van jaar tot jaar kunnen
verschillen ervaart Lucille als positief.
In haar vrije tijd kookt ze graag en ze
nodigt dan kennissen uit om gezellig

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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geweldige streek waar veel te zien en
te doen is. De zon schijnt er veel en
vaak en men schenkt er ook nog eens
een lekker glas wijn. Toch gaan we elk
jaar ergens anders naar toe, zolang er
maar iets te zien en te beleven valt”,
zegt ze nagenietend. De vakantie is
echter alweer voorbij en dagelijkse
werkzaamheden hebben weer bezit
van haar genomen. Wanneer Lucille vrij
is in de avonduren wil ze wel eens naar
een documentaire kijken maar speciale
voorkeur heeft ze daarbij niet. Ze kijkt
zeker niet naar soapseries.
Vrienden zijn belangrijk in haar
leven en mogen alles tegen haar zeggen. “Ik heb een hekel aan mensen
die liegen en huldig het principe dat
eerlijkheid het langst duurt”, aldus
Lucille. Op de vraag of we haar midden
in de nacht ergens voor mogen wakker
maken begint ze te lachen. “Mij kun
je maar beter laten slapen”, is haar
diplomatieke antwoord. Daarentegen is
de interim-directeur wel weer te porren
voor een etentje met vrienden.
Haar uitgaansleven is vrij beperkt in
vergelijk met vroeger. “Die tijd heb ik
gehad. Wel pik ik soms een terrasje of
bezoek met vrienden de bierbrouwerij
of een bruin café in Arcen, dat is gezellig. Cambrinus in Horst bezoek ik ook af
en toe”, zegt ze.
Lucille geniet van de alledaagse
dingen om haar heen. “Er is toch al
veel verdriet en ellende op de wereld.”
Even later hoort ze één van haar
kinderen roepen waarop we het interview afronden. Lucille Keursten, een
fijne eerlijke vrouw die woont op het
mooiste plekje van Horst aan de Maas:
hun eigen huis.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Centrumstewards Horst

Winkele is zwaor en echt ni gezond,
“Kunde ’t vinge of kiekte wát rond?”
Mit stewards op stroat,
Kriëgt Rix ’t al kwoad,
Heb ik nou nùrges mier rust à mien kont?

Wegens vakantie
zijn wij gesloten
tot en met
zaterdag 10 september.

Vanaf
dinsdag 13 september
staan wij
weer voor u klaar!

Kerkstraat 14, 5961 GD Horst

Tel.: (077) 398 10 85

en zo 13

Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen
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.

Chocolade
brownies
Benodigdheden:
175 gr pure chocolade
210 gr boter
4 eieren
2 zakjes vanillesuiker
Snufje zout
150 gr zelfrijzend bakmeel
1 el bloem
Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180°C;
• smelt de chocolade en 200 gram
boter;
• laat dit daarna afkoelen tot
kamertemperatuur;
• klop de eieren, strooi hier
vanillesuiker en snufje zout door;
• roer dit in circa 4 minuten tot een
romig mengsel;
• roer daarna de chocolade door het
eimengsel;
• zeef het bakmeel en roer het ook
hierdoor;
• vet de brownievormpjes in met de
overige boter en bestuif de vorm
met bloem;
• vul de vormpjes met het mengsel
en bak ze af in de voorverwarmde
oven in ongeveer 20 minuten.
Let op, het beslag moet gaar zijn
maar niet te droog;
• laat de brownies afkoelen en haal
ze uit de vormpjes.
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Online fysiotherapie is een nuttige aanvulling op de traditionele werkwijze
Van alle stemmers was 16% het eens met de stelling dat online fysiotherapie een nuttige aanvulling op de traditionele werkwijze is, maar 84% was
tegen. In Horst is een test gestart met het interactief behandelen van rugklachten door fysiotherapie Horst. Via een website kunnen patiënten informatie
krijgen over hun klachten, maar ook een volledige fysiotherapiebehandeling
ondergaan.
Eén van de grote voordelen van de behandeling online is de tijdswinst.
Mensen, die weinig tijd hebben of de praktijk moeilijk kunnen bereiken, kunnen
voortaan ook online beroep doen op fysiotherapie.

Peter Rechsteiner geeft aan dat hij persoonlijk contact juist erg
belangrijk vindt. Hij vindt een verbinding via internet ondergeschikt hieraan. Fysiotherapeut Ger Geurts uit Horst geeft aan dat er hoe dan ook eerst
een intakegesprek in levende lijven is. Daarna wordt gekeken wat er online mogelijk is. “Je kunt ook heel veel bereiken met de juiste adviezen en
huiswerkoefeningen: de fysiotherapeut is dan de coach. Veel mensen met
chroniche lage rugklachten bijvoorbeeld zijn meer gebaat bij ’fyiotherapie op
afstand’ dan aan een (groot) aantal behandelingen. Dit is wetenschappelijk
onderzocht en bewezen.”

Ouders moeten meer betrokken worden bij het terugdringen van ziekteverzuim op middelbare scholen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het ziekteverzuim onder de examenkandidaten van het Dendron College
is volgens intern onderzoek de afgelopen jaren sterk toegenomen. Eén van de
gevolgen is dat steeds meer leerlingen de school zonder diploma verlaten. Verder
rijst de vraag of het ziekteverzuim in bepaalde gevallen wel geoorloofd is en niet
een slinkse truc om een dagje vrij te nemen. Met het instellen van de Werkgroep
Ziekteverzuimbegeleiding en het opstellen van een protocol wil de school het
groeiende probleem van ziekteverzuimgaan aanpakken. Bovendien gaat het

Dendron College nauw samenwerken met de GGD en de gemeente Horst aan de
Maas. Eén van de middelen die ze gaan toepassen om het ziekteverzuim terug
te dringen is de betrokkenheid van de ouders vergroten. De vraag is echter of
de vaak druk bezette ouders of de leerlingen zelf hier wel op zitten te wachten.
Het is vaak niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Ouders
moeten meer betrokken worden bij het terugdringen van ziekteverzuim op
middelbare scholen Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Centrumstewards maken het centrum van horst gastvrijer > eens 39% oneens 61%

Huidverbeteringspraktijk
Skin Essentials
Ringovenhof 2
5865 BM Tienray
Tel. 0478-690609
info@skinessentails.nl

Bij ons kunt u terecht voor o.a. deze behandelingen:
l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

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

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

www.autobedrijvenmaashorst.nl

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Halskarbonade lapjes
Gehaktballen panklaar
Satéburgers
Walnotensalami
Mosterd spekrollade

500 gram
100 gram
4 stuks
100 gram
100 gram

Acne/mee-eters
Allergische huid
Bloedblaasjes
Couperose
Donkere kringen
Droge huid
Fijne lijntjes
Geïrriteerde huid
Gerstekorrels
Gestresste huid
Gevoelige huid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grove poriën
Huidveroudering
Huidverslapping
Littekens
Mannenhuid
Melasma
Ouderdomsvlekken
Overbeharing
Pigmentvlekken
Psoriasis

Hydrafacial • Microdermabrasie • Dermashaper
Microneedling • Hydralifting • Medik8 • LavieSage

Skin Essentials, alles wat je huid nodig heeft!
Kijk voor meer info op onze vernieuwde website www.skinessentials.nl

binnen
binnenloper….
loper….

20% korting
20% korting
Op onze
Op onze
huiscollectie
huiscollectie

Vouwgordijnen
Vouwgordijnen
* actie geldig t/m

100 gram

€ 1,55

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Griekse filetlapjes

• Rijpere huid
• Rimpels
• Rokershuid
• Rosacea
• Scheerproblemen
• Steelwratjes
• Striae
• Spinnaevi
• Vette huid
• Vochtarme huid
• Zonbeschadiging

30
september
2011
* actie
geldig t/m
30 september 2011

Kant en klaar uit eigen keuken

Kip kerrie schotel

€ 3,95
€ 0,70
€ 5,00
€ 1,89
€ 1,85

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gram

€ 1,25

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

Cactus
Column

Vergunning

Binnenkort wordt er in de
gemeente Horst aan de Maas
een nieuw vergunningenstelsel
ingevoerd. Alle 350 evenementen dienen over een vergunning
te beschikken alvorens de
biertap kan worden geopend.
En terecht, de gemeente gaat bij
elk evenement controleren of de
veiligheid van de bezoekers niet
in het gedrang komt en of de
drankvoorziening niet uit de
hand gaat lopen. De zwakalcoholische dranken blijven
toegestaan maar de vraag is
natuurlijk wel waarom er niet
wordt gelet op de kwantiteit van
deze drankjes. Het onbeperkt
laten vollopen met bier kan ook
al gevaarlijk zijn. Ook de
drankverstrekking aan jongeren
onder de zestien jaar wordt
nauwlettend in de gaten
gehouden. De actief geworden
straatcoaches krijgen er dus
weer een taak bij! De diverse
tappers mogen tijdens de feestelijkheden geen alcohol gebruiken, Dubbelfrizz is wel toegestaan! Bij al deze voorzieningen
wordt er waarschijnlijk één facet
over het hoofd gezien. Als de
feestelijkheden om 01.00 of
02.00 uur moeten gaan sluiten is
het voor de deelnemers geen
probleem om het bierniveau
toch op peil te houden. Ze gaan
dan waarschijnlijk rechtstreeks
naar de diverse kroegen die wél
veel later mogen sluiten.
Dus, willen een aantal aangekondigde maatregelen succes
hebben, moeten de cafés óók op
tijd dicht, anders is het middel
erger dan de kwaal. Dat de
vergunningen voor de organisatoren kosteloos gaan worden is
weer iets om de wenkbrauwen
bij op te trekken. Waarom gratis?
De feestelijkheden leveren de
organisatoren de nodige
inkomsten op en gemeente
verricht toch de diverse werkzaamheden? Vergunningen dus
gewoon laten betalen en de
binnenkomende bedragen
toevoegen aan de pot voor extra
toezichthouders. In deze tijd van
bezuinigingen en ‘op de
kleintjes letten’ is dat toch een
redelijk voorstel?
Cactus

www.binnen.nl
www.binnen.nl

Horst
Vijverlaan
Horst 2
5961
DJ Horst
Vijverlaan
2
T5961
077-3980855
DJ Horst
T 077-3980855

Woning & projectstoffering
Woning & projectstoffering
www.janleendersbinnen.nl
www.janleendersbinnen.nl

Panningen
Raadhuistraat120
Panningen
5981
BJ Panningen
Raadhuistraat120
T 077-3073377
5981
BJ Panningen
T 077-3073377

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
8 september 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Website veilig
De website van Horst aan de Maas is veilig
nu de problemen rond DigiD opgelost zijn.
Er is momenteel discussie over de veiligheid
vanoverheidwebsites,zoalsumogelijkvia
demediavernomenhebt.Aanleidingishet
bedrijfDigiNotar.Ditbedrijfisgehacktenkan
de betrouwbaarheid van de sites waar men
de beveiliging voor geregeld heeft, niet meer
garanderen.DigiNotarwerktveelvooroverheidswebsites.
DewebsitevandegemeenteHorstaan
deMaasheefthaarbeveiligingscertificaten
nietviaDigiNotargeregeld.Onzewebsiteis

Raadsvergadering
altijdveiliggeweest.Echter,vooreenaantal
diensten wordt u gevraagd in te loggen via
DigiD.DewebsitevanDigiDwastotvoorkort
niet veilig.
Sindsmaandagmiddag5septemberkunnen
burgersdewebsitevanDigiDweerveilig
gebruiken.NiethetgehacktebedrijfDiginotar,
maareenanderbedrijfgarandeertnude
veiligheid van de site.
Overigenszijnnognietalleproblemenmet
overheidssites opgelost. Voor de website van
degemeenteHorstaandeMaaskanechter
wel gesteld worden dat deze veilig gebruikt
kan worden.

