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Erepenning Heideroosjes
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De leden van punkband Heideroosjes hebben
vrijdagavond de Erepenning van de gemeente Horst aan
de Maas ontvangen. Zij kregen deze uit handen van
burgemeester Kees van Rooij. Heideroosjes speelde
vrijdag het laatste concert in de regio in America.

Voor het optreden verraste burgemeester Van Rooij hen met deze erkenning van de gemeente. Na bijna 1.500
optredens door heel Europa, Verenigde
Staten, Japan en Zuid-Afrika houden

de Heideroosjes het voor gezien. De
in 1989 opgerichte band bestaat uit:
Marco Roelofs, Frank Kleuskens, Fred
Houben en Igor Hobus. De bandleden
komen allen uit Horst aan de Maas

en kennen elkaar van de middelbare
school. Sinds 1989 opereert het viertal
in dezelfde bezetting.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Extra hondentoiletten
In Horst aan de Maas worden dit jaar nog vier extra hondentoiletten bijgeplaatst. De gemeente heeft nog acht
hondentoiletten in het depot staan, de overige vier worden in 2013 verdeeld over de kernen.

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990
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Overlast van hondenpoep staat
nog altijd in de top tien van grootste ergernissen. Sinds 2007 zijn er in
Horst aan de Maas 36 hondentoiletten
gerealiseerd en ongeveer 40 dispensers geplaats. Na de fusie is besloten
om ook in de nieuwe kernen toiletten te plaatsen. Enkele dorpsraden
hebben toen echter aangegeven geen
behoefte te hebben aan deze speciale
uitlaatplekken, namelijk Evertsoord en
Meerlo. Was in 2007 de opbrengst van
de hondentoiletten 19.982 drollen, in
2011 is dit gestegen naar 28.165.
“Als deze hondentoiletten zijn
geplaatst, dan is eigenlijk de gemeente
grotendeels voorzien. Mocht er vervolgens nog ergens sprake zijn van veel

klachten, dan gaan we kijken of we
wellicht een toilet kunnen herplaatsen,
dat nauwelijks wordt gebruikt, of eventueel een nieuwe aanschaffen,” licht
een woordvoerder van de gemeente

toe. “Dit gebeurt echter altijd in overleg met de dorpsraad. We gaan niet
zomaar ergens een toilet weghalen.
Daarnaast moet het ook in het budget
van de gemeente vallen.”
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Kind van Nepal ontvangt
Sporting ST en
Daelzicht sluiten 800 euro
convenant
De Horsterse Ellen Thielen zamelde de afgelopen maanden geld in voor het project ‘Kind van Nepal’. En met
succes. De twee goede doelen die zij steunt, Trust Home en het Disabled New life Centre, kregen een bedrag
overhandigd van 800 euro.

Om jongeren die veelal tijdelijk in ’t Raayke verblijven de kans te geven
lid te worden van een club, sluiten voetbalvereniging Sporting ST en
Stichting Daelzicht een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee wordt deze
doelgroep de mogelijkheid geboden ook te sporten.
In ’t Raayke in Tienray verblijven
jongeren die om wat voor reden dan
ook niet meer thuis kunnen wonen.
Veelal verblijven zij er tijdelijk totdat
er passende woonruimte is gevonden.
Daardoor is lid worden van een (sport)
vereniging niet eenvoudig. Sporting ST
wil daar samen met Stichting Daelzicht
verandering in brengen. “Wij willen
iedereen de kans geven om te sporten. Vooral deze groep die, doordat
ze maar kort in Tienray verblijft, vaak
buiten de boot valt. Bovendien zijn het

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Lotte Spreeuwenberg

onze buren,” zegt Sporting ST voorzitter Hans van der Klij.

Mensen meer in
beweging te krijgen
“Wij sluiten hiermee tevens
aan op het beleid van Gemeente
Horst aan de Maas om mensen meer
aan het bewegen te krijgen. Er zijn al
twee jongens van ’t Raayke die bij ons
trainen. En dat gaat heel goed. Er is
een stuk begeleiding vanuit Daelzicht
en we hebben afgesproken dat ze
tijdens de trainingen en wedstrijden
onder onze verantwoordelijkheid
vallen.” Het feit dat de spelers
misschien maar enkele maanden
lid kunnen blijven van een team,
mag geen beletsel vormen aldus
Van der Klij.

Onder onze
verantwoordelijkheid
“Natuurlijk hebben we liever dat ze
een heel seizoen mee kunnen trainen.
Maar ook al is het voor een korte
periode dan weten we daar wel een
invulling aan te geven.”
Komende zaterdag wordt de samenwerking tussen Sporting St en Stichting
Daelzicht officieel ondertekend. Na
de ondertekening speelt de B1 van
Sporting ST, met daarin de twee spelers
van ’t Raayke, een voetbalwedstrijd.

