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Bezoek Poolse agenten
Afgelopen weekend brachten vier poolse agenten
een werkbezoek aan Horst. Samen met hun Nederlandse
collega´s en burgemeester Kees van Rooij maakten zij
onder meer een rondgang over de kermis in het centrum
van Horst.

De Poolse agenten hebben met hun
werkbezoek een indruk gekregen hoe
hun landgenoten leven, wonen en werken in Horst aan de Maas. Bovendien
kregen zij een goed beeld van de wijze

waarop het politiekorps Horst communiceert met de Poolse gemeenschap.
De Horster agenten kregen op hun
beurt adviezen die kunnen bijdragen
aan een beter contact met de Polen.

Burgemeester Kees van Rooij toonde zich na afloop van de gesprekken
met de Poolse agenten verheugd over
de internationale samenwerking tussen
de Nederlandse en Poolse politie.

Belasting voor riolering
en zuivering omlaag
Woensdag 14 september ondertekenden dertien gemeenten uit Noord- en Midden Limburg, Waterschap Peel
en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg het convenant ‘Samenwerken in de afvalwaterketen NoordLimburg’. Door goed samen te werken willen zij kosten besparen voor riolerings- en zuiveringsbeheer en een
bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving en gezond watersysteem. Ook Horst aan de Maas tekent dit
convenant.
Waterschappen en gemeenten
staan voor grote bezuinigingsopgaven. Samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten onderling
en gemeenten en waterschappen
leidt landelijk tot een potentiële
kostenbesparing van 380 miljoen euro
per jaar in 2020. Hierdoor zullen de
kosten voor riolering en zuivering van
afvalwater minder gaan stijgen of

zelfs voor een gemiddeld gezin kunnen
dalen met 10 à 15 euro per jaar.
De gemeenten hebben afgesproken
om kostenbesparing, kwaliteitsverhoging wat betreft de leefomgeving en
een gezond watersysteem en kennisvergroting in verband met vergrijzing te
realiseren.
De ondertekenende partijen,
verenigd in Waterpanel Noord-Limburg,

hebben in het convenant afgesproken
van elkaar te leren en ervaringen met
elkaar te delen. Waterpanel NoordLimburg is onderdeel van Waterpanels
Limburg, een succesvol samenwerkingsverband tussen Limburgse
gemeenten, waterschappen,
Waterleidingmaatschappij Limburg
en provincie. Samen realiseren zij de
wateropgaven in Limburg.

Reserveer nu!
Bel 0478 530 999 of kijk op

www.schouwburgvenray.nl
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Dementietuin in Horst
Leerlingen van Helicon, het college voor Groen Onderwijs, ontwerpen dementie-en belevingstuinen voor
nieuwbouwprojecten van De Zorggroep en steken ze hun handen uit de mouwen ter ondersteuning van de hovenier.
Zes leerlingen van het derde jaar
maken een ontwerp voor de dementietuin van Hof te Berkel in Horst.
Wilma Matheij, fondsenwerver van De
Zorggroep onderkent het probleem om
tuinen gefinancierd te krijgen. “Vaak
zijn het sluitposten op de begroting
van bouwprojecten. Toch voorzien deze
tuinen in belangrijke behoeften van
onze cliënten.” Matheij omschrijft het
project als een win-winsituatie voor
beide partijen. De inwoners van Hof te
Berkel kunnen genieten van hun tuin
en leerlingen doen ervaring op. De leerlingen ontvingen een briefing waarin
werd uitgelegd wat dementie inhoudt
en waaraan een tuin moet voldoen wil
een cliënt met dementie zich er prettig
voelen. Afdeling Bouw en Huisvesting
van De Zorggroep besprak het pro-

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.

gramma van eisen met de leerlingen.
Ook werd gezamenlijk de dementietuin
bezocht van verpleeghuis D’n Horstgraaf
in Venlo. De leerlingen bleken enthousiast over dit project. Eén van de leerlingen vertelt: “We hadden op school
de keus uit vier projecten. Maar dit
project sprak me het meeste aan omdat
ik via dit project een tuin maak die
écht meerwaarde heeft voor een grote

groep mensen. Dat vind ik toch anders
dan een tuin voor een particulier.” Ook
Wilma Matheij is enthousiast: “De leerlingen gaan nu voortvarend aan de slag
en we zijn benieuwd naar het resultaat.
Eind van dit jaar evalueren we de ervaringen en als dit goed bevalt, geven we
vervolg aan het project. Er zijn tenslotte
tuinen genoeg binnen De Zorggroep die
een passend advies verdienen.”

Mariamonument
In 1959 kocht een ingenieur uit Den Haag, Harry Mulder, een stuk grond
tussen Tienray en Swolgen. Zijn gezin, en inmiddels ook zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen hebben er meer dan 50 jaar fantastische vakanties
gehad. Zij bedanken de Tienrayse bevolking voor hun gastvrijheid.
Zij willen hun dankbaarheid laten blijken door ter hoogte
van Swolgenseweg 42 een
Mariamonumentje te plaatsen met
een bankje ernaast, omdat Maria in
Tienray een bijzondere plaats inneemt.
Ook is op het monument een gedicht

te lezen. Op zaterdag 1 oktober komt
Pastoor Verheggen om 16.00 uur dit
Mariamonumentje inzegenen en een
kort gebed uitspreken. Ook wordt
een Marialied gezongen. De familie
Mulder-van Tilburg nodigt alle inwoners van Tienray hierbij van harte uit.

Fotowedstrijd
dierendag
Volgende week besteedt HALLO extra aandacht aan dierendag. Om ook
uw huisdier in het zonnetje te zetten organiseren we een fotowedstrijd.
Stuur een favoriete foto van uw
huisdier in en vertel er in het mailtje
ook bij waarom uw huisdier zo leuk,
speciaal of gewoon is. De winnaar
wordt met foto in onze themarubriek

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

●

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

●

●

Vleespakket

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

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

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor

Garagetegel

PLUS voordeel wijnpakket

Exclusieve High Tea
aan het water

30 x 30 cm

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

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

VAN € 17,95 VOOR € 9,95 (per m2)

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

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

Te Koop
gevraagd
Snijmais
en
Korrelmais

Te koop gevraagd: perceel
landbouwgrond. Minimaal 1 HA.
Tel: 06 53 10 43 85

Melderslo
Broekhuizen
Blaktweg 20,
5962 NH Melderslo

Tel.: +31 (0)77 398 33 90
Fax: +31 (0)77 398 77 32

Melderslo
Melderslo

rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

●

●

●

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

DE 3VROUWEN

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

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

vermeld. Dus heeft u een kaketoe met
kapsones of een hond die piano speelt?
Mail dan vóór dinsdag 27 september
12.00 uur naar
actie@hallohorstaandemaas.nl

Valise atelier & natuur start weer
met een nieuw seizoen schilderen
1 keer in de maand en bijzondere
plantaardige objecten maken 4 keer
jaar. Daarnaast groeparrangementen.
Info 06 12 69 79 35 www.valise.nl

SPELEN? Speel-o-theek Sevenum heeft
veel nieuw speelgoed voor kinderen
van 0-12 jaar. Open op woensdag
9.30-11.30 en vrijdag 18.30-20.30 uur.
Mgr. Verstraelenstraat 3 Sevenum.
www.speel-o-theek-sevenum.webklik.nl

Te koop vastkokende aardappelen
Nicola. 25 kg voor € 7,00 P. Hermans,
Kempweg 2a, Meterik.
Te koop caravan Adria Altea 432,
i.pr.st. Bouwjaar 2004, met voortent en
schotelantenne. Tel. 077 467 25 21.
BINNENKORT EEN FEESTJE?
Kies maximaal 5 stuks speelgoed,
bijv. supergroot twisterspel, 4-op-1-rij,
parcours- of oud-hollandse spelenset
enz. Ook voor niet-leden!
Speel-o-theek Sevenum
www.speel-o-theek-sevenum.webklik.nl
Gevonden brillenglas op Het Veldje
in Horst. Tel. 077 398 75 79
HOLISTISCHE MASSAGE Ontspannend,
pijnverlichtend en verkwikkend.
Aandacht voor je lichaam maar ook
voor jou als mens. May Proosten
077 398 61 14, www.hetstiltehuis.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Afslanken Wilt u snel van uw
zomerkilo’s af? Dat kan!! Maak nu een
afspraak voor een intakegesprek bij
Slender You Fit! Tel. 06 33 17 83 33
Voor meer info over de diverse
mogelijkheden: www.slenderyoufit.nl
Sociale vaardigheidstraining
Voor kinderen op maat. Wordt je kind
gepest? Heeft het een sociaal
emotioneel probleem? Dan kan een
Sev-training uitkomst bieden.
Start groepje 19 okt.
info: www.TaraVoorOuderEnKind.nl
www.sev-training.nl
TerugBlik sluit 1 oktober Vrijdag 23-9/
zaterdag 24/9 en Zondag 25/9
TOTALE LEEGVERKOOP
Nu ALLE BOEKEN met 75% KORTING!
Tevens boekenkasten en tafels
tegen DUMPprijzen! LAATSTE KANS!
Te huur royaal vrijstaand woonhuis
tussen Horst en Sevenum.
Nw keuken en badkamer; ook voor
arbeidsmigranten. 077 398 75 76
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De stem
van de burgemeesters
Hij is ruim 33 jaar in dienst bij de gemeente Horst aan de Maas en diende onder liefst vijf burgemeesters. Sinds
2001 is Hayke Hendrix voorlichter van de Gemeente Horst aan de Maas. Een portret van de stem van de burgemeesters.

Berliner bollen,
even lekker tussendoor
HORST • MAASBREE

“Ik herinner het me nog goed, ik
was 20 jaar en zocht een baantje. Via
het arbeidsbureau mocht ik solliciteren
bij de gemeente Horst, voor een tijdelijke arbeidsplaats. Het gesprek verliep
goed en nog voor dat ik thuis weer van
mijn brommer stapte, hadden ze al gebeld dat ik aangenomen was”, vertelt
de goedlachse Hayke. De geboren en
getogen Veulenaar begon zijn loopbaan bij de afdeling financiën onder
de vleugels van Hay van Bergen. “De
tijdelijke baan werd een vaste baan.
Tijdens de invoering van de WOZ kwam
ik meer nog dan voorheen veelvuldig in
contact met bezorgde Horstenaren, die
de waarde van hun huis ineens zagen
veranderen. Gelukkig is dat goed afgelopen en ik heb er veel van geleerd.
In de aanloop naar de fusie tussen de
gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst
en Horst ontstond een deeltijdfunctie
als klachtenfunctionaris. Omdat ook de
afdeling Voorlichting uitgebreid werd,
werden beide functies gecombineerd.
Mijn rol in de ‘WOZ-crisis’ was dermate
opgevallen dat de nieuwe baan aan mij
werd aangeboden.”

In januari 2001 werd Léon Frissen
benoemd tot eerste burgemeester van
de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas. Frissen gaf direct te kennen dat
hij voor de communicatie naar buiten
toe wel wat ondersteuning kon gebruiken. Een geschikte kandidaat voor
deze job werd gevonden in de persoon
van Hayke. “In eerste instantie was het
de bedoeling dat het een deeltijdbaan
werd, maar snel genoeg bleek het een
dagtaak om als voorlichter voor de gemeente aan de slag te gaan.” Inmiddels
is Hayke alweer tien jaar de persvoorlichter voor de gemeente Horst aan de
Maas. Sinds 2005 is Hayke voorlichter
van onder anderen Kees van Rooij.
Over de burgemeester zegt hij: “Kees
van Rooij is een echte burgervader, erg
betrokken en hij vertoeft graag tussen
de mensen uit Horst aan de Maas.”

Een echte burgervader, erg betrokken
In de loop van de jaren is communicatie een steeds belangrijker rol gaan
spelen bij de gemeente. “Er gebeurt

veel in Horst aan de Maas. Na de fusie
van 2010 is het nog drukker geworden
voor onze afdeling. We werken hier
met een team van zes mensen en ieder
heeft zijn of haar eigen expertise. Dat
werkt het beste.”
Hayke heeft een geheel eigen
draai aan zijn baan als voorlichter
gegeven. “We werken hier vooral
vanuit spontaniteit. Soms moet je heel
alert inhaken op wat er gebeurt in
de gemeente. Dat kunnen hele leuke
voorvallen zijn, maar ook heel trieste
gebeurtenissen. Elke dag is anders. En
je ontmoet bijzondere mensen, zoals
Balkenende of Arnold Vanderlijde. Al
met al is het heel dankbaar werk en ik
geniet er elke dag van.”

We werken vooral
vanuit spontaniteit
Op de vraag wat hij zou doen als
hij één dag burgemeester van Horst
aan de Maas mocht zijn antwoordt hij
lachend: “Dan zou ik meteen Veulen
aan Horst aan de Maas toevoegen.
Schrijf dat maar niet op, haha!”

Wereldpaviljoen in Villa Flora
De kans is groot dat het Wereldpaviljoen, initiatief van stichting SOS Meerlo-Wanssum, na de Floriade van
start gaat in het groenste gebouw van Nederland: Villa Flora op Venlo Greenpark. Tijdens de Floriade wil de
stichting zich al presenteren.
Het Wereldpaviljoen, een
permanent educatief centrum op
het gebied van mondiale vorming,
wilde in de eigenlijke opzet van start
gaan tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012.
Dat lukte niet omdat de minister
er een stokje voor stak en Wonen
Limburg verbood het paviljoen te
bouwen.
Het idee van het Wereldpaviljoen
komt uit de koker van SOS MeerloWanssum in samenwerking met de
mondiale groepen in Noord-Limburg
en COS Limburg. Binnen het onderwijs

in Noord-Limburg wordt het project
breed gedragen.
De directie van de Floriade heeft
de stichting SOS nu ruimte aangeboden
om zich tijdens de Floriade te kunnen
presenteren. Binnenkort lanceert de
stichting hun inzending. Na 1 januari
2013 wil de stichting starten met het
Wereldpaviljoen op de begane grond
van Villa Flora. In Villa Flora komt
ook The Kids University waarmee het
wereldpaviljoen wil samenwerken.
Met de realisering van het
Wereldpaviljoen is een bedrag gemoeid
van 950.000 euro.

De provincie Limburg heeft de
stichting al ruimhartig geholpen en
ook de regio Venlo doet mee. Pech
heeft de stichting nog wel doordat staatssecretaris Ben Knapen
van ontwikkelingssamenwerking
onlangs vanwege de bezuinigingen
besloot geen geld meer te geven
aan de Subsidiefaculteit Burgerschap
en Ontwikkelingssamenwerking
(SBOS). De stichting had gerekend
op 200.000 euro uit dit potje. Op dit
moment onderzoekt de stichting of er
nog fondsen en particulieren zijn die
dit bedrag kunnen aanvullen.

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

• Colitis
• Migraine
• Oorsuizing
• Afvallen

Vier het
fantastische

NAJAAR

2011
Zondag
25 september a.s.
zijn wij open van
11.00-17.00 uur

KIJKJE OP ONZE ING!
N
E
E
K
O
O
M
E
E
N
CHOENENAFDEL
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JA
E
NIEUW

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Cas

14 september 2011
Zoon van
Ron en Judith
Hagens-Goumans
Rembrandtstraat 17
5961 AL Horst

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

www.kdvpoemelke.nl

www.spring-kinderopvang.nl

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Opslagruimte te huur 077 398 34 53.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Ismelda
Alfonso Amado

HUIDVERBETERING BEGINT BIJ EEN
GOEDE HUIDVERZORGING! Tijdloos
Huidverzorging Herstraat 8 5961 GJ Horst
06-45223868
www.tijdlooshuidverzorging.nl
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
Gratis dakinspectie voor alle
voorkomende dakwerkzaamheden
Bert Faessen 077 366 30 84
06 38 64 67 61.
Appels zelf plukken € 0,25 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo.
06 53 13 01 32

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze oud-directeur, de heer

Sandra, John, Ilona & Jarno
Heidi, Harry & Kiki

Colombia, 10 september 2011

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

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

Sieraden enig in zijn soort
kettingen, armbanden, oorbellen,
ringen en horloges.
Kijk op www.san-sieraaddesign.nl

40 joar

en

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!

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.

Mam en pap, zoaterdaag zien
jullie 40 joar getrouwd.
Weej vinden daat geweldig!

Getrouwd

Geboren

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 19 58 59 04. Je bent wat je eet.
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.
Zondag 2 oktober van 12.00 tot 16.30
uur open dag in de nieuwe bakkerij
van bakkerij Broekmans met
bakdemonstraties en lekker proeven.
Maasbreeseweg 23 5981 NZ Panningen.
www.yogastudioreuver.nl
Yoga-Dance-Aerobics, ook in Horst!!
Elke woensdag van 19.00-20.00.
Info vrijblijvend: Leonie 06-46135225.
Gediplomeerd docente. Dans je blij!!
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
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Prachtige woning Horst
Schitterend vrijstaande woning
Willem Alexanderstraat 16 Horst.
De Zuid-Europese sfeer vindt u in de
gehele woning en de prachtig tuin.
Alle comfort. € 629.000,www.maasenpeel.nl 077 398 57 57.
Workshop bloemschikken, start in
oktober. Cursus mozaïeken, start in
oktober. Cursus klei-handvormen,
start in januari.
Info: Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel 077 464 13 80
Kinderfeestje op de boerderij
Klomp schilderen in combinatie met
boerengolf of speurtocht op de
boerderij. Info: maria-hoeveamerica.nl
tel 077 464 12 16 / 06 55 82 12 76.

Ger is bijna 40 jaar werkzaam geweest voor de Mertens
groep, waarvan de laatste 18 jaar als directeur.
Hij was een inspirerende man, die op eigen unieke wijze leiding gaf aan zijn zo geliefde bedrijf. Met zijn vernieuwende
ideeën gaf hij richting aan de ontwikkeling en groei van de
Mertens groep.
Wij zullen ons Ger blijven herinneren als een innemende
man, een man tussen de mensen, die zich altijd openstelde
voor het persoonlijk contact.
Wij wensen Francien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Directie en medewerkers Mertens B.V. en Groenselekt B.V.

Te koop: Peugeot bestelwagen
Peugeot Expert 1.9D gesloten bestelwagen. Bouwjaar: november 2002
KM-stand: 135.000 km info:
De Bloemerie 077 463 18 44.

OPENHUIS zat 1 okt 10-15uur
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
Prachtige wonen in mooiste wijk Horst
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
bwj 2002 Willem Alexanderstraat 16.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
De Zuid-Europese sfeer vindt u in de
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
gehele woning en de prachtig tuin.
Alle comfort € 629.000,Kinderkleding- en speelgoedbeurs
www.maasenpeel.nl 077 398 57 57.
Mamaloe zondag 2 oktober van
10.00-12.00 uur Schatberg,
Zonschade Wilt u uw huid na de zomer
Middenpeelweg 5, Sevenum
weer herstellen van aangebrachte
www.mamaloesevenum.nl
zonschade! Maak dan nu een afspraak
en ontvang 20% korting op een
Toe aan een nieuwe uitdaging?
gespecialiseerde schoonheidsbehandeBent u ook toe aan een nieuwe uitdaling bij Slender You Fit.
ging? Of op zoek naar een bijverdienTel. 06 33 40 07 95.
ste? Werken vanuit huis, eigen uren
bepalen. www.nieuwe-uitdaging.com
Te koop gevr. alle merken auto’s
en bussen. Schade of defect geen
Tegelzettersbedrijf H. Martens
probleem. Minimaal € 100 (contant) en
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
vrijwaring voor uw sloopauto.
advies en vrijblijvende prijsopgave:
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70.
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.

Wij danken iedereen voor de oprechte belangstelling, de mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze vader en opa

Hub Lucassen

Hubertus Christiaan Marie

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

GER BARTELS

Lei-plataan, Lei liquidambar
Lei Photinia Red Robin, Acer plat.
Royal red, van 79,50 nu € 69,50
e.a. bomen in pot: Dus kunnen nu
geplant!! HORTENSIA’S (130 srt.
ook de nieuwste ), Buxus v.a. € 0.50,
bodembedekkers v.a. € 0.85, kleinblijv.
vlinderstruiken e.a. heesters
(ook op stam). Info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

Nel Lucassen - Peeters
Joop Lucassen & Aukje van Dijk kleinkinderen Storm & Lieve
Petra Lucassen
Meerlo, 20 September 2011

Dankbetuiging
Voor de overstelpend vele en hartverwarmende blijken
van medeleven die wij tijdens de ziekte
en na het overlijden van

Nel Peters-Coenders
mochten ontvangen zeggen wij u hartelijk dank.
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich allen
zo betrokken voelde bij het grote verlies van mam.
Ger Peters – Kinderen – Kleinkinderen

Ons kleine meisje is niet meer…

Guusje Speijcken
* 27 juli 2011
† 20 september 2011
Dochtertje van
Eef en Roel Speijcken
zusje van Milan
We nemen afscheid van Guusje
op maandag 26 september 2011
om 11.00 uur in de aula van
crematorium Boschhuizen aan de
Spurkterdijk 40 te Venray,
waarna we haar te ruste zullen
leggen op de begraafplaats te Horst.
Wilt u haar nog even gedag komen
zeggen, dan kan dat op vrijdag
23 september van 17.00 tot
17.45 uur in de rouwkamer
bij bovengenoemd crematorium.
Een ieder die zich betrokken voelt
bij het afscheid van Guusje
is van harte welkom.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 25 september 2011
om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te Lottum.
Uitvaartonderneming Duijf

Dag en nacht bereikbaar

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Grafmonumenten
Leunen

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

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

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

en restauratie

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

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88
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Frank Buijssen schrijft
boek Gewoon Afrika
Hij is geboren en getogen in Horst, maar hij heeft zijn hart verpand aan Afrika. Frank Buijssen schreef het boek
´Gewoon Afrika´ over zijn reis door het continent.

koopzondag
25 sept. 2011

winkels open
12.00-17.00 uur

NOMINATIE

gratis parkeren

“Ik heb er lang mee gewacht,
maar nu is het dan uitgegeven: mijn
eigen reisverhaal”, vertelt Frank.
“De kinderen hadden geen oren meer
naar de verhalen, daarom besloot
ik mijn reisverhaal over Afrika voor
later op papier te zetten. Het begon
met een leeg A4-tje en voor ik het
wist was het een hele stapel papier,
volgeschreven met herinneringen. Het
was een familielid, dat mij met zijn
enthousiasme het laatste zetje gaf en
nu, vijf jaar later, ligt hier mijn boek.”
Het boek Gewoon Afrika is
het relaas van twee mannen die
anderhalf jaar met een Unimog door
Afrika reisden. Ze begonnen de reis

in 1981, ver voordat de reisorganisaties het continent hadden ontdekt.
“Onderweg zijn we het echte Afrika
tegengekomen”, vervolgt Frank zijn
verhaal. “Met een Michelinkaart
op schoot en als oorspronkelijke
reisdoel Kameroen zijn we op weg
gegaan. Ik heb 9 maanden met Jan
en daarna 9 maanden alleen gereisd.
Uiteindelijk hebben we veel meer
landen aangedaan dan de bedoeling
was en daar hebben we geen spijt
van gehad.” De reis eindigde in ZuidAfrika. Of toch niet? “Ik had gepland
om in Mozambique op het vliegtuig
te stappen, maar ik bleef in Swaziland
steken. Daar vond ik werk en ik ben

er een jaar gebleven.”
Inmiddels woont Frank weer in
Horst en is het 30 jaar geleden dat hij
de gewaagde reis door Afrika maakte.
“Wat mij het meest is bijgebleven is
de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van de Afrikanen. Wanneer je ze
diep in de ogen kijkt zie je blijdschap.
Als ik de reis opnieuw zou moeten
maken, zou ik me beter voorbereiden. Destijds maakten we ons niet
zo druk over mogelijke risico´s. En dat
heeft in ieder geval een mooi verhaal
opgeleverd.”
Wie meer wil weten over het
boek Gewoon Afrika kan terecht op de
website www.buijssen.nl
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Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Nieuwbouw Cuppenpedje Horst van start
Het nieuwbouwproject aan de Cuppenpedje en de Hoofdstraat in Horst is op donderdag 15 september officieel van start gegaan. Wethouder Leon Litjens, Sander van Lier van Haegens Groep Horst en Ger
Verstegen van Wonen Limburg gaven samen met de genodigden het startsein.
In het complex komen veertien huurappartementen en twee commerciële ruimten. De architectuur van het
te bouwen complex is gebaseerd op de Horster maat en schaal en heeft enkele typische details. Met name
de onderdoorgang naar het Cuppenpedje is bijzonder. De Veemarkt en het Wilhelminaplein zijn vorig jaar in
een heel nieuw jasje gestoken. De bouw van appartementencomplex De Smidse heeft hier nog een schepje
bovenop gedaan. Nu verschijnt aan de andere kant van het centrum ook een nieuw complex waarin wonen
en werken hand in hand gaan.
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Olifantenpaadjes in Horst
aan de Maas
Wim Moorman heeft oog voor detail. Op zijn weblog HorstsweetHorst beschrijft hij het reilen en zeilen maar ook
bijzondere gebeurtenissen in en om Horst aan de Maas. Hij geeft de lezers een heel andere kijk op het dagelijks
leven in onze gemeente. Soms neemt hij letterlijk een loopje met zijn bijzondere waarnemingen. Zoals de beschrijving van olifantenpaadjes in Horst aan de Maas.