Op dinsdag 13 september 2011 is er
een openbare raadsvergadering in de
raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas (HadM). De vergadering
begint om 20.00 uur (met een mogelijke
uitloop naar woensdag 14 september
20.00 uur). De volgende punten staan op
de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen
de aanwezigen het woord voeren of een
presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de
vergaderingcontactopmetdegriffier,deheer
R. Poels, tel: 077 477 97 70 of 06 51 85 28 91
ofemail:griffier@horstaandemaas.nl.
• Ingekomenstukken
• Notulenraadsvergadering14juni2011en
5juli2011
• BezwaarschriftVluchtelingenwerkLimburg
• Koopovereenkomstenanterieureexploitatieovereenkomst
• PlangebieddeHeesteSevenum
• BestemmingsplanWestsingel-Kranestraatte
Horst
• BestemmingsplanAchterdePastoriete
Melderslo
• BestemmingsplanBurgveld-ZuidIIIteMeerlo
• BestemmingsplanStationsstraat162,2010.
• BestemmingsplanRuimtevoorRuimtewoning
KonijnenwegteMelderslo
• BestemmingsplanVenrayseweg141,
vestiginginterieurbouwbedrijfteHorst

• BestemmingsplanStaarterstraat3enSteeg
ong.Sevenum
• KadernotaWmoindividuelevoorzieningenen
Verordening voorzieningen Wmo
• BeheerplannenOpenbareVerlichting,Civiele
kunstwerken,Wegen/bermenenSlotenbuitengebied
• AlgemenePlaatselijkeVerordening(APV)
• NieuwevenementenbeleidHadM
• BeleidsplanVeiligheidsregio
• Kaderbrief2011
• DeZumpel-Kloosterstraat-Julianastraatong.
te Grubbenvorst
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Komdanluisterenopdinsdag5juli2011
vanaf18.30uur.Ubentvanhartewelkom!
Degemeenteraadwordtliveuitgezondenvia:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
Deagendaenvoorstellenvandezevergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuisenindebibliotheek.Ennatuurlijk
op www.horstaandemaas.nl .

Herinnering uitnodiging
ondernemers Sevenum
Opdinsdag20september2011om19.30uur
isereenbijeenkomst‘Sevenummaakthet
verschil’indeSevewaeg,Markt3-7,5975AM
Sevenum.

Ukuntzichnogaanmeldentotuiterlijk
15september2011viainfo@mkblimburg.nl
ondervermeldingvan‘Sevenum,wijmaken
het verschil’ en uw naam of telefonisch
0773208082.

De Floriade komt in zestien
kernen
De Floriade komt er aan. Geen nieuws
voor u. Wel is het nieuws dat we dat
gegeven zeer binnenkort in zestien
mooie kernen van Horst aan de Maas ook
zichtbaar gaan maken. Op strategische
plekken worden fleurige Floriade-banieren
opgehangen, geflankeerd met evenzo
fleurige Horst aan de Maas banieren.
Opdonderdag8septemberbeginnenwe
daarmee in Grubbenvorst. Wethouder
FreekSelengaatdeeerstelantaarn-

banierenophangen,opderotondebijde
Kloosterstraat.Dedagendaarnavolgende
anderekernen.Inelkvandezestienkernen
willenwelatenziendatdeFloriade(ook)bij
HorstaandeMaashoort.
Hetiseeneersteconcretestapvaneen
programma, dat we uitrollen vanaf 8
september,omtelatenziendatHorstaande
Maaseen‘Floriade-gemeente’is.Daarwillen
we de vruchten van plukken en dat gaan we
in alle kernen van onze mooie gemeente
uitstralen.

Vanaf 1 september tot 1 december worden de bermen en sloten weer gemaaid en geruimd, dit
gebeurtdoordefa.VaessenuitMaasbree.Opdiverselocatieswordthetmaaiseltijdelijkgestort
waarna het wordt afgevoerd.

Werkzaamheden bouwplan
Hof te Berkel
In de laatste week van september zal in
verband met de aanvang van de werkzaamheden van het bouwplan Hof te Berkel het
Mariabeeld bij het Antoniusplein tijdelijk
worden weggehaald en bij gemeentewerken een veilig onderdak krijgen. Bij het
gereedkomen van het bouwplan zal het
beeld een nieuwe plek krijgen.
HethondentoiletaanderotondevandeVande
Meerendonkstraat/Venloseweg zal vanwege

de start van de bouwwerkzaamheden van
HofteBerkeltijdelijkwordenweggehaald.
Voordithondentoiletwordttezijnertijdeen
nieuwelocatiegezocht.Dedichtstbijzijnde
hondentoilettenvanafdezelocatiezijnnu
hethondentoiletaandeVenlosewegbij
debushalte(plm.200m),hethondentoilet
indevanDouverenstraat(tegenoverde
Leertouwerstraat),hethondentoilettussende
SlooijerbroekendePelslapenhethondentoilet
bijdeP-plaats(achterzijdevandeSmidse).

Commissie Bezwaar
Bekendmakingen
Deofficiëlebekendmakingenvande
gemeenteHorstaandeMaasworden
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.

Kasteelparkter
Molenveldweg ongen.
Doolgaardstraat42
Witveldweg 100
Wilhelminaplein 5b
Steenstraat13
Veld-Oostenrijk50

America
Laagheideweg20

Lottum
Hoofdstraat4
Hoogheideongenummerd

Broekhuizen
Horsterweg20
Broekhuizenvorst
Swolgenseweg10+12
GemeenteHorstaandeMaas
LeidraadInvordering2011
Incassoreglement2011
Grubbenvorst
Lovendaal3
Witveldweg33
Horsterweg51

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr.P.Schrijver,tel.0774779777.

Sevenum
Venloseweg38
DeVorst3
Berghemweg12

Inzameling afval
Vrijdag 9 september
• InzamelingrestafvalHorst-Noord
• InzamelingplasticAmerica,Evertsoord,
Griendtsveen,Hegelsom,Horst,Kronenberg
Meterik,Sevenum
Zaterdag 10 september
• Tuinafvalgemeentewerken12.00-16.00uur
(alleenvoormaligegemeenteHorstaandeMaas)
Maandag 12 september
• InzamelingrestafvalomgevingBroekhuizen,
Broekhuizenvorst,Lottum-Noord)
Dinsdag 13 september
• InzamelingrestafvalomgevingGrubbenvorstNoord,Lottum-Zuid
Woensdag 14 september
• InzamelingrestafvalGrubbenvorst,Centrum,
Evertsoord,Kronenberg,Sevenum

huisteHorst(ingangviahoofdingang).
Om18.30uurkomtaandeordeeenbezwaarschriftgerichttegendeafwijzingvanverzoektot
planschadeaandeDoolgaardstraatteHorst.
Om19.00uurkomtaandeordeeenbezwaarschriftgerichttegendeafwijzingvanverzoektot
planschadeaandeMolenbergteSevenum.

Ondernemen,
iets voor u?

Melderslo
Denenweg30

Tienray
Swolgenseweg8
Spoorstraat49

Horst
Julianastraat15

Opdinsdag13september2011zaleenvergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Dezecommissiebrengtadviesuitovertenemen
besluiten op bezwaarschriften.
Dehoorzittingwordtgehoudeninhetgemeente-

Meerlo
Bergweg3
Dorpbroekstraat11

Swolgen
Mgr.Aertsstraat16

Hegelsom
Stationsstraat125

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

Voordat u een eigen bedrijf start, vraagt u zich misschien af of ondernemen iets is voor u. Bent
u er wel geschikt voor? Kunt u uw bedrijf tot een succes maken? Een pasklaar antwoord daarop is er niet,
maar met een goede voorbereiding en een flinke portie zelfkennis komt u vaak al een heel eind.
Op 15 september 2011 vindt er in Horst een Startersavond plaats. Deze bijeenkomst is geschikt voor
iedereen die van plan is voor zichzelf te beginnen of pas gestart is.

Programma 15 September 2011:

• Inzamelinggft-afvalMeerlo,Swolgen,Tienray
Donderdag 15 september
• InzamelingrestafvalMelderslo,Horst-Zuid
Vrijdag 16 september
• InzamelingrestafvalAmerica,Griendtsveen
Zaterdag 17 september
• InzamelingoudpapierHorst-Zuid,Sevenum
• InzamelingoudemetalenSevenum
• InzamelingKGAgemeentewerken
(10.00-14.00uur)
• Tuinafvalgemeentewerken12.00-16.00uur
(alleenvoormaligegemeenteHorstaandeMaas)
Vragen?
Voorvragenkuntutijdenskantoorurenbellen
met de gemeente, 077 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl

18.30 - 19.00 uur

Ontvangst met koffie/thee, gelegenheid tot het
bezoeken van de informatiestands van diverse partijen

19.00 - 19.45 uur

Korte presentatie Start een eigen bedrijf, door het
StartersCentrum van de KvK Limburg

19.45 - 20.30 uur

Paneldiscussie met stellingen over het starten van
een bedrijf

20.30 - 21.30 uur

Borrel en gelegenheid tot bezoeken van de
informatiestands van diverse partijen

Locatie:

Gemeentehuis Horst aan de Maas
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Meld u
nu aan!

De Startersavond is kosteloos, aanmelden is verplicht.
Aanmelden kan via het Secretariaat StartersCentrum
T: 088 - 98 76 250
E: nrijk@limburg.kvk.nl

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens

de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag tussen 13.15 uur en 16.30
uur. Bovendien kan met telefonisch een afspraak
maken voor andere dagen van de week. Als u een
‘afspraak op maat’ heeft gemaakt, wordt u met
voorrang geholpen.
U kunt de afspraak via het callcenter (tel.
077 477 97 77) indienen of via de website een
afspraak maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee
houden dat u bij de afdeling Burgerzaken een
geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of
rijbewijs) nodig hebt.
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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Welkom bij de kieskringvergadering Particulieren
op woensdagavond 5 oktober 2011
Ook in 2011 organiseert Rabobank Maashorst voor haar particuliere leden de jaarlijkse
kieskringvergadering. Deze keer is gekozen voor het thema ‘Werelds maar ook
dichtbij’.
In deze bijeenkomst laten we u zien hoe
de Rabobank haar coöperatieve identiteit
uitstraalt op internationaal, nationaal en
lokaal niveau. Onze speciale gastheer en
presentator van deze avond, Gijs Wanders,
vertelt hoe de bank haar positie en
verantwoordelijkheid ziet, hoe de prestaties
zijn, welke invloed de Ledenraad uitoefent
en hoe en waarom lokale initiatieven
ondersteund worden.

Sevenum (toegang via de hoofdingang,
parkeergelegenheid op het Raadhuisplein).
Aan de orde komt o.a. de benoeming
van ledenraadsleden. Aftredend zijn:
mevrouw Nellie Hermans, mevrouw
Toos Voshaar, de heer Harry Litjens en de
heer Patrick Papenborg.
Door de directie worden kandidaat*
gesteld: mevrouw Roos Fleuren, mevrouw
Monique Smits en de heer René Kuijpers.

Wij ontvangen u graag:
• woensdag 5 oktober 2011
• vanaf 19.30 uur
• aanvang vergadering 20.00 uur
• locatie: De Wingerd, Maasbreeseweg 2,

Gijs Wanders.

U komt toch ook?
De kieskringvergadering is een mooie
gelegenheid om uw stem te laten horen,
zoals dat hoort in een coöperatie.

Laat ons weten of we u mogen
verwelkomen op 5 oktober 2011.
U kunt zich als volgt aanmelden:
• Via onze website
www.rabobank.nl/maashorst
• Stuur een e-mail aan
cooperatie@maashorst.rabobank.nl
• Telefonisch: afdeling Coöperatie
telefoon (077) 397 92 02
Graag tot ziens op woensdagavond
5 oktober in Sevenum!