Voor deze twee kleine organisaties
heeft Ellen de afgelopen paar maanden sponsoracties opgezet onder de
naam Kind van Nepal. Een wandeltocht
van 25 km, een etentje met Nepalese
en Tibetaanse gerechten voor familie
en vrienden, en een standplaats tijdens

een rommelmarkt heeft haar vruchten
afgeworpen. Ellen kan met dikke tevredenheid terugkijken op haar acties.
Namens de kinderen wil Ellen
graag iedereen bedanken die op
welke wijze dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan Kind van Nepal.

Momenteel is Ellen bezig ‘oude’
spullen te verzamelen. Mensen die
nog boeken, spelletjes en dergelijke.
hebben liggen, of op ieder andere
wijze Kind van Nepal willen steunen,
kunnen contact opnemen met Ellen via
littlellepel@hotmail.com
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Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Sunday tea
arrangement (high tea)
voor twee personen

Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Bowlen in
Caribische sferen
bij Het Meerdal

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
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Verkiezingen Meterik
In het stemlokaal in Meterik lopen de kiezers in en uit. Op de
woensdagochtend van de Tweede Kamerverkiezingen had rond
11.00 uur ruim 15% van de kiesgerechtigden in Meterik de stem
uitgebracht. Volgens een medewerker van het stembureau zitten
de piekmomenten in de ochtend en rond 17.00 uur en 19.00 uur.
“Daarna wordt het een stuk stiller. Dan volgen de meeste mensen
de tussenstanden op televisie. En ik geloof dat het deze keer een
spannende strijd wordt.” Voorspellingen over de totale opkomst
konden op deze ochtend nog niet worden gedaan.

Nazomer actie:
twee uur waterskiën
in Sevenum

€49,95

€19,95
€23,00

€11,50
€26,00

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Roy Bouten

Niet Beste webpoliticus
PvdA-lid Roy Bouten is er wederom niet in geslaagd om verkozen te worden tot Beste webpoliticus. De ruim
850 stemmen die hij kreeg waren niet voldoende om Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren voor te blijven.
Ook vorig jaar werd Bouten,
lijstduwer van de PvdA tijdens
deze verkiezingen tweede in deze
wedstrijd. Sinds 2006 reikt De Beste
Webpoliticus prijzen uit aan politici

die in aanloop naar de verkiezingen
het handigst en het slimst campagne
voeren via internet.
Hierbij speelt het Nederlands
publiek een belangrijke rol. Zij kunnen

de redactie tippen en stemmen
op hun favoriete webpoliticus. Zij
bepalen uiteindelijk ook wie er met
de publieksprijs Beste Webpoliticus
2012 vandoor gaat.

Kruimel
appelvlaai

Stichting wil natuurijsbaan in Grubbenvorst
Om de komst van een natuurijsbaan te promoten, vonden er zaterdagochtend diverse activiteiten plaats in het
centrum van Grubbenvorst.

HORST • GRUBBENVORST

Altijd

*

GRAtiS
bASiSGlAzen

Er waren diverse activiteiten om de natuurijsbaan te promoten
Stichting Gewoën Grubbevors
streeft ernaar om vanaf aankomende
winter een vrij toegankelijke
natuurijsbaan in Grubbenvorst te
creëren. De kosten daarvoor hoopt de
stichting onder andere bij elkaar te
verdienen middels de Clubkas-Actie van
Jan Linders.
Volgens John Jenniskens is er
behoefte aan een natuurijsbaan
in Grubbenvorst. ”Een tijd geleden
hebben we met een grote groep
Grubbenvorstenaren en een aantal
mensen van buiten ons dorp een
brainstormsessie gehouden. Hierin

kon jong en oud aangeven waar de
inwoners van Grubbenvorst volgens
hen behoefte aan hebben. Eén van de
dingen die naar voren kwam, was het
gebrek aan een schaatsgelegenheid in
de winter.”
Het is zeker niet de bedoeling dat
Gewoën Grubbevors een kunstijsbaan,
met horeca en dergelijke, zoals
bijvoorbeeld in Horst gaat beginnen.
De stichting zal het beheer over een
perceel vlak bij het centrum op zich
gaan nemen. Door een lage wal
rondom op te werpen, kan men bij
vorst een kleine laag water in de wei

laten lopen. Het ijs kan snel aangroeien
en is bovendien veiliger dan het ijs van
een plas of visvijver, omdat er geen
diep water onder zit. De ijsbaan moet
vrij toegankelijk zijn, zodat de jeugd
van het maasdorp volop kan genieten
van ijspret in de winter. ”We vinden
het erg belangrijk dat de ijsbaan gratis
toegankelijk wordt. Vandaar dat wij
erg blij zijn dat we van Jan Linders
de mogelijkheid hebben gekregen
om deel te nemen aan de ClubkasSpaaractie.” zegt John Jenniskens.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