25/9 VERLOREN ZOON VAN TOM WAITS

BEN CAPLAN
& THE CASUAL SMOKERS
NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI
Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

KOM GEZELLIG KOKKERELLEN
IN DE KOOKKELDER
TIJD VOOR PARTYKOKEN (8-24 personen)
Iets te vieren met: VRIENDEN - VRIJGEZELLEN
PERSONEEL - VERENIGING - BEDRIJF - FAMILIE
Kom een middag of avond kokkerellen en heerlijk eten.
Een keuze uit vele beproefde recepten.
Succes verzekerd!
Tevens KINDERFEESTJES (max.10 kinderen)

“Tja, soms valt mij iets bijzonders
op als ik door de gemeente rijd of
wandel. Ik zoek het niet op, ik kom
het gewoon tegen”, vertelt Wim.
“Zo was het ook met de olifantenpaadjes. Eigenlijk zijn het paadjes die
op natuurlijke wijze zijn ontstaan.”
Wat zijn nu eigenlijk olifantenpaadjes?
De mens heeft, net als de olifant,
de neiging om de kortste weg van
A naar B te vinden. Dat betekent
dat soms moet worden afgeweken
van een bestaande route. Een mooi

voorbeeld van een olifantenpaadje
is te vinden op de Stationsstraat in
Horst. Midden in het fietspad tussen de rotonde Hegelsom en de
rotonde bij de Westsingel zit een
onverklaarbare knik. Veel fietsers
hebben deze knik de afgelopen jaren
ontweken door rechtdoor over het
gras te fietsen. Het resultaat is een
kaarsrecht olifantenpaadje. Maar niet
alleen fietsers kiezen de kortste weg,
ook wandelaars snijden wel eens een
hoekje af.

“Ik ben het fenomeen verder gaan
onderzoeken”, vertelt Wim. “Ik kwam
er achter dat Jan-Dirk van den Burg
een boek heeft geschreven dat geheel
gewijd is aan het fenomeen olifantenpaadjes. Ik heb contact met hem
gezocht en gevraagd of hij een lezing
over olifantenpaadjes wilde geven. Hij
heeft daarmee ingestemd.”
Op donderdag 22 september geeft
Jan-Dirk van den Burg de lezing over
olifantenpaadjes bij Cambrinus in
Horst. De toegang is gratis.

Smaaktour voor basisscholen
Mooiland en de Stal organiseren in de Week van de Smaak, van 1 tot en met 9 oktober, een Smaaktour voor alle
basisscholen uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas. De tours leiden langs bedrijven waar de leerlingen
antwoord krijgen op al hun vragen over appels en peren.

www.kookkelder-meerlo.nl

MODEFLITSEN
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
vAN 10.00 tot 17.00 uuR KRijGt u eeN PRevieW
vAN De NieuWste MoDe vAN GeRRy WeBeR.

Wij hebben de najaarscollectie 2011 van Gerry
Weber weer in huis! Professionele mannequins
showen u de nieuwste collectie.

MANNEQUIN
•

GRATIS stijlvolle ARMBAND*
•

CADEAU GeRRy WeBeR-KettiNG*
(bij besteding vanaf € 125,-)

SPOORSTRAAT 1
5865 AE TIENRAy
0478-691271

In een Smaaktour die ongeveer
twee uur duurt worden de klassen
langs groenten- en fruittelers geleid.
Daar krijgen ze rondleidingen en uitleg
over het groeien en bloeien van de

vruchten. Verder mogen ze voelen,
ruiken en proeven aan de groenten en
fruitsoorten.
Voor meer informatie of aanmeldingen neem contact op met Mooiland,

06 54 90 10 99 of mail naar
pieter@mooilandlimburg.nl of met
De Stal via 06 10 09 87 94 of via een
mail naar info@atelier-destal.nl
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Burendag
Norbertuswijk
Op 24 september is het zo ver. Op de landelijke Burendag gaat ook de
Norbertuswijk in Horst in een tweetal buurten in samenwerking met
buurtwerkgroepen een gezellige dag organiseren. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud en wijkbewoners worden van harte uitgenodigd.
Het landelijke Oranjefonds steunt
jaarlijks in tal van wijken en buurten
de organisatie van een landelijke
burendag. Daarmee wil het fonds een
steuntje in de rug geven aan de vele
vrijwilligers die met tal van grote en
kleine activiteiten voor buurtbewoners in de weer zijn, met als doel de
onderlinge verbondenheid te stimuleren en te helpen bevorderen.
De werkgroep van de buurt
Prinses Beatrixstraat heeft met inzet
van tal van buurtbewoners en ook
bewoners van Mensana afgelopen
jaar de renovatie van het park in
de straat ter hand genomen. Op
24 september wordt het vernieuwde
Beatrixpark officieel geopend. Vanaf
13.30 uur zijn er activiteiten voor jong
en oud zoals skaten, jeu de boules en

De landelijke Burendag wordt op zaterdag 24 september door nog meer buurten in Horst gevierd. Buurtschap de
Risselt besteedt hier in samenwerking met Dichterbij aandacht aan. Enerzijds gaan ze leuke activiteiten ondernemen en anderzijds wordt er gewerkt aan de leefbaarheid van de buurt.

een springkussen. Rond de klok van
15.00 uur zal ‘koningin Beatrix’ het
park officieel openen. Afgelopen jaar
is ook een werkgroep in de buurt in
samenwerking met de gemeente van
start gegaan om een plan te maken
voor een noodzakelijke renovatie
van het veelgebruikte trapveld bij
het Rubensplein en de Noordsingel.
Op 24 september wordt dan ook de
‘aftrap’ gegeven voor een grondige renovatie. Buurtbewoners en
gebruikers komen op die dag vanaf
10.30 uur op het trapveld samen om
allerlei snoei- en technisch werk aan
borders en omheining te verrichten.
Om 13.30 uur wordt de officiële aftrap
door wethouder Loes Wijnhoven
gegeven. Voor meer informatie zie
www.norbertuswijk.nl

Presentatie
Centrumplan Lottum
Werkgroep 4 van de dorpsraad van Lottum houdt op woensdag
28 september om 19.30 uur een presentatie over het voorlopig ontwerp
voor het centrumplan Lottum, in samenwerking met de gemeente Horst
aan de Maas.
De presentatie wordt gegeven
door de heer Mansvelt van adviesbureau Brouwers. De uitleg zal vooral

Burendag in de Risselt

gaan over de uitvoering en realisatie
van de bergbezinkbak onder het
Marktplein in Lottum.

Dichterbij en het buurtschap de
Risselt hebben als doel om ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking en overige wijkbewoners tot stand te brengen. Dit gebeurt
onder andere door het organiseren
van een huifkartocht, speciaal voor
de bewoners met een verstandelijke
beperking die niet mobiel zijn. In de
wijk worden mensen uitgenodigd om

hierbij te assisteren en deze mensen
op die dag persoonlijk te begeleiden.
De huifkar gaat twee ritten maken, die
rond 13.30 uur beginnen. Voor meer
informatie hiervoor, bel Nelke van der
Sterren, 077 398 55 02. Even verderop
in de Risselt is de buurt samen met
Dichterbij bezig om de tribune in
speeltuin De Boemerang veiliger en
onderhoudsvriendelijker te maken.

De tribune wordt, evenals de rest
van de speeltuin, intensief gebruikt.
Daardoor zijn de zijkanten vervallen en
dit gaat de buurt tijdens Burendag opknappen. Hiervoor krijgen ze financiële
steun van de gemeente, de houtleverancier en van het Oranjefonds. De koffie wordt verzorgd door de bewoners
van Dichterbij. Aanmelden om mee te
werken kan via bb-buurt@xs4all.nl

GULPENER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

Wijn van de maand:
S L I J T E R I J

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197

wij zijn op zoek naar een
vriendelijke, representatieve

VERKOOPSTER m/v
om ons enthousiaste, gezellige
verkoopteam te versterken
voor 38 uur per week
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met pasfoto naar:

Kerkstraat 14, 5961 GD Horst

Tel.: (077) 398 10 85

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

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Per 1 augustus 2011 NIEUW in Grubbenvorst

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

Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

vRIjDag
18 novEMBER

Spring KC Ark in beweging
Bij kindcentrum Ark in Horst wordt met thema’s in hun activiteitenprogramma gewerkt. Op dit
moment zijn ze bezig met het thema Sport en spel.
In het kader van het thema Sport en spel hebben ze een wandeldriedaagse gehouden met alle kinderen die
hun kinderdagverblijf bezoeken. Met leuke kroontjes op hebben ze in de buurt van het kindcentrum elke dag
een rondje gewandeld. De kinderen genoten van alle dingen om hen heen. Ook werden voor de gezelligheid
liedjes gezongen. Zowel de kinderen als leiding hebben volop genoten van de wandeldriedaagse.

Inwoners reageren positief
op Centrumplan Kronenberg
Op woensdag 14 september vond in Nieuw Kronenbergerhof in Kronenberg een informatieavond plaats over het
Centrumplan van Kronenberg. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst toonden de aanwezige inwoners zich positief
verrast met de gepresenteerde plannen.
Frank Schuurmans gaf als voorzitter van de werkgroep Centrumplan de
aftrap. Hij lichtte de activiteiten van de
werkgroep toe. Vervolgens presenteerde Mariëlle Kok de blauwdruk voor het
plan voor de verfraaiing van de dorpskern in Kronenberg. Het Centrumplan is
gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis
van het dorp en de stedenbouwkundige
inzichten van de architect van de kerk,
Hendrik Willem Valk. Mevrouw Kok had
evenals de werkgroep geconstateerd
dat het huidige centrum tamelijk rommelig was en een veelvoud aan onsamenhangende stukjes groen vertoonde.
Het motto van het vernieuwingsplan is
´opruimen en ruimte scheppen´.

Het plan omhelst in grote lijnen een
vergroot driehoekig kerkplein, een vergroot terras bij café Ummenthun en de
aanpak van de aangrenzende straten.
Er komt een eenheid aan klinkerbestrating passend bij de kerk en het café en
veel verwaarloosde groenelementen
worden opgeruimd. Na de presentatie
konden de aanwezigen reageren op de
plannen. Er werden onder meer vragen
gesteld over belemmeringen voor
vrachtauto’s en agrarisch verkeer, over
de visie van Mariëlle Kok om donkere
bomen aan de Peelstraat te vervangen
en de nieuwe plaats van de glascontainer. Ook de wateroverlast in de omgeving van de Peelstraat en mogelijke

oplossingen kwamen aan de orde. De
aanwezigen stelden bovendien vragen
over het toekomstig beheer van het
schoolplein en dorpsplein. De werkgroep gaat alle opmerkingen en enquêteformulieren onder de loep nemen.
Indien nodig wordt het plan aangepast.
De blauwdruk van het Centrumplan is
te bekijken in de Torrekoel en iedereen
kan opmerkingen kwijt op de aanwezige formulieren.
Eind september wordt het plan
voorlopig afgerond en door de
Dorpsraad vastgesteld. Op 20 oktober
wordt het in een openbare vergadering met het College van B&W in café
Ummenthun officïeel gepresenteerd.

ZaTERDag
19 novEMBER

flEsTIval 2011
DI-RECT * MIss MonTREal
HEIDERoosjEs * BZB
HanDsoME PoETs

MakEBElIEvE * kEnsIngTon
auDIofEEl * RanDoM
k i jk v o or me e r inf orm at ie op w w w. f l e s t i va l . c om

Kwart eeuw MA-run
Vorige week zaterdag trok een lange stoet van motoren met zijspan door de straten van Horst aan
de Maas.
De 25e editie van de Maria Auxiliatrix-run verliep volgens een vernieuwde en gewijzigde route. Tijdens de
middagstop in Venray voegde wethouder Birgit op de Laak zich bij motorrijders. Zij nam daarbij plaats
achterop een motor om vervolgens een gedeelte van de route, tot in Sevenum, mee te rijden. In een reactie
laat zij weten het een voorrecht te vinden om de MA-run van dichtbij meegemaakt te hebben. Verder prees de
wethouder het enthousiasme van alle deelnemers en vrijwilligers die deze jubileumeditie mogelijk maakten.
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Tienrayse Top Tien²
Op zondag 25 september is in het gezelligste café van Tienray de tweede editie van Tienrayse Top Tien² te
horen. Muziekliefhebbers van heinde en verre kunnen de sound van Klein Lourdes te ontdekken.
De afgelopen weken hebben
Tienraynaren een eigen top tien met
favoriete muziek opgesteld. Hieruit is

de Tienrayse Top Tien² samengesteld.
Vanaf 13.05 uur zijn de nummers van de
Tienrayse Top Tien² in café ‘t Pleintje te

horen en rond 21.53 uur wordt bekend
of Stairway to Heaven van Led Zeppelin
nog op nummer 1 staat.

Impuls voor landschap
Horst aan de Maas
Onder de noemer Boerenlandschap Verfraaid wordt er de komende drie jaar bijna 650.000 euro geïnvesteerd in
het landschap van de gemeente Horst aan de Maas. Hiermee wordt het buitengebied omgevormd tot een groene
etalage. Boerenlandschap Verfraaid geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid, ecologie, recreatieve
uitstraling en het historisch besef van Horst aan de Maas.

Het project Boerenlandschap
Verfraaid is een initiatief van
Stichting Horster Landschap, Stichting
Groengroep Sevenum en de gemeente
Horst aan de Maas. De financiering is in
handen van de Provincie, de gemeente
Horst aan de Maas en Stichting Horster
Landschap. In de uitvoering van het

project wordt samengewerkt met alle
groene organisaties in Horst aan Maas.
Het tijdstip van dit project past goed in
de aanpak van de gemeente om goed
voor de dag te komen bij twee miljoen
bezoekers van de Floriade in 2012.
De uitdaging voor de samenwerkende groene organisaties is om

in de aanloop naar de Floriade, maar
ook in de periode erna, in deze regio
arrangementen aan te bieden op het
gebied van food, natuur, landschap en
milieueducatie. Een groen en herkenbaar landschap en een duurzaam en
educatief decor zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Boerenlandschap
Verfraaid biedt de mogelijkheid voor
een optimale landschappelijke en
ecologische inpassing van bedrijfsontwikkelingen.
Eerder dit jaar is het startsein
gegeven voor het eerste deelproject:
Boerenlandschap Routestructuren.
Hierin is de verbetering en uitbreiding
van het wandel- en fietsnetwerk in
Horst aan de Maas opgenomen. Dit
nieuwe project vormt het groene decor
van Boerenlandschap Routestructuren.
Onderdeel van het project zijn
onder andere kleine buurtschappen en
erven, bloemrijke linten langs toeristische routes, toegankelijke educatieterreintjes en gewasveldjes met oude en
regionale teelten, actie Parel in het
Landschap, de opwaardering van cultuurhistorische elementen en het Project
Steenuil en de Afhang.
Onder leiding van
Landschapsbelangen Horst aan de
Maas worden de projecten uitgevoerd
door tientallen vrijwilligers van de
initiatiefnemende stichtingen, maar
ook door de gemeente, particulieren,
heemkunde- en imkerverenigingen,
IVN De Maasdorpen, natuur en landschapsorganisaties, dorpsraden, Bosgroep
Zuid-Nederland en land- en tuinbouwbedrijven.

Eenmalig in Horst

Jan Akkerman & band

5-11-2011

OPEN HUIS
24
EN
25
SEPT.
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Oplichtersfenomeen
spamtelefoon
De politie Horst waarschuwt voor spamberichten op de telefoon.
Wanneer iemand wordt gebeld en de melding ´oproep gemist´ krijgt van een
0088-nummer of een +447014515XXX-nummer kan het spam zijn. De kosten
bij terugbellen van een dergelijk telefoonnummer kunnen oplopen tot
25 euro.
In de afgelopen dagen hebben
diverse mensen te maken gekregen
met valse telefonische oproepen via
de mobiele telefoon. Er is dan gebeld
door een nummer dat begint met
0088 of +44..., waarbij de verbinding
meteen wordt verbroken. In het display
verschijnt dan de melding ´gemiste
oproep´. Wie terugbelt, blijkt een spamnummer te bellen waarvan het starttarief 3 euro is en waarbij de kosten zeer

Linders
Linders
Zaalverhuur

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns
lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

ostalgisch Restaurant N
-

de Peelparel
Bij 3 gangen diner..
uur bowlen ½ prijs.
www.peelparel.nl / 077-3986084

www.deriet.nl / 077-3982624 Profiteer van de acties!
Op alle rolluiken en zonwering en
garagedeuren een draadloze IO motor tegen
de prijs van een bedraden motor met gratis
handzender. Bovendien kunt u kiezen uit
vele kleuren zonder meerkosten. Tijdens de
open huisdagen verloten wij onder de
bezoekers meerderen IPads.
U bent van harte welkom!

RAMEN EN DEUREN

ZONWERING

ROLLUIKEN

WIN

VERANDA’S

IPADEEN
!

GARAGEDEUREN
N
ME ER DA

JA AR
NG
ER VA RI

Linnenstraat 10, Horst, 077 - 398 40 44
info@weeruzon.nl, www.weeruzon.nl
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur. Zat. 9.30 tot 13.00 uur.

snel oplopen tot 25 euro per gesprek.
De politie roept op geen telefoontjes te beantwoorden van nomadische nummers. Nomadische nummers worden zo genoemd omdat ze
zwevend zijn en niet te traceren tot
de gebruiker. Het fenomeen is bij de
providers bekend. De technische teams
van de providers zoeken naar een methode om dergelijke praktijken van het
netwerk te kunnen weren.

TE HUUR:

- Vinotheek -

de Peelparel

OP EEN ARTIKEL
NAAR
KEUZE
Zondag
Arrangemen
Knip deze bon uit
neem hem mee naar
onze dierenspeciaalzaak en profiteer.
De korting geldt tegen
nt &
inlevering van deze - Eveneme
bon voor één artikel
naar keuze uit het
gehele assortiment
m.u.v. voeding en
lopende acties.
Deze actie is geldig
van donderdag 22 september t/m woensdag
28 september 2011.
Max. 1 bon
per klant.

de Peelp

HAL 3300 m2
n Geïsoleerd
n Met laaddocks
n Eventueel te huur
met kantoorruimte
n Ideale ligging langs A73
in Horst
n Per direct beschikbaar

Reacties/info: 06 - 1311 3566

Faunaland van Grootel
Hoofdstraat 14a
5961 EZ Horst
Tel: 077-3970058
info@mijndierenspeciaalzaak.nl
www.mijndierenspeciaalzaak.nl
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15 VRAGEN aan Puck Rijs

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

Puck Rijs
17 jaar
Swolgen
Sport en Bewegingseducatie in Nijmegen

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Het eerste wat ik me als kind kan
herinneren is dat ik heel graag naar de
supermarkt ging. Ik bleef maar de hele
dag roepen: “mam Phicoop toe, mam
Phicoop toe.” Daar werden ze thuis wel
eens gek van, haha! Ik vond het altijd
leuk om overal naartoe te gaan en bij
de supermarkt kon je elke keer weer
iets nieuws ontdekken.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?

Dat is echt een moeilijke vraag! Ik heb
niet echt een groot leugen. Als je te
laat op school kwam had je wel van die
standaardleugentjes zoals het waaide
te hard of de band was lek. Ook als je
te laat thuis was van uitgaan vertelde
je altijd hetzelfde smoesje: mijn jas was
kwijt.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel willen dat ik kan vliegen.
Omdat op tijd komen voor mij af en toe
best lastig is en als je kunt vliegen kom
je overal gemakkelijk en snel.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
In de winter zou ik bergen en sneeuw
willen zien, dan kun je elke dag

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

lekker snowboarden. In de zomer wil
ik dan natuurlijk zon, zee en strand
zien.
Waarop ben je het meest trots?
Ik turn al zes jaar en vind het best knap
van mezelf dat ik derde ben geworden
op de clubkampioenschappen. Ik moest
tegen allemaal meiden die hoger
turnen en veel meer ervaring en les
hebben gehad dan ik.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Make you feel my love van Adele.
Ik vind de liedjes van Adele erg mooi
omdat ze bijna altijd over haar eigen
leven gaan.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Haha, dan zou ik eerst de hele morgen
in bed blijven liggen. Dan natuurlijk
binnen één minuut klaar zijn met mijn
haar. ’s Avonds veel en zonder manieren eten en dan zou ik uitgaan en bier
drinken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
De trend die ik vroeger heel cool vond
was naveltruitjes dragen. Als klein
meisje vond ik dat helemaal geweldig.
Nu doet echt niemand dat meer.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Amerika! Ik wil heel graag nog een
keer naar Amerika. Het lijkt me echt
leuk om in New York rond te wandelen
en aan de kust bij Miami Beach te
liggen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
In de zomervakantie ben ik met een
vriendin een maand naar Frankrijk
gegaan om daar op een camping te
werken. Dit was echt superleuk. We
knutselden, speelden, zwommen en
bakten koekjes met de kinderen. Ik had
geen leukere zomervakantie kunnen
hebben.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Hart van Horst natuurlijk. Heerlijk
pizza margarita met extra veel
cocktailsaus.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn angst voor kippen, haha. Ik ben
echt bang voor kippen sinds ik door
een haan achterna ben gezeten. Best
lastig om hier bang voor te zijn als je
in Frankrijk op een camping zit waar
je vaak tussen de kippen door moet
wandelen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag is om 8 uur opstaan
en ontbijten, dan snowboardspullen
pakken en de hele dag snowboarden.
Rond een uur of vier gaan we dan
après-skiën.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou niet zo snel een tatoeage nemen.
Maar ik vind een klein sterretje aan de
binnenkant van je arm met het as van
iemand anders erin wel erg mooi.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Een beetje standaard, maar ik zou wel
willen weten hoe mijn leven er over
twintig jaar uitziet. Ik wil wel weten
wat er nog allemaal komt. Oja! En ik
zou misschien ook wel vragen waar
mijn voetbalsokken liggen. Die heb ik
zo nodig en dan hoef ik ze niet meer te
zoeken.

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

VENRAY - HORST

BEN jE AL 16,5 jAAr?
Sla dan je brommerrijbewijs
over en start gelijk
met lessen voor je

AuTOrijBEWijS!
Voor meer info
0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

koopzondag
25 september
“De Schoester”

schoenmode
Het juiste adres voor je nieuwe schoenen

Steenstraat 14
5961 EV Horst
Tel: 077 3970131

Mies
Column
Formule
1-coureur
Afgelopen weekend had ik
de eer taxichauffeur te mogen
spelen op een feestje in het
dorp. Van elf tot half drie moest
ik paraat staan, met taxipet en
al (ja echt waar, mijn gestijlde
haren moesten er toch echt aan
geloven en hadden binnen de
kortste keren een erg
charmante ’bobbel’ door die
pet, erg fijn). Om goed
voorbereid te zijn had ik van te
voren een oefenroute
uitgestippeld kriskras door
Horst aan de Maas en
omstreken. Zo wist ik precies
waar welk hotel en Bed &
Breakfast te vinden was en
kwam ik erg ervaren over.
Toen ik ’s nachts in bed de
avond nog eens voor mezelf
doornam, begon ik er toch aan te
twijfelen of deze ervaren houding
wel duidelijk was geworden. Ik
herinnerde me dat ik een man
achterin mijn taxi-auto zichzelf
zachtjes hoorde afvragen of ik
nog niet voor een formule 1-team
gevraagd was. Oei. Was dit nou
heel positief of juist negatief
bedoeld? Misschien lag het ook
wel aan een iets te hoog
alcoholpromille in zijn bloed? Zou
toch kunnen..? Ik was toch zeker
van mijn zaak dat ik netjes en
best rustig had gereden. Oké, ik
geef toe dat ik af en toe best een
kleine scheurpiloot ben, maar ik
had me heel goed voorgenomen
dat ik nu erg kalm zou rijden. Stel
je toch voor dat ik de auto voor
mijn feestgasten te veel laat
slingeren en dat dit
schommelgevoel in combinatie
met de alcoholbuikjes mis gaat.
Als het wel een serieuze en
gemeende opmerking zou zijn,
dan zou het toch ook goed
kunnen dat deze meneer mij juist
helemaal top vond rijden?
Misschien kwam ik wel zo
ervaren over dat hij bij zichzelf
dacht: goh, die meid kan pas
rijden. Net een echte coureur! Dat
zou heel goed eens kunnen. Al
kan ik me daar eerlijk gezegd
niet echt iets bij voorstellen,
maar goed.
Misschien is de combinatie
taxichauffeur en ik ook niet zo’n
goede ’formule’.
Mies
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Ondernemers maken onderwijs
sterker en interessanter
De samenwerking tussen de opleiding Melkveehouderij niveau 3 en 4 van het Citaverde College in Horst en
gespecialiseerd melkveebedrijf Hoeve Rosa uit Sevenum is op 13 september bezegeld door Margo Huisman, adjunctdirecteur MBO Citaverde en Fons Kersten, eigenaar van Hoeve Rosa.

Open huis Weer U Zon
Weer U Zon, specialist in aluminium
en kunststof ramen, deuren, rolluiken,
veranda’s en zonwering zet op zaterdag
24 en zondag 25 september haar
deuren open. Geïnteresseerden kunnen
beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur
terecht in de showroom en profiteren
van verschillende acties en kortingen.

Het bedrijf verloot onder de aanwezige
bezoekers een aantal ipads. Kom
langs en vraag naar de voorwaarden.
Bezoekers kunnen ook terecht voor
demonstraties voor het besturen van
onder andere rolluiken en zonweringen
via internet. Weer U Zon is gevestigd
aan de Linnenstraat 10 in Horst.

Ofﬁciële opening
Kaldenbroeck
Kaldenbroeck is de locatie tussen Grubbenvorst en Lottum. In het monumentale kasteeltje bevindt zich een sfeervol gastenhuis met verblijfsmogelijkheid voor 13 personen. De officiële opening van het Huys is op zaterdag 24
september. De open dag begint om 12.00 uur.