* Volgens de statuten van de coöperatie kunnen
tenminste tien leden van de kieskring, tezamen
handelend, kandidaten voor de ledenraad voordragen.
Voordrachten als hiervoor bedoeld dienen uiterlijk op
de vijfde dag voor de vergadering van de kieskring
bij de directie te zijn ingediend. Van de eventuele
aanvulling zal mededeling worden gedaan aan de ter
vergadering aanwezige leden.

9 november 2011 Kieskringvergadering Zakelijk
7 december 2011 Kieskringvergadering Food & Agri

Startende ondernemers opgelet!
Op 15 september 2011 vindt er in het
Gemeentehuis van Horst aan de Maas
(Wilhelminaplein 6) een Startersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst
is uiterst geschikt en toegankelijk voor
iedereen die van plan is voor zichzelf te
beginnen of pas gestart is. U bent welkom
tussen 18.30 en 19.00 uur.

netwerken én informatiestands te bezoeken.
Rabobank Maashorst ook aanwezig
Rabobank Maashorst is één van de partijen
met een informatiestand. Daarnaast kunnen
bezoekers informatie inwinnen bij stands
van KvK-StartersCentrum Limburg, Lenssen
Accountants, IMK, UWV, JBS, Belastingdienst
en Gemeente Horst aan de Maas.

Tijdens deze avond wordt er een
informatieve presentatie verzorgd door
StartersCentrum Limburg waarna bezoekers
zelf de dialoog aangaan met een panel
bestaande uit een aantal organisaties.
Na afloop is er de gelegenheid om te

Interesse?
De Startersavond is kosteloos. Aanmelden
is verplicht en kan telefonisch via het
Secretariaat StartersCentrum Kamer
van Koophandel Limburg 088 987 62 50 of
mail naar nrijk@limburg.kvk.nl.

Zomerspaarweken 2011
afgerond
Van 11 juli t/m 19 augustus vonden bij Rabobank Maashorst de Zomerspaarweken
plaats. Bij het storten van € 10,-- of meer op de spaarrekening kregen alle
jeugdige spaarders een ijsbon als beloning. Vele kinderen genoten van een
heerlijk ijsje door hun ijsbon te verzilveren bij IJssalon Clevers in Grubbenvorst,
Passi in Horst of Lo-Solé in Sevenum.

Jubilaris

Bekendmaking prijswinnaars
In 2011 konden de jeugdige spaarders
meedoen aan de knutsel- en fotowedstrijd.
Woensdagmiddag 7 september kiest
Kabouter Wijsneus van de Peelkabouters
de winnende ontwerpen uit, waarna de
prijswinnaars worden geïnformeerd.
De prijsuitreiking vindt plaats op

Op 1 september 2011 was het 25 jaar geleden dat Wendy
Friesen in dienst trad bij de Rabobank. Wendy is momenteel
werkzaam binnen de afdeling Private Banking als intern
accountmanager. Wendy vierde op vrijdag 2 september
2011 haar jubileum in besloten kring.
Wendy, alsnog van harte gefeliciteerd!

woensdagmiddag 14 september bij
Rabobank Maashorst, kantoor Spoorweg 2
te Horst-Hegelsom. De winnaars
ontvangen toegangskaartjes voor de
Efteling.
Sparen bij de Rabobank is een feest.
Dat is het idee. |

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

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

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

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

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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HONL naar Schloss
Moyland
Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) heeft sinds 2000 de traditie om jaarlijks een concert te geven in
Bedburg-Hau in Duitsland in de tuinen van het Schloss. Zo ook zondag 11 september. Onder leiding van dirigent Leo
van de Laak speelt het HONL haar concert van 14.30 tot 16.30 uur, onderbroken met een kleine pauze.

Er waren enkele jaren waar het
HONL tweemaal naar Duitsland trok,
toen zij ook tijdens de kerstmarkten
speelden. Bij slecht weer zal het concert in het Duitse Bedburg-Hau in de

grote zaal binnen bij het slot plaatsvinden. Muzikanten die zich nog aan willen melden kunnen dat doen via een
mail naar het secretariaat, aamgeurts@
home.nl Daarnaast zal het HONL op

12 november haar jubileumconcert
geven vanwege hun 20-jarig bestaan.
Dit concert vindt plaats in Horst. Oudmuzikanten worden ook van harte
uitgenodigd mee te spelen.

SeZaKo zet in op zingen
in je moerstaal
Sezako is jarig. Het Sevenums Zang Koor bestaat 20 jaar en dat wordt op een verrassende wijze gevierd.
Gedurende vier avonden worden de bezoekers van het verjaardagsfeestje van Sezako verrast met zang tijdens
een intieme, gezellige en vooral feestelijke voorstelling waarbij het Nederlandstalige lied de toon aan geeft.
Op een zonnig terras in Sevenum
vertellen Gon Brouwers en Annelies
Mols het verhaal van Sezako.
“Het begon allemaal twintig jaar
geleden toen twee leden van het
jeugdkoor uit Sevenum een oproep
deden in ’t Klökske”, vertelt Gon. “Ze
zochten leden voor een nieuw op te
richten koor dat het gat moest vullen
tussen het jeugdkoor en het mannenkoor. In eerste instantie met een
leeftijdslimiet van maximaal 45 jaar,
maar daar is men later vanaf gestapt.
Sezako was geboren en van meet
af aan is het koor een andere weg
in geslagen dan de meeste mensen
gewend zijn. We gebruiken bijvoorbeeld geen partituren en zingen alles
uit ons blote hoofd. Bovendien geven
wij concerten met een steeds wisselend thema.”

Concerten
met een steeds
wisselend thema
Het koor heeft in de afgelopen
twintig jaar vier dirigenten gekend.
“We zijn op een heel bijzondere
manier aan onze eerste dirigent gekomen”, vertelt Gon. “We hebben op
een prikbord in het conservatorium

in Maastricht een oproep gehangen.
Prompt kregen we een reactie en de
eerste dirigente heeft het koor ruim
tien jaar geleid.”
Een van de hoogtepunten in de afgelopen twintig jaar is de uitwisseling
met een Pools koor geweest.
Gon: “We zijn in 1996 naar Poznan
gereisd en hebben daar opgetreden.
Vervolgens is een Poolse delegatie
naar Nederland gekomen. Ik heb
nu nog contact met het koorlid, dat
gedurende het verblijf in Sevenum bij
ons logeerde. ”
Het jubileumfeest van Sezako
kent als thema het Nederlandstalige
lied. De variatie aan liederen is groot.
“We zingen nummers van Bløf en Doe
Maar. Maar ook Drs. P. passeert de
revue. De leden van Seto-Kids brengen
een lied van de legendarische Drs. P.
Ze zingen niet alleen, maar beelden
het lied ‘De zusters Kazamarov’ ook
daadwerkelijk uit”, vertelt Annelies.
De bezoekers van de jubileumconcerten staat een bijzonder spektakel te wachten en dat vraagt om
een bijzondere locatie. “Bij de voorbereidingen zijn wij op zoek gegaan
naar een plek waar we de concerten
in een intieme omgeving konden uitvoeren. We kwamen uit bij ‘De Stal’
aan de Lemmeweg, waar we deels

buiten en deels binnen een optreden
geven. Eigenlijk heeft Rowwen Hèze
het idee van het Peelconcert van ons
gepikt”, lacht Annelies met een vette
knipoog naar de band uit America.
Sezako krijgt tijdens het verjaardagsfeest een aantal gastmuzikanten
op bezoek. Namen als Joep van
Wegberg en de Quintano’s moeten
de bezoekers bekend in de oren
klinken. Annelies: “De feestavonden
zitten vol verrassingen. Zelfs mensen
die niet zozeer van koormuziek
houden zullen een erg leuke avond
hebben. Ik wil nog even speciaal
vermelden dat de avonden gepresenteerd worden door Eric Thiesen.
Hij staat bekend om zijn acteertalent
en zal elke avond met improvisatie
aan elkaar praten.”
De jubileumconcerten vinden
plaats op vrijdag 16 en zaterdag
17 september en vrijdag 23 en
zaterdag 24 september. Aanvang op
alle vier de avonden is 19.45 uur.
Kaarten zijn te koop bij Primera
Sevenum en kosten 10 euro,
inclusief 1 consumptie. Entreeprijs op
de avonden zelf bedraagt
12,50 euro. Per concert worden
maximaal 50 mensen toegelaten.
Het reserveren van kaarten is mogelijk via sezako@hotmail.com

AQUACOMBISPORT
START NIEUWE SEIZOEN 12 SEPTEMBER

Mix van aquafitness, aqua-aerobics, en aquasteps aangevuld
met onderdelen van het aquajoggen met als doel het werken
aan de algehele fitheid, coördinatie en het verbeteren en/of
op peil houden van conditie en uithoudingsvermogen
Lestijden: elke maandag, dinsdag en woensdagavond van 20.00 – 20.40

Informeer eens naar een gratis proefles!
ZWEMBAD DE SCHATBERG

www.schatberg.nl
Recreatiecentrum de Schatberg • 077 467 77 77 Zwembad de Schatberg • 077 467 7784

Te huur: Venloseweg 3 te Horst
■
■
■
■

Ruime twee onder één kap woning
Nabij het centrum van Horst
Rustige ligging met veel privacy
Nieuwe badkamer en keuken

Inschrijven via: www.martensvastgoedhorst.nl

E: martensvastgoedhorst@hetnet.nl

www.martensvastgoedhorst.nl
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Onafhankelijkheid en Idiot Nights

35 jaar Canix: een terugblik met de voorzitters
“Ik vind het mooi als ik op zondagmiddag langsfiets met de kinderen en nog steeds jongeren zie zitten. De tent
staat er nog”, zegt Lianne van Deelen, voorzitster van 1991 tot 1996. “Ik ben er trots op dat zo’n klein dorp zo’n
groot centrum draaiende kan houden. Maar ik weet ook hoeveel vrijwilligerswerk erachter zit”, zegt ze.

Bij haar aan tafel zitten Hans van
Horck, voorzitter 1986-1989, Joris
Vergeldt, voorzitter 2002-2007, Tom
Gommans, zijn opvolger tot 2011
en de kersverse voorzitter Dennis
Hermse, die de functie in augustus

heeft overgenomen. “Mijn hoogtepunt van 35 jaar Canix is toch wel het
zelfstandig worden 25 jaar geleden”,
zegt Hans. Daarvoor vielen jeugd- en
jongerenwerk nog samen. “Uiteindelijk
wreef dat te veel en kwam het tot een

escalatie. Dit leidde tot een splitsing.”
Joris zijn hoogtepunt was de nieuwe
impuls aan het festival Weistock. “Dat
was een beetje een fuif in een tent geworden. We hebben er weer een echt
festival van gemaakt, met een nieuwe

locatie, een nieuwe tent en een nieuw
programma.”
Het voorzitterschap van Lianne
was waarschijnlijk wel het meest
turbulent. “Het oude gebouw aan
de Veerweg brandde af. We hebben
toen 2 of 3 jaar geen locatie gehad.
We gingen wel door, want we wilden
onze naam niet verliezen. We zijn toen
zalen gaan zoeken in Grubbenvorst of
Broekhuizenvorst, of zaten bij iemand
thuis.” Na een hoop vergaderingen
is het nieuwe gebouw er uiteindelijk
gekomen. De vrijwilligers deden veel
zelf, ieder vanuit eigen expertise. “We
hadden iemand die van vergunningen
wist en die dan in de raadsvergadering
kon roepen ‘Hey, je vergeet artikel
huppeldepup’. Anderen hadden weer
horecapapieren, iedereen droeg wat
bij”, herinnert Lianne zich.
Mede dankzij de flinke verzekeringssom die Canix kreeg lukte het de
groep om zelf ook inspraak te hebben tijdens de bouw. “Dat was echt
een handvat voor ons”, vertelt Hans.
“Gelukkig eiste de kerk, die eigenaar
was van het oude pand, toen het geld
niet op.” “Uiteindelijk hebben we nu
een mooi gebouw op een toplocatie”,
vindt Lianne.
Voor Tom zijn de Idiot Nights een
hoogtepunt van zijn voorzitterschap.
“Deze feestjes voor alle jeugd hebben