DE TWOPETJES Schaatsbaan

nr. 46

in onze

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

kindeR
bRillen*
*vraag naar de voorwaarden

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Het voelt als inbreken
Met trillende handen laadde ze haar weekendtas in de auto. Drie dagen verbleef zij vervolgens met haar
echtgenoot in een hotel. En niet voor haar plezier. “Ik moest drie dagen mijn huis uit, omdat ze asbest van onze
zolder gingen verwijderen”, vertelt de 76-jarige Nel*. (*Dit is een fictieve naam)

spulletjes met voor ons emotionele
waarde op zolder staan. Ik moest exact
opschrijven wat er allemaal stond. Ik
was ontzettend bang dat een aantal
van die spullen zouden verdwijnen.”

Burgemeester en
politie

“Het is het ergste wat mij
ooit is overkomen”, zo schetst
Nel de gebeurtenissen rond de
asbestverwijdering in haar huis. “Drie
dagen lang je huis moeten verlaten en
niet weten wat je aantreft als je terug
komt.” Enkele maanden geleden werd
in het huis van Nel asbest aangetroffen
tijdens het plaatsen van een nieuwe

verwarmingsketel. “De monteur schoof
tijdens zijn pauze voor een kop koffie
aan. Hij had net daarvoor zijn handen
gewassen omdat hij een asbest plaat
had verzaagd. Zijn hele overall zat
vol met stof. Dat er asbest in huis zat
was mij bekend, maar daar maak ik
mij op dit moment nog de minste
zorgen over.” Nadat haar man bij

gemeentewerken een asbestzak wilde
halen begonnen de problemen. “Hij
kreeg geen asbestzak mee en een paar
dagen later stond een medewerker
van het asbestverwijderingsbedrijf op
de stoep. Hij vertelde doodleuk dat wij
niet meer op de zolder mochten komen
totdat het asbest verwijderd was. Daar
schrok ik van, want we hebben veel

Feestje bij dagopvang
de Brug
Dagopvang de Brug in America bestaat 12,5 jaar. In die periode is de Brug uitgegroeid tot een volwaardige
dagbesteding voor oudere inwoners.

Iedere dondermiddag komt een
groep van ongeveer twaalf ouderen
naar dagopvang de Brug om deel te
nemen aan de activiteitenmiddag.
Iedereen komt voor hetzelfde;
de sociale contacten, een praatje, de
bezigheid, of gewoon even iets anders

om handen hebben.
Dagopvang de Brug is niet alleen
een gezelligheidskransje. De ouderen
die deelnemen hebben vaak een hoge
drempel moeten overwinnen voordat
zij de beslissing namen om aan de
activiteiten deel te nemen. Groot

voordeel van de dagopvang zo dicht
bij huis is de korte reistijd, waardoor
de drempel verlaagd wordt.
Op 13 september is tijdens een
middag met een feestelijk tintje het
jubileum gevierd.

De vertegenwoordiger van het
bedrijf had nog meer nieuws. “Hij
vertelde dat wij drie dagen ons huis
uit moesten als het asbest werd
verwijderd. Op mijn vraag wat er
zou gebeuren als ik dat niet deed
antwoordde hij doodleuk dat de
burgemeester en politie mij dan
persoonlijk uit mijn huis zouden
zetten. Ik voel mij echt een nul in
deze hele affaire ik ben nog steeds
overstuur. Iedereen in mijn omgeving
wil mij helpen, maar ze kunnen
niet bevatten hoe erg ik het vind.
Voor mij voelde het als inbreken,
hoewel ik wist dat de mensen van
het asbestverwijderingsbedrijf niks
kwaads in de zin hebben. Ik heb door
heel het gedoe zelfs voor het eerst
na vijftig jaar woorden met mijn man
gehad.” Inmiddels heeft de sanering
plaats gevonden, maar daarmee is het
verhaal voor Nel en haar man nog niet
af. “Tijdens de sanering verbleven wij
in het Parkhotel“, vervolgt Nel. “Daar
zijn wij uitstekend behandeld en het
personeel had alle begrip voor ons.
We kregen zelfs koffie op de kamer
geserveerd en dat is heel bijzonder. Het
meeleven van het personeel heeft ons
goed gedaan. Ik heb de zaterdag na
ons driedaagse verblijf een bloemetje
bij het hotel afgegeven.”