Citaverde heeft een programma
ontwikkeld, waarbij ondernemers uit
de regio meepraten over inhoud van de
onderwijsprogramma’s en betrokken
blijven bij de uitvoering. De leerlingen
krijgen op school theoretische kennis
en krijgen via externe deskundigen

praktijkinstructie. Hierdoor zien de
leerlingen direct hoe de kennis wordt
toegepast in de bedrijfssituatie. Deze
praktijkkennis gebruiken de leerlingen
in hun stage-activiteiten waar zij ook
beoordeeld worden. Deze samenwerking draagt bij aan meer toegepaste ken-

In de aangrenzende oude schaapskooi is onder andere een Ayurvedisch
behandelcentrum gevestigd, waar naast
verschillende therapieën, wellnessmassages en yoga tal van activiteiten
mogelijk zijn. Direct aan de wei, in alle
rust ligt een ‘gezond’ theeterras met
een biologische moestuin. Kaldenbroeck
met zijn schitterende natuur, tuin en
terras staat open voor iedereen, om
nis en vaardigheden op het moment dat te ontmoeten, te ontdekken maar
de leerlingen de arbeidsmarkt betreden. vooral om ervan te genieten. Het
Hoeve Rosa is een gespecialiseerd
centrum kent straks een eigen agenda,
melkveebedrijf met 180 melkkoeien
met (inter)nationale sprekers op het
en 120 stuks jongvee. Het bedrijf is
gebied van gezondheid, maar ook
ingericht op het verzorgen van praktijk- met muziek, kunst en design exposionderwijs voor de melkveehouderij.
ties. Voor initiatiefneemster Marlies

Stoot is Kaldenbroeck de realisatie van
een diepe wens, die ontstond na een
jarenlange, intense betrokkenheid bij
het ziekteproces van haar levenspartner
Nol Peters. De herkenning achteraf dat
als je ernstig ziek wordt, je niet alleen
je gezondheid maar ook een stuk van
‘wie je bent’ verliest, gaf het inzicht tot
de behoefte aan een alternatief traject.
Hierin is tijd en aandacht voor je bestaan en je fysieke en mentale gezondheid en worden handvaten geboden op
het gebied van voeding en ontspanning
en waar je de motivatie vindt om nooit
op te geven en te kiezen voor het leven.
Voor meer informatie bel 077 760 00 36
of kijk op www.kaldenbroeck.nl

Zaterdag 24 september

ZONDAG 25 september

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

DROOMOCCASIONSHOW
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L. van den Hombergh

Maaspoort Venlo

AutoArena

AutoArena

Ford Ka 1.2 Cool&Sound, 2011,
div. kleuren. 0 km, centrale deurvergrendeling, elektrische ramen
en spiegels, radio/CD speler, geen
levertijd, speciale actie.
Nieuwprijs € 10.800,-

Peugeot 206 1.4 x-Line, 2006,
107.038 km, gris fer metallic,
airconditioning, centrale deurvergrendeling, elektrische ramen voor,
sportstoelen, 6 maanden garantie.
Nieuwprijs € 18.700,-

VW Polo 1.2 Easyline, 2011, 0
km, div. kleuren, centrale deurvergrendeling, elektrische ramen voor,
ESP, ABS, ASR, 3 hoofdsteunen
achter. Tijdelijke actie.
Nieuwprijs € 12.490,-

Audi A1 Attraction Pro Line Business,1.2 Tfsi 86 pk, 2011, 7.279
km, misanorood parelmoer, airco,
cruise control, navigatie, telefoonvoorbereiding.
Nieuwprijs € 23.500,-

NU € 9.150,-

NU € 7.848,-

NU € 10.990,-

NU € 18.950,-

ro

www.d
L. van den Hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl

Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 20
www.maaspoort.peugeot.nl

AutoArena | Volkswagen
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

ow.nl

sionsh
omocca

AutoArena | Skoda - SEAT
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. * Tegen inlevering van uw naw-gegevens ontvangt u 1 ticket per adres, geldig t/m 16 oktober 2011.

Vrijdag 23 september
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GRONDONTSMETTEN

MET

G.P.S

Grondontsmetten met spitmachine
Goede inwerking en verdeling
variabel 25 tot 40 cm werkdiepte.
Timmermans Agri service bv
Tel. 077-4641999
www.TimmermansAgriService.nl

Crist Coppens
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25 september Horst

Starters
in de regio

Rode Loper
Koopzondag

`t Westerhofje

De herfst is begonnen en dat betekent dat de wintermode in beeld
komt. Om het publiek kennis te laten maken met de trends van deze winter
organiseert een aantal winkeliers in het centrum
01van Horst een Rode
Lopershow. Op zondag 25 september wordt een
200 meter lange rode loper
10
uitgerold. Aan de doorlopende modeshow werken tientallen modellen,
stylisten en visagisten mee. De shows starten om 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
Alle shows komen op het Wilhelminaplein samen.

Activiteiten
Horeca zoals horeca behoort te
zijn, Gastvrij met een grote G!

WEEKENDAANBIEDING:

Doelgroep
Eenieder die van lekker eten en
drinken kan genieten in een
sfeervolle ambiance van een
oude markante boerenhoeve of
op het prachtige terras in het
mooie centrum van Swolgen.

Shoarma pakket € 5,50
Verstand van lekker eten!
www.coppens.keurslager.nl

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Onderscheidend vermogen
’t Westerhofje is een restaurant
waar de streekproducten prominent aanwezig zijn. Deze
worden gecombineerd met
perfect Gastheerschap,een
sfeervol terras met lunchkaart
en borrelgarnituren, betaalbare
open kwaliteitswijnen en
speciaalbieren en een à la carte
drie-gangenmenu.
’t Westerhofje wil laten zien dat
”Gaan wij uit eten of gaan wij
uit” zeer betaalbaar kan zijn.

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

`t Westerhofje
Jan Westerbeek
Mgr. Aertsstraat 3a
Swolgen
0478 69 25 73
admin@westerhofje.nl
www.westerhofje.nl
Restaurants
16-08-2011

cultuur 01

Hachee pakket € 5,95

077 398 37 94

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

www.proteion.nl

Naast de modeshow wordt op
koopzondag 25 september een
biershow georganiseerd. De lekkerste
speciaalbieren worden gepresenteerd
en op originele wijze van commentaar
voorzien.

De Rode Loper koopzondag begint
op 25 september om 12.00 uur en
duurt tot 17.00 uur. Entree en parkeren
zijn gratis. Alle horecagelegenheden
en terrassen tijdens de Rode Loper
koopzondag geopend.

A d ve r to r i a l

Een waardig afscheid
verdient een goed huis
Afscheid nemen. Dat doen we allemaal, elke dag. Op veel momenten en op veel manieren. Maar als iemand
overlijdt, wordt het afscheid heel bijzonder. Dan vraagt het afscheid, ondanks het verdriet dat overheerst,
aandacht en tijd. Laat bij uw verdriet onze zorg een troost zijn. Vanaf maandag 26 september 2011 zal
Uitvaarthuis Theo Arts worden geopend!
Uitvaarthuis Theo Arts biedt vele
verschillende mogelijkheden in een
huiselijke omgeving. Zo beschikken
wij over een ruime aula, waar u een
uitvaartdienst of een avondwake kunt
houden. Wij passen ons hierin aan
aan de tijdstippen die u prettig vindt.
De mensen die u uitnodigt, komen
samen in onze ruime ontvangsthal.
Hier bestaat de mogelijkheid om
schriftelijk of persoonlijk te condoleren. Hier staan enkele tafels en stoelen, zodat uw gasten op een prettige
manier kunnen wachten tot de dienst
gaat beginnen.
Na de dienst kunt u uw gasten een
aantal consumpties aanbieden.
Hiertoe hebben wij enkele menu’s
samengesteld met een ervaren
cateraar.
Verder hebben wij een ruime kamer
om uw dierbare te bezoeken. Hier-

voor dient wel een afspraak gemaakt
te worden. Indien u wilt, kunnen
wij bij deze bezoeken koffie en thee
schenken.
Ook hebben wij de beschikking over
twee sfeervolle 24 uurshuiskamers,
waarvan u de sleutel krijgt en waar u
dag en nacht bij uw dierbare terecht
kunt. Het is eigenlijk een thuisopbaring, maar dan niet thuis. In het
keukentje bij deze kamers staat een
koffieautomaat, waar u zoveel koffie
en thee kunt pakken als u wilt.
Tenslotte beschikken wij over een grote
verzorgingskamer, waar wij uw dierbare kunnen verzorgen en aankleden.
Als u wilt, kunt u hier natuurlijk zelf
mee helpen.
Vanaf maandag 26 september zal het
Uitvaartcentrum Horst in verpleeghuis
Elzenhorst gesloten zijn. Vanaf deze
datum kan hier niet meer worden

opgebaard. Vanaf deze datum kunnen mensen uit de gemeente Horst
aan de Maas terecht bij Uitvaarthuis
Theo Arts aan de Nijverheidsstraat 4
in Horst. Op zaterdag 15 oktober en
zondag 16 oktober zullen wij twee
open dagen houden waar iedereen
welkom is om zelf ons uitvaarthuis te
bekijken.

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4
5961 PJ Horst
Tel. 077 - 398 70 99
www.theoarts.com
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Kunst doet leven
Vroeger maakte hij van papier allerlei figuren. Sinds hij in 2008 afstudeerde aan de St. Joost kunstacademie,
maakt hij digitale karakters. Bas Hesen uit Hegelsom heeft meegewerkt aan animaties voor het Klokhuis en een
Bol.com-reclame en won in 2009 de Newton’s 3rd win Dioraphte Student Award tijdens het Cinedansfestival.

Over die prijs zegt Bas meteen
lachend: “Ik kan zelf niet dansen, maar
zo dus wel op een andere manier
met dans bezig zijn. Beweging is heel
belangrijk in animatie.” Het afgelopen
jaar was Bas druk in de weer met
zijn eerste compleet eigen project,
wat hij dankzij een subsidie kan

proberen te verwezenlijken. “Meestal
begin ik met schetsen, maar soms
ook juist andersom. Dan volgt een
3D-model, dan een skelet. En als het
figuur eenmaal een skelet heeft en
kan bewegen kan de animator ermee
beginnen”, legt Bas het proces in grote
lijnen uit.

Hoe lang je over een animatie
doet, kan hij niet zeggen. “Een stageopdracht, een filmpje van drie
minuten over Sinterklaas, was in vier
weken klaar, maar dat was redelijk
simpel. Ik heb ook meegewerkt aan
een filmpje van acht minuten waar
iemand al zeven jaar mee bezig was”,

legt Bas uit. Er gaat een hele wereld
schuil achter de ogenschijnlijk simpele
bewegingen die de figuurtjes op tv en
in reclames maken.
Bas vertelt over zijn opleiding
en hoe hij bij animatie is gekomen.
“Een van de eerste vragen die ze in
mijn opleiding stelden was ‘Waarom
wil je dat animeren?’ De meeste dingen kunnen ook gefilmd worden. Die
vraag bleef me wel echt bij.” In het
eerste jaar van zijn opleiding leerde
Bas nog een wijze les. “Het moeilijkste aan kunst is bekijken wat je nu
eigenlijk gemaakt hebt. Ik heb geleerd
eerlijk te zijn naar mezelf, wat ik maak
en hoe het overkomt. Die stap is de
beste die je kunt leren.”
“Ik ben met mijn eigen project
erg bezig met beweging en karakter. Maar dat is nog heel theoretisch
en misschien te vaag. Het ligt op
het puntje van m’n tong, ik werk er
nog aan, maar kan ’t nog niet echt
pakken”, verwoordt Bas zijn kunstenaarskant. Maar hij maakt ook graag
animaties in opdracht. “Ik heb bijvoor-

Praedé kappers
eerste kapsalon met
Myorder
Praedé kappers uit Horst werkt zonder afspraak. Klanten die toch een
afspraak willen maken kunnen dit voortaan via Myorder regelen. Praedé
is hiermee de eerste kapsalon in Nederland die deze service aanbiedt.

www.rabobank.nl/maashorst

Met de gratis MyOrder-app
op de smartphone kan de klant
een afspraak maken en meteen
betalen. Na het aanvragen van een
knip- of een wellnessbehandeling
krijgt de klant een reactie over

PRAEDÉ KAPPERS INTRODUCEERT:

betalen
met je
mobiel!

Vrijdag 23 SEpT
WEEkEnd kick OFF
ZaTErdag 24 SEpT
jUpiLEr pUB QUiZZ
aanmELdEn Via
BLOk10hOrST@LiVE.nL

ZaTErdag 1 OkT
LiVE On STagE

SparrOW FaLLS
kiLL FErELLi
cOncUBinE
ZaTErdag 8 OkT
LiVE On STagE

jiLTEd gEnEraTiOn
prOdigY TriBUTE Uk
sms ‘MyOrder’ naar 3669

My
www.praede.com

beeld een logo in werking gezet en
een mascotte ontworpen.”
Na zijn opleiding kreeg hij een
subsidie toegewezen voor zijn project,
een verhaal over leven dat ontstaat.
“Als dat klaar is, dan heb ik letterlijk
en figuurlijk geanimeerd. Dan kan ik
mezelf pas echt animator noemen”,
kijkt hij vooruit. Op het moment is
Bas bezig met een aanvraag bij het
Filmfonds. “Het is makkelijker met
regisseur, als iemand zegt wat goed is
of niet. Nu moet ik mezelf corrigeren”,
zegt de kunstenaar.
In de toekomst wil Bas graag
een eigen studio. “Het is altijd een
spanningsveld tussen commercieel
of onafhankelijk. Ik wil me in de toekomst gaan verdiepen in het productieproces. Ik zie een rol als regisseur
het beste zitten. Anderen aansturen en
inspireren. Zelf analyseren en feedback
geven, zoals de leraren in mijn eerste
jaar ook deden. Proberen iemand te
helpen beter werk te leveren.”
Voor meer informatie zie
www.bashesen.nl

Order

www.myorder.nl

niEUW
* daghapmEnU E 19,50
* VErraSSingSmEnU
4 gangEn E 28,50
* VErniEUWdE LUnchEn dinErkaarT
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

de beschikbaarheid. De lancering
van MyOrder vindt plaats vrijdag
30 september. Een promotieteam
geeft op die dag Myorder prepaidkaarten weg en helpt de app
installeren.

DE NIEUWE COLLECTIE
DE
NIEUWE
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DE
COLLECTIE
DENIEUWE
NIEUWE
COLLECTIE
IS BINNEN!
IS
BINNEN!
SHABBIES
- UNISA
- TONY MORA - SENDRA IS
BINNEN!
IS
BINNEN!
PAUL
- GREEN- -UNISA
BLACK-STONE
- NALINI
- LE PEPÉ
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- TONY MORA
- SENDRA
- -
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A.S. KOOPZONDAG
A.S.
KOOPZONDAG
Past. KOOPZONDAG
Vullinghsplein 12 | Sevenum
A.S.

A.S.
KOOPZONDAG
Past.deVullinghsplein
12 |Jansen-Noy)
Sevenum
(Aan
achterzijde
naast
(Aan de
achterzijde naast
Past.
Vullinghsplein
12 Jansen-Noy)
| Sevenum
Tel. 077-4678065 | WWW.JOSESCHOENEN.NL

Vullinghsplein
12 | Sevenum
Tel. Past.
077-4678065
| WWW.JOSESCHOENEN.NL
(Aan
de achterzijde
naast
Jansen-Noy)

(Aan de achterzijde
naast Jansen-Noy)
Tel. 077-4678065
| WWW.JOSESCHOENEN.NL
Tel. 077-4678065 | WWW.JOSESCHOENEN.NL
AUTOBEDRIJF

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
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Foto ID Horst gaat
verhuizen
Speciaalzaak Foto ID in Horst gaat
binnenkort verhuizen. Gedurende de
verhuizing kunnen klanten voor bestellingen van familiedrukwerk terecht
bij Kempen Communicatie aan de
Handelstraat 17 in Horst. Voor foto-apparatuur, accessoires en fotoreportages
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50 jaar bij Haegens & Martens
Jan Craenmehr begon op 21 augustus dit jaar precies 50 jaar geleden als jochie van 14 jaar bij Haegens &
Martens. Hij werd vorige week bedankt door het bedrijf én door de burgemeester.

kunnen klanten terecht bij het filiaal
van Foto ID in Panningen. Het adres is
Markt 134 Panningen, telefoonnummer
077 323 07 95. Foto ID Horst gaat zich
begin oktober vestigen in het pand aan
de Veemarkt 7A in Horst (tot en met 25
september TerugBlik).

InnoVista Accountants en Adviseurs uit Horst is stersponsor
geworden van Museum de Kantfabriek. Op woensdag 14 september
vond in de Kantfabriek de ondertekening plaats van de sponsorovereenkomst. Albert Cortenbach tekende namens InnoVista en Henk
Cuppen namens de Kantfabriek.

Zijn eerste werk kreeg Jan van
Martens Giel: schroefjes in de kast van
zijn kantoor draaien. Vijftig jaar later
heeft hij bij de firma Martens drie
generaties meegemaakt.
In zijn carrière heeft Jan vele
Horster gebouwen zien ontstaan,
zoals de verpleegstersflat, het zie-

kenhuis in Horst, de bejaardenflat,
de Norbertuskerk, het gemeentehuis,
cultureel Centrum ’t Gasthoes en
Sporthal de Berkel. Eind jaren zeventig
werd hij werkzaam op de nertsenfarm.
De firma had op dat moment één farm
en daar was veel timmerwerk. Jan
werd timmerman in combinatie met

Haal de toekomst in huis
Download nu al films in enkele minuten
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kun je nu al supersnel up- en downloaden
op meerdere computers tegelijk. En je bent klaar voor de onbegrensde mogelijkheden van de toekomst.
Bijvoorbeeld real time verbinding in HD-kwaliteit met de rest van de wereld. Schrijf je nu in en zorg dat heel
Horst aan de Maas glasvezel krijgt.*

AD 10974/09-11 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

nertsenfokker. In 2006 is Jan voor zijn
werk verschillende malen naar Polen
geweest, zelfs tot bijna de Russische
grens. Momenteel is hij werkzaam in
Ven-Zelderheide. Ook daar wordt flink
aan de weg getimmerd met het bouwen van een gloednieuwe farm. Of dit
zijn laatste project is valt nog te bezien.

en zo 15
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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.

Helen Vlot
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Melderslo woont Helen Vlot. Zij is 41 jaar oud en woont samen met
Bas Kersten die 40 jaar is. Samen hebben ze dochtertje Sanne, die in
december 3 jaar oud wordt. Helen is geboren en getogen in Horst en
woont inmiddels vijf jaar in Melderslo. Zij wordt deze week Geplukt.

de natuur is er overweldigend. We
hebben watervallen, marktjes en
kastelen bezocht. Frankrijk is een
prachtig land maar de mensen zijn
enigszins afstandelijk. Ze kunnen zich
niet zo goed aanpassen en blijven
stug Frans praten. Volgend jaar gaan
we gewoon weer naar Italië, daar zijn
de mensen gezelliger en gastvrijer”,
aldus Vlot. We mogen haar dan ook
altijd midden in de nacht wakker
maken voor een leuk vakantiereisje.

Van alle markten
thuis

In de vrije avonduren kijkt
Helen graag naar NCIS, Spoorloos,
waargebeurde verhalen of Idols.
Programma’s met spanning en muziek
zijn bij haar favoriet. Ze kijkt zeker
niet naar schaatsen of wielrennen
dat zijn volgens haar saaie sporten.
Helen gaat ook graag stappen, zeker
als er iets te doen is in Melderslo of
Horst. “En natuurlijk lekker uit eten
en iets drinken op een terras. Ik heb
Bas met uitgaan ontmoet, tijdens een
Boemelweekend”, lacht ze met kleine
pretoogjes.
Helen Vlot is gek op haar Bas en
Melderslo mag wat haar betreft
blijven zoals het nu is met het Vlasven kleine Sanne. Ze ziet de geboorte
als mooiste plek van het dorp. Binnen van haar dochter dan ook als mooiste
moment dat haar en haar vriend is
de gemeente is dat volgens haar de
overkomen. Een zorgzame moeder
omgeving van de Kasteelse Bossen in
die zich serieus zorgen maakte nadat
Horst. Over mooie plekjes gesproken,
Sanne begin dit jaar ziek werd. Ze had
Italië is haar favoriete vakantieland.
De afgelopen zomervakantie is ze naar oorontsteking aan beide oortjes en
longontsteking. “Je kunt dan zo weinig
Frankrijk geweest maar dat beviel
doen. Ik wilde zo graag de pijn van
ietsjes minder. “We zijn met onze
haar overnemen maar dat ging niet”,
caravan naar het meer van Annecy
besluit de Melderslose het interview.
geweest. Een mooie omgeving,

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.

Fransen zijn stugge
mensen

Citroenbavarois
Benodigdheden:
6 blaadjes gelatine
3 eieren
50 gram suiker
1,5 dl citroensap
(het sap van 2 à 3 citroenen)
1/8 liter slagroom
Bereiding:
• Week de gelatine in ruim koud
water totdat de blaadjes zacht zijn;
• splits intussen de eieren;
• klop de eidooiers met 2 eetlepels
suiker met een mixer dik en
romig;
• zet de kom met het dooiermengsel op een pan met heet water op
laag vuur en meng het citroensap
door de massa;
• klop dit circa 3 minuten totdat de
massa glad en gebonden is;
• haal dan de kom van het waterbad;
• roer de uitgeknepen gelatineblaadjes door het eidooiermengsel
en laat het mengsel afkoelen
onder regelmatig roeren;
• klop ondertussen de room stijf tot
yoghurtdikte;
• klop in een andere kom de
eiwitten stijf met de rest van de
suiker;
• spatel de room door het afgekoelde eidooiermengsel en daarna de
eiwitten;
• spatel dan het geheel luchtig door
elkaar;
• spoel een puddingvorm met koud
water en vul met het mengsel;
• laat de bavarois 2 à 3 uur
opstijven.

zegt ze glimlachend. Helen is al
vanaf haar negentiende werkzaam
op administratief gebied en is
een echte regelneef. Ze doet
secretaressewerkzaamheden,
loonadministratie, is telefoniste en
doet alles wat met boekhouden te
maken heeft.
In haar vrije tijd is Helen
regelmatig te vinden bij een wellness
centre in Horst. Om haar fysieke
conditie op peil te houden fietst ze
elke maandag en op donderdag staat
dansen op haar fitnessprogramma. In
het weekend rent ze ook geregeld een
half uurtje. De Melderslose is van veel
markten thuis. Helen: “Tot vorig jaar
was ik lid van de motorclub MC Matou
in Sevenum. Hier ben ik ongeveer tien
jaar lid van geweest en heb ik een
geweldige tijd gehad. Het motorrijden
staat nu op een laag pitje. Ik wil meer
tijd doorbrengen met ons dochtertje
en mijn vriend”, zegt ze. Heel af en
toe maakt ze nog een tochtje op de
motor.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Heideroosjes stoppen
Helen is werkzaam als financieel
administratief medewerkster op een
kantorencentrum in Grubbenvorst
en dat bevalt haar prima. “Ik
werk in een klein team van drie
personen, drie dagen per week”,

Volgens Helen is het prima
wonen in Melderslo, een rustig
dorp waar iedereen elkaar groet.
Ze voelt er zich helemaal thuis
en haar familie, vrienden en
kennissen wonen in de buurt.

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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Rowwen Hèze speulde op de hei…
de Roosjes stoppe d’r inaens mei.
Vur stoere klanke,
Wil Rix bedanke,
Di Horster meziek, da’s pas en grei!