we toen van de grond getrokken. Het
is nu elke keer een succes. De toko zit
steeds helemaal vol”, zegt hij trots.
“Heerlijk he”, beaamt Lianne. De voorzitters zijn het allemaal eens dat een
volle tent en een feest “zonder trammelant” een heerlijk gevoel geven. “En
daarna geld tellen”, lacht Tom.
Terwijl Dennis nog werkt aan zijn
hoogtepunt en de komende activiteiten
op wil noemen, herinneren Hans, Joris,
Tom en Lianne zich bands die vroeger
op het podium van de soos stonden.
“Doe Maar, Toontje Lager, Herman
Brood, Bo Didley, Rory Block en de
Heideroosjes”, wordt er opgesomd.
“Soms belden bands ons of ze hier
mochten komen spelen”, herinnert Joris
de gloriedagen. “Om het jubileum te
vieren hebben we op 9 september een
frikandellenfestijn, op 1 oktober Peter
Pan Speedrock, hebben we op 5 november een ouderwets discobal, op
3 december een All-stars avond waar
Lottumse bands optreden en uiteraard
op 14 januari de 32e Idiot Night”, lukt
het Dennis de agenda tussen alle herinneringen door te vertellen.
En de toekomst? “Ik hoop dat ik
over 35 jaar, op mijn 85e, nog naar het
jubileum mag komen”, lacht Hans. “En
ik hoop dat als ik in het bejaardenhuis
hiernaast zit ik dan overlast van de soos
heb”, sluit Lianne af.

Veel vloerenvoordeel bij Cis&co
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Tapijttegels diverse kleuren
50 x 50 cm
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Houten Vloeren
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van Zuid-Nederland
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Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties gelden enkel indien aangekocht en geleverd / afgehaald voor 1 oktober 2011.
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Grubbenvorster mannenkoor wil verjongen en uitbreiden

Zangers gezocht in buurdorpen
Het mannenkoor uit Grubbenvorst bezoekt de komende maanden Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
De vereniging wil zich verbreden, versterken en bovenal jongere leden werven. Om die reden organiseert het koor
inloopavonden op locatie. Wie interesse heeft om naar een van de inloopavonden te komen maar geen vervoer
heeft, wordt thuis opgehaald en weer naar huis gebracht. Het bestuur van het Grubbenvorster mannenkoor heeft
met de besturen van de zangkoren in Broekhuizen(vorst) en Lottum vooraf overleg gehad over de actie.

imago dat een mannenkoor oubollig
is. Het is machtig mooi om in een koor
te zingen”, zegt Snijders.

Zilveren jubileum
in 2013
De mannen uit Grubbenvorst
zingen Duitse volksliederen maar
ook werken in het Frans, Russisch,
Nederlands en Limburgs, geestelijke liederen en opera. Maar ook bij
speciale gelegenheden, zoals een
eucharistieviering en met Kerstmis,
zijn de mannen van de partij. De
dirigent van het koor is Poul van
Rooij en hij wordt bijgestaan door
pianiste Oksan Baljva. De optredens
van het Grubbenvorster mannenkoor
lopen uiteen van bij zorgcentrum
La Providence tot bij gevangenis
Ter Peel in Evertsoord. Tevens zijn
er uitwisselingen en optredens met
andere koren in binnen- en buitenland.

Doel nieuwe leden
verwelkomen
Wouter de Kievit, Paul Snijders Ger Derkx en Hay Peters
op de grens bij Lottum en Broekhuizen aan de Meerlosebaan
Voorzitter Paul Snijders van het
Grubbenvorster mannenkoor is heel
helder. “Ons koor telt 33 leden met

een gemiddelde leeftijd van 69 jaar.
We willen verjongen en verbreden
waarbij nieuwe leden meer dan

welkom zijn. Ons doel is om elk jaar
drie à vier nieuwe leden te mogen
verwelkomen. We willen af van het

Om tot een uitbreiding van het
koor te komen hebben de zangers
uit Grubbenvorst een commissie
samengesteld. Hay Peters, Wouter
de Kievit en Ger Derkx zijn daarin
de kartrekkers. “Weet je, om lid te

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. Schrijf je nu in en zorg dat Horst aan de Maas glasvezel krijgt.*

AD 10972/09-11 Horst aan de Maas

kpn infocenter St Lambertusplein in Horst | kpn.com/glasvezel

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen
*

Kijk voor de (actie-)voorwaarden en beschikbaarheid op kpn.com/glasvezel

worden ben je 10 euro per maand
kwijt met een proefperiode van drie
maanden. Nieuwe leden krijgen een
smoking die ons koor ter beschikking
stelt. Alleen de schoenen en sokken
zijn voor eigen rekening”, zegt Hay
Peters. Hij voegt er aan toe dat het
mannenkoor afgelopen zomer in het
nieuw is gestoken. Een nieuwe website is in de maak en gaat binnenkort
de lucht in.

‘Taxiservice’ tijdens
inloopavonden
Op woensdag 14 september zijn
de mannen uit Grubbenvorst vanaf
20.00 uur te zien en te horen in de
Smetenhof in Lottum. Op woensdag
12 oktober staat vanaf 20.00 uur
een inloopavond gepland in het
Brouwershuis in Broekhuizen. De
kerk van Broekhuizenvorst staat als
laatste kennismakingsavond op het
programma, op woensdag 9 november
om 20.00 uur. Wie eerder wil
kennismaken met de Grubbenvorster
zangers kan elke woensdag terecht
in gemeenschapsaccommodatie ’t
Haeren waar vanaf 20.00 uur wordt
gerepeteerd. Meer informatie over het
mannenkoor ‘on tour’ is verkrijgbaar
via een mail naar gjzinken@gmail.com
of bel naar Hay Peters, 077 374 36 77.
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Van huis uit
voordelig
Uw website voor de beste aanbiedingen in Horst aan de Maas.
24 uur per dag, 7 dagen in de week voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56
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SVEB haalt eerste punt
binnen
Door: Herman Hendrix
Het eerste puntje voor SVEB in de derde klasse dit seizoen is binnen. Tegen Mifano, de kampioen van de
Brabantse vierde klasse van vorig seizoen, werd een verdienstelijk gelijkspel behaald, zeker gezien de blessuregolf
waar SVEB op dit moment mee zit. Rick Tissen, Tom Aerts, Sjors Schatorjé en Sjors Geurts waren en zijn er waarschijnlijk voorlopig nog niet bij, en in dat licht bezien mag SVEB de 1-1 tegen Mifano best een prima resultaat
noemen. Hun vervangers hebben het dan ook uitstekend gedaan en mogen daar trots op zijn.

Het begin van de wedstrijd was
van beide ploegen behoudend en
aftastend. Mifano toonde daarbij iets
meer initiatief en vroeg ook enkele
kleine mogelijkheden. SVEB kwam
in de 17e minuut onverwachts op
voorsprong. Het was Mike Vermazeren
die, knap aangespeeld door Joris de
Mulder, zijn tegenstander fraai uitkapte
en beheerst binnenschoot. Lang mocht
SVEB van deze voorsprong echter niet
genieten want drie minuten later

stond het gelijk. Met een gelijke stand
mochten de acteurs naar de thee.

In de tweede helft
niet het niveau
van de eerste
Beide ploegen konden in de
tweede helft het niveau van het eerste
deel niet meer halen. Het tempo werd
minder en daarmee ging uiteraard het

spelniveau achteruit. Mifano was toch
de gevaarlijkere ploeg. Onder leiding
van scheidsrechter Pennings verliep de
wedstrijd in een toch ietwat teleurstellend einde. Bij SVEB was er voor
Dean Crompvoets en Stefan van Deelen
in competitieverband hun debuut
in SVEB 1, wat uiteraard hoopvol is
voor de vrij smalle selectie van SVEB.
Aanstaande zondag gaat SVEB naar IVO
uit Velden.

sport 23

Wittenhorst wint met
goed voetbal
Door: Piet Nabben
De kop is eraf. Een nieuwe hogere klasse waarin het voetbal op een
hoger plan ligt. Meteen een derby tegen de oude bekende ploeg uit Helden
die grandioos de titel in 3C wist te grijpen.
Het moet gezegd worden,
Wittenhorst speelde vanaf het eerste fluitsignaal van de goed leidende
scheidsrechter Peeters een sublieme
wedstrijd. Het vijandelijk doelgebied
werd met vele goede snelle aanvallen opgezocht. Al in de 7e minuut had
dit succes toen Gijs Hagens vanuit een
mooie lange trap de diepte in werd
gestuurd. Doelman Nick Bouten van
Helden kon de actie niet stuiten en zo
werd het 1-0. Even later had Helden een
antwoord klaar. Peter Crooymans loste
een schot dat tot corner werd verwerkt.
Dit was eigenlijk het enige wapenfeit
van de blauw-witten. De achterhoede
van de thuisclub Wittenhorst gaf geen
enkele kans weg. Voor de pauze had
Daan Hendriks nog een mooie actie. De
voorzet die volgde kon door Gis Hagens
net niet binnen worden gewerkt.
Na de pauze schakelde Helden een
tandje bij. Wittenhorst moest even terug.
Maar ook nu weer stond de laatste linie
paraat. Na dit offensief was Wittenhorst

de ploeg die het beste voetbal in huis
had. Invaller Rob Zanders had binnen
enkele minuten twee goede acties. Hij
liet zijn opponent de hakken zien en
uit twee dezelfde situaties kwam Tom
Boumanns net een teenlengte tekort om
de voorsprong uit te bouwen.
Het veldoverwicht werd in de 61e
minuut beloond door een mooie actie
van Thom Derks. Net over het middenveld stoomde hij richting het doel.
Met een verwoestend schot verraste hij
de Helden-doelman. De bal vloog in de
linkerbenedenhoek tegen het net, 2-0.
Helden was verslagen. Het kon
geen vuist meer maken. Het slotakkoord
kwam voor Wittenhorst vlak voor het
einde. Uit een werkelijk schitterende
aanval kon tenslotte de inkomende
Kevin van Asten de bal in de touwen
schieten, 3-0.
Met deze stand kon de ploeg met
een goed gevoel de kleedkamers opzoeken. Trainer Kleuskens was dan ook in
zijn nopjes met deze vertoning.

Wereldtitel karter Hanssen
De 20-jarige Joey Hanssen uit Horst won de wereldtitel karten in de
KZ2-klasse, afgelopen weekend in het Belgische Genk. Hanssen rijdt voor
het Italiaanse Luxor racingteam en bleef met een gemiddelde snelheid
van meer dan 90 kilometer per uur zijn concurrenten voor.
Na een goede kwalificatieronde
kon Joey Hanssen in de race als tweede van start. In de finale, die over 22
ronden gereden werd, bleef Hanssen

zijn concurrenten voor. Vanwege
zijn behaalde resultaten moet Joey
Hanssen volgend jaar verplicht overstappen naar de KZ1-klasse.

Foto: Thijs Janssen

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

www.proteion.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
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Ger Madou clubkampioen
jeu de boules
Ger Madou uit Meterik trok de winst naar zich toe tijdens het
clubkampioenschap van de jeu de boulesclub uit Horst. Het is gebruikelijk
bij de jeu de boulesclub om jaarlijks in wedstrijdverband uit te maken
wie het hoogst aantal wedstrijden wint in vier dagdelen.
Iedere deelnemers speelt
per dagdeel drie wedstrijden.
Degene die hier gemiddeld het
hoogst scoort mag op de laatste
dag de prachtige Hoeymakers-

grondverzetbokaal mee naar huis
nemen. Dit jaar is dat Ger Madou uit
Meterik die de winst naar zich toe
trok. Nelly Vousten werd tweede en
Coen Arts werd derde.

Biljartbond Horst-Venray
In week 36 gaat de biljartcompetitie voor de verenigingen aangesloten bij de biljartbond Horst-Venray weer van start. In het competitiejaar
2011-2012 nemen er 89 teams deel aan de competitie libre en 7 teams
aan de drie banden competitie. De teams zijn onderverdeeld in 8 klassen.
In de A-klasse speelt men minimaal 65 caramboles. In de B-klasse
heeft een belangrijke wijziging
plaatsgevonden. Het aantal te maken
caramboles wordt berekend door het
gemiddelde maal 20 beurten plus 5
caramboles. Het minimum is hierdoor
gedaald naar 45 caramboles. In de
C-klasse speelt men 25 beurten met
een minimum van 40 caramboles. In
de D-klasse maakt men 30 caramboles in 25 beurten. In de E-klasse maakt
men 25 caramboles in 25 beurten. In
de F-klasse maakt men 20 caramboles
in 25 beurten. In de G-klasse maakt
men 15 caramboles in 25 beurten en
tenslotte in het driebanden maakt
men minimaal 13 caramboles over 50
beurten. De beste driebanders spelen
boven 1 gemiddeld.

Na de reguliere competitie wordt
er nog een bandstootcompetitie georganiseerd. Vorig seizoen hebben hier
acht teams aan deelgenomen.
In het nieuwe seizoen zullen
alle uitslagen en standen ook via
het biljartprogramma Biljartpoint te
volgen zijn. In dit programma zullen
alle gespeelde wedstrijden meteen
worden doorberekend in de standen.
Ook worden hier ook alle persoonlijke
gemiddelden bijgehouden.
Bij de biljartbond Horst-Venray zijn
36 verenigingen aangesloten met in
totaal 510 leden.
Voor deze leden worden er
na deze competities nog persoonlijke kampioenschappen gehouden.
Voor meer informatie kijk op
www.biljartbond-horst-venray.nl

Internationale voetbalclubs komen graag
naar Grubbenvorst

Top-D voetbaltoernooi
Op sportpark D’n Haspel in Grubbenvorst wordt op zaterdag 11 en zondag 12 september het Top-D toernooi
gehouden. Het internationaal voetbaltoernooi voor spelers tot 13 jaar wordt voor de vijftiende keer in Grubbenvorst
gehouden. De opening van het toernooi is zaterdagochtend om 11.30 uur. Zondagmiddag zijn de twee elftallen
bekend die vanaf 15.15 uur de finalewedstrijd spelen.
Het Top-D toernooi is een vervolg
op het Klavervier Toernooi dat in 1995
en 1996 werd georganiseerd door
het Venlose VVV. Toentertijd deden
vooral clubs mee uit Nederland en
Duitsland. In mei 1997 kwam bij de
Grubbenvorster voetbalvereniging
GFC’33 het verzoek om de organisatie
van het toernooi over te nemen. Gerard
Schatorjé, toenmalig jeugdvoorzitter,
greep deze kans met beide handen
aan en is sindsdien voorzitter van de
toernooicommissie. Door een te krappe
accommodatie bij VVV en een tekort
aan vrijwilligers rook Grubbenvorst zijn
kans. Wat begonnen is als een eendaags toernooi met vier deelnemers is
inmiddels uitgegroeid tot een tweedaags voetbalgebeuren met twaalf
ploegen uit binnen- en buitenland.

Op zoek naar
voetbaltalenten
Volgens Gerard Schatorjé is het
internationale jeugdvoetbaltoernooi
een evenement waar voetbalscouts
regelmatig de velden afspeuren naar
toptalenten. “Op het moment dat een
speler wordt ontdekt bij een club legt
een scout zijn bevindingen vast. Daarna
volgen meerdere scouts van betaalde
voetbalorganisaties (bvo’s) de voetbal-
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Najaars
opruiming!
Om plaats te maken voor de nieuwe collectie

ler om er zeker van te zijn dat het
om een voetbaltalent gaat. Er wordt
vooral gekeken naar techniek, inzicht,
persoonlijkheid en de snelheid van
handelen van de speler. In veel gevallen wordt de voetballer daarna uitgenodigd voor een trainingsstage. Tijdens
deze stage zal de speler in kwestie zijn
uitnodiging waar moeten maken om
voor een contract in aanmerking te
komen. Wanneer dan grote clubs als
Barcelona, Chelsea, AC Milan of Real
Madrid om de hoek komen kijken is
het vrijwel onmogelijk om het talent te
behouden voor de eigen club. Gelukkig
mogen clubs in Nederland en Duitsland
jonge spelers geen contract aanbieden.
De grote clubs in het buitenland weten
de voetbaltalenten echter toch wel te
strikken. Zo werd Jeffrey Bruma van
Feijenoord op 15-jarige leeftijd naar
Chelsea gehaald”, aldus de voorzitter.
Spelers die al in een vroegtijdig stadium ontdekt zijn, zijn bijvoorbeeld Dirk
Marcellis, Sjors Verdellen en Ibrahim
Affalay. Zij zijn allemaal op gelijksoortige toernooien als het Top-D toernooi
ontdekt.

Veel vrijwilligers
Schatorjé: “Voor de regio is de
naamsbekendheid van het toernooi
van belang. Naast het Top-D toernooi

wordt ook jaarlijks een mini F-toernooi
gespeeld op de voetbalvelden van
Wittenhorst. De uitwisseling van
nationale en internationale clubs op
toernooien stimuleert het vrijwilligerswerk. Zo zijn in Grubbenvorst 82 vrijwilligers al anderhalve week in de weer
om gasten en toeschouwers naar de zin
te maken. En vergeet de 60 gastgezinnen niet die de spelers van zes teams
onderbrengen. Een uniek gebeuren in
Nederland.” Volgens Schatorjé staan
voetbalclubs uit de gemeente Horst aan
de Maas bij grote clubs uit buitenland
bekend om hun gastvrijheid.

Horst aan de Maas
is gastvrij
Komend weekend zullen er ongetwijfeld weer scouts aanwezig zijn
in Grubbenvorst. De clubs die aan het
toernooi deelnemen zijn Bayer ’04
Leverkusen, Schalke 04, PSV, Borussia
Dortmund, VfB Stuttgart, Ajax, AZ
Alkmaar, Legia Warschau, VVV Venlo, FC
Twente, Borussia Mönchengladbach en
KRC Genk.
Tijdens de rust van de finalewedstrijd op zondag nemen twee
G-voetbalteams uit de regio het tegen
elkaar op. Voor meer informatie zie
www.topd.nl

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar
Lozon Transport & Logistiek is een
100% dochteronderneming van Lozon
Tuinbouwdiensten Organisatie. Met
een modern wagenpark van ruim 30
eenheden heeft Lozon Transport &
Logistiek zich gespecialiseerd in het

Planner transport

geconditioneerd vervoer van producten
uit de agrobusiness. Lozon streeft naar
een onafhankelijke dienstverlening,
gestoeld op vertrouwen, kwaliteit,

Voor meer info zie www.lozon.nl

betrokkenheid en duurzaamheid.

Venrayseweg 138d | 5928 RH VENLO | T +31 (0)77-3242111
F +31 (0)77-3242119 | info@lozon.nl | www.lozon.nl

Ziet uw kind wel goed?
onderzoeken
Laat de ogen
n gratis ijsje!
en verdien ee

gaan wij starten met de opruiming 2011!
Diverse modellen ﬁetsen uit de collectie van
Batavus, Gazelle, Koga en Sparta. Voor jong en
oud, van sportief tot elektrische ondersteuning.
Kom kijken in onze winkel en maak een proefrit,
zodat u nu lekker in de herfstzon kunt gaan
ﬁetsen.

Alles moet weg!

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.
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Grubbenvorstenaar
(23) Nederlands
kampioen matchplay
Fernand Osther uit Grubbenvorst heeft zondag in Friesland het
Nederlands kampioenschap matchplay gewonnen. Fernand stond na
achttien holes nog gelijk met Rob van de Vin, maar won na een play-off van
hem.

Nipt verlies Melderslo
Door: Jan van de Pas
Vooraf was het de vraag of RKSV Melderslo kon aanknopen bij de goede resultaten in het bekertoernooi.
Kampioenskandidaat Sparta 1 uit Sevenum is van een andere categorie dan de eerder verslagen opponenten in het
bekertoernooi. Voeg daarbij de blessure van aanvoerder, aanjager en kersverse vader Rob Driessen en het mag
duidelijk zijn dat bij deze wedstrijd duidelijk zou worden of Melderslo 1 iets te zoeken heeft in de 4e klasse F.
Spanning was er tot aan het laatste
fluitsignaal want tot het einde toe deed
Melderslo goed mee. Jammer dat de
beslissende goal van Sparta net voor
rust viel, en eigenlijk in de helft dat
Melderslo beter was dan de opponent
uit Sevenum. Als de Melderslonaren het
hele seizoen deze prestaties kunnen
blijven brengen hoeven ze niet bang te
zijn dat ze onderin deze klasse zullen
eindigen.
De wedstrijd begon met een
minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van erelid

Ger Spreeuwenberg. Melderslo
startte de eerste helft fel met enkele halve kansen en een prima
schot van Martijn Kallen. Aan de
andere kant was een prima reactie
van Ruud Hoeymakers nodig om de
0-0 op het scorebord te houden. Waar
iedereen rekening hield met een 0–0
ruststand, sloeg Sparta net voor rust
toe. Een geweldig goede pass van
de midvoor van Sparta, Ruud van der
Sterren, werd prima afgewerkt door
zijn collega speler Erik Minten. Dit was
jammer voor de ploeg uit Melderslo

omdat de thuisclub met krachten
gesmeten had in de eerste helft.
Hierdoor kwamen ze in de tweede helft
iets te kort om het Sparta echt moeilijk
te maken.
Dat de spanning erin bleef had
vooral te maken met de stand, immers het kon nog altijd. Helaas voor
Melderslo wilde het doelpunt dat het
Melderslose publiek ‘gek gemaakt had’
niet vallen. Jammer voor de roodwitten van trainer Ge Ummunthun,
want met een beetje geluk had er een
gelijkspel ingezeten.

Uitstekende start
Sporting ST
Door: Ralph van Essen
Na een voorbereiding met mindere resultaten moest Sporting ST zondag aantreden tegen het gedegradeerde
VVV ’03. Op het gloednieuwe sportpark wonnen de mannen van Henk de Bijl overtuigend met 4-1.

Pas na drie extra holes won Osther
van Van de Vin, wat hem Nederlands
kampioen matchplay maakt. Op de 21e
hole wist Fernand Osther zijn kans te
verzilveren. Het Nederlands kampioenschap vond plaats in Beetsterzwaag op
de baan van Lauswolt.

Matchplay verschilt van golf, met
name in de puntentelling. In plaats
van het aantal slagen dat nodig is
om 18 holes te volbrengen, wordt er
gekeken naar het aantal gewonnen
holes ten opzichte van je tegenstander.