Aardbeien taartje
Bosbessen taartje
'n Tongstrelend afscheid van
'n natte zomer

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Derix
Kerkstraat 14, tel. 077-3981085, HORST
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vroeger op stap met vrije sluitingstijden
Afgelopen week hebben we de Algemene Plaatselijke Verordening
vastgesteld. Dit is een document met heel veel regels waar we ons aan
dienen te houden binnen de gemeente. Wat ons betreft is het prima dat er
heel wat regels geschrapt zijn in het kader van de deregulering. Mensen,
organisaties, verenigingen en instellingen zijn gewend aan regels. Maar
zijn al deze regels daadwerkelijk nodig? Zijn mensen niet prima in staat
om hun eigen verantwoordelijkheden te nemen? Zich samen oppakken om
dingen te organiseren en regelen? Daar waar nodig kan de gemeente
ondersteunen en faciliteren.
Wat betreft sluitingstijden van
horeca en sozen zouden we het liefste
de sluitingstijd vrijgeven. Dan kunnen
de ondernemers en de jongeren in de
sozen zelf hun verantwoordelijkheid
nemen en op dit gebied regels
maken, iets wat wij hen prima toevertrouwen. De horeca heeft reeds een
vrije sluitingstijd en de ondernemers
hebben samen afspraken gemaakt. In
onze ogen zijn de jongvolwassenen
die de sozen beheren en besturen
hier ook prima toe in staat en kunnen

zij zich prima samen oppakken met de
horeca om dingen te regelen.
Voor nu lijkt dit echter nog een
brug te ver. De sozen hebben in een
gezamenlijke brief aangegeven te
pleiten voor een sluitingstijd van 03.00
uur in het weekend, en 01.00 uur door
de week. Zij pleiten daarmee niet voor
een vrije sluitingstijd, maar vragen
nog voor regels. Essentie hoopt dat dit
een nóg niet betekent zodat we op
den duur de sluitingstijden vrij kunnen
geven en de sozen dit zelf, in overleg

met de horeca, kunnen regelen.
Voor de helderheid: een vrije sluitingstijd betekent niet geen sluitingstijd!
Daarom hebben we het college ook
opgeroepen om in regionaal verband te

pleiten voor een discussie over ‘vroeg
op stap gaan’. De tendens is nu dat jongeren steeds later op stap gaan, waarbij in onze ogen niemand is gebaat.
Dat is natuurlijk niet van vandaag op

morgen anders, maar goed voorbeeld
doet uiteindelijk volgen!
Bianca van den Berg,
Essentie
Voor informatie: www.kiesessentie.nl

01.00 uur wordt gehanteerd. In de Raad
is het amendement dat hierover werd
ingediend, gesteund en uiteindelijk
aangenomen.
De discussie hierover was voor het
CDA een reden om de sluitingstijden
in een breder verband aan de orde te
stellen. De trend van het steeds later
op stap gaan baart het CDA zorgen.
De signalen die we hierover opvangen
vanuit de maatschappij, bevestigen ons
daarin. Uiteraard kunnen we hier als
Horst aan de Maas weinig mee, als we
dit alleen aanpakken. We zouden oneerlijke concurrentie veroorzaken voor

onze horecaondernemers en dat is
iets wat we niet willen. Wij pleiten er
dan ook voor dat het college samen
met de horeca en omliggende gemeentes een algemeen sluitingsuur
bespreekbaar maakt. Ook de gezamenlijke sozen geven aan dat dit kan
bijdragen tot het keren van die trend.
In bijvoorbeeld Friesland is dit al met
succes uitgevoerd. Het CDA is blij dat
dit initiatief door andere partijen gesteund wordt en dat het college hier
actief mee aan de slag gaat.
Namens de CDA-fractie,
Annemie Craenmehr

Sluitingstijden
Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er uitgebreid gesproken over
de sluitingstijden. Allereerst werd gesproken over sluitingstijden van
jeugdaccommodaties en verenigingsgebouwen. Daarnaast heeft het CDA
het initiatief genomen om het college op te roepen om de sluitingstijden
regionaal aan de orde te stellen, met als doel om jongeren eerder op stap
te laten gaan.
Wat betreft de sluitingstijden
van jeugdaccommodaties en
verenigingsgebouwen was het
voorstel om deze op 02.00 uur
te zetten. De CDA-fractie heeft
daar vraagtekens bijgezet, mede
naar aanleiding van de brief van
de gezamenlijke sozen Horst aan

de Maas. Zij wensen namelijk een
uitbreiding van het sluitingsuur naar
03.00 uur. De meeste sozen hebben
tenminste twee keer per maand een
activiteit. Indien men hierbij moet
sluiten om 02.00 uur, zien zij hun
bezoekers met lede ogen vertrekken
naar de plaatselijke horeca. Hierdoor

SAASEN RISICO
MANAGEMENT

BHV cursussen

Preventie
Advisering op ARBO
Begeleiding zieken
Risico inventarisatie
Medische keuringen
Spreekuren
SAASEN FACILITEITEN
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lopen zij inkomsten mis. Daarbij
nemen wij zeker in acht dat het
geen doelstelling van een soos is om
drankomzet te genereren. Maar eerlijk
is eerlijk: een activiteit organiseren
voor 02.00 uur is niet rendabel.
Het CDA heeft er voor gepleit om
het sluitingsuur voor de sozen uit
te breiden naar 03.00 uur voor de
vrijdagen en de zaterdagen en voor
de andere dagen een sluitingsuur
van 01.00 uur te hanteren. Voor
de overige jeugdaccommodaties
en verenigingsgebouwen werd
voorgesteld dat een sluitingstijd van

Nu BHV avondcursussen in o.a. Panningen,
Helden, Meijel, Kessel, Horst en Sevenum.

BHV opleiding
3, 10, 17 en 24 november
BHV herhaling
3 en 10 november

Zondag 25 september

Schrijf nu in via de website en profiteer van de
introductieprijs.
BHV opleiding 4 avonden

BHV herhaling 2 avonden

van € 314,- voor € 280,-

van € 147,- voor € 132,-

Dit jaar bestaat ons bedrijf 75 jaar, dit willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!
Op zondag 25 september houden wij een open dag!
Vanaf 12.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom op ons bedrijf.

Voor andere locaties of data neem contact op met:

Industrieweg 44 - 5731 HR Mierlo
Postbus 120 - 5731 AC Mierlo
Tel.: 0492-430555 - Fax: 0492-432388
opleidingen@saasen.nl - www.saasen.nl

1936 - 2011

JAAR

www.hermansloonbedrijf.nl
Oude Heldenseweg 8c | 5993 RA Maasbree | T 077-4651772
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Ingezonden brief

Reactie op artikel Pieter Migchels over glasvezel
van 15 september 2011
Geachte heer Pieter Migchels,
Een paar weken geleden heb ik U een e-mail gestuurd met de
opmerking dat de campagne rondom de inschrijving niet juist is. Ook heb
ik er over gebeld.
Elke week wel dezelfde eentonige
reclame maar geen nieuws over de
stand van zaken over de hoeveelheid
aanmeldingen. Wel ’we hebben de
30% niet gehaald’, maar het gaat
erom hoeveel er wel gehaald is, zodat

hoe kunnen jullie anders vermelden
dat die 30% nog niet gehaald is? Jullie
werken toch samen met de providers?
Wat schets mijn verbazing, in de
HALLO van 15-09-2011 geeft U zelfs
weer die eentonige uitleg, maar nu
met de melding dat het ineens 30%
per kerkdorp moet zijn! Dit is vanaf het
begin niet zo gemeld! Zorg nu toch tot
9 oktober ervoor dat vanaf nu de kerkdorpen vermeld staan met daar achter

de mensen gestimuleerd worden om
ook mee te doen om glasvezel in de
gemeente te krijgen.
In Lottum vertelde Reggefiber dat
ze die informatie niet krijgen van de
providers, en dat lijkt me sterk, want

de percentages van de aanmeldingen.
Hierdoor kunnen de mensen zien en
aangemoedigd worden om zich ook
aan te melden om die 30% in hun
dorp te halen.
Ik hoop dat U hiermee wat kunt
doen om te zorgen dat we aangesloten worden, en niet op 1% na toch
afvallen, met al het werk voor niets!
Met vriendelijke groet,
Johan van Huët, Lottum
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Column

Diftar

In diverse kranten wordt

Zondag Arrangement:
momenteel weer gesproken over

de invoer van een Diftar-tarief
voor het ophalen van vuilnis.
Insiders weten dat deze term
staat voor: geDIFferentieerd
t/m zondag 25 september in onze winkel
eest - TARief. Dit is een heffing
nement & fafval
én verkoopautomaat.
waarbij
een gedeelte van het
- Eve
Voor onderhoud aan
& band
bedrag voor iedereen gelijk is en
Caravans, Stacaravans, www.peelparel.nl
Ná/ 077-3986084
deze datum zijn heerlijke, gezonde
een ander deel afhankelijk is
Aanhangers, Trailers en
van het gewicht of volume.
blauwe
bessen
produkten
en
kadopakketten
Campers.
In Sevenum weten ze daar
verkrijgbaar in onze winkel:
Mover met accu en lader,
alles
van. Maar waarschijnlijk is
vrijdags van 9.00 - 17.30 en 7 dagen per week
montage @ 1250,00
de invoering van deze Diftarin onze verkoopautomaat
formule voor de hele gemeente
Lottum
Tel.
077
4631782
www.deriet.nl / 077-3982624
Horst aan de Maas geen haalMob. 06 48964725
Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst
bare zaak. Het apart ophalen van
www.dms-service.nl
Rits Kapot???
aardappelen en broodkorsten is
nog wél een onderwerp van
Loopt de rits open van uw
gesprek maar ook dit is meer
jas, broek, rok, laars of tas?
M.Custers Tandtechnisch Laboratorium
In vele gevallen is dit te
een ideële dan praktische
repareren door ons zonder
uitvinding. Maar goed, je moet
Oostrum
de rits te vervangen!
zo nu en dan ook idealisten in de
Met meer dan 40 jaar ervaring
gemeenteraad over de bol
in de tandtechniek, zijn wij als extra service
Waar??
strijken.
elke zaterdag geopend op afspraak!!
Om deze rubriek weer met
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
een positief verhaal te besluiten
Oirloseweg 4
is het verstandig om nog even
EG Oostrum
Reparatie aan uw gebit nodig? 5807
Telefoon 0478-581997
terug te komen op de jaarlijks
Zie ook:
Telefax
0478-589335
fietstocht Beleef de Dag. Een
Elke zaterdag van 10:00 tot 14:00 info@ttlcusters.nl
www.vanderwijstkleinvak.nl
fietstocht voor vele honderden
senioren uit onze gemeente die
op een uitermate prettige
manier de grenzen van onze
gemeente konden leren kennen
Bespreking Poll week 36
en er zelfs ver over gingen.
Behalve het fraaie weer op
woensdag 14 september was het
vooral ook de inzet van de zeer
te treffen, maar ook meer inzicht te krijgen in mogelijke problemen achter het
Het Dendron College in Horst wil het ziekteverzuim onder de leerling
vele fantastische vrijwilligers,
ziekteverzuim.
terugdringen. Na de constatering dat het ziekteverzuim de laatste jaren
van broodjessmeerders tot
Een overgrote meerderheid van de stemmers is het eens met de stelexplosief is gegroeid, zocht het Dendron de samenwerking met de GGD
oversteekhelpers, van muzikanling dat ouders meer betrokken moeten worden bij het terugdringen van het
Noord-Limburg en de gemeente Horst aan de Maas. Het resultaat is een
ten bij de rustplaatsen tot
ziekteverzuim. Een lezer reageerde: “In eerste instantie was ik verbaasd over
gezamenlijk protocol, waarin de aanpak van het verzuim is beschreven. Een
diegenen die de route hadden
de manier waarop het Dendron College maatregelen tegen het ziekteverzuim
van de strategische punten bij de aanpak van het verzuimprobleem is het
uitgezet. En wist je het even
wil treffen. Tot ik besefte dat wij als ouders veel meer verantwoordelijkvergroten van de betrokkenheid van de ouders. Zodra een leerling zich vaker
niet? Dan waren er bestuursleheid moeten dragen naar de leerlingen om later problemen te voorkomen.
ziek meldt, worden de ouders benaderd door een schoolarts. De werkgroep
den met een groen T-shirt met
Ziekteverzuimbegeleiding hoopt hiermee niet alleen een preventieve maatregel Onze ogen zijn in ieder geval opengegaan.”
het opschrift: Vraoge? Ik wet
alles! Het leken de citymanagers
wel. Kortom, zó kan het ook in
Horst! Dat zelfs wethouder Birgit
Op de Laak zich bij alle evenementen onderweg liet zien was
een extra verrassing, ze fietste
dan wel zelf niet mee en liet ze
zich met een Pluseens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
boodschappenbus vervoeren
maar dat mocht de pret niet
drukken. Collega-collegeleden
die het liefste bloemen uitdelen,
gang te houden. De kans bestaat dat deze mensen straks thuis kunnen blijven.
Tijdens de troonrede op Prinsjesdag 2011 is een groot aantal bezuinigingsals er tenminste een fotograaf in
Het directe gevolg is dat hun sociale netwerk kleiner wordt en ze in een isolemaatregelen aangekondigd. Deze bezuinigingen treffen alle Nederlanders. Dus
de buurt is, kunnen van Birgit
ment raken. Bovendien leert de praktijk dat deze mensen sneller gedemotiveerd
ook de sociaal zwakkeren als werklozen en mensen met een fysieke of geestenog wat leren!
lijke handicap. Met name voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt raken. De regering gaat er van uit dat de burger zich over deze groep gaat ontferCactus

Verse blauwe bessen!

Eenmalig in Horst

Jan Akkerman

Bij 3 gangen diner..
uur bowlen ½ prijs.

5-11-2011

de Peelparel

Ouders moeten meer betrokken worden bij het terugdringen van
ziekteverzuim op middelbare scholen

De aangekondigde bezuinigingen
leiden tot een groter sociaal isolement

wordt veel minder geld uitgetrokken. De gemeente krijgt een veel kleiner budget
om een arbeids-reïntegratietraject voor deze groep mensen op te starten of in

men. De vraag is: gaat u zich straks over uw buurman of buurvrouw ontfermen?
En kunnen deze mensen zelf hun sociale isolement doorbreken? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Banken moeten problemen met internetbankieren eerder bekend maken
> eens 88% oneens 12%

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
27 september 2011
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
27 september 2011 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
• Verslag commissie Ruimte 30 augustus 2011
• Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
• Harmonisatie afval
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 27 september 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

Identiteitskaart gratis,
maar later geleverd

De Hoge Raad heeft op 9 september in een
uitspraak bepaald dat gemeenten geen
leges mogen heffen op verstrekking van
een Nederlandse identiteitskaart. Volgens
het hoogste rechtscollege is de wettelijke
identificatieplicht voor de meeste mensen
de enige reden om een identiteitskaart aan
te vragen. Het belang van de overheid bij
verstrekking van de kaart is daarmee groter
dan dat van de burger. De uitspraak heeft
consequenties voor zowel burgers, gemeenten als het Rijk. Binnenkort vindt overleg
plaats over de financiële gevolgen tussen
het Rijk en de gemeenten.
Aanvragen van een ID-kaart vanaf
12 september 2011
Ook in Horst aan de Maas worden vanaf
12 september ID-kaarten aan personen
van 14 jaar en ouder gratis verstrekt.
Omdat nog niet duidelijk is of de uitspraak van
de Hoge Raad ook betrekking heeft op de verstrekking van ID-kaarten aan inwoners jonger
dan 14 jaar, zal deze groep gewoon legeskosten moeten betalen. Bij de balie Burgerzaken
van de gemeente wordt nauwkeurig geregistreerd aan welke personen jonger dan 14 jaar
een ID-kaart wordt verstrekt. Mocht in een later
stadium blijken dat ook deze ID-kaarten gratis
door gemeenten moeten worden verstrekt, dan
zal de gemeente het initiatief nemen om de ten
onrechte betaalde leges terug te betalen.
Zodra er meer bekend wordt, zal nadere
informatie hierover worden gepubliceerd op de
website van de gemeente en in het gemeentenieuws in “Hallo Horst aan de Maas”.

Wijziging aanvraagprocedure
Het aantal aanvragen voor Nederlandse
Identiteitskaarten is als gevolg van de uitspraak
van de Hoge Raad zeer groot. Om de toeloop
beheersbaar te laten verlopen is de aanvraagprocedure gewijzigd. De aanvrager moet er
rekening mee houden dat de levertijd langer
duurt dan de gebruikelijke vijf dagen en dat de
wachttijden aan de balie flink toenemen.
Vanaf 12 september worden ID-kaarten aan
personen van 14 jaar en ouder gratis verstrekt.
De gewijzigde aanvraagprocedure houdt in dat
de aanvrager langer moet wachten. We onderscheiden twee soorten aanvragen:
Aanvragers zonder geldige ID-kaart of paspoort
of met legitimatiebewijzen waarvan de geldigheid binnen twee maanden zal verlopen. Deze
ID-bewijzen zullen zo spoedig mogelijk geleverd
worden, maar het is mogelijk dat de levertijd tot

meerdere weken oploopt.
Aanvragers met een legitimatiebewijs
waarvan de geldigheidsduur langer is dan twee
maanden. Deze ID-bewijzen zullen niet voor
11 oktober aanstaande en mogelijk nog enige
weken later geleverd worden. Let op: Als u
een identiteitskaart wilt aanvragen en u heeft
al een paspoort, moet u dit meenemen naar
het gemeentehuis. Bij het verwerken van de
aanvraag hebben wij alle in uw bezit zijnde
reisdocumenten nodig.
Iedere aanvrager krijgt bij de aanvraag een
kassabon waarop de datum van de aanvraag
van de ID-kaart is vermeld. Bij de aanvraag
wordt verteld of uw aanvraag op korte termijn
wordt geleverd of na 11 oktober afhankelijk
onder welke categorie aanvragers u valt.
Op www.horstaandemaas.nl publiceert de
gemeente vanaf wanneer welke soort aanvragen
afgehaald kunnen worden. Heeft u geen
toegang tot internet, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met de gemeente
(077 477 97 77). Overigens zijn tot nader
order spoedaanvragen voor ID-kaarten vanaf
15 september niet meer mogelijk.
Om drukte bij de balie van Burgerzaken te
beperken, heeft de gemeente een aparte balie
voor het aanvragen van ID-kaarten ingericht.
De wachttijden voor deze balie kunnen flink
oplopen. De overige dienstverlening kan
normaal verlopen bij de andere balies. Hier kan
bijvoorbeeld ook een paspoort worden aangevraagd dat gewoon op tijd kan worden geleverd.
Vergoeding van de Nederlandse Identiteitskaart die in het verleden is aangevraagd
De gemeente betaalt alle aanvragers van 14
jaar en ouder die vanaf 26 augustus 2010 legeskosten hebben betaald voor een identiteitskaart,
de betaalde leges terug. De gemeente stuurt
hierover betrokkenen een brief met het verzoek
om nadere informatie. Burgers hoeven hier zelf
geen actie in te ondernemen.
Hoe kan ik zien wanneer mijn ID-kaart is
aangevraagd?
Op de ID-kaart staat een afgiftedatum. Dit is
de datum waarop de ID-kaart is aangevraagd.
Zo kan men zien of men in aanmerking komt
voor terugbetaling van betaalde leges.
De gemeente Horst aan de Maas zal iedereen
die voor terugbetaling in aanmerking komt,
actief schriftelijk benaderen. Men hoeft dus niet
naar het gemeentehuis te komen om geld terug
te vragen.

Vaststelling Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Horst aan de Maas
Op 13 september 2011 heeft de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) Horst aan de Maas vastgesteld.
Naar aanleiding van de gemeentelijke
herindeling (01-01-2010) zijn de APV’s
van de voormalige gemeenten Horst aan
de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum
geharmoniseerd.
Wat is een Algemene Plaatselijke
Verordening?
In elke gemeente worden regels vastgesteld
die voor iedereen die zich in de gemeente
bevindt gelden. Deze regels over openbare
orde en veiligheid, bescherming van het
milieu, natuurschoon en uiterlijk aanzien van
de gemeente zijn neergelegd in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Het verbod op wildplassen, het verplicht
aanlijnen van een hond binnen de bebouwde
kom of het verbod op roken in het bos zijn
voorbeelden van regels die in de APV staan.
De APV bevat ook een aantal vergunningplichten. Denk hierbij aan een evenementenvergunning voor de organisatie van een
evenement of een kapvergunning voor het
kappen van een boom.
Regellicht
De drie APV’s van de voormalige gemeenten
zijn niet alleen maar samengevoegd.
Er is ook bekeken of regels geschrapt kunnen
worden. De gemeente streeft hiermee naar
een regellichte samenleving. In de nieuwe
APV zijn de volgende regels en bijbehorende
vergunningen geschrapt:
Verplichting terrasvergunning
Verplichting exploitatie vergunning
(horeca inrichtingen)

Verplichting vergunning ‘maken en veranderen
van een uitweg’
Verplichting standplaatsvergunning
Verplichting ventvergunning
Verplichting schriftelijke melding stoken
(dit kan in de toekomst telefonisch)
Bovengenoemde vergunningen komen te
vervallen. Dit wil niet zeggen dat alles helemaal vrijgelaten wordt. In de meeste gevallen worden er algemene regels opgesteld
waaraan men als burger of als ondernemer
moet voldoen. Een vergunningaanvraag is niet
meer nodig, zolang men aan deze algemene
regels voldoet.
Dit betekent minder tijd en kosten voor burgers en ondernemers omdat geen vergunning
meer aangevraagd hoeft te worden maar ook
minder werk voor de gemeente omdat er geen
vergunning meer hoeft te worden verleend.
In een paar gevallen is er sprake van regels
die zijn toegevoegd aan de APV vanwege
maatschappelijke ontwikkelingen of gewijzigde inzichten. De criteria voor de evenementenvergunning zijn aangescherpt zodat
de gemeente beter geïnformeerd is over de
evenementen die plaatsvinden. Een ander
voorbeeld is de verplichting voor een vergunning voor kamerverhuurinrichtingen met meer
dan 10 personen. Dit is een uitwerking van het
nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigranten.
Tot slot heeft de gemeente een verbod op
het openlijk gebruik van softdrugs in de APV
opgenomen om drugsgebruik tegen te gaan.
De nieuwe APV Horst aan de Maas treedt op
30 september 2011 in werking. De tekst van
de APV is voor iedereen beschikbaar op de
gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl

Rectificatie adres Blinq Hair & Nails,
Emmastraat 17 in Horst
Vorige week werd namens de gemeente Horst
aan de Maas een bloemetje aangeboden aan
Miranda van de Goor ter gelegenheid van de

start van Blinq Hair & Nails. Het bedrijf is
gevestigd aan de Emmastraat 17 in Horst en niet
zoals in het onderschrift vermeld staat nr. 23.

Wegwijsdag jongeren
gemeente HadM
Wanneer?
Wie?
Thema?
Wat?
Waar?
Welkom?

Dinsdag 11 oktober 2011
MBO-leerlingen CITAVERDE College
Floriade 2012
Jeugdraadsvergadering
om 17.30 uur
Raadzaal gemeentehuis HadM
Ouders, opa’s, oma’s, leraren en
andere geïnteresseerden

Meer informatie? www.horstaandemaas.nl

Gemeentewerken gesloten
A.s. vrijdagmiddag 23 september is IBOR binnen- en buitendienst (gemeentewerken) vanaf
12.00 uur gesloten.

Voor dringende meldingen, waarbij direct gevaar
voor de omgeving dreigt, kunt u het storingsnummer 06-23498249 bellen.

Inzameling afval

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week
hebben betrekking op het volgende.
America
Kerkbosweg 34
Midden Peelweg 8
Grubbenvorst
Burgemeester Cremersstraat
Tuinhaversveld 2
Venloseweg 32
Sevenumseweg tussen 4 en 6
Horsterweg 51
Meerlosebaan 22
Hegelsom
Stationsstraat 162
Horst
Venrayseweg 141
Wilhelminaplein
Wilhelminaplein ongenummerd
Prinses Beatrixstraat 6

Wittenhorststraat 1
Hof te Berkel
Americaanseweg 43
Wittenhorststraat 1

Vrijdag 23 september
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 24 september
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
Maandag 26 september
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 27 september
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord, Lottum-Zuid
Woensdag 28 september
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 29 september
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid

Horst aan de Maas
Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementenbeleid

Nieuws

Kronenberg
Kievitweg 4,
Lottum
Zandterweg 10

Trimzwemmen op dinsdagmiddag.
Op dinsdagmiddag sportief bezig zijn met uw
lichaam. Dat kan: er is een groepsles waarbij
aandacht wordt besteed aan zwemslagen en andere bewegingsvormen. U werkt zowel aan uw
uithoudingsvermogen als aan de zwemtechnieken. Het trimzwemmen is van 13:30 - 14:15 uur.

Meerlo
Burgveld Zuid III Meerlo
Melderslo
Achter de Pastorie
Konijnenweg
Koppertweg 5
Meldersloseweg 120
Sevenum
Staarterstraat 3 en Steeg ongen.
Medegebroekweg 11
De Donkstraat 24-26
Past. Vullinghsstraat 6
Weg nabij Toverland

Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a.Aqua Zumba, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.

Werkzaamheden aan A67 bij
knooppunt Zaarderheiken
Rijkswaterstaat voert in twee weekenden
werkzaamheden uit aan de A67 bij knooppunt
Zaarderheiken (Venlo) in oostelijke richting.
Het betreft de realisatie van een doorsteek
in het knooppunt. Het werk vindt plaats van
vrijdag 23 september (19.00 uur) tot
maandag 26 september (6.00 uur) en van
vrijdag 30 september (20.00 uur) tot maandag
3 oktober (6.00 uur).

Er worden omleidingsroutes ingesteld en de
hinder is naar verwachting beperkt.
Verkeer dient rekening te houden met extra
reistijd vanwege de omleidingsroutes.
Pas indien mogelijk uw reisschema en/of vervoermiddel aan. Kijk voor actuele informatie op
www.vananaarbeter.nl en www.rijkswaterstaat.
nl/A73 of bel gratis 0800-8002.

Onderzoek rookmelderdichtheid in
brandweerverzorgingsgebied Lottum
In het kader van de heropening van de
brandweerkazerne in Lottum op 9 oktober a.s.
start de brandweer op 26 en 29 september
een onderzoek naar de rookmelderdichtheid in haar verzorgingsgebied (Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum en
Melderslo). Aan de hand van geselecteerde
adressen in deze vijf dorpen wordt aan de

bewoners een aantal vragen gesteld die te
maken hebben met rookmelders. De brandweer
hoopt met de antwoorden op de gestelde vragen indien nodig tips en / of verbeterpunten aan
te geven. Daarnaast hoopt het korps in beeld
te krijgen of de gevoerde campagnes zinvol zijn
geweest en of het gewenste effect bereikt is.

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

Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.

Bladkorven
De komende tijd worden in Evertsoord,
Kronenberg, Meerlo, Sevenum, Swolgen en

Van 23 tot 26 september en van 30 september tot 3 oktober

Vrijdag 30 september
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 1 oktober
STORL-inzameling
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Inzameling KGA gemeentewerken
(10.00-14.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan
de Maas)

Tienray bladkorven geplaatst, deze zijn alléén
bedoeld voor BLAD en niet voor tuinafval!!