Sporting ST begon sterk aan de
wedstrijd. In de zevende minuut werd
er goed druk gezet op de achterhoede
van VVV’03. Hierdoor kwam de bal
terecht bij Robin Tissen die deze op
fantastische wijze in de kruising schoot
(1-0). In de dertiende minuut stond
de lat een grotere voorsprong van
Sporting ST in de weg. Halverwege de
eerste helft werd VVV ’03 iets sterker. Dit leidde in de zevenendertigste
minuut tot een grote kans, maar een

uitstekende redding van Bram Willems
voorkwam de 1-1. Sporting ST ging met
een nog comfortabelere voorsprong
rusten. Bas van Aken zette goed door,
veroverde de bal en schoot de 2-0 via
een van richting veranderd schot tegen
de touwen.
De tweede helft was nog geen drie
minuten oud toen Dave van Rijswick
na een goede aanval de 3-0 scoorde.
Hierna leek de wedstrijd al gespeeld.
Toch was er van verslapping geen spra-

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

ke bij Sporting ST. In de drieënzestigste
minuut viel de 4-0. John Thijssen werd
gevloerd in de zestien meter waarna
Tim van Rijswick de toegekende penalty overtuigend binnenschoot. Helaas
lukte het niet om in de eerste wedstrijd
van het nieuwe seizoen de nul te houden. Door een slordigheidje op het middenveld kwam de bal terecht bij Amin
Quabli die de eretreffer van VVV ’03
voor zijn rekening nam. Volgende week
gaat Sporting op bezoek in Leunen.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

●

●

●

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Mannenkoor
Grubbenvorster

is op zoek naar jou
Wij willen: verbreden, versterken,
verjongen en continuiteit.
Daarom komen we naar je toe op 14 september
om 20.00 uur in de Smetenhof in Lottum.
Luister en geniet mee met ons koor en
pianiste op de inloop-repetitie,
ook je partner is hierbij welkom.
Geen vervoer?
Bel ons, we komen je halen en
brengen je weer thuis.
Bel 06 20 10 80 55
HET IS MACHTIG OM IN EEN KOOR TE ZINGEN

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
N
ESPENNESTE
OOK VOOR W

06-22605746

●

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

Blitterswijck
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Opening Jong
Trefpunktkunst in Horst en
Nederland Hegelsom Evertsoord
groot succes

In september 2011 vindt voor de tweede keer Trefpunktkunst plaats, een gezamenlijke atelierroute van
kunstenaars uit Venlo en omgeving en kunstenaars uit Nettetal.

De kick-off van het Jong Nederland-seizoen was afgelopen zondag in
Hegelsom een groot succes. Mede door het fantastische weer trok het
evenement op het dorpsplein veel bezoekers. Meer dan 100 kinderen
hebben een spellencircuit afgelegd. Volgens de kinderen waren Zorbbal
en de tokkelbaan het meest spectaculair.

Dit jaar zijn er 17 Duitse en
Nederlandse deelnemers. Op 17 en 18
september van 13.00 tot 18.00 uur kunt
u de ateliers van Guus van Enckevort in
Evertsoord en van Ine Schriever in Horst
bezoeken. Ine Schriever en Guus van
Enckevoort stellen hun kunstwerken in
en rond hun huis tentoon. De Duitse
kunstenares Marile Heinen exposeert
als gast haar bijzondere keramiekplastieken in de tuin van Ine Schriever.
Het thema waar Guus van

Enckevort mee werkt is de Peel met
zijn paarden, koeien, tractors en
boerderijen. Dit keert vaak als onderwerp terug in het zijn abstract-lyrische
werk. Het is niet het onderwerp zelf
wat hem in het bijzonder boeit, maar
hij probeert de sfeer, de kleur, het licht,
de mist of het stoffige zand in zijn tekeningen en schilderijen te vangen. Zijn
atelier is te vinden op Kerkkuilenweg 3
in Evertsoord. Ine Schriever maakt inkttekening en aquarellen. Na haar studie

Beeldende Kunst heeft ze een intense
studie kalligrafie gevolgd. Vanuit oude
Gotische, Japanse en Persische kalligrafische tradities ontwikkelde ze een
heel eigen vormgeving. Ze studeerde
bij verschillende spirituele leraren. Met
haar beeldende werk zoekt ze naar
nieuwe wegen en mogelijkheden om
oude tradities nieuwe en mystieke zeggingskracht te geven. Haar atelier is op
Rembrandstraat 14 in Horst. Voor meer
informatie zie www.trefpunktkunst.nl

Toekomst Kasteel Ter Horst leeft
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Ter Horst organiseert op woensdag
14 september een lezing over de toekomst van Kasteel Huys Ter Horst. De lezing begint om 20.00 uur in de zaal van
café De Letste Geulde in Horst.

Tijdens deze middag is ook een
tombola gehouden van de huis-aanhuis-loten. De uitslag: De eerste prijs,
een ballonvaart voor twee personen,
is gevallen op nummer 382. De
tweede prijs, een buitenkeuken, is
gevallen op nummer 534. De derde
prijs, een dinerbon bij restaurant
Chitanie Dennis, is gevallen op nummer 1051. De vierde prijs, de schuurmachine, gaat naar lotnummer 1361.

De tuinstoel, prijs nummer vijf, is voor
lotnummer 965.
De kaasplank, prijs zes, is gevallen op
nummer 502. De zevende prijs, een
doos bonbons, gaat naar nummer
1087. De vlaaibonnen, prijs acht tot
en met tien, gaan naar nummers 569,
1434 en 966.
De gelukkige winnaars kunnen
contact opnemen met Geert Buijssen
06 13 32 99 07.

De lezing over de toekomst van
Kasteel Huys Ter Horst wordt ingeleid
door Jos Jenniskens, voorzitter van de
Stichting Kasteel Huys Ter Horst, voorheen Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Horst. In de werkgroep is de laatste tijd
veel gesproken over de (on)mogelijkheden van de plannen om de hoofdburcht van het kasteel te herbouwen.
Het was duidelijk dat er eerst enkele
vragen beantwoord dienden te worden.
De conclusie was dat het projectplan
‘Huys Ter Horst’ naar een toekomst voor

een ruïne van Stichting Kasteel Huys
Ter Horst uitgevoerd moest worden.
Hierdoor ontstaat een ruïne waarvan de
belevingswaarde en de mogelijkheden
zijn afgestemd op cultureel gebruik voor
de inwoners van Horst aan de Maas
en haar toeristische bezoekers. Het
kasteel kan weer open voor bezoek.
Het werd ook duidelijk dat er meer
mogelijkheden in het gebied zijn. Vooral
de voorburcht en de kasteelboerderij
met omgeving hebben meer potentie.
Daarom heeft de Stichting Kasteel Huys

Monumentendag: Molen open
De molen in Meterik is tijdens de
Monumentendag op zaterdag 10 en
zondag 11 september geopend van
11.00 tot 17.00 uur.

Als er wind is wordt er gemalen.
Alle bezoekers krijgen een rondleiding
door de molen waarbij ook in de kap
wordt gekeken waar de aandrijving zit.

M.Custers Tandtechnisch Laboratorium
Oostrum
Met meer dan 40 jaar ervaring
in de tandtechniek, zijn wij als extra service
elke zaterdag geopend op afspraak!!
Reparatie aan uw gebit nodig?
Elke zaterdag van 10:00 tot 14:00
Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

30%

Te huur bedrijfsruimte
aan de rand van Horst centrum,
eventueel geschikt voor kantoren.

De totale oppervlakte is 1004 m2 waarvan 396 bebouwd.
Te aanvaarden ca. april 2012, eventueel al vanaf
medio 2011. Reacties gelieve u te sturen aan:
tehuurhorst@hotmail.nl

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

40

% 50%

S

30%

%

Geldig t/m zaterdag 10 september 2011

(web)winkel voor

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

40

1 kilo braadworst GRATIS!

Oirloseweg 4
5807 EG Oostrum
Telefoon 0478-581997
Telefax
0478-589335
info@ttlcusters.nl

Dit laatste kan natuurlijk alleen als de
molen stilstaat of stilgezet wordt.
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50%
HOWMO

www.verkoeijen.nl

Bij aankoop van 1 kilo half-om-half gehakt

Ter Horst besloten een ideeënprijsvraag
uit te schrijven om ideeën te ontwikkelen en een toekomstverkenning te
maken voor het gebied rondom het kasteel. Jos Jenniskens schenkt tijdens de
lezing aandacht aan de totstandkoming
van deze plannen en geeft uitleg over
de toekomstvisie van de stichting op
het kasteel. Ook belicht hij de gedachte
achter de ideeënwedstrijd. Tijdens de
lezing is er de mogelijkheid om met
andere van gedachten te wisselen over
de plannen van de stichting.

zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Zondag 11 sept
Mega Rommelmarkt
Carbootsale Horst
Horst A73 afrit 10
Kasteellaan

van 8.30/16.00 uur
www.carbootsalehorst.nl
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Niet alleen voor de Nederlandse kijker

Toby Beard
De charismatische singer-songwriter en gitariste Toby Beard komt uit
Perth in West-Australië en staat zondag 11 september met haar band op
het podium van Cambrinus in Horst. Toby Beard zou wel eens dé ontdekking van het jaar kunnen zijn.

De muziek van Toby Beard is niet
tot een enkel genre terug te brengen.
Folk, blues, rock, roots, reggae en zelfs
chansons klinken door in het werk van
de zangeres. Toby heeft al met vele
grote namen op het podium gestaan,
zoals Sheryl Crow, Pete Murray en Luka
Bloom. De eigenzinnige muziek van
Toby laat zich moeilijk vergelijken met
anderen en weinigen zullen het predi-

caat allround singer-songwriter meer
verdienen dan de Australische. Toby is
vrijwel constant op tournee, in kleine
zalen en op festivals met meer dan
tienduizend toeschouwers. Toby treedt
in Cambrinus aan met Jeremy Trezona
op saxofoon en Robin Murray op bas.
Dit concert begint om 16.00 uur. Voor
meer informatie bel 077 398 30 09 of
kijken op www.cambrinusconcerten.nl

A Band Night Out
Drie bands betreden zaterdag 10 september het podium van de zaal
van De Lange in Horst. Deze bands zijn 30Past7, Stroave en Soundbite. De
avond begint om 21.00 uur, een uur eerder dan dat de zaal normaal
gesproken geopend wordt. Entree is vier euro.
30Past7 staat bekend om ijzersterke covers van Kings of Leon tot
Pearl Jam en presenteerde afgelopen
maanden met trots haar eerste single
genaamd ‘Tuesday’. Ook deze release
gaan ze op zaterdag ten gehore
brengen. Stroave is een rockband en

gaat enkel eigen nummers spelen.
Deze band heeft ook al haar kunsten
mogen vertonen op 3Fm. De laatste in
deze rij, Soundbite, zal deze avond een
mix van eigen nummers en covers ten
gehore brengen en sluit daarmee de
avond af.

Filmpjes maken

Ze leenden een videocamera en gingen aan de slag met hun filmpjes. Inmiddels worden deze via internet over
de hele wereld bekeken. Bjorn (18) en Pim (16) Niessen en Dennis (19) en Quentin Robben (15) uit Grubbenvorst
zijn de jongens achter het succes van Niro Movies.