Spoedeisende meldingen buiten kantooruren
Hebt u meldingen of klachten over de woon- en
leefomgeving? Op www.horstaandemaas.nl is
een eenvoudig formulier beschikbaar om deze
zaken te melden. Meldingen over groenbeheer,
onderhoud van wegen en openbare ruimte,
riolering, speelgelegenheid, vandalisme, verlichting, huisvuil en honden kunnen op deze manier
snel en doeltreffend binnen de gemeentelijke
organisatie worden opgepakt. De gemeente doet
er alles aan om uw melding zo snel mogelijk af
te handelen.
Calamiteitennummer
Spoedeisende zaken kunnen natuurlijk telefonisch
doorgegeven worden. Buiten kantooruren
(’s avonds, in het weekend en tijdens feestdagen)
is er een speciaal calamiteitennummer beschikbaar.
Dit nummer wordt vermeld op de website van de
gemeente. Als u buiten kantooruren met
de gemeente belt, wordt u doorverwezen naar
dit nummer.
Wat is spoedeisend?
Helaas komt het voor dat via dit calamiteitennummer ook zaken gemeld worden die geen spoedeisend karakter hebben. Gevolg daarvan is dat de

dienstdoende medewerker hiermee onnodig wordt
belast en dat er onnodige kosten worden gemaakt.
Bovendien kan onze medewerker op dat moment
niet reageren op een mogelijke melding die wel
spoedeisend is. Wat verstaan we onder spoedeisend karakter buiten kantooruren, in het weekeind
of tijdens feestdagen? In feite gaat het hier uitsluitend om gevallen, waarbij een direct gevaar voor
mens en omgeving dreigt. Dat kan zijn een gat in
de weg, een obstakel of olie op het wegdek, directe
overlast in woning of bedrijf als gevolg van een
rioolstoring of loshangende takken.
Voorbeelden van zaken die geen spoedeisend
karakter hebben zijn stankoverlast, een brandende
rode lamp op een rioolgemaal of dode dieren langs
de weg. Deze situaties kunt u via de website of
telefonisch binnen de reguliere werktijden melden.
Voorkom onnodige kosten
Om de calamiteitendienst niet onnodig te belasten
en om onnodige kosten te voorkomen, vragen wij
iedereen dringend met het bovenstaande rekening
te houden. Als de calamiteitendienst buiten kantooruren ingezet wordt voor een niet spoedeisende
melding, dan worden de gemaakte kosten
in rekening gebracht bij de melder.

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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Gemeenteraad bezocht Horst
Vrijdagmiddag 9 september bezocht de gemeenteraad van Horst aan de Maas (HadM) twee
locaties in de kern Horst. Het Bouw Opleidingscentrum en ‘Landgoed De Gortmeule’.
Aan het begin van de middag werd de raad bij het Bouw Opleidingscentrum (BOC) ontvangen door de directeur, de heer Bijvoets. Hij informeerde het gezelschap over het BOC - ook wel
BOUWCAMPUS genoemd – en over de betekenis van deze BOUWCAMPUS voor Noord-Limburg.
Het BOC is een samenwerkingsverband van nagenoeg alle Noord-Limburgse Bouwbedrijven,
dat is uitgegroeid tot een professioneel opleidingsbedrjif. Het BOC werkt nauw samen met Gilde
Opleidingen en neemt jongeren voor de duur van de praktijk van de opleiding in dienst. Tot slot werd
de raad over de BOUWCAMPUS rondgeleid.
Bij ‘Landgoed De Gortmeule’ werd de raad welkom geheten door de heer en mevrouw Hoeijmakers.
Deze natuurliefhebbers gaven een toelichting en rondleiding op de historie en de ontwikkeling van
‘Landgoed De Gortmeule’. Boerderij De Gortmeule werd rond 1600 gesticht en is sinds 1908 in
handen van de familie Hoeijmakers. Om ofﬁcieel landgoed te worden moest De Gortmeule duurzaam
beheerd worden, minimaal vijf ha groot zijn, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde hebben en bijna volledig openbaar toegankelijk zijn. In de afgelopen decennia is er op het terrein veel
aandacht aan de natuur besteed. In april van dit jaar ontving ‘Landgoed De Gortmeule’ ofﬁcieel de
landgoedstatus.
Ook nu weer werd de raad tijdens beide bezoeken vol enthousiasme geïnformeerd en rondgeleid.
Toekomstige raadsexcursies
Voor 2011 staat er nog één raadsexcursie gepland: op vrijdag 11 november. Een nieuwe gelegenheid
voor de raadsleden om inzicht te krijgen in de vele ontwikkelingen en activiteiten in onze gemeente.

Rondleiding over BOUWCAMPUS.

Uitzicht over ‘Landgoed De Gortmeule’.

Column

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: PvdA-PK.

Jeugdtoets terug op de agenda
Regelmatig heeft de PvdA-PK-fractie gepleit voor het
opnemen van een jeugdtoets in de bestemmings- en
inrichtingsplannen van onze gemeente. Waarom?
Jongeren ontwikkelen zich en hebben daartoe
de ruimte nodig. Van kleuter tot tiener moeten we
zorgdragen voor een kind- en jongerenvriendelijke
openbare ruimte. Zij hebben recht op een plek in de
openbare ruimte. Wij vinden dat al tijdens de planvorming hierover nagedacht dient te worden, dus
vooraf. Omdat dit zeker niet vanzelfsprekend blijkt te
zijn, willen we een jeugdtoets.
Het college ziet echter niets in het opnemen van een
aparte jeugdtoets in bestemmingsplannen, omdat in
gemeentelijke trajecten voldoende rekening wordt
gehouden met de jeugd. Daarbij zet de gemeente
in op zelfredzaamheid en maatwerk. Het opnemen
van een standaard jeugdtoets sluit daar niet bij aan,
aldus het antwoord van het college op onze schriftelijke vragen.
Naar aanleiding hiervan hebben wij afgelopen
raadsvergadering wederom gepleit voor het opnemen van een jeugdtoets. Het gaat hier niet om een

bureaucratisch regeltje. Nee, met die toets spreken
we alleen maar uit dat het belangrijk is, dat we het
niet vergeten. De toets is een attentiesein en nodig,
omdat “jeugd en planologie” nog niet tussen de
oren zit.
Zo ook bij het nieuwe bestemmingsplan “BurgveldZuid III Meerlo”, een van de agendapunten van de
laatste raadsvergadering. Veel kinderen spelen nu
in het plangebied (grasveld/doodlopende straat).
Door geplande woningbouw verdwijnt straks
speelruimte, althans een plek waar de jeugd veel
gebruik van maakt. Het bestemmingsplan (toelichting) vermeldt alleen maar dat het huidige gebruik
grasveld is. Daarmee wordt géén recht gedaan
aan het echte gebruik namelijk spelende kinderen
en is hiervoor verder dan ook géén aandacht meer.
Hoezo vanzelfsprekend?
Door aandacht te blijven vragen hebben we in
ieder geval bereikt dat de jeugdtoets weer op de
politieke agenda staat.
Ron Boreas, Raadslid PvdA-PK

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 13 september 2011
Op dinsdag 13 september 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. De
volgende punten kwamen aan de orde.

BP Achter de Pastorie, Melderslo
De raad stelde het BP Achter de Pastorie unaniem
vast.

Burgerpodium
Dhr. Winkelmolen sprak namens de Sozen in Horst
aan de Maas (HadM) de raad toe over de sluitingstijden van Sozen. Namens Behoud de Parel hield dhr.
Vollenberg een pleidooi om niet in te stemmen met
de verkoopovereenkomst Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB). Over ditzelfde onderwerp sprak ook mevr.
Manders de raad toe. Dhr. Vergelt vroeg, namens
BROVOC, om een grotere gymzaal bij de bouw van
de BMV Broekhuizen/Broekhuizenvorst.
Tot slot bood mevr. Schut, namens de werkgroep
Land- en Tuinbouw Noord-Limburg van de SP, een
burgerinitiatief aan met de titel ‘Naar een alternatief
lokaal landbouwbeleid HadM’.

BP Burgveld-Zuid III, Meerlo
De raad stelde het BP Burgveld-Zuid III unaniem
vast.

Spreekrecht raadsleden
De heer Brouwers sprak over het tekort aan sociale
huurwoningen in HadM. De CDA-fractie komt binnenkort met initiatiefvoorstellen hierover. Het college
van burgemeester en wethouders (B&W) herkent en
erkent deze problemen en staat open voor nieuwe
ideeën daarover.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• D66 + SP: brief Behoud de Parel over handhaving
reclameborden. Antwoord: B&W handhaaft hierin
volgens de regels.
• D66 + CDA: Brief Provincie Limburg over verdiepingsonderzoek. Antwoord: risico-analyse wordt uitgevoerd; resultaten daarvan komen terug in de raad.
• D66: Jaarverslag Dynamiek scholengroep.
Antwoord volgt schriftelijk.
• PvdA-PK: brief Programmaraad. Antwoord: er
wordt geen bedrag overgemaakt.
• PvdA-PK: RIB (raadsinformatiebrief) over ﬁjnstof.
Antwoord: de aanleg van het meetpunt volgt nog in
2011.
• PvdA-PK + D66: RIB over kazerneterrein. Antwoord:
als Venlo vraagt of HadM ﬁnancieel wil meedoen,
dan komt daarvoor een voorstel in de raad.
• PvdA-PK: RIB over aansluiting Starterscentrum
Limburg. Antwoord: evaluatie – na twee jaar - op
basis van het aantal starters en of ze tevreden zijn.
• PvdA-PK: RIB over de jeugdtoets. Antwoord: B&W
vindt jeugdtoets niet noodzakelijk. PvdA-PK kan
de jeugdtoets in een volgende vergadering op de
agenda plaatsen.
• PvdA-PK: RIB over landschapsplan Klavertje 4.
Schriftelijk antwoord volgt.
Notulen raadsvergaderingen 14 juni en 5 juli 2011
Beide verslagen werden unaniem vastgesteld.
Bezwaarschrift Vluchtelingenwerk Limburg
De raad verklaarde unaniem het bezwaar
Vluchtelingenwerk Limburg tegen subsidiebeschikking 2011 gedeeltelijk gegrond.
Koopovereenkomst en anterieure exploitatieovereenkomst NGB
De raad stemde - met meerderheid van stemmen - in
met de door B&W gesloten overeenkomsten NGB.
Plangebied De Hees, Sevenum
De raad vestigde - met meerderheid van stemmen - een
voorkeursrecht gemeenten in het plangebied De Hees.
BP Westsingel-Kranestraat, Horst
De raad maakte onteigening voor BP WestsingelKranestraat unaniem mogelijk.

BP Stationsstraat 162, Hegelsom
Unaniem stelde de raad het BP Stationsstraat 162
vast.
BP Ruimte voor Ruimte woning Konijnenweg,
Melderslo
De raad stelde unaniem het BP Konijnenweg vast.
BP Venrayseweg 141, Horst
De raad stelde unaniem het BP Venrayseweg 141
(vestiging interieurbouwbedrijf) vast.
BP Staarterstraat en Steeg, Sevenum
Ook stelde de raad unaniem het BP Staarterstraat en
Steeg vast.
Kadernota Wmo en Voorzieningen Wmo
De raad stelde de Kadernota Wmo individuele voorzieningen en de Verordening voorzieningen Wmo
unaniem vast.
Beheerplannen
De raad nam kennis van de beheerplannen (openbare verlichting, civiele kunstwerken, wegbeheer en
wegen bermen en sloten buitengebied).
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Het door de gezamenlijke fracties ingediende
amendement - om sluitingstijden Sozen op vrijdag en
zaterdag te verlengen tot 03.00 uur - werd aangenomen.
Met meerderheid van stemmen werd de motie van
CDA, Essentie en PvdA-PK aangenomen. Daarmee
kreeg B&W opdracht om de discussie over sluitingstijden te heropenen.
De raad stelde met meerderheid van stemmen de
APV vast.
Nieuw evenementenbeleid HadM
De raad stelde het nieuwe evenementenbeleid
unaniem vast.
Beleidsplan Veiligheidsregio
De raad stemde unaniem in met de reactie van de
Veiligheidsregio op het Beleidsplan.
Kaderbrief 2011
De raad stelde unaniem de kaderbrief 2011 vast. Met
deze uitgangspunten houdt B&W rekening bij het
opstellen van de begroting 2012.
De Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat,
Grubbenvorst
De raad delegeerde - met meerderheid van stemmen - aan B&W de bevoegdheid om een projectbesluit te nemen in de bezwaarprocedure tegen het
winkel- en appartementencomplex aan De ZumpelKloosterstraat-Julianastraat in Grubbenvorst.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens de
raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl kunt u
de videobeelden van de raadsvergadering bekijken.
Dat kan al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld
(in de volgende vergadering), kunt u de vergadering
in het digitale archief raadplegen als videobestand en
ook als schriftelijk verslag.
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75 jaar Fanfare Vriendschap in Swolgen
Op 1 en 2 oktober pakt Fanfare Vriendenkring in Swolgen flink uit. Dan wordt het 75-jarig jubileum van Vriendenkring gevierd. Vooruitlopend op de
festiviteiten een korte terugblik op de geschiedenis van de fanfare.

Het is 1918 als in Swolgen zangvereniging ‘De Vriendenkring’ wordt
opgericht. Het gezelschap, dat zelfs tot
over de landsgrenzen optrad, vormde de
basis voor de later op te richten fanfare.
Eind 1935 stak een aantal Swolgense
mannen stak de koppen bij elkaar om
te praten over de oprichting van een
muziekgezelschap. Dit mondde uit in
Fanfare Vriendenkring, die in januari
1936 het levenslicht zag. Enkele dagen
daarvoor, op nieuwjaarsdag, waren
reeds de eerste concerten gegeven in de
café’s in Swolgen. Met oude instrumenten, die men her en der verzameld
had, werd voor deze reeks concerten
gerepeteerd in de leegstaande boerderij
van Keursten. Na de oprichting meldden
zich 40 leden aan.

Een vereniging oprichten en in stand
houden kost geld. Om de financiële
middelen bij elkaar te krijgen, ging men
deur aan deur collecteren in Swolgen.
De heer Gooren, bestuurslid van de
fanfare, had van tevoren al uitgestippeld hoeveel gulden men per gezin kon
missen. Nadat in oktober 1936 het definitieve bestuur van Vriendenkring was
gekozen, ging men voortvarend te werk.
Er werd een vaandrig benoemd en een
toneel gebouwd, waarop de repetities
van de fanfare en toneelvoorstellingen
werden gehouden. In 1937 diende
zich een typisch probleem aan. Er was
niemand meer te vinden die de grote
trom wilde dragen. Uiteindelijk stelde
een zekere Van Gerven zich beschikbaar,
tegen een vergoeding van maar liefst

tien gulden per jaar.
Voor de oorlog had de fanfare diverse pogingen gedaan om deel te nemen
aan concoursen, maar om verschillende redenen kon dit niet doorgaan.
In 1949 was het eindelijk zover, de
Fanfare Vriendenkring nam deel aan het
concours in Horn en behaalde de eerste
prijs in de vierde afdeling. Dit smaakte
naar meer. In de daarop volgende jaren
behaalde Vriendenkring diverse successen op nationale concoursen. Gedurende
de jaren vijftig vond er een stoelendans
onder voorzitters en dirigenten plaats.
In 1963 werd de fanfare in een
nieuw jasje gestoken. De jaren 60
stonden niet alleen in het teken van de
concoursen, maar er werd tevens deelgenomen aan carnavalsoptochten, onder

meer in Duitsland.
Een van de hoogtepunten voor
Fanfare Vriendenkring was de deelname
aan het grote defilé op Soestdijk ter
gelegenheid van de verjaardag van
Koningin Juliana. Om de verenigingskas
te spekken werden in de jaren zeventig
graafwerkzaamheden verricht voor
NV Waterleiding Maatschappij. Het
geld kwam vooral ten goede aan het
instrumentenfonds. Het ledental bleef
groeien en in 1979 was de fanfare toe
aan nieuwe kleding. Inmiddels was een
van de meest gewaardeerde dirigenten
van Vriendenkring, de heer Chr. Cuppen,
erin geslaagd de fanfare te laten promoveren naar de ere-afdeling door het
behalen van de eerste prijs tijdens een
toernooi in Neerkant.

Begin jaren 80 werd door burgemeester Dittrich van de gemeente
Meerlo-Wanssum een gemeentelijk
muziektoernooi in het leven geroepen
onder de naam MeWa toernooi. Fanfare
Vriendenkring won drie jaar op rij de
wisselbokaal, totdat deze op mysterieuze wijze was verdwenen.
Na 1995 ging het minder goed met
de fanfare. De druk van presteren op
een concours lag te hoog en dat ging
ten koste van speelplezier en kwaliteit.
Er werd een andere weg ingeslagen
door lichte muziek te gaan spelen en de
activiteiten meer toe te spitsen op concerten. Het was ook de periode waarin
de rommelmarkten werden georganiseerd. Deze manier van de kas spekken
was tamelijk succesvol. In de jaren 2006
en 2007 nam Fanfare Vriendenkring
deel aan ‘Young Musicians spread
their Wings’. Luchtmachtbasis de Peel
organiseerde dit concert, waarbij een
megaorkest van 250 muzikanten ondersteund dor de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht een spetterend optreden
verzorgde voor ruim 800 toehoorders.
En hoe vergaat het de Vriendenkring
anno 2011? De vereniging kent momenteel 55 leden. Het huidige korps heeft
35 leden en wordt geleid door John
Gubbels uit Lottum.
Op 1 en 2 oktober vinden de festiviteiten rond het 75-jarig jubileum van
Fanfare Vriendschap in Swolgen plaats.
Voor het volledige programma, kijk op:
www.fanfare-vriendenkring.nl

AH Bonuskaart:
de kaart vol voordelen.

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Haascarbonade Stuk of lapjes
Varkensreepjes
met champignons
Gehakt cordon bleu
Schinkenmetwurst
Bouillon salade

500 gram

€ 6,25

500 gram

100 gram

€ 4,95
€ 1,25
€ 2,78
€ 1,65

100 gram

€ 1,55

per stuk
100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken

Rundpoulet met champignons
g

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Paturaintjes

100 gram

• 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.

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

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

€ 1,25

Filetlapje gevuld met paturain en omwikkeld met mager spek

Albert Heijn
Horst aan de maas

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

Steenstraat 13 - 5961 ET Horst aan de Maas
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Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
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Op uw verjaardag all-in arrangement
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Rode Kruis Team
Horst Nederlands
kampioen
Horst aan de Maas heeft er weer een kampioen bij. Tijdens de landelijke
Rode Kruis Eerste Hulp wedstrijd op 17 september 2011 heeft het team van
de Kern Horst van de afdeling Horst aan de Maas-Venray de eerste plaats op
het Nederlands kampioenschap behaald.

VINDT U OOK DAT:
n

Leren leuk is?

n

Leren meer is dan je hersenen pijnigen?

n

Leren iets is voor je plezier?

n

Leren en leren twee is?

n

Leren een lust voor je leven is?

n

Leren kan bij de Volksuniversiteit?

Kijk op www.vu-venray.nl voor meer dan 150 cursussen voor volwassenen in Noord Limburg.
De Volksuniversiteit Venray is telefonisch
bereikbaar van 9.00-12.30 en 13.00-15.00 uur
op maandag t/m donderdag.
Tel: 0478-580185, Fax: 0478-514155
E-mail: venray@volksuniversiteit.nl

Peelrand
In de media!
OPEN

NVM OPEN HUIZEN ROUTE
www.funda.nl
1 OKTOBER www.peelA.S.

BROEKHUIZEN
Helmissenstraat 5

HUIS

HORST
Van Goghstraat 16

MEERLO
Beatrixstraat 44

Open van 11.00 - 15.00 uur

Open van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

•
•
•
•

• Goed afgewerkte en instapklare 2/1 kap
• Mooie hoeklocatie, jaren ’30 architectuur
• Luxe inbouwkeuken, fraai sanitair
• Garage mogelijk, tuin met vrije achterom

Zaterdag
.
01 oktober a.s
•

Open van 13.00 - 14.00 uur

•

Vraagprijs: € 159.500,- k.k.
•
•
•
•

MEERLO
Amaliastraat 3

•

Open van 11.00 - 15.00 uur

•

Vraagprijs: € 187.000,- k.k.
•
•
•
•

•

Zeer scherp geprijsde, instapklare woning
Vaste trap naar riante 2e verdieping
Volledig geïsoleerde woning
Vrij uitzicht aan de achterzijde

MEERLO
Julianastraat 61

MEERLO
Van Aldenbruggenstraat 10

Open van 11.00 - 15.00 uur

Open van 11.00 - 15.00 uur

•
•
•
•

•
•
•
•

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Leuke starterswoning,hoogstaand wooncomfort
Geheel instapklaar. Starters lening mogelijk!
Luxe sanitair, complete inbouwkeuken
Gelegen op riant perceel met vrije achterom

Open van 11.00 - 15.00 uur

Open van 11.00 - 15.00 uur

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

TIENRAY
Spoorstraat 65

•

Open van 11.00 - 15.00 uur

•
•
•
•

•
•
•
•

MEERLO
Peschweg 6

Vrijstaand, grotendeels onderkelderd woonhuis
Inpandige garage, tuinkamer, 4 slaapkamers
Woonkamer en keuken samen 44 m²!
Grenzend aan “Groote Molenbeek” te Meerlo

BROEKHUIZENVORST
Maasstraat 9
NIEUWE PRIJS

•

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Ruime halfvrijstaande woning met garage
Rustige straat in een woonwijk van Meerlo
Goed onderhouden en mooi afgewerkt
Tuin met prima bezonning en veel privacy

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Gelegen in een rustige woonstraat
Ruime 2-kapper met aanbouw en berging
Luxe badkamer ‘07 met whirlpool, toilet ‘07
Vaste trap naar 2e verd. met 4e slaapkamer

MEERLO
Christinastraat 4

MEERLO
De Kievit 15

Ruime hoekwoning met vrijst. garage
Badkamer en toilet ’07, keuken ‘04
Slpkmrs 12, 12, 7.5 m², kozijnen deels ‘01
Gunstig gelegen hoekperceel van 273 m²!

MEERLO
Hoofdstraat 45

Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

Goed onderhouden 2-1 kap in kinderrijke buurt
Riante aanbouw 18 m², inpandige garage
Bijkeuken met kelder, moderne keuken ‘04
Gelegen aan doodlopende straat te Meerlo

MEERLO
Frisostraat 6

Vraagprijs: € 208.500,- k.k.

Hoekwoning gelegen nabij groenvoorziening
Keuken met complete inbouwkeuken, bijkeuken
Riante garage en berging, totaal 33m²!
Vaste trap 2e verdieping, tuin op ‘t zuiden

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Royale 2-1-kapwoning met inpandige garage
Woonkamer 33m², leefkeuken 18m², bijkeuken
Volledig onderkelderd(!), 4 slaapkamers
Aan ruim opgezette woonstraat op 281m²

•
•
•
•

BROEKHUIZEN
Stokterweg 4

Ruime vrijstaande woning met garage & oprit
Riante fraai aangelegde tuin met tuinberging
Luxe inbouwkeuken (’09), leisteen vloer
3 grote slp.kmrs, studeerkamer, vide

MEERLO
Van Myrlaerstraat 20

NIEUWE PRIJS

Open van 11.00 - 14.00 uur
Vraagprijs: € 295.000,- k.k.
•
•
•
•

Ruim vrijstaand woonhuis op ca. 2000 m²!
Uniek en onder architectuur gebouwd
Vrijstaande garage met oprit en schuur
Grenzend aan weilanden en vrij uitzicht

•

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 310.000,- k.k.

•
•
•
•

Moderne, vrijst. semibungalow op 1400 m²
Tuingerichte woonkamer met schuifpui.
Bijkeuken, vloerverwarming, geïsol. garage
Buitengebied, vrij uitzicht over landerijen

•

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 375.000,- k.k.
•
•
•
•

Vrijstaande woning met wonen op 1 niveau
Mooie kavel 1142 m², blijvend vrij uitzicht
5 slpkmrs en waskamer, woonopp: 235 m²!
Riant overdekt terras en tuinhuis 20 m²

•

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 375.000,- k.k.
•
•
•
•

Vrijstaand woonhuis met fraaie serre
Degelijk gebouwd en luxe afgewerkt
4 slp.kmrs. Wonen op 1 niveau mogelijk
Diepe fraai aangelegde tuin op het westen

Kijk voor alle deelnemende panden op
www.funda.nl o f www.peelrand.com
Schoolstraat 25a VENRAY
Telefoon: (0478) 568846
info@peelrand.com

De wedstrijd vond plaats op het terrein van het Universitair Sportcentrum
Radboud in Nijmegen. Het team Horst
bestond uit zes personen en voerde
een achttal opdrachten uit. In elke
situatie was een ongeval met diverse
LOTUS-slachtoffers in scène gezet. De
verschillende slachtoffers met letsel
waren onder anderen een persoon met
een steekwond van een sabel en een
fietser die op een auto in een parkeer-

garage was gebotst. Voor iedere goed
uitgevoerde handeling en elk goed
behandeld slachtoffer waren kostbare
punten te verdienen. Bij de puntentelling bleek het team uit Horst als eerste
van alle 19 deelnemende teams te zijn
geëindigd. Dankzij het behaalde succes
mag het team Nederland vertegenwoordigen tijdens de Europese Eerste
Hulp Kampioenschappen die juli 2012
in Ierland worden gehouden.

Afdelingsraadvergadering Rode Kruis
De afdeling Horst aan de Maas–Venray van het Nederlandse Rode Kruis
houdt op maandag 3 oktober om 20.00 uur een afdelingsraadvergadering in
de Witte Hoeve aan de Gasstraat in Venray. Op de agenda staan onder meer
bespreking van de notulen van de vorige vergadering, toelichting door
diverse coördinatoren op hun taakvelden, bestuursverkiezing, toelichting op
en goedkeuring van de begroting en het werkplan voor 2012.
Na de vergadering zal Hub Brueren
een presentatie geven over het ‘Tracing
Team Limburg’. Een van de taken van
het Nederlandse Rode Kruis is het
opsporen van mensen die elkaar door
bijvoorbeeld een gewapend conflict
of natuurramp zijn kwijtgeraakt. Het
Internationale Comité van het Rode
Kruis (ICRC) is neutraal en krijgt daarom

toegang tot veel gebieden. Bovendien
is in bijna alle landen een Rode Kruis of
een Rode Halve Maan-vereniging actief.
Via dit wereldwijde netwerk heeft het
Rode Kruis goede mogelijkheden om
vermisten op te sporen en mensen met
elkaar te herenigen.
Voor meer informatie zie www.
rodekruishorstvenray.nl

Gezocht: vrijwilligers
Formulierenbrigade
Synthese zoekt vrijwilligers voor de Formulierenbrigade, die cliënten
willen helpen met het invullen van allerlei formulieren van diverse instanties.
De formulieren zijn soms
onduidelijk en in onbegrijpelijk
Nederlands geschreven. Synthese
is op zoek naar vrijwilligers, met
bijvoorbeeld enige ervaring in de
administratieve sector, zoals een

administrateur of belastingconsulent, die zich enkele uren per week
belangeloos kunnen inzetten.
Voor meer informatie: bel Hans
Chlon op 077 397 85 00 of mail naar
horst@synthese.nl
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Harmonie Lottum
trakteert op serenade
Op 1 juni was het 160 jaar geleden dat de Koninklijke Harmonie Lottum werd opgericht. Zij vinden dit een
goede reden voor een feestje onder het motto: wie jarig is, trakteert! De Koninklijke Harmonie heeft daarom
besloten een muzikale serenade weg te geven.
Voor deze muzikale traktatie
kan iedereen in aanmerking komen
waarvan iemand denkt dat hij of
zij een serenade verdient. Dit kan
iemand zijn die jarig is, een jubileum
viert, andere mensen helpt, een
andere geweldige prestatie heeft
geleverd of gewoon als persoon
uitzonderlijk is: geef hem of haar dan
op voor deze muzikale serenade, met
een beschrijving waarom diegene
deze traktatie zou moeten krijgen en
wat hem of haar zo speciaal maakt.