Pim Niessen, Quentin Robben, Dennis Robben en Bjorn Niessen
De jongens begonnen in 2007
en maakten met hun camera korte
filmpjes. Na veel oefenen bleek het
voor de filmmakers nog steeds erg interessant, waarna ze besloten om Niro
Movies op te richten. Sindsdien maken
ze elke schoolvakanties films. “Het maken van filmpjes is voor ons vooral het
hebben van veel lol. En met de nodige
dosis humor komt het met het resultaat
steeds goed”, aldus Bjorn Niessen. De
jongens produceren voor ieder wat wils
en filmen daarom in verschillende genres: van horror tot komedie. Hun ideeën
en inspiratie doen ze op door veel naar
andere films en programma’s te kijken.
“We willen nog heel veel leren.”
Voor Bjorn, Pim, Dennis en Quentin
is een grondige evaluatie van hun werk

GEVRAAGD:
voor onze sportzaak

Jonge enthousiaste
verkoopster (v)
fulltime / parttime
Uw reacties uitsluitend schriftelijk tot 17 september 2011 naar:
Meulendijks Sports and Travel,
Kerkstraat 17, 5961 GC Horst
of naar info@meulendijkssport.nl

een must. Ook volgen ze op internet
de verschillende reacties op hun films.
Op deze manier kwamen ze erachter
dat ze niet alleen door Nederlanders
worden bekeken. Aan de andere kant
van de Atlantische Oceaan kijken
Amerikaanse jongeren ook naar hun
werk op internet. “We hebben een
vaste groep kijkers en die willen we
graag tevreden houden. Vandaar dat
we in 2010 besloten om alleen nog
maar Engelstalige films te maken. Zo
bereiken we het grootste publiek, want
iedereen verstaat het”, aldus Pim.
Hoewel de jongens al een grote
groep fans hebben, blijven ze bezig
met promotiewerkzaamheden. Zo hebben ze hun eigen visitekaartjes en maken ze gebruik van sociale media, zoals

Vrijdag 9 SEpT
Blok10
WEEkEnd kick off
niEuWE MEnukaarT
daghap MEnu E 19,50
Blok10 SurpriSE MEnu
4 gangEn E 28,50
Wij zoEkEn
BarkEEpErS
Voor dE Vrijdag
En zaTErdagaVond

Hyves. Ook Youtube helpt de jongens
een handje met hun naamsbekendheid. Ze waren deze zomer uitgenodigd
bij de lokale omroep van Spakenburg.
Hiervoor maakten ze voorheen promotie filmpjes. De lokale omroep wilde
iets terug doen en nodigde de jongens
uit om hun eigen films te promoten.
In de radio-uitzending vertelde de
jongens wat ze maakten en wat ze er
zo leuk aan vonden. De jongens zijn nu
bezig met de voorbereidingen voor hun
volgende film ‘Mr. British’. Als deze film
goed bekeken wordt gaan ze er een
filmreeks van maken.
Voor filmpjes en meer informatie,
kijk op www.niromovies.nl Hier kunnen
potentiële acteurs en actrices zich ook
altijd aanmelden.

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

www.dms-service.nl

wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
Binnenkort start onze nieuwe

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

EHBO cursus

10 lesavonden, E 190,- all in!
Aansluitend

KINDER-EHBO CURSUS
2 lesavonden E 37,50

Heeft u belangstelling?
Bel met Wil Roeffen,
077-3661749 / 06-38515276
of mail naar
ehbogrubbenvorst@hotmail.com
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Peelmuseum zondag open
Het Peelmuseum in America zet op zondag 11 september de deuren
weer open voor publiek. Normaal gesproken is het museum van begin
april tot eind oktober alleen op woensdagmiddag geopend van
13.30-16.30 uur, en verder op afspraak.
Bezoekers kunnen op 11 september van 13.00 tot 16.30 uur terecht
om de vernieuwde collectie in de
beide museumgebouwen en op het
buitenterrein van het Peelmuseum te
bewonderen. Deskundige medewerkers van het museum zijn aanwezig
om nader uitleg te geven.

Het Peelmuseum is gevestigd aan
de Griendtsveenseweg 69 in America.
De toegang bedraagt 2 euro. Kinderen
tot en met 3 jaar krijgen gratis
toegang.
Voor meer informatie bel
077 464 16 26, of kijk op
www.peelmuseum.nl

Theatrale verrassingen
in het Gasthoes
Het nieuwe theaterseizoen gaat weer van start, zo ook in Horst. Op 25 september staat cabaretier Eric Koller op
het podium in het Gasthoes als eerste van in totaal 11 voorstellingen die Stichting Kukeleku voor het Horster
theaterpubliek in petto heeft. Volgens programmeur Fred Houben valt er komend theaterseizoen weer veel te
genieten in Horst.
dat probeer ik in het programma te
laten zien. Je moet er echter wel voor
zorgen dat het theaterprogramma niet
is afgestemd op de programmeur, maar
op het publiek. Je ziet namelijk wel
eens dure producties waar niemand op
af komt.”

Optreden Math Craenmehr
in De Locht

Horst is een mooi
eilandje

Bekende liedjeszanger Math Craenmehr treedt op zondag
11 september op in Museum De Locht in Melderslo. Ook is de smederij in
gebruik.
Op de bovenverdieping van
Museum De Locht is een tentoonstelling ingericht over de emigratie vanuit
Noord-Limburg naar Noord-Amerika in
de periode van 1870 tot 1935, met de
titel Toen wij uit Rotterdam vertrokken. In het daglonershuisje staat een

fototentoonstelling, die laat zien Wie
sjoen os Limburg is.
Het optreden begint om
13.00 uur. Het museum is alle dagen
open van 11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Terugblik op Knuffelbeer
Afgelopen zaterdag was de eerste editie van Knuffelbeer in America.
De organisatie en bezoekers kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Als beginner stond Leif Ericson,
een opkomende band, op de planken.
Zij wilden een debuut gaan maken
op Knuffelbeer, en met succes. De
band begon kalmpjes maar liet
zich uiteindelijk helemaal gaan.
Daaropvolgend speelde de band Epic
Fail met leuke pop- en rockcovers van
onder andere Anouk. She’s Got Legs
zette een koddig optreden neer, met

twee zeer vermakelijke gastoptredens
van Karlijn van Dinther als zangeres
en Britt Berden op saxofoon. De felbegeerde afsluiter van de bands was
30 past 7 die met één volumineuze
set van twee uur het podium op zijn
grondvesten liet schudden. De dj’s
Kroet & Karboet maakten het plaatje
helemaal compleet met als resultaat
een sfeervol en fenomenaal einde.

Clip Rowwen Hèze
genomineerd

Marike Jager geeft op
4 maart 2012 een tryout van haar theaterconcert
Fred Houben bekijkt zelf alle voorstellingen die hij op het programma
van Kukeleku zet. “Ik ga ieder jaar naar
meer dan vijftig voorstellingen. Zo ben
ik nu alweer bezig met het volgend seizoen. Op die manier probeer ik ervoor
te zorgen dat de mensen in Horst echt
de krenten uit de pap te zien krijgen.”
Cabaret voert ook dit jaar weer de
boventoon in het Gasthoes. Volgens

Houben is het belangrijk dat de voorstellingen in Horst voor een breed publiek toegankelijk zijn en dat geldt voor
veel cabaretvoorstellingen. Toch komen
er ook andere theatergenres aan bod.
Zo komt singer-songwriter Marike Jager
in maart naar Horst voor een tryout en
geeft Sesamstraat-acteur Hakim een
familievoorstelling. Houben: “Er is in
theaterland meer dan alleen cabaret,

Volgens de programmeur van
Kukeleku heeft Horst een goede naam
bij de artiesten. “In Horst kunnen we
vrij gemakkelijk aan tryouts van nieuwe
voorstellingen komen. Ik hoor vaak dat
Zuid-Nederland een vrij zwaar publiek
heeft, maar Horst is daarin blijkbaar
een mooi eilandje. Ook de bezoekers
weten dat wat hier op het podium
komt goed is, ondanks dat we soms
onbekende artiesten op het programma
hebben.”
Een opvallende bekende artiest
op het programma van 2011/2012 is
goochelaar Hans Kazàn. “Dat is een van
de weinige voorstellingen die ik zelf
nog niet heb gezien”, moet Houben
bekennen. “Het moet een hele intieme,
kleine voorstelling worden waarin
Hans Kazàn zijn persoonlijke verhaal
vertelt en tussendoor kleine goocheltrucjes doet, heel dicht bij zijn publiek.
Ondanks dat hij ook grote shows doet,
vindt hij het leuk om heel dicht op de
mensen te goochelen. De grote kans
om te worden betrapt, maakt het voor
hem blijkbaar extra spannend.”
Het complete theaterprogramma in
het Gasthoes is te zien op
www.kukeleku.com

Woensdagochtend 7 september werd bekend dat twee clips van
Rowwen Hèze, America en Manne Van Staal, een nominatie voor de NOFF
Videoclipprijs kregen. Ook ging de nieuwe clip van De Neus Omhoog van
Rowwen Hèze en The Opposites in première.
Rowwen Hèze noemt de
nominaties voor hun clips op hun
website erkenning voor regisseur
Louk Voncken en zijn team. Later
deze week is de nieuwe clip ook in
HD-kwaliteit te zien op hun eigen
YouTubekanaal.
De NOFF Videoclipprijs is een
initiatief van het Nederlands Film

Festival, dat dit jaar van 21 tot en met
30 september gehouden wordt in
Utrecht. Stemmen kan via de website
van het Nederlands Film Festival.
De clip van De Neus Omhoog,
dat op het album Manne van Staal
staat en in samenwerking met The
Opposites tot stand kwam, werd opgenomen in de bossen bij Roggel.

Vleespakket
van € 66,00 voor € 50,00
Gratis 2 kaartjes voor
Zondag in ’t Zuiden
Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

Mega Frikandellenfestijn
in Lottum
OJC Canix uit Lottum opent het seizoen met het Mega Frikandellenfestijn. Hier wordt onder andere een frikandellen eetwedstrijd gehouden
en is er muziek van dj Luc H en dj’s Clean & Monstertruck. Het festijn is op
9 september vanaf 21.00 uur. De zaal is open om 20.00 uur.
Een frikandel, tot 2005 in Nederland officieel gespeld als frikadel, is
in België en Nederland een langwerpige, donkergekleurde staaf van
verschillende soorten vlees die warm
gefrituurd wordt gegeten. Om dit te
vieren deelt OJC Canix gratis frikandel-

len uit onder het genot van goede
hits van de Canix huisdj’s en een koud
pilsje. Ook vinden er diverse activiteiten plaats die met frikandellen te
maken hebben. Wat dat inhoudt is
nog onbekend, dat wordt op de avond
zelf prijsgegeven. Het feest is all-in.

Exclusieve High Tea
aan het water

Duokasteel vloer

PLUS voordeel wijnpakket

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

Onbehandeld,
22 cm breed

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

VAN € 39,95 VOOR € 35,00 (per m2)

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl
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Wie gaat er mee naar
Ghana?
Elk jaar organiseert de Stichting Vrienden van Christopher (VvC) een reis naar Ghana. Doelstelling van deze reis is
om een ieder die geïnteresseerd is kennis te laten maken met het leven op het Ghanese platteland en ontwikkelingshulp. VvC hoopt hiermee draagvlak te krijgen voor haar aanpak en tevens de discussie over de effectiviteit van
hulpverlening aan te wakkeren.

cultuur 29

Nikspack is terug
OJC Niks gaat op zaterdag 10 september officieel knallen met het
nieuwe seizoen, met als opener het festival Niks Pack.
Niks Pack is een avond waarop
regionaal talent en opkomende bands
samen op de planken staan. Een mengelmoes tussen serieuze en dansbare
acts. Dit jaar zijn het vooral regionale bands die de boventoon voeren.
“Er zijn een hoop bands in Horst aan de
Maas die eigen materiaal schrijven, als

OJC Niks vinden wij dat we dit moeten
aanmoedigen. En hoe doe je dit anders
dan ze te laten spelen op je festival”,
zegt Kees Sanders, programmeur van
OJC Niks. Bands als She’s Got Legs en
No Man’s Valley, beiden hier uit de
regio, spelen op Niks Pack. De verder
line-up wordt nog bekend gemaakt.

Het plezier van lezen
De leeskring Horst begint op maandagavond 26 september weer met
het nieuwe seizoen. De bijeenkomsten vinden eenmaal in de zes weken
plaats in het Gasthoes in Horst en beginnen om 19.00 uur. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Leeskringen bestaan uit lezers,
maar ook uit mensen die anders
niet zo snel aan lezen toekomen.
Deelnemen aan een leesgroep zorgt
voor de continuïteit van het lezen. Het
levert een verbreding van kennis op
en deelnemers lezen ook andere titels

dan ze wellicht normaal gesproken
lezen. Marije Freriks begeleidt de
leeskring. Ze verzorgt op diverse
plaatsen leeskringen en heeft dus
ruimschoots ervaring. Voor meer
informatie bel 0478 50 13 25 of mail
naar mfh.freriks@hccnet.nl

Hobbymanifestatie in
De Wingerd
Hobbyshop Nellie Snellen organiseert op zondag 11 september een
grote creatieve hobbymanifestatie. De hobbymanifestatie wordt gehouden in het geheel verbouwde cultureel centrum De Wingerd in Sevenum.
Het begint om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Entree is gratis.
Met de vakantieperiode net
achter de rug zijn de plannen voorkomende vakantie nog ver weg. Stichting
Vrienden van Christopher organiseert
een reisgezelschap voor het komende
najaar.
Via de stichting zijn er inmiddels
twaalf reisgezelschappen naar Ghana
geweest. Tijdens zo’n reis maken de
reizigers kennis met het toeristische
Ghana en bezoeken zij bovenal de
projecten van VvC in het Noorden van
Ghana. De groep bezoekt schooltjes,
waterdammen, boomprojecten en
vrouwenprojecten. De contactpersonen
van de stichting laten het plattelandsleven in Ghana zien zoals geen enkele

reisorganisatie dat kan.
VvC is opgericht om de boomplantactiviteiten van Christopher
Ampomoprongo in Ghana te ondersteunen. Het werk dat Christopher startte
is er op gericht om de verwoestijning
in Noord-Ghana tegen te gaan. De
oprukkende Sahara heeft ingrijpende
gevolgen op de leefomstandigheden
van de lokale bevolking. Inmiddels
steunt de stichting meerdere duurzame
plattelandsprojecten. Het belangrijkste
project dat VvC steunt is het boomplantproject van de vrouwen van
Kandiga.
Ghana is een van de meest stabiele
ontwikkelingslanden in Afrika waar

er echt sprake is van democratie.
De Ghanezen staan bekend als een
zeer vriendelijk volk. Door deze grote
toegankelijkheid zijn veel Nederlandse
stichtingen in Ghana actief op het vlak
van ontwikkelingshulp.
Inmiddels is VvC 12 jaar actief in
Ghana en bieden ze mensen die dat
willen de mogelijkheid aan om naar
Ghana te reizen. Ze proberen jaarlijks
een reisgezelschap samen te stellen
van 3 tot 8 personen. In de voorbereidingen worden de wensen van eenieder afgestemd en wordt uitgelegd wat
te verwachten is. Voor meer informatie
bel Peter Nellen, 06 12 61 00 60 of kijk
op www.vriendenvanchristopher.nl

Aan de creatieve show van hobbyshop Nellie Snellen werken ruim
dertig landelijke bekende auteurs en
demonstratrices mee. Zij laten het
publiek kennismaken met diverse
hobbytechnieken en trends voor het
komende najaar.
Nellie laat haar nieuwste producten zien zoals nieuwe multiframe
dies, florale ponsen en mallen. Ook
een nieuwe series stempels komen
uitgebreid aan bod tijdens de presentatie van verschillende inkleurtechnieken. De grote primeur van de hobbymanifestatie is de presentatie van

Nellie’s nieuwste techniek: Pontura
met speciale verf en kaarten.
Ook houdt Pergamano tijdens
de hobbymanifestatie haar regionale clubdag, met workshops en
demonstraties van de nieuwe
Pergamanoproducten. Verder zijn er
onder andere demonstraties met magic dots, schuifmallen, de scrolpol, de
rilboy, piriet op kaarten, hobbydots,
stansmachines en de cricut.
Elke hobbyist krijgt zolang de
voorraad strekt bij binnenkomst in de
Wingerd een goodybag met daarin
leuke verrassingen.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.com

Zondag 11 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” te Sevenum
Ca. 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse
technieken en -producten van het komende creatieve seizoen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij!
Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in De Wingerd een “goodybag” met daarin
leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).

Cultureel Centrum “De Wingerd” ligt aan de Maasbreeseweg 2 in Sevenum.

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

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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D’n Toerstop speelt de
blues
Camping d’n Toerstop start vrijdag 9 september in haar café het bluesweekend. Op vrijdag en zaterdag begint
de muziek om 21.30 uur. De entree is gratis.

Kick-off bij KerkUsee Horst diensten
Jongerenwerk Usee in Horst start
een nieuw seizoen voor alle
leerlingen van groep 7 en 8 op
vrijdag 9 september in gebouw B2,
voorheen De Vlies, in Horst. De
avond start om 19.00 uur en is om
22.00 uur weer afgelopen. De entree
is gratis.

America
zondag

Mocombo Blues
Het bluesweekend start vrijdag
met de band Mocambo Blues. De band
bestaat uit gitarist Ed, bassist Ko en
drummer Ries. Samen begonnen ze
als Stevie Ray Vaughan tributeband. In
2008 hebben ze daar een punt achter
gezet. Nu treden ze op als Macambo
Blues. Op zaterdag 10 september wordt
het bluesweekend vervolgd met de

band Red Pepper Blues Explosion. Hun
repertoire bestaat uit nummers van
Jimi Hendrix, Cream, ZZ-Top, the Rolling
Stones en vele andere klassiekers.
Het geheim van de Red Pepper Blues
Explosion is de onderlinge vriendschap
tussen de bandleden. Gitarist en zanger
Ralph is het broekie van de band. De
rust en wijsheid komt van de vrou-

welijke bassist Sam. Ook zij laat haar
stem horen tijdens diverse nummers.
Gitarist Valéry is het geweten achter de
blues van de band. Met zijn gitaarspel
weet hij het publiek telkens weer te
boeien. Achter het drumstel vindt men
Harry terug en op de mondharmonica
de bandoudste, Lei. Hij is tevens de
manager van de band.

10.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Vorig seizoen sloot jongerenwerk
Usee af met een van tv bekende
Special Edition. Ook de start zal iedereen bekend in de oren klinken. Vrijdag
9 september staat de kick-off geheel
in het teken van Minute To Win It,
een Amerikaanse spelshow waarin de
kandidaten met huis-, tuin- en keukenmateriaal spelletjes moeten spelen. Ze
krijgen echter maar 60 seconden om
de opdrachten te voltooien. Verder zijn
op de kick-offavond vaste ingrediënten zoals snoep, chips, fris, muziek en
gezelligheid aanwezig.

Heilige mis

Heilige mis

19.15

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
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
zaterdag
maandag
donderdag

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft in
25 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche. Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan klanten door geheel
Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers.
In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team van 40 medewerkers geheel in
eigen huis en met behulp van de modernste machines enkel stuks en kleine series ontwikkeld
en gefabriceerd.
Voor de productieafdeling zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde:

Lasser

M/V

Fulltime

Daartoe behoren de volgende taken:
• Het mig/mag lassen van diverse
graaflaadbakken en andere
uitrustingsstukken

Functie-eisen:
• LTS opleiding of andere technische achtergrond.
• Enige ervaring in het lassen.
• Kwaliteitsbewust.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Goede contactuele eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een aantrekkelijk salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
conform de CAO voor de klein metaal. Collegialiteit en een goede werksfeer staan bij Eurosteel
voorop. Na gebleken geschiktheid kan een vast arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor informatie omtrent deze functie kunt u zich wenden tot Dhr T. Vercoulen.
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV kunt U binnen 10 dagen richten aan:
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO
T: 077-3876060
E: c.joosten@eurosteel.nl
I: www.eurosteel.nl

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
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
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

wo 14 september 09.00 uur
Locatie: Het Maasdal of het
Peelmuseum

America

Melderslo
Bluesweekend

vr 9 – za 10 september
Locatie: motorcamping D’n
Toerstop

Weekend van het varken
Carbootsale
zo 11 september 8.30-16.00 uur
Organisatie: Mcc Events Meerlo
Locatie: Kasteellaan

Open Dag

Openbare dorpsraadvergadering

zo 11 september 10.30-17.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

wo 14 september 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Kermisdiner

za 10 en zo 11 september
11.00-17.00 uur
Locatie: Herenbosweg 38

Meterik

Theater Bos op je pad

zo 11 september 12.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 7 t/m vr 9 september 18.00
uur
Organisatie: Theater Kleinkunst
en de Vrije Spelers America
Locatie: Bergsteeg

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs

Orgelconcert Bernard
Bartelink

Toneelvoorstelling Rom &
Sjuul

zo 11 september 11.00-13.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis

zo 11 september 16.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

vr 9 – zo 11 september
19.45 uur
Organisatie: Tovri
Locatie: Roothweg 11

Griendtsveen

Toby Beard & Band

Grubbenvorst

zo 11 september 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Top-D Internationaal
Jeugdvoetbaltoernooi

za 10 en zo 11 september
10.30-16.30 uur
Locatie: Sportpark d’n Haspel

Gemeentecupschieten
zo 11 september
Locatie: schutterij St. Lucia

Lekkernij proeven met
abdijbier

Horst

vr 9 september
Locatie: Café het Centrum

Huisartsenpost

Barn Burner

(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

A Band Night Out

Beleef de Dag Fietstocht

Vinylavond

Venlo

za 10 september 20.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

za 10 september 21.00-02.00 uur
Locatie: Blok10

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

ma 12 september
Locatie: Café het Centrum

Kick-off @ Usee
vr 9 september 19.00-22.00 uur
Locatie: B2 (voorheen De Vlies)

za 10 september 20.30 uur
Organisatie: Slappe Hap
Locatie: Café Babouche

Lottum

Swolgen

Motorweekend
do 8 t/m zo 11 september
09.00 uur
Organisatie: MC de Padvogels
Locatie: van Mierlo

Vergeten Groenten
wo 14 september 19.45 uur
Organisatie: Vrouwen
Vereniging Swolgen
Locatie: zaal Wilhelmina

Megafrikandellenfestijn
vr 9 september 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Brommercrosserwedstrijd
zo 11 september
Locatie: Stokterweg

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 15 september
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36A, Arcen
T 077 473 23 13

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

‘Koppen bij elkaar‘

Heb je een leuk idee voor de nationale Burendag?
Dan is het mogelijk een bijdrage te vragen uit het fonds Leefbaarheid van Wonen Limburg.
Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren dit jaar
voor de 6e keer de nationale Burendag. Dit jaar is dat
op 23, 24 of 25 september met als thema: ‘de koppen
bij elkaar’. Het idee van Burendag is om mensen dichter
bij elkaar te brengen. In 2010 deden in Nederland
maar liefst 1 miljoen mensen mee die allemaal leuke
activiteiten in hun buurt organiseerden!
Wonen Limburg vindt het belangrijk om de leefbaarheid
in de buurten te stimuleren en mensen bij elkaar te
brengen. De nationale Burendag is een goed initiatief
dat hieraan bijdraagt. Daarom ondersteunt Wonen
Limburg ook leuke ideeën voor de Burendag.

112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
Horst@wonenlimburg.nl

Brand, ongeval of misdrijf

T

Nationale Burendag 2011

Dus woon je in de gemeente Horst aan de Maas?
Heb je een leuk idee voor de nationale Burendag?
Stuur dan een mail naar Inge.Nabbe@wonenlimburg.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met kantoor Horst via (077) 397 42 00.

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

Nikspack Festival

Kijk op www.wonenlimburg.nl
of op www.burendag.nl

T (077) 397 42 00
Service onderhoud: 0800 966 36 65 (gratis)
www.wonenlimburg.nl
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LAATSTE KANS!
Glasvezel komt als 30% van de inwoners ervoor kiest. Dat aantal is in zicht, maar is nog niet behaald. En de tijd dringt. Als de 30% niet wordt gehaald,
zijn andere gemeenten helaas eerst aan de beurt. Kies daarom vóór 11 september voor glasvezel. Ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

U heeft
nog 3
dagen

om ‘ja’
te zeggen.