Uit alle inzendingen wordt één
winnaar gekozen. Opgeven kan via
een mail naar loes@heinemans.net
Het jubileum wordt verder
gevierd tijdens het jubileumweekend.
Dit vindt plaats op 23, 24 en 25
september. Op vrijdagavond is er de
talentenshow ‘Horst aan de Maas
haet talent’, waarin iedereen uit
Horst aan de Maas zijn talenten
kan laten zien. De deelnemers
worden daarbij beoordeeld door
een jury. Op zaterdagavond vindt

er een Promsconcert plaats met
vele bekende nummers. De zondag
staat in het teken van een muzikaal
matinee waarbij genoten kan
worden van een gezellig middag met
muzikale omlijsting van verschillende
muziekgezelschappen uit de regio.
Wilt u meer informatie over de
activiteiten in het kader van het
jubileum van Koninklijke Harmonie
Lottum? Neem dan contact op met
Inge de Leeuw via 06 46 17 56 72 of
via ingedeleeuw80@hotmail.com

Dagboottocht Zonnebloem
De Nationale Vereniging de Zonnebloem Regio Horst aan de Maas organiseert op woensdag 28 september 2011
de jaarlijkse dagboottocht op de Maas. De opstapplaats is in Kessel. Hier ligt de ‘Geulvallei’ aangemeerd aan de
kade bij het veer. Rond 10.00 uur wordt ingescheept.
Na het inschepen voert de tocht
over een gedeelte van Moeder Maas
door het Midden- en Noord-Limburgse
landschap. Dit jaar gaat de tocht naar
het noorden tot voorbij Well, zodat

de oevers van onze gemeente Horst
aan de Maas vanaf het water bekeken
kunnen worden. De ontvangst op de
boot begint met koffie en wat lekkers,
en rond het middaguur wordt u een

heerlijk diner geserveerd dat door de
scheepskok in de kombuis bereid is.
Tijdens de tocht wordt er een tombola
gehouden. Rond 17.00 uur meert de
boot weer aan in Kessel.
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FOURNITUREN - HANDWERK - BREIWOL - SIERADEN.

verenigingen 23
Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum organiseert op
zondag 25 september haar maandelijkse vogelmarkt. Op deze vogelmarkt kan iedereen vogels kopen maar ook zelf verkopen. Op de markt
zijn tevens diverse vogelhandelaren aanwezig.
Op de vogelmarkt worden ook
vogelbenodigdheden zoals voer en
nestkastjes verkocht. De vogelsport
kan natuurlijk ook uitvoerig besproken worden met andere vogelliefhebbers.

De vogelmarkt zal gehouden worden in Sport- en feestzalencomplex
‘t Brugeind in Meerlo en duurt van
9.30 tot 12.00 uur. Duiven en kwartels
worden niet toegelaten. Voor meer
informatie bel 0478 53 12 21.

Dienstenveiling
Muziekvereniging
Concordia Meterik
De sponsorcommissie van Muziekvereniging Concordia organiseert
zaterdag 15 oktober 2011 een diensten- en goederenveiling ten bate van
het instrumentenfonds.
Het instrumentenfonds dient
voor de aanschaf en vervanging van
muziekinstrumenten. Concordia wil
op deze wijze haar bindende rol als
vereniging in de Meterik voor de
toekomst waarborgen. Tijdens de
veiling wordt een breed scala aan
diensten en goederen aangeboden
worden. Het geheel wordt omlijst

met een muzikaal programma. Als
veilingmeester treedt een regionale bekendheid op. De diensten- en
goederenveiling vindt plaats in zaal
De Meulewiek in Meterik. De zaal is
open vanaf 19.45 uur. De veiling start
om 20.15 uur. Toegang is gratis.
Voor meer informatie kijk op
www.concordiameterik.nl

Future Party in
OJC Niks
De toekomst is dichterbij dan je denkt. Zaterdag 24 september kun
je de toekomst meemaken in de OJC Niks. Een feest met de nodige
futuremuziek en een stuk of 100 rollen aluminiumfolie als aankleding.
Op deze avond draaien dj’s K-33-5 5-AN-D-3-R-5, B.A.S. 3000 en
Br=M Formula.
OJC Niks organiseert de futuristische party waarbij muziek doet
denken aan de Chemical Brothers of
Kraftwerk. De deur opent om 21.30
uur. Het wordt een dansbaar feest
met de nodige bliepjes. Het feest zal
plaatsvinden in een futuristische set-

ting met de mensen van het heden.
Tevens is dit de eerste avond
waarop de jongerensoos officieel
open mag blijven tot 03.00 uur door
een beslissing van de gemeente.
Zij zien dit als een extra reden om te
feesten.

(niet op: reparatie/onderhoud van naai- en lockmachines - kledingreparaties - stoomgoed)

OP ALLE... MODESTOFFEN - NAAI- EN LOCKMACHINES
FOURNITUREN - HANDWERK - BREIWOL - SIERADEN.

(niet op: reparatie/onderhoud van naai- en lockmachines - kledingreparaties - stoomgoed)

De Vrienden van
Elzenhorst
zijn springlevend
Onlangs is met de sloop van een aantal bijgebouwen van de
Elzenhorst en Berkele Heem begonnen. Als gevolg hiervan raakt stichting
de Vrienden van Elzenhorst een deel van hun opslagruimte kwijt. Maar
dit betekent niet dat de stichting ter ziele is.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

... kijk op de website (ook voor div. aanbiedingen)

10
VERSCHILLEN
MaakZOEK
dan kansDE
op een
tegoedbon
van 2x € 25,ZOEK
DE
10(ook
VERSCHILLEN
... kijk
op
de
website
voor
div.
aanbiedingen)
Poststraat
11 Venray
- 0478-583707
... kijk
op de website
(ook voor
div. aanbiedingen)
Maak dan kans op een tegoedbon van 2x € 25,Maak...dan
kans
op 11
een
tegoedbon
van 2x € 25,kijk
op
de website
(ook
voor
div. aanbiedingen)
Poststraat
Venray
- 0478-583707
Poststraat
11
Venray
0478-583707
Maak dan kans op een tegoedbon van 2x € 25,-

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

WWW.DETEXTIELBEURS.NL
WWW.DETEXTIELBEURS.NL
Poststraat 11 Venray - 0478-583707
WWW.DETEXTIELBEURS.NL

“De stichting Vrienden van
Elzenhorst is nog springlevend”,
vertelt Frans Litjens. “We krijgen
echter de indruk dat mensen denken
dat we gestopt zijn. Dat is beslist
niet zo. We zijn nog steeds actief.
We halen nog steeds huisraad op
en nemen nog steeds spulletjes
aan.” Door alle commotie rond het
verdwijnen van de ruimte voor de
Vrienden van Elzenhorst is de telefoon
bij de stichting de laatste weken erg
stil gebleven. Bovendien worden er

bijna geen gebruikte goederen meer
afgeleverd bij het inleverpunt aan de
Dr. van de Meerendonkstraat. “We
hebben overigens ook goed nieuws.
We zijn voorlopig onder de pannen
wat betreft onze afdeling gebruikte
meubelen. Dat neemt niet weg dat
we nog steeds op zoek zijn naar een
nieuwe accommodatie”, vertelt Frans.
Wie meer wil weten over de
werkzaamheden van de Vrienden
van Elzenhorst kan bellen met het
telefoonnummer 077 398 22 20.
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Jeugdvolleybaltoernooi favoriet bij meisjes

Jongens voetballen liever
Op sportpark D’n Haspel in Grubbenvorst vond afgelopen zondag het SV Aspargos jeugdtoernooi plaats, een
groots opgezet volleybaltoernooi voor jeugdige spelers van 6 tot 16 jaar. Maar liefst 125 teams uit de NoordLimburgse regio namen deel aan het toernooi. Opvallend veel meisjes en maar weinig jongens zijn actief binnen
het jeugdvolleybal.

15-jarigen. Er zijn zelfs verenigingen
die met een gemengd team
deelnemen aan een jeugdtoernooi
omdat een compleet jongensteam
niet haalbaar is. Jongens kiezen al in
een vroeg stadium voor een andere
sport. Een probleem waar heel veel
volleybalclubs mee kampen. De
nationale volleybalbond wil de sport
aantrekkelijker en spectaculairder
maken voor jongens. Die aanwas
van nieuwe jeugdleden is nodig om
als vereniging te kunnen blijven
presteren op sportief gebied”, meent
de voorzitter.

Volleybal
spectaculairder
maken voor jongens

Olav van Vessem: ‘Het draait om inzicht en techniek bij het volleybalspel’
Een eerste blik op het grote
sportterrein maakt duidelijk dat
volleybal populair is. Zo’n 1.200,
merendeels jeugdige, volleybalspelers
krioelen op de grasmat van de

plaatselijke voetbalclub waar vele
tientallen volleybalveldjes zijn
uitgezet. De meeste jeugdteams
die aanwezig zijn in Grubbenvorst
worden ingevuld door meiden.

Volgens Lou Jacobs, voorzitter van de
Grubbenvorster volleybalvereniging,
kiezen jongens veelal voor voetbal.
“Van de 14 jeugdteams hebben wij
slechts één B-jongensteam, van 14 en

Eén van de jongens in het
B-team van SV Aspargos is de
13-jarige Olav van Vessem. Over
volleyballen zegt hij: “Een vriendje
van mij heeft me overgehaald om
mee te doen en eigenlijk vind ik het
ook fijn om te doen. Volleybal is lang
niet zo ruw als voetbal. Het is ook
geen typische meisjessport. Je moet
inzicht en techniek hebben en goed
kunnen reageren op verschillende
spelsituaties.”. Vooral het contact
met andere jongens en meisjes die
volleybal spelen vind hij belangrijk.

Een jeugdige toeschouwer denkt te
weten waarom er zo weinig jongens
volleyballen. “Jongens willen zich
bewijzen tegenover hun vrienden
en doen graag stoer. Voetbal is
best een ruige sport en als jouw
vrienden bij de voetbalclub gaan, is
het raar als jij bij de volleybalclub
wil”, zegt hij vol overtuiging. Een
logische redenering van de jonge
volleybaltoeschouwer.

Nieuwe contacten
leggen
Iemand die wel iets wil vertellen
over volleybal is Loes van Issum
uit Horst. Loes is 15 jaar en speelt
al 9 jaar volleybal bij Hovoc. Zij is
aanvoerster en aanspreekpunt van het
team dat deelneemt aan het toernooi
in Grubbenvorst. “Volleyballen is
gewoon een leuke teamsport. Ik weet
ook niet waarom er zo weinig animo
voor deze tak van sport is bij jongens.
Meiden houden niet zozeer van sport
waarin fysieke kracht een rol speelt.
Het omgaan met elkaar en samen op
een leuke manier nieuwe contacten
krijgen met andere jongeren is voor
ons belangrijk”, zegt ze. En nieuwe
contacten leggen kon afgelopen
zondag prima in Grubbenvorst met
zo’n groot deelnemersveld. Maar dan
wel met meiden.

Geniet van het najaar,
gehuld in mooie mode!
25 september:
de ‘Rode
loper show’

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. En de herfst heeft wat
extra’s voor u in petto: échte, mooie mode! Bent u ook zo benieuwd naar de nieuwe kleuren, modellen en trends? U ziet ze
nu in onze winkels! Mode als statement, een versterking van
uw persoonlijkheid.

Horst viert feest!

HORST

St. Lambertusplein 12 - T 077-3986464

25 JAAR
Mooi de Mooiste Mode!

Als vanouds is onze winkel in ROGGEL elke zondag geopend van 13 tot 17 uur. Voor individuele koopzondagen zie onze website.

Blijf op de hoogte van de
nieuwe trends en acties!
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America is alleen koploper
Door: Noud Haegens
America heeft de koppositie overgenomen in de 5e klasse E. Quick Boys werd met 4-0 verslagen en na drie
wedstrijden heeft alleen America de volle buit van 9 punten. Dat Quick zo makkelijk aan de kant werd gezet had
eigenlijk niemand verwacht. Ze kregen geen vat op de snelle spitsen van America dat de fouten van Quick Boys koel
afmaakte.

Wittenhorst-Festilent

Wittenhorst
haalt wederom
ﬂink uit
Door: Piet Nabben
De verrichtingen van Wittenhorst in de 2e klasse waren in de twee
voorgaande partijen opmerkelijk te noemen. Grote zeges werden met
goed voetbal behaald. De criticasters keken daarom reikhalzend uit naar
de wedstrijd tegen Festilent.

Quick Boys begon redelijk sterk
aan de wedstrijd maar dit was van
korte duur. America nam het initiatief
over en was daarna de bovenliggende
partij. Na 20 minuten was het al bijna
raak voor America. Bas Janssen stuurde
Jens Kleuskens met een steekpass
weg, die zijn schot echter knap gestopt
zag worden door de doelverdediger
van Quick Boys. America werd steeds
sterker. De 1-0 liet dan ook niet lang op
zich wachten. Bas Janssen werd weggestuurd, zijn voorzet werd gemist door
Jelle Houben maar Jens Kleuskens liet
deze kans niet liggen. Hij joeg de bal

van dichtbij hard voorbij de keeper.
Na de rust veranderde het spelbeeld niet. Knullig balverlies op het
middenveld bij Quick werd meteen
fataal. Bas Janssen werd weggestuurd
door de uitstekend spelende Victor
Wijnhoven en scoorde eenvoudig
de 2-0. Nog geen tien minuten later
hetzelfde verhaal. De 4–0 was van
Jesper Huijs. Hij krulde zijn vrije trap
mooi in de kruising. Het duurde tot de
90e minuut voordat Quick nog een kans
kreeg. Deze werd prima pareert door
doelverdediger Drissen. America bleef
makkelijk overeind.

De verdediging van America verdiend sowieso een compliment, zeker
gezien de blessures die America heeft
in de achterhoede. Zij zullen zeker drie
basisspelers tot de winterstop moeten
missen. De spoeling wordt wel erg
dun maar tot nu toe heeft America
bewezen dit toch goed op te kunnen
vangen. Trainer Erik van Asten blijft
echter nuchter door zijn doel handhaving nog niet te snel aan te passen.
Leuk detail: America en Wittenhorst zijn
vorig seizoen beide in de herkansing
gepromoveerd. Beide teams staan nu
ongeslagen bovenaan.

(web)winkel voor

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

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Na het begin kwamen de mannen
van Festilent onder leiding van Lucien
Roeffen, oudtrainer van Wittenhorst,
wat beter in de wedstrijd. De eerste
doelpoging kwam dan ook via een
poeier van Peter Jacobs. In dezelfde
minuut was het aan de andere kant
wel raak. Een fraaie pass van Will
Spreeuwenberg deed de bal belanden
bij de in het gat sprintende Joost
van Wijk. Zijn lob over de doelman
leverde een fraai doelpunt op, 1-0
voor Wittenhorst.
Deze voorsprong gaf de thuisclub
vleugels. Eerst kon doelman Roy van
Griensven Thom Derks nog van een
doelpunt afhouden. Maar de vrije
trap, genomen door Kevin van Asten,
was hem toch te machtig. De bal
vloog onhoudbaar in de linkerbovenhoek, 2-0.
Tot aan de pauze bleef
Wittenhorst de strijd beheersen.
Alleen uit een corner was Festilent
dicht bij een treffer. De afvallende bal
werd snoeihard op doel geschoten,
maar doelman Sjors Witt kon redding
brengen.
Na de pauze probeerde Festilent
wat terug te doen. Het kwam feller
uit de startblokken, maar het echte

gevaar bleef achterwege. De bezoekers moesten ook steeds attent blijven
voor de vlijmscherpe aanvallen van
de oranjemannen. Rond het halfuur
gebeurde er van alles. Eerst werd
een speler van Festilent met twee
keer geel weggezonden. Uit een listig
hakje van Gijs Hagens belandde de
bal voor de voeten van Daan Hendriks
en dit betekende de 3-0. Drie minuten later kreeg Gijs Hagens door
goed doorzetten alle gelegenheid om
de vierde treffer te scoren, 4-0.

Het laatste woord
was weer voor de
Horstenaren
Lichtzinnigheid was de reden dat
Festilent direct hierna een tegentreffer liet aantekenen. Ongedekt kon
Jochem Fleuren makkelijk de 4-1 op
het scorebord brengen.
Het laatste woord was weer voor
de Horstenaren. Op rechts ging Thom
Derks ervandoor en uit zijn sublieme
voorzet schoot Bram Rubie de 5-1
binnen. Wederom een fraaie overwinning, behaald doordat Wittenhorst
effectief met kansen omging.
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Goed veldspel,
alleen nog
doelpunten

Nederlaag SVEB 1 tegen
Helmond
Door: Herman Hendrix
Duidelijk een verdiende nederlaag tegen Rood-Wit uit Helmond, dat afgelopen weekend toch een maatje te
groot was voor SVEB. Vooral in de eerste helft was het klassenverschil erg groot.

Door: Jeroen Surminski
Het eerste team van Melderslo speelde zondag de derde wedstrijd
van het seizoen tegen VCH 1 uit Blerick. Melderslo wilde graag punten
pakken. Tegenstander VCH dacht hier hetzelfde over en startte fanatiek,
waardoor Melderslo moeite had om het spel te maken. Aan beide kanten
werd goed gevoetbald maar weinig kansen gecreëerd. Omdat Melderslo
slim en schreeuwend gebruik maakte van kleine overtredingen van VCH
begonnen de Blericknaren zich te ergeren, dit resulteerde in twee gele
kaarten.
Het doelpunt na een half uur spelen kwam van Blerickse zijde, vanuit
de cornervlag werd de bal voorgezet
en hard in het doel geschoten, 1-0.
Dat was tevens de ruststand, een
gelijkspel bij rust was gezien het spelverloop op zijn plaats geweest. In het
tweede bedrijf werd het tempo door
Melderslo opgeschroefd. Er werd sneller gekaatst en aanvallender gevoetbald, van links, door het midden en
van rechts. De Melderslose buitenspelers kwamen er goed langs. Er werden

kansen gecreëerd maar het ontbrak in
de afronding. VCH voetbalde minder
goed dan in de eerste helft, toch
kregen ook zij tweemaal een goede
kans om te scoren. Melderslo bleef
druk zetten en mocht ver komen
maar strandde elke keer weer in het
blauwe blok van VCH-verdedigers. Tot
de laatste minuut bleef het spannend,
het leek er op dat de gelijkmaker
niet meer lang op zich liet wachten,
totdat scheidsrechter Verschaeren de
wedstrijd affloot.

Demotraining
jeugdkeepers
Keeperstrainer John Klaassens uit Leunenverzorgt op vrijdag 23
september een demotraining voor alle keepers van SV Lottum en SVEB.
Klaassens heeft ervaring als keeperstrainer bij Volharding, Venray,
SSS ’18, Wittenhorst, de KNVB en NEC.
Deze demotraining wordt
gehouden op het sportpark van SV
Lottum en begint om 18.30 uur. Alle
keepers, de jeugdleiders en trainers

van SV Lottum en SVEB hierbij
verwacht. Maar ook alle jeugdleden,
andere leden en belangstellenden zijn
van harte welkom.

SVEB kon in de eerste helft nauwelijks in balbezit komen en werd de bal
veroverd, dan was het bijna onmiddellijk inleveren, omdat Rood-Wit flink
druk zette op het middenveld en met
snelle en goede combinatie’s richting
keeper trok.
In de tweede helft werd de
schroom van voor de rust wat afgeschud en door hard te werken kon
SVEB regelmatig gevaarlijk worden. Ze
lieten zien dat er ook in deze ploeg nog
voldoende capaciteiten zijn om in 3C
mee te kunnen.
Met Gijs van Lin weer in de ploeg,
die bereid is gevonden om SVEB1 uit de

brand te helpen nu er zoveel blessures
zijn, en met zijn snelheid en ervaring
erbij, kan SVEB1 komende weken hopelijk toch plezier beleven.
Al in de tweede minuut werden
de Rood-Witten gevaarlijk en lieten al
snel zien waarvoor ze naar Limburg
gekomen waren, om punten te halen.
In de 23e minuut was het 0-1 uit een
prachtige aanval over rechts, door
Mathijs van der Heyden met nummer
11. Rood-Wit kwam in de 39e min op
0-2, en weer was de gevaarlijke nummer 11 de doelpuntenmaker.
Rood-Wit nam in de tweede helft
wat gas terug en SVEB putte daar moed

Mind & Body Care
RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Voor al uw straatwerk en
bestratings materialen
Oude gebakken klinkers
Hardsteentegels Graniet/basalt keien

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

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

www.brugeind.nl

De Hees 19 Sevenum Tel. 077-4672727
www.otterdijk-bestratingen.nl

Cis &co

Tel. 0478 69 12 83

uit, met als gevolg dat Tim Geurts in
de 51e minuut de 1-2 op het bord kon
brengen. Zou SVEB het tij nog kunnen
keren was de vraag, maar al binnen anderhalve minuut werd deze ijdele hoop
de grond ingedrukt. Gydo Huyeneers
schoot de bal vanaf rechts precies
en onhoudbaar in de kruising. In de
61e minuut kwam de 1-4 op het bord.
Rood-Wit geloofde het wel en hierdoor
kreeg SVEB meer vat op de wedstrijd.
Tim Geurts verkleinde de marge uit
een strafschop in de 78e minuut naar
2-4. De 2-5 in de 89e minuut was nog
slechts voor de statistiek.
Foto: Thijs Janssen

It’s Clean

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

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

Zeer voordelig vloercomfort voor de gehele woning!

VLOEREN

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

Weert

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

cisencovloeren.nl
daar vindt u ook onze openingstijden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Drukfouten en prijswijzigingen
voorbehouden.

Houten Vloeren

Laminaat

Tegels

ruim 50 soorten
tegen zeer
scherpe prijzen!!

ruim 60 soorten
uit voorraad
en scherp geprijsd!!

ruime collectie
WAND- & VLOERTEGELS
tegen bodemprijzen!!
p j

Wij leveren ook massief eiken tafels op maat
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kies voor kwaliteit!

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

donderdag vrijdag zaterdag

★ Mueslibollen 4+1 GRATIS
★ Caramel bavaroisevlaai
van 12,35 voor 10,95
maandag dinsdag woensdag
De jeugdteams van voetbalvereniging Hegelsom hebben nieuwe shirtsponsors. Hierboven afgebeeld de
E2 met shirtsponsor Juwelier Litjens uit Horst. Het eerste team van de F’jes wordt gesponsord door Hexagon
Metrology en de C2 wordt gesponsord door klusbedrijf Johan van Rens uit Hegelsom.

★ Kaiserbroodjes 4 voor 1,00
★ Abrikozenflappen
3 voor 2,35

Gelijkspel Sporting ST – vvVOS
Door: Thijs Gerrits
Na een zeer doelpuntrijke wedstrijd tussen Sporting ST en vvVOS hebben beide teams genoegen moeten nemen
met één punt. Direct na het startsein schoten beide team uit de startblokken wat meteen leidde tot kansen aan
beide kanten.
Het was Tim van Rijswick die
namens Sporting ST de score opende.
Via een terechte penalty in de zevende
minuut werd er koelbloedig afgerond:
0-1. Het was vvVOS die in deze fase
van de wedstrijd het betere van het
spel had, toch kon Sporting ST in de
25e minuut de score uitbreiden naar
0-2. Na een mooie combinatie tussen
Sander Thijssen en Robin Tissen was
het Sander die het net wist te vinden.
Deze score kon helaas niet tot de
rust worden vastgehouden. Na een
steekbal door de verdediging werd
er door Gino Thaihutu netjes afge-

rond. Hoewel er gevlagd werd voor
buitenspel besloot de scheidsrechter
het doelpunt toch goed te keuren,
ruststand: 1-2.
In de tweede helft was VOS als
eerste gevaarlijk via een knap schot
op de lat. Toch was het Robin Tissen
die namens Sporting ST de 1-3 maakte.
VOS wist al snel de aansluitingstreffer te vinden, wederom via de sterk
spelende Gino Thaihutu: 2-3.
Toen was Sporting ST weer aan
de beurt om te scoren. Na een vrije
trap in de 62e minuut van Dave van
Rijswick was het Rick van Rijswick die

goed afwerkte: 2-4. VOS verslapte na
deze goal niet, maar ging direct op
zoek naar de aansluitingstreffer. Deze
viel in de 68e minuut waardoor de
spanning weer helemaal terug was. In
de minuten hierna kregen beide teams
enkele kansen, maar was het VOS die
4-4 maakte.
In het laatste kwartier van de wedstrijd werd er nog fel gevoetbald voor
de overwinning. Kansen ontstonden
vooral voor de gasten maar doelpunten
vielen er niet meer. Een gelijkopgaande wedstrijd eindigde in een terecht
gelijkspel.

Zwemvereniging HZPC start
nieuw seizoen
Bij de start van het nieuwe zwemseizoen heeft HZPC de trainingen weer opgepakt en hoofdtrainer Paul
Goddery van HZPC heeft aangegeven dat zijn doel is om dit jaar te streven voor een promotieplek naar de
hoofdklasse.
Op 17 september hebben Imke
van den Hoef, Noa de Vries en Koen
Koster deelgenomen aan de Nationale
Speedodag. Deze dag, georganiseerd
door de KNZB, is bedoeld voor
talentvolle minioren die bij de beste
dertig zwemmers van Nederland
behoren. Het drietal is deze dag
ondersteunt en begeleid door Alice
Janssen, Mark van Enckevort en Linda
Custers.
Op een infoavond voor zwemmers

en ouders heeft Paul Goddery zijn
route aangegeven om zijn doel, een
promotieplek naar de hoofdklasse, te
kunnen bereiken. HZPC werd afgelopen
jaar 6e in de competitie A-klasse en
staat landelijk gezien op een 21e
plaats. Deze plek is goed genoeg voor
mee te kunnen doen in de hoofdklasse.
Het probleem waar HZPC mee
te kampen heeft is de vraag naar
zwemtrainers. Zij zijn op zoek naar
mensen die bereid zijn mee te willen

helpen met de trainersstaf om
zwemtrainingen te verzorgen voor
een enthousiaste groep. Neem
hiervoor contact op met HZPC.
Het werken met zwemmers van
alle leeftijden, de strijd van de
competitie en meerdaagse, soms
zelfs internationale, wedstrijden en
het betrokken zijn bij zwemtalenten
die goed presteren op regionaal
en landelijk nivo is een geweldige
belevenis.

Wij werken voor jóu!
AB Limburg is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij
gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling
en bieden je gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Limburg. Op onze site www.ablimburg.nl/
banen vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere
banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

(Leerling) dierverzorgers
Wij zoeken voor vleesvarkens- en zeugenbedrijven gemotiveerde
medewerkers. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het zorgen voor dragende zeugen, controleren van de zeugen en biggen, voeren, enten en
meewerken in de kraamstal. Houd jij ervan om dieren te verzorgen?
Kies dan de mogelijkheid die bij jou past, parttime of fulltime. Ook een
gerichte opleiding is mogelijk. Kijk op onze website voor alle informatie.

Commercieel medewerker verkoop
binnendienst
Voor een leverancier in diervoeders werk je aan het onderhouden en
uitbreiden van het klantenbestand. Naast de verkoop van diervoeders,
verwerk je ook marktinformatie en onderhoud je contacten met
specialisten. Ga voor deze uitdagende en commerciële baan naar de
website voor alle details.
Wil jij profiteren van het werk en de ondersteuning bij AB Limburg?
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar sevenum@ablimburg.nl.

www.ablimburg.nl

NK Motorcross Lottum
Op het circuit aan de Hoogheide in Lottum strijden zaterdag en zondag de motorcrossers in quads en de open
klasse om het Nederlands kampioenschap.
Op zaterdag strijdt de jeugd
in verschillende klasse om het
Nederlands kampioenschap,
waarbij ook verschillende
regiorijders meedoen, zoals

Maikel Relouw uit Lottum.
De training begint om 9.00 uur
en de wedstrijden starten om
11.00 uur. De deelnemers in de
quads en de open interklasse

rijden hun wedstrijd op zondag.
Ook junioren en senioren staan dan
op het programma. Alle trainingen
beginnen eveneens om 9.00 uur en
de wedstrijd begint om 11.00 uur.

Grubbenvorsterweg 5, 5975 RA Sevenum. T 077 39 808 83
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A.s. zondag OPEN in Horst
25 SEPTEMBER

EXTRA KORTING TOT 10%!

van 12.00 - 17.00 uur.

Nieuwe website!

Bestel snel op MAXWELL.nl

Gratis thuisbezorgd

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

100% Laagste Prijs Garantie

ACTIEWEKEN
OP ALLE TV’S

4 WEKEN
OMRUILGARANTIE

699

107 CM LCD TV

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

488
Maxwell betaalgemak:

óf 10x €

48,80*

43.9
CM
= 17.3 inch

499

399

NOTEBOOK
•
•
•
•

Intel Dual-Core processor P4600.
4 GB DDR3 intern geheugen, 500 GB harde schijf.
Intel HD Graphics 128 MB shared.
2-in-1 cardreader, webcam.

Maxwell betaalgemak:

39,90*

óf 10x €

KEUKENAPPARATUUR

179

COMBI-OVEN
DIGITALE TIMER
25 LITER
•
•
•
•

99

5 magnetronstanden met snelstart.
Turbo hetelucht.
Geïntegreerde grill.
Gewichtingave functie.

+ GRATIS PARKETBORSTEL

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
ENERGIEKLASSE A - 10%
Vol-elektronische bediening.
Meervoudige waterbeveiliging.
Programmaverloop-indicatie.
10% zuiniger dan A-Klasse!

Maxwell betaalgemak:

BEZORGD

37,50*

•
•
•
•

Hygiënische 3.5 liter stofzak.
Voor parket / laminaatvloer.
Telescopische buis.
9 meter actieradius.

4

375
óf 10x €

99

STOFZUIGER
1800 WATT

TOPKWALITEIT! 599

GRATIS

149

BEZORGD

499

288 LITER KOEL / VRIES
COMBINATIE
ENERGIEKLASSE A+
•
•
•
•

379

L.

Inhoud koelruimte: 194 liter.
Inhoud vriesruimte: 94 liter.
Invriescapaciteit: 7 kg / 24 uur.
Opslagtijd bij energiestoring: 23 uur.

Maxwell betaalgemak:

37,90*

óf 10x €

+ Gratis Eredivisie Live DVD

CONDENSDROGER

99

3 JAAR GARANTIE

59

GEEN AFVOER NODIG
2 temperatuur standen.
Draaiknopbediening.
7 kilo vulgewicht.
Grote vulopening.
MEENEEMPRIJS.

DIGITALE SD-ONTVANGER
•
•
•
•

349

245
Maxwell betaalgemak:

óf 10x €

GRATIS

Digitale TV kijken?

EDY
•
•
•
•
•

L.

19

•
•
•
•

94

•
•
•
•

INTERN GEHEUGEN

24,50*

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 25 september 2011).

= 42 inch

UNIEK!

OP=OP!

HARDE SCHIJF

Digitale beeld- en geluidskwaliteit.
Elektronische Programma Gids (EPG).
Auto Software Upgrade, 2x scart aansluiting.
Geschikt voor Caiway, Delta, Kabel Noord en
Ziggo.

139

/

SMIT

CAMMODULE CI+

69

• Integreerbare, digitale ontvanger voor
CI+ toestellen.
• Geen extra afstandsbediening of losse decoder
meer nodig.
Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

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

Looptijd
in maanden

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

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

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m210911

107 CM

500 GB
4 GB
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Gemeente doet goede
zaken op NK
Na de dubbelzege tijdens de Regiokampioenschappen Limburg mochten het viertal en het verenigingsteam van
ruiterclub Wittenhorst de regio Limburg vertegenwoordigen op het NK in Kootwijk. Ook deze keer lieten ruiters zien
dat ze in vorm waren. Het viertal en het verenigingsteam van Wittenhorst wisten namelijk beiden reservekampioen
van Nederland te worden door twee keer zilver te pakken.

Het kampioenszestal inclusief reserve Van Meerlo met Jan Custers
Door ‘s morgens als eerste in hun
ring te eindigen plaatsten beide teams
zich voor het zogenaamde afkampen
tussen de beste zes van het ochtendprogramma. Het werd een spannende
strijd. Ondanks de zeer hoge concurrentie reden ze een fantastische
proef, die uitkwam op een score van
boven de 70 procent. Met als resultaat
een zilveren plak. Het viertal klasse
L (licht) werd gevormd door Diane
Weijers, de zusjes Lieke en Carlijn
Jenniskens, Mariëlle Hoolboom en
Merlijn van Ooy.

Net als het viertal liet ook het
verenigingsteam van Wittenhorst zien
dat het in supervorm verkeerde. Het
springteam zette een nette uitgangsituatie neer door het aantal springfouten beperkt te houden. Hierna
wisten de dressuurruiters het werk af
te maken. Op slechts een halve balk
achterstand op het kampioensteam
werd ook hier de zilveren medaille
behaald. Dit team werd gevormd door
de dressuuramazones Patty Hanssen,
Lieke Jenneskens, Mariëlle Hoolboom
en Merlijn van Ooij en de springruiters

Fried en Lieke van Stiphout, Suzan
Smulders en Mieke Holtermans.
Ook het zestal uit Meerlo deed
goede zaken bij de ponycombinaties
in de klasse CDE-licht. Een flink aantal
teams deden mee, maar het team van
Rijdt met Beleid uit Meerlo werd eerste
en prolongeerde daarmee haar titel
van 2010. Het zestal bestaat uit: Fieke
Vorstermans, Charlotte Vorstermans,
Lotte List, Myrthe Veldink, Fenna
Rijs, Natasja Poels en Monique van
Leendert en stond onder leiding van
commandant Jan Custers.
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Kevin van Leuven
sluit Duits motorraceseizoen goed af
De Swolgense motorcoureur Kevin van Leuven heeft afgelopen weekend
de laatste twee races voor het Internationale Duitse Motorkampioenschap
(IDM) op de Hockenheimring goed gepresteerd.

Tijdens de eerste race kwam Kevin
als twaalfde over de streep, nadat hij
de laatste paar ronden zijn tempo door
versleten banden moest laten zakken.
De tweede race, die op zondag werd
verreden, ging niet van een leien dakje. Kevin had een slechte start, raakte
ingesloten en moest zich vanaf een
dertigste plek naar voren worstelen.
In dit sterke veld met deelnemers uit
twaalf landen wist hij als negentiende
deze race af te sluiten.
Voor Kevin was dit het eerste
complete seizoen in de Supersport
600 in het Duitse kampioenschap. Met
viermaal een score van nul punten

eindigde hij op een veertiende plek.
Komend weekend neemt Kevin deel
aan de laatste Open Nederlandse
Kampioenschappen (ONK) Race op
het circuit van Assen. Dit is tevens de
laatste race voor het Startteam uit
Nieuwleusen. Kevin is door dit team
op weg geholpen. Zij hebben als doel
om jonge coureurs te begeleiden in
hun race carrière en hen naar een
hoger niveau te tillen. De plannen
voor volgend jaar liggen nog niet vast.
Het streven van Kevin is om weer uit
te komen in een internationaal veld,
dat betekent IDM of een Europees
Kampioenschap.

Hockeywedstrijd
Horst versus
Zuid-Afrika
De dames A1 van Hockeyclub
Horst (HCH) nemen het donderdag
29 september om 20.00 uur in
Horst op tegen het dameselftal
van het Stirling High School uit
East London in Zuid-Afrika. De
toegang tijdens deze wedstrijd is
gratis.
Stirling High School heeft
ongeveer 1.100 studenten. Jaarlijks
hebben ze diverse evenementen op
het programma staan, waaronder
ook sport. De studenten zijn verplicht om minimaal twee sporten te
beoefenen en ze worden gestimuleerd om, daar waar mogelijk, ook
internationale wedstrijden te spelen.
De hockeyspelers uit Zuid-Afrika
maken een toer door Nederland,
de zogenaamde Hollandtour. Deze
start op vrijdag 23 september en
zij spelen bij diverse hockeyverenigingen in Nederland een wedstrijd.
Voor meer informatie over de High
School zie www.stirlinghigh.co.za

30

cultuur
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Reünisten gezocht
Ojc Walhalla in Sevenum bestaat 40 jaar en nodigt in het weekend
van 15 en 16 oktober alle oud-vrijwilligers en -bezoekers uit voor een
reünie.
Op zaterdag worden herinneringen opgehaald en sterke
verhalen verteld uit de tijd toen
Heinekenkratten nog geel waren.
De deuren gaan om 20.00 uur open.
Op zondag houdt Walhalla vanaf
15.00 uur een afterparty, met de
filmklassiekers ‘Bitterzoet en ‘zet het
es jonges’. Voor tissues tijdens deze

Rowwen Hèze sponsordeal voor
joekskapel
Op zondag 6 november organiseert Rowwen Hèze voor de derde keer de ´Koperen Cover Competitie´. Tijdens
deze wedstrijd voor joekskapellen en zaate hermeniekes spelen de deelnemers een lied van Rowwen Hèze. Het
winnende muziekgezelschap ontvangt een sponsordeal van Rowwen Hèze.

tranentrekkers is gezorgd, evenals
een knabbelnootje.
De organisatie van de reunie
heeft ruim 500 adressen van oudbezoekers en vrijwilligers achterhaald.
Deze aankondiging geldt als een uitnodiging diegene die nog niets heeft
ontvangen. Voor meer informatie, zie
www.ojcwalhalla.nl

Grubbevorster
Liedjes Konkoers
De Plaggen en Plagginnen houden op 24 september het traditionele
jaarlijkse Grubbevorster Liedjes Konkoers in het dorp van de aspergesound, onder het plaatselijke motto Klug en kleur.
Een ongetwijfeld kleurig en
kluchtig gezelschap uitvoerenden en
schrijvers zet zijn beste beentje voor
met als inzet de hoofdprijs of een
plaats bij de eerste vier. Dat laatste
levert namelijk een plek op de cd op.
Ook de jeugdige Plaggenhouwers
hebben weer de kans hun kunsten te
tonen op deze avond en dat zullen ze
zeker ook doen. Het valt dit jaar op
dat het thema of misschien wel de
slechte zomer nieuwe deelnemers

heeft geïnspireerd. Er zullen op het
podium dan ook een aantal nieuwe
gezichten te zien zijn. Dit natuurlijk
naast de vertrouwde gezichten die
ieder jaar weer zorgdragen voor een
hoog niveau liedjes welke hun weg
weten te vinden in Grubbenvorst en
daarbuiten. De avond vindt plaats in
CA ’t Haeren in Grubbenvorst en start
om 19.49 uur. Voor meer informatie
mail naar liedjeskonkoer@plaggenhouwers.nl

“De derde editie van de Koperen
Cover Competitie zit er weer aan te komen en de eerste enthousiaste joekskapellen hebben zich alweer gemeld”,
aldus Rowwen Hèze trompettist Jack
Haegens. “Hiermee houden we een
traditie in ere tijdens ‘Zondag in het
Zuiden’, de familiemiddag waarmee
het Rowwen Hèze Slotconcert wordt

afgesloten.”
Joekskapellen en zaate hermeniekes kunnen deelnemen door een
eigen vertolking op te nemen van
een Rowwen Hèze-lied. Deze opname
dient vervolgens digitaal of per post
ingestuurd te worden. De zes beste
inzendingen mogen deelnemen aan
de finale op het hoofdpodium van de

slotconcerten. Ze worden beoordeeld
door een jury waarin onder anderen
Rowwen Hèze trompettist Jack Haegens
plaatsneemt. De kapellen die de
finale niet halen, ontvangen in ieder
geval een uitnodiging om entreevrij te
komen kijken naar de prestaties van de
finalisten. Voor meer informatie kijk op
www.slotconcertamerica.nl

KOOPZONDAG 25 SEPTEMBER
www.horstbuiten.nl

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst, T 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl

Electrisch verstelbare boxspring
160/180 x 200 - hoofdbord
2 x verstelbare boxspring
2 x pocketveermatras
2 x topper
van € 2998,- voor € 1998,-

Je eigen droombank!
Stel je eigen droombank ter plekke
samen en probeer hem DIRECT uit,
lekker makkelijk! Leverbaar in bijna
elke gewenste vorm/comfort en
armlegger. In stof vanaf €1.895,- !

10% korting op vinylstroken
Alleen deze zondag 10% korting op
onze vinylstroken. Niet van echt
hout te onderscheiden
En natuurlijk gratis advies van onze
binnenhuisarchitecten,ook bij u thuis!!

Geopend van
12.00u - 17.00u

Keukens & Badkamers
Handelstraat 13
5961 PV Horst , Tel. 077-397 90 00
www.bovee.nl

De enige echte BBQ is van Boretti
Van € 695,00
Nu voor € 395,00
Showroomkeukens met
kortingen tot 60%!
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Recensie albumpresentatie Early Adopters

Herdruk
historisch
boek
America

Gelukzalige poprock

Perron 55 in Venlo bevat deze zondagavond een Horster gezelschap. Bekende en minder bekende gezichten
vullen de zaal. Hippe net-twintigers met lange haren, rode broeken en bloempatronen staan met elkaar te kletsen
in de intieme setting van het poppodium. Hier en daar zijn mensen beplakt met een sticker van een lachende
mond. De Early Adopters presenteren hun debuutalbum Lucky People.

Iets na half negen beginnen de
Park Bench People uit Sevenum met
het voorprogramma. Zij spelen stevige
poprock die doet denken aan Scouting
for Girls en de Two Door Cinema Club.
Ook doen ze een geheel eigen cover
van Cyndi Lauper’s hit When You Were
Mine. De zaal wordt bij elk nummer

America

enthousiaster.
Dan verschijnt er op het scherm
achter het podium een filmpje. Er komt
testbeeld langs, veel ruis, en onder
een repetitief gesproken ‘lucky people’
verschijnt de band op het podium.
Hun silhouetten vormen zich tegen de
achtergrond van het scherm wanneer

Broekhuizen

ze de eerste tonen van Metro inzetten. Het publiek juicht. Metro is een
verrassend nummer waar meteen met
een meerstemmig achtergrondkoor
body aan het geluid wordt gegeven.
Behalve de drummer zal elk lid van de
band vanavond een bijdrage aan de
zangstukken geven.

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Na de eerste nummers spreekt gitarist Bram Jacobs de zaal toe. “Supercool
dat jullie met zoveel zijn gekomen. We
hebben hier echt naar toe gewerkt.
Ik ga dan ook niks zinnigs zeggen, we
gaan lekker spelen”, zegt hij terwijl
Hoax wordt gestart. Een tweede filmpje
wordt gestart in een jaren 50-stijl. Er
zijn shots van de oefenruimte en de
band. De band leeft zich helemaal uit
op het podium. De drummer gaat op
in z’n spel en tijdens Harmonise staat
de zanger zich in te leven. Tijdens hun
hitsingle Average Boy gaat de band
helemaal los. Het nummer eindigt met
een op de grond gesmeten tamboerijn.
De band zelf kijkt tevreden terug op de
avond. “Super om zoveel mensen op
de been te zien voor een optreden van
ons. Het hele optreden leek maar tien
minuten te duren, het ging echt in een
roes voorbij, zal wel met lichte zenuwen
te maken hebben. Op een paar nerveuze foutjes na ging het optreden dan
ook wel goed”, zegt Victor Verstraelen.
De Early Adopters klinken kalmer en
meer experimenteel dan hun voorprogramma. Hoewel ze op hun cd aardig
klinken is de live-ervaring nog tien keer
overtuigender. Hun sound is moeilijk te
beschrijven maar heeft, deels dankzij
de unieke stem van zanger Jack Baeten,
een heel eigen gevoel. Dit geluid weet
de band ook consistent het hele album
vol te houden. Foto: Thijs Muijsenberg

Griendtsveen

In 1991 bestond de parochie
America 100 jaar. Bij die gelegenheid werd er een boek uitgegeven over de interessante geschiedenis van dit kleine peeldorp. Het
boek Van 16 naar America was in
een mum van tijd uitverkocht. De
Stichting Werkgroep Oud America
heeft onlangs de herdruk op zich
genomen en sinds kort is het
boek weer te koop.
In de jaren na het 100-jarig
bestaan werd er regelmatig geïnformeerd naar een eventuele herdruk
van het boek, vooral door mensen
van buiten America. Het boek is
vooral geschreven door Americanen
en gaat over hun eigen dorpsgeschiedenis. Het boek bevat veel
foto’s uit de oude doos en gaat over
zeer uiteenlopende onderwerpen.
Het boek is onder andere te
koop de Oudheidkamer De Moeëk in
America. De oudheidkamer is elke
zaterdagmiddag geopend van 13.30
tot 15.30 uur. Voor meer informatie
bel 077 464 19 49 of mail naar
hay.mulders@ziggo.nl

Grubbenvorst

Hegelsom

Word jij de Rabobank?
Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Maashorst zoekt voor het Servicecentrum Bedrijven een

Adviseur Bedrijven m/v
De Adviseur Bedrijven adviseert klanten uit het midden- en kleinbedrijf over hun financiële behoeften.
In deze functie ligt de nadruk op financieringskennis.
Werken bij Rabobank Maashorst

Informatie

Vanuit oprechte betrokkenheid is Rabobank Maashorst een stuwende en vernieuwende kracht

Kijk voor de complete beschrijving van deze vacature op:

die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van zowel welvaart en welzijn als de omgeving. Het

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/maashorst/

realiseren van de huidige en toekomstige ambities en dromen van mensen en gemeenschap-

werken_bij_rabobank_maashorst/

pen is daarbij het doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het aandragen van de

Sollicitaties

best mogelijke financiële oplossingen zijn daarbij de middelen.

Mail je brief en CV vóór 1 oktober 2011 naar
Het is de ambitie van Rabobank Maashorst om - zeker op financieel terrein - de beste, de meest

werken@maashorst.rabobank.nl onder vermelding van

klantgerichte en meest vernieuwende instelling in de regio te zijn. Wij willen daarnaast excelle-

‘vacature Adviseur Bedrijven’.

ren op het gebied van duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bankieren,

www.rabobank.nl/maashorst

passend bij onze identiteit en maatschappelijke positie.

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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Samen natuur beleven
IVN De Maasdorpen, Jeugdnatuurwacht Venray, Natuur en Jeugd Horst
aan de Maas en de stichting Mooiland bieden samen een laagdrempelige
cursus waarin de basis wordt geleerd over natuurbeleving en de diverse
landschappen met zijn dier- en plantensoorten van Noord-Limburg. De
cursus zal starten in januari 2012 en duurt tot aan de zomer van 2012.
De cursus Samen natuur beleven is
bedoeld voor ieder die zich interesseert
voor de natuur. Tijdens 20 theoriebijeenkomsten en excursies komen
thema’s aan bod als natuurbeleving,
natuureducatie, de bodem als basis,
geschiedenis van het landschap, de
mens en de natuur, planten en dieren
en natuurbeheer.
Alle theoriebijeenkomsten vinden
plaats op de maandagavond en de excursies op de zondagmorgen. De lessen

worden vooral gegeven door lokale
deskundigen die de streek kennen.
Aan het eind van de cursus ontvang
je tijdens een feestelijke afsluiting
een certificaat als bewijs dat je hebt
deelgenomen.
Voor meer informatie, de
cursusbrochure of inschrijven bel naar
06 54 90 10 99 of mail naar
pieter@mooilandlimburg.nl
Meer informatie is ook te vinden op
www.mooilandlimburg.nl

Brood bakken en smeden

Ben Caplan & the Casual Smokers
Ben Caplan & The Casual Smokers komen voor vijf concerten naar Nederland en beginnen hun tour op zondag
25 september om 16.00 uur op het podium van Cambrinus in Horst. De entree bedraagt 14 euro.

Ben Caplan is een straatzanger en
entertainer. Met een brede muziekkeuze kan hij iedereen vermaken. Van poëtische ballads naar stampende klezmer
met jazzinvloeden. Met zijn grove

Tom Waits-stem heeft hij niet altijd
een microfoon nodig. Tijdens de Great
Escape in Engeland dit jaar, een prestigieus festival vergelijkbaar met ons
Noorderslagfestival, was Ben Caplan

Ook deze zondag zijn bij Museum De Locht de bakkers weer druk
bezig om de bekende broden in de originele bakoven te bakken en
mogen kinderen hun eigen broodjes maken en laten bakken. Uiteraard
kunnen bezoekers die heerlijke broden kopen.
Ook de smederij is volop is bedrijf.
De tentoonstelling over de emigratie
vanuit deze regio naar Noord-Amerika
in de periode van 1870 tot 1935 is nog
steeds te bezoeken.

Het museum is alle dagen
van 11.00 tot 17.00 geopend.
Demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

M@xx feest met schuim
M@xx organiseert op zaterdag 24 september in B2, voorheen De Vlies,
een schuimparty.
Alle jongeren tot 15 jaar zijn vanaf
20.00 uur welkom. De entree bedraagt
2 euro. Tijdens de schuimparty staan
dj Joop en dj Cheff achter de draaitafel.
Twee weken later, op zaterdag 8

oktober wordt er door M@xx een
bandavond georganiseerd. Dan komt
de Horster popsoulband Yellow een
optreden geven. Voor meer informatie
kijk op www.maxxhorst.nl

Publieksactie
Wereldvoedseldag
De Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas organiseert samen met Foto
Horst en Streekmuseum De Locht een fotowedstrijd in het kader van
wereldvoedseldag. De actie heet Ik Weet Wat Ik Eet.
Men kan een foto met onderwerp
Ik Weet Wat Ik Eet opsturen naar Foto
Horst via info@fotohorst.nl
vóór 27 september. Op deze foto
moet Fair Trade en duurzaam voedsel
centraal staan. Hieronder wordt al het
voedsel dat rechtvaardig, solidair en
ecologisch verantwoord geproduceerd
wordt bedoeld. Voor meer informatie
hierover zie www.delocht.nl De drie
mooiste foto’s ontvangen een prijs. De

prijswinnaars ontvangen bericht via
email. De prijsuitreiking vindt plaats op
14 oktober om 18.00 uur bij Foto Horst.
De heer Pieter Limburg, directeur van
Foto Horst, beoordeelt de artistieke en
vaktechnische kwaliteit van de foto’s
en de heer Jos de Kunder, directeur
van Streekmuseum De Locht, beoordeelt de foto’s op grond van de criteria
rechtvaardig, solidair en ecologisch
verantwoord geproduceerd voedsel.

Open Atelierdagen
Jan Althuizen
In de Peelregio Deurne- Asten- Griendsveen worden op zaterdag 24 en
zondag 25 september de Open Atelierdagen gehouden. In Griendtsveen
neemt beeldend kunstenaar Jan Althuizen deel. Hij stelt zijn atelier aan de
Deurneseweg 13 op beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
Zijn expressief en half abstract
werk is sterk geïnspireerd op de eigen
omgeving, natuurgebied De Peel, dat
enerzijds moerassig, weerbarstig, grillig
en gesloten is, anderzijds lieflijk, wijds
en open. Daarnaast schildert hij mensfiguren verstrengeld en verbonden met
die natuur.
Jan Althuizen laat tijdens de open
dagen zijn geheel eigen gemengde

techniek zien: aquarel-wit vetkrijt.
Verder werkt hij met olieverf of acryl
op doek en in de grafische techniek linosnede in kleur. De Open Atelierdagen
zijn een unieke gelegenheid om kunstenaar, zijn werk, inspiratie, werkwijze
en werkplek persoonlijk van nabij te
leren kennen.
Voor meer informatie zie
www.openatelierdagendeurne.nl

een van de ontdekkingen. Tijdens zijn
eerste Europa tour treedt hij aan als trio
met gitaar en piano, viool en contrabas.
Voor reserveringen bel 077 398 30 09
of kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Raedts

Bouwbedrijf

Bouwmij Janssen B.V. en
Raedts Bouwbedrijf B.V. zijn
onderdeel van Aan de Stegge
Verenigde Bedrijven. Bouwmij
Janssen is een toonaangevend
bedrijf in ontwikkeling en
realisatie van zowel utiliteitsen woningbouwprojecten.
Raedts Bouwbedrijf is
specialist in onderhoud
en renovatieprojecten en
kleinschalige nieuwbouw.

Het werkgebied omvat
Zuid-Oost Nederland. De
totale organisatie omvat
ongeveer 100 gemotiveerde
medewerkers.

Kenmerkend voor de
bedrijven zijn kwaliteit,
betrokkenheid en creativiteit
gecombineerd met een ruime
ervaring in het op een
no-nonsense manier
realiseren van bouwprojecten.

Er wordt op een informele
en collegiale wijze gewerkt,
waarbij een toekomstgerichte
ontwikkeling van
de organisatie en de
medewerkers centraal staat.

Op dit moment zijn er mogelijkheden voor mensen die houden van een uitdagende werkomgeving en
het werken in teamverband. Mensen die kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben
staan. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functie;

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE (fulltime)
In deze functie ben je het visitekaartje van de organisatie. Je staat klanten en leveranciers persoonlijk en
telefonisch te woord en je bent verantwoordelijk voor lichte administratieve werkzaamheden.
Werkzaamheden:
• Snel, correct en vriendelijk afhandelen van het telefoonverkeer
• Verwerken van inkomende en uitgaande post
• Ontvangen van bezoekers en ervoor zorgen dat zij zich welkom voelen
• Verrichten van lichte administratieve werkzaamheden
Functieprofiel:
• Prettige telefoonstem
• Representatief
• Uitblinker in het omgaan met mensen
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Nauwkeurig en efficiënt
• Betrouwbaar
• MBO werk- en denkniveau
• Goede kennis van MS-Office
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
Interesse?
Stuur je C.V. met pasfoto en motivatie naar:
Bouwmij Janssen B.V./Raedts Bouwbedrijf B.V.
T.a.v. Monique Breijnaerts
Postbus 2
5800 AA Venray
Of reageer via e-mail: mbr@bouwmij-janssen.nl
Voor aanvullende informatie over de functie kan contact worden opgenomen met
mevrouw Hennie Nillesen, management assistente, tijdens kantooruren 0478 – 55 44 55

Bouwen op vertrouwen

Kijk verder
dan je neus lang is!
Kom neuzen, kom passen uit onze prachtige
brillencollectie tijdens de rode loper show op
zondag 25 september a.s.
kerkstraat 1 - Horst - tel. 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Festival Leve(n)de
Geschiedenis

Karin Janssen
jubileert bij Tovri

Het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) is een overkoepelend orgaan voor Nederlandse
verenigingen die zich bezig houden met levende geschiedenis. Re-enactment is het zo waarheidsgetrouw mogelijk
naspelen van historische gebeurtenissen, zoals belegeringen en veldslagen. Op zaterdag 24 en zondag 25 september herleeft de vaderlandse- en wereldgeschiedenis op het festivalterrein in de Kasteelse Bossen in Horst.

“Vanaf het eerste moment wordt
de bezoeker ondergedompeld in
2000 jaar levende geschiedenis”,
vertelt Mascha Dolmans, secretaris
van het LPLG. Tussen 10.00 en 17.00
uur zullen ruim 700 deelnemers zich,
in authentieke kledij, uitleven met
re-enactment. Het festival Leve(n)de
Geschiedenis beslaat een tijdsperiode
van de Romeinse tijd tot en met het
einde van de Koude Oorlog. Met ruim
700 deelnemers is het festival het
grootste re-enactment in Nederland.

Er worden zo’n 5.000 bezoekers uit
Engeland, Duitsland, Frankrijk, België
en Nederland verwacht. Mascha vertelt:
“We zijn kwalitatief het beste evenement in Nederland, en ik durf ook
nog wel België en Duitsland erbij te
noemen. We zijn het neusje van de
zalm en dat trekt veel bezoekers. Onze
groepen zijn ook gewend om naar het
buitenland te gaan, dat internationale
tintje hebben we wel.”
Op zaterdag 24 september is
om 10.00 uur de begroeting van de

Kukeleku

Eric Koller trapt
theaterseizoen af
Cabaretier Eric Koller speelt op zondag 25 september in het Gasthoes in
Horst zijn voorstelling BULL. De voorstelling begint om 20.00 uur. Hiermee
trapt hij het theaterseizoen van Kukeleku af.
Eric Koller maakt op een unieke
wijze theater en is inmiddels te zien
in de grote theaterzalen. Komende
zondag is hij voor de derde keer te
gast bij Kukeleku. De cabaretier is
een bijzonder energieke man die
over het podium raast als cowboy
maar ook op skilatten. Wat hij precies
doet blijft een raadsel. Koller vertelt
dat het lastig uit te leggen is. “Je
moet het echt zien.” Om toch een
beeld te krijgen van de show, blijkt
Youtube een uitkomst. De cabaretier
heeft veel profijt van zijn filmpjes
op Youtube. “Steeds meer bezoekers
komen na afloop naar me toe om te
zeggen dat ze me ontdekt hebben op
Youtube.”
Naast het theater was Koller
10 jaar lang één van de best verkochte acts op theaterfestival de Parade.
Meer informatie is te vinden op
www.kukeleku.com Het laatste
nieuws is sinds kort ook te volgen
via Twitter op @kukeleku_horst en
Facebook.

deelnemers. De officiële opening
wordt verricht door de burgemeester.
Het spektakel begint dan met middeleeuwse zwaardvechtdemonstraties, veldslagen uit de Tweede
Wereldoorlog en een Romeinse
gladiatorenshow. “De grootste
veldslagen zijn in de grote arena, en
daar kan publiek veilig van achter de
touwen kijken. In de andere kampementen mogen ze dichter bij komen,
en vragen stellen of eten proeven”,
vertelt Mascha. De hele dag zijn er ook
in en rond de kampementen kleinere
demonstraties, zoals gevechtstrainingen, exercities en ambachten. Overal
komt men ridders, kooplui en muzikanten tegen. Kinderen krijgen bij de
entree een speurtocht mee die ze over
het hele terrein leidt.
De lidverenigingen van het platform bestrijken een periode van twee
millennia: van de Romeinen tot en
met de laatste wereldoorlog. De grootste clubs tellen ruim 100 leden, andere
bestaan uit een handvol mensen.
Enthousiasme, creativiteit, authenticiteit en plezier in de hobby zijn
de gemeenschappelijke kenmerken.
Alle verenigingen doen op de een of
andere manier aan presentaties voor
het publiek: educatieve voorstellingen
op scholen en in musea, demonstraties
van handwerk, muzikale uitvoeringen, of spectaculaire opvoeringen van
veldslagen of belegeringen. Op dit moment zijn er ongeveer 30 verenigingen
aangesloten bij het LPLG.
Voor meer informatie zie
www.levendegeschiedenis.com

Leer ook tekenen
en schilderen!
Op donderdagavond
is er nog ruimte
voor beginners en
gevorderden.

Rieky Janssen, Meterik
Tel. 077-3985771

Ze is bijna 30 jaar lid van het jubilerende Tovri. Ze is niet alleen actrice,
maar werkte jarenlang op het secretariaat van de Meterikse toneelvereniging en verricht nog steeds bestuurswerkzaamheden. Op vrijdag 16
september ontving zij een onderscheiding voor haar verdiensten én haar 30
jarig jubileum bij Tovri.
De Limburgse Federatie
Amateurtoneel heeft Karin Janssen onderscheiden met de jubileum insigne.
De versierselen werden haar tijdens
de jubileumvoorstelling ´Rom en Sjuul´
van Tovri in Meterik opgespeld. Karin
Janssen is een van de meest actieve
leden van Tovri. Ze debuteerde in mei
1983 in de eenakter ´Een nieuw mens
bij de eerste koffie´. Dankzij haar spel in
’Leentje uit ’t hemelrijk’ in 1989 stond
Tovri op de voorpagina van De kijker,
het tijdschrift van de LFA. Momenteel
is zij te zien in de jubileumvoorstelling
´Rom en Sjuul ´, een eigentijdse bewerking van het beroemde Romeo en Julia
van Shakespeare.

PB-zangers van Sint Frans
in Lambertuskerk
Op zaterdag 24 september wordt de heilige mis om 18.00 uur in de
Lambertuskerk in Horst muzikaal opgeluisterd door de Zangers van Sint
Frans uit Venray. Dit koor, bestaande uit zo’n 35 zangers in de leeftijd van
10 tot 35 jaar zal met een meerstemmige mis en diverse motetten uit
verschillende eeuwen laten horen.
Het koor houdt zich nu al 52 jaar
bezig met dit soort muziek. Al vrij
snel na het ontstaan van het koor
werd men lid van de Nederlandse
en de internationale Pueri Cantoresorganisatie, wat de Zangers van Sint
Frans in staat stelde van New York
tot Moskou en vele plaatsen daartussen van zich te laten horen. Ook de

wereldcongressen van Pueri Cantores
in Rome werden regelmatig bezocht.
Zo’n vier jaar geleden, en al eens
verder in het verleden, heeft het koor
ook deelgenomen aan het jaarlijkse
concert van het Horster Mannenkoor.
De muzikale leiding is in handen van
Vincent Las uit Oss, en Theis Gootzen
uit Venray is de begeleidend organist.

Clooser2 - Training & Begeleiding, Karien Cloostermans
Mindfulnesstrainingen regio Venlo, Venray en Horst aan de Maas

Pieker je veel?
Heb je moeite met veranderingen in je leven?
Of voel je je wel eens somber?
Volg de training mindfulness bij Clooser2
en ontdek hoe het anders kan. Met aandacht
voor ieders persoonlijke leerproces.

Markt 6a - 5975 AN Sevenum
T: 077-8200216 / 06-30705431 - E: karien@clooser2.nl - I: www.clooser2.nl

Uitnodiging
Graag willen wij eenieder de gelegenheid bieden om onze nieuwe vleesvarkensstal
te bezichtigen. Wereldwijd is dit de eerste stal waarin dieren, met een oorchip in,
vrij kunnen rondlopen. Door deze oorchip kan elk dier vanaf geboorte tot aan het
vertrek van ons bedrijf gevolgd worden. Dit alles brengt verrassende nieuwe
mogelijkheden voor zowel de boer als zijn varkens.
Wij verwelkomen u graag op zaterdag 1 oktober tussen 13 en 17 uur.
Voor kinderen is er ook vermaak.
Kom een kijkje nemen in onze stal en wij vertellen u er meer over. Tot dan!
Toon en Tiny Classens - Veulensewaterweg 7 - 5814 AK Veulen
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Workshop Make-up Pupa
Inschrijfdata:

zaterdag 8 oktober
zaterdag 22 oktober

Kermis in Swolgen met Random
Het laatste weekend van september start de kermis in Swolgen. Van vrijdag 23 september tot dinsdag 27
september zijn er verschillende optredens in de feesttent achter café- zaal Wilhelmina.

van 12.00 - 16.00 uur

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

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

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

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver

Vrijdagavond opent de kermis
met een Flügelparty. Zaterdagavond
speelt de topcoverband Random
vanaf 20.30 uur in de feesttent. Ook
de band Hurricane treedt deze avond
op in de zaal. Op zondag staat ’s mid-

dags de feestband Banana Pancakes
op het podium. De zondagavond
wordt verzorgd door de topcoverband Fragment. Maandag is er vanaf
16.00 uur een matinee met onder
andere Eclips. Verder staat ’s avonds

de feestband Network op de planken.
Dinsdag wordt de kermis afgesloten
met een matinee vanaf 14.00 uur.
Hier treedt dan Jersy op. Aansluitend
is er een afterparty georganiseerd in
het café.

Dansgarde Sevenum danst
rond de wereld
De dansgarde uit Sevenum presenteert op zaterdag 1 oktober de musical ‘Dance around the world’. Er zijn die
dag twee voorstellingen. De eerste voorstelling begint om 16.00 uur en de tweede voorstelling om 19.30 uur.
De musical wordt gepresenteerd in de Wingerd.

Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl

TE KOOP

De dansgarde is de laatste jaren
gegroeid als kool. Veel meiden en
jongens uit Sevenum tussen de 6 en
21 jaar kunnen hier hun passie voor
dans en muziek ten uitvoer brengen.
Twee jaar geleden kwam de dansgarde
op het idee om de musical in het leven
te roepen. Zo konden ouders en publiek

zien wat hun kinderen en dorpsgenoten
allemaal in huis hadden. Nu, twee jaar
verder, hebben Anniek Verheijen en
Monique Peeters het regisseurschap
wederom op zich genomen. De hele
musical is een productie van en door
eigen leden. Iedereen draagt op zijn of
haar manier een steentje bij aan deze

musical, dans-choreografie, kledingontwerp, trainingen, organisatie, decor en
noem het maar op. Jong en oud deed
mee aan de auditie. Plankenkoorts
wordt overwonnen en er werden extra
trainingen georganiseerd. Kaarten zijn
te koop voor 6 euro bij Swart Wit in
Sevenum.

Limburg: land van betovering en
onttovering
In de bibliotheek Maas en Peel in Sevenum geeft Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis in Tilburg op 29
september om 20.00 uur een lezing over religie en de geschiedenis van Limburg.

Pieter Belsstraat 36 Horst “de Afhang”
Mooie tussenwoning gelegen in een rustige straat van de
jonge wijk “de afhang”. Bouwjaar 2007. Instapklaar.

Vraagprijs: E 224.950
Meer info: 0651940501

www.zuka.nl

In de lezing schetst dhr. Nissen
een levendig beeld van de rol die
religie in de geschiedenis van Limburg
gespeeld heeft. Daarbij wordt vooral
gekeken naar het geloof van gewone
mensen. Voor hen was de wereld
vooral een betoverde wereld: op
allerlei manieren zagen zij bovennatuurlijke krachten aan het werk in het
leven van alledag.
Met de komst van het christendom in de tijd van Sint Servaas en
de vroege middeleeuwen veran-

derde er veel. De kerk kreeg een
grote invloed in de samenleving en
kloosters werden centra van cultuur en
onderwijs. In het volksgeloof werden
oude magische praktijken en volksdevoties vaak zonder veel problemen
met elkaar verbonden. Het alledaagse
werd doorbroken door ‘heilige tijden’,
zoals de kerkelijke feestdagen en het
eigen land kende ‘heilige plaatsen’,
waar men naar op bedevaart ging.
Volksverhalen vertelden over wonderlijke gebeurtenissen.

Door de modernisering verdween
in Limburg in de afgelopen halve
eeuw de vanzelfsprekendheid van
het geloof. De invloed van de kerk
werd minder, het kerkbezoek liep flink
terug en veel kerkelijke instellingen
verdwenen. Maar toch blijven mensen
op zoek naar zingeving, spiritualiteit
en het wonderlijke. De betovering van
Limburg is nog niet weg. Voor aanmelding voor de lezing mail naar
sevenum@debibliotheekmaasenpeel.nl
of bel 077 467 80 75.

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Jubileumweekend
vr 23 – zo 25 september
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Lottum
Locatie: rijhal Hoogveld

America
zondag

Heilige mis

Broekhuizen

za 24 september 12.00 uur
Locatie: Kaldenbroeck

zondag

Motorcrossweekend

zaterdag

Broekhuizen
Versdiner

vr 23 september 17.00-20.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Broekhuizenvorst

za 24 – zo 25 september
Organisatie:
Motorcross Club Lottum
Locatie: Hoogheide

Presentatie dorpsplan

Heilige mis

Heilige mis

zo 25 september 11.00-14.00 uur
Organisatie: ZijActief
Locatie: Café ‘t Dorp

Meerlo

zondag

Vogelmarkt

Horst (Lambertus)

zo 25 september 09.30-12.00 uur
Locatie: ‘t Brugeind

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

za 24 – zo 25 september
11.00-17.00 uur
Locatie: Deurneseweg 13

Grubbenvorst
Vastenaovesliedjeskonkoer

za 24 september 19.49 uur
Organisatie:
GMV Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Horst

Club Du Longue XL
vr 23 september 22.00-03.30 uur
Locatie: café De Lange

Melderslo

Brood bakken en smeden
zo 25 september 13.00 uur
Locatie: Museum de Locht

Meterik

Toneelvoorstelling
Rom en Sjuul

Schuimparty
za 24 september 20.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

woensdag
donderdag
vrijdag

za 24 september 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Finale Open Horster
Kampioenschap Jeu de
Boules
zo 25 september
Locatie: Jeu de Boulesclub

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

zaterdag

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum

za 24 september 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Melderslo

Meerlo

zaterdag
donderdag

zo 25 september 10.00-15.00 uur
Organisatie: Wereldnatuurfonds
Locatie: attractiepark Toverland

Meterik

Ruilbeurs modelauto’s

zondag
dinsdag

zaterdag

Tienray

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

vrijdag

NK Handboogveldschieten
za 24 t/m zo 25 september
Organisatie:
Handboogsportvereniging
’t Trefpunt
Locatie:
Swolgense en Tienrayse bossen

Heilige mis
Rozenkrans

Swolgen

Kermis

za 24 t/m di 27 september
Locatie: centrum

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

zondag
donderdag

Swolgen

09.30

Kronenberg

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag

Rode Loper Koopzondag
zo 25 september 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Heilige mis

Sevenum

zo 25 september 10.00-15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

09.45

Hegelsom

donderdag

Future Party

Heilige mis

zondag

Schminkkampioenschap
Festival Levende Geschiedenis
za 24 – zo 25 september
10.00-17.00 uur
Locatie: evenemententerrein
Kasteelse Bossen

zondag

vr 23 september 19.45 uur
Locatie: Roothweg

Dansvoer

19.15

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

Vlooienmarkt

Open atelierdagen Jan
Althuizen

09.45

Grubbenvorst

Griendtsveen

Griendtsveen

10.00

Broekhuizenvorst

wo 28 september 19.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Smetenhof

za 24 september 18.00 uur
Locatie: Lambertuskerk

Verloskundige zorg

Kerkdiensten

Opening en Open Dag

Zangers St. Frans

Spoedgevallendienst
23 t/m 29 september
Tandarts Daudeij
’t Zandt 15 5855 BW Well
T 0478 50 19 71

Lottum

zo 25 september 10.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

(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

service 35

Ruilbeurs

Venray

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

22
09

maandag
woensdag

Ben Caplan en de Casual
Smokers
zo 25 september 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Cabaret Eric Koller
zo 25 september 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

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

36America

mobiel!

22
nieuws
09
Broekhuizen Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.
sms ‘MyOrder’ naar 3669

Prijswinnaars Zomerspaarweken

Wilt u ook bestellen en betalen op
uw telefoon? Stuur dan een sms met
MYORDER naar 3669 en download
MyOrder op uw telefoon.

Lees meer op www.myorder.nl

Sparen bij de Rabobank is een feest. Dat is het idee.
(Broekhuizen) en Nick Bussemakers (Sevenum)
Categorie 9 t/m 12 jaar: Christian Cuppen
(Meterik), Grace Erskine (Sevenum), Christian
Rutten (Horst), Ilse Vogelzangs (Melderslo) en
Thomas Vullings (Lottum)

belangstelling te mogen rekenen.
Jij doet dan toch zeker ook mee?

Zesde plek veiligste bank
De Rabobank behoort tot de zes veiligste banken ter wereld. Vorig jaar was dat ook
al zo. ING en ABN Amro komen niet in de top-vijftig voor. Aldus het Amerikaanse blad
Global Finance Magazine dat dit najaar voor de twintigste keer ‘The world’s 50 safest
banks’ publiceert.

Helaas kon niet iedereen een prijs winnen.
We nemen aan dat het ijsje lekker
gesmaakt heeft en hopen de volgende
Zomerspaarweken weer op veel

Er wordt gekeken naar de ratings - door
de jaren heen - van bureau’s als Moody’s,
Standard & Poors en Fitch. Ook het
totale vermogen van de banken wordt
meegewogen. Er zijn dit jaar 500 banken
getoetst op hun stabiliteit en dat
resulteerde in een nieuwe top-vijftig. De
Rabobank neemt daar, evenals vorig jaar, de
zesde positie in.

Welkom bij de kieskringvergadering Particulieren
Ook in 2011 organiseert Rabobank Maashorst voor haar particuliere leden de
jaarlijkse kieskringvergadering. Deze keer is gekozen voor het thema ‘Werelds is
ook dichtbij’. We ontvangen u op woensdag 5 oktober graag vanaf 19.30 uur in
De Wingerd, Maasbreeseweg 2, Sevenum.
In deze bijeenkomst laat onze speciale
gastheer en presentator Gijs Wanders u
zien hoe de Rabobank haar coöperatieve
identiteit uitstraalt op internationaal,
nationaal en vooral lokaal niveau.
Op de agenda staat o.a. de benoeming van
ledenraadsleden. Aftredend zijn: mevrouw
Nellie Hermans, mevrouw Toos Voshaar,
de heer Harry Litjens en de heer Patrick
Papenborg. Aftredend en herbenoembaar
is de heer Jan Hermans. Door de directie
worden kandidaat* gesteld: mevrouw Roos

Order

www.myorder.nl
Nu ook
MyOrder
bij Kapsalon Praedé

www.praede.com

Van 11 juli t/m 19 augustus 2011 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. In 2011
konden de jeugdige spaarders meedoen
aan de knutsel- en foto- wedstrijd die in het
teken stond van het thema ‘Waar spaar jij
voor? Wat is jouw droom?’.
Bekendmaking prijswinnaars
Op woensdagmiddag 14 september jl.
werden de prijzen uitgereikt door o.a.
Kabouter Wijsneus van de Peelkabouters.
De onderstaande deelnemers namen
twee kaartjes voor de Efteling en een leuk
Eftelingcadeautje in ontvangst tijdens de
feestelijke bijeenkomst in het kantoor van
Rabobank Maashorst.
Categorie 4 t/m 5 jaar: Axel Janssen (Horst),
Teun Schuurmans (Kronenberg), Jonna Derix
(America), Jeffrey Sengens (Grubbenvorst) en
Mira van Mulken (Grubbenvorst)
Categorie 6 t/m 8 jaar: Fenna Billekens
(Horst), Nina Franssen (Grubbenvorst), Nine
Tissen (Broekhuizenvorst), Daan van den Berg

My

Lokale benadering en risicomanagement
belangrijk
Volgens CFO Bert Bruggink is de kracht
van de Rabo als veilige bank op twee
specifieke kenmerken terug te voeren: ‘Het
zit hem in onze geworteldheid in de lokale
gemeenschappen waar onze coöperaties
werken. En het komt door onze consistente,
conservatieve benadering als het gaat om
risicomanagement. We hebben er veel
vertrouwen in dat wij onze plaats tussen de
veiligste banken ter wereld nog heel wat
jaren zullen blijven innemen.’

Fleuren, mevrouw Monique Smits en de heer
René Kuijpers.
U komt toch ook? Meld u nu aan:
- Via onze website
www.rabobank.nl/maashorst
- Via e-mail:
cooperatie@maashorst.rabobank.nl
- Telefonisch: afdeling Coöperatie telefoon
(077) 397 92 02
Graag tot ziens op woensdagavond 5 oktober
in De Wingerd in Sevenum!

Twee niet-concurrenten ook in top-10
De lijst van Global Finance Magazine
geldt in de internationale financiële
wereld als graadmeter voor de

* 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.

kredietwaardigheid van een bank. Er staan
twee andere Nederlandse banken in: de
Bank Nederlandse Gemeenten (3) en de
Nederlandse Waterschapsbank (7). Dat
zijn echter geen consumentenbanken, zij
richten zich respectievelijk op gemeenten
en de overheid.
Op nummer een staat KfW, een Duitse
bank, gevolgd door de Franse staatsbank
Caisse des Dêpôts et Consignations.
Nummer vier komt uit Zwitserland en
heet Zürcher Kantonalbank. Op nummer
vijf staat de Duitse agribusinessbank
Landwirtschaftliche Rentenbank. In de
top-tien domineren de banken van onze
Oosterburen en die uit Nederland met
in totaal zeven noteringen. Meer dan
40 banken van dit jaar stonden vorig jaar
ook in de top-50.
Officieel wordt de ranking pas in het
oktober-nummer van het wereldwijd
gelezen blad bekend gemaakt. De
bijbehorende awards worden aan de
eerste tien banken uitgereikt tijdens de
jaarmeeting van het IMF en de Wereldbank
op 22 tot en met 24 september in
Washington DC.

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