Klap op de vuurpijl
Asbestsanering het Zuiden
verwijderde het asbest uit de woning
van Nel. Ruud Janssen, eigenaar van
het bedrijf begrijpt de commotie.
“Wij zijn ingehuurd en proberen ons
werk altijd zo goed mogelijk uit te
voeren”, vertelt hij. “Vooral oudere
mensen vinden het moeilijk dat ze
hun huis moeten verlaten. Onze

medewerkers springen daar zorgvuldig
mee om.” Nel reageert hierop:
“De woningbouw en de gemeente
hebben verzuimd ons voor te lichten
over de komst van het asbestbedrijf.
Bovendien hebben de medewerkers
van het bedrijf een rotzooi achter
gelaten. Ze hebben de trap met
een schoonmaakmiddel behandeld,
waardoor de vloerbedekking helemaal
loslaat. Bovendien stinkt het nu in onze
kelder.”
Als klap op de vuurpijl, kwam de
echtgenoot van Nel er achter dat het
hele gebeuren overbodig is geweest.
“Ik zag op de gemeentekalender dat je
een kleine hoeveelheid asbest zelf in
zakken mag afvoeren. Toen ik verhaal
ging halen bij de gemeentewerf
vertelde de juffrouw, die ik eerder ook
had gesproken, dat zij dat niet mocht
vertellen. Nu snap ik er helemaal
niks meer van, maar het kwaad is al
geschied.” Volgens een woordvoerder
van Gemeente Horst aan de Maas is
de hoeveelheid asbest die verwijderd
moest worden te groot geweest,
waardoor de bewoner het niet zelf
mocht afvoeren. “In dergelijke gevallen
moet de woningbouwcorporatie
bij ons een melding doen. Na onze
goedkeuring kunnen zij vervolgens
een asbestsaneringsbedrijf
inschakelen”, aldus de woordvoerder.
De woningcorporatie vertelt bij monde
van Marita Muller: “We begrijpen dat
mevrouw zo emotioneel is. Het is niet
niks als je drie dagen je huis uit moet.
Wij hebben even de gang van zaken
onderzocht en het blijkt dat het asbest
in opdracht van Volta, die de cv-ketel
verhuurt, is verwijderd. Volgens een
medewerker, die ik heb gesproken
wordt alles keurig netjes afgehandeld.
Wat ons betreft is de communicatie
tussen Volta en Gemeente Horst aan
de Maas prima verlopen. Jammer dat
mevrouw het anders heeft beleefd.”
Nel zit niet bij de pakken neer. “Ik
wil de onderste steen boven krijgen.
Waarom is het allemaal zo verlopen? Ik
ben al aan een onderzoek begonnen,
van mij zijn ze nog niet af.”
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Bloemenaktie
HOVOC

19 en 20 september
Steun de volleybalclub!

“ Samenwerken ondanks
een conflict. Dat kan
door bemiddeling.”
mr. Ruud van der Linden

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

AANGEBODEN PER HEDEN:

Vier generaties
Nienke is alweer het elfde achterkleinkind van super oma Tonny Hermans-Vermazeren uit Sevenum,
het eerste kleinkind van Annemie Heldens-Hermans uit Melderslo en de eerste dochter van Maartje van
der Heijden-Heldens uit Meerlo.

Schravenproject afgerond
Het kunstproject in de kerk van Broekhuizenvorst werd onlangs met een feestelijke eucharistieviering afgesloten. Kunstenaar pater Jan Haen is tevreden over hoe het project is verlopen.

Nieuwe, ruime,
gemeubileerde

woonunits
tot maximaal 6 personen
op vaste locatie in Noord-Limburg;
57 m2, ruime woonkamer/keuken;
3 ruime slaapkamers;
douche en toilet separaat;
speciaal voor werknemers;
conform SKIA en ABU normering;
minimale huurperiode 3 maanden.
Voor meer info:
email: woonruimtenoordlimburg@hotmail.com
Tel.: 077 - 463 13 07

Bezoek ook onze

Het project was gemeenschapsopbouwend; verhalen kwamen los
en mensen deelden ervaringen uit.
Het maakte iets geweldigs in mensen
los. Op 9 oktober is het 75 jaar
geleden dat de in Lottum geboren

en in Broekhuizenvorst opgegroeide
bisschop Frank Schraven in China
werd vermoord. In een zijbeuk
van de kerk is nu een gedachteniskapel ingericht. De afgelopen zes
weken heeft pater Haen vrijwil-

ligers begeleid bij het maken van
een muurschildering in de kapel.
Het levensverhaal van bisschop
Frans Schraven en zijn inzet voor het
behoud van de waardigheid van de
vrouw worden hierop uitgebeeld.

Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Genomineerden 2012
bekend
De Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas heeft de drie genomineerden voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2012 bekendgemaakt.
Voor de prijs, die op 22 november
in de Mèrthal in Horst wordt
uitgereikt zijn genomineerd: Fons en
Yvonne Kersten van melkveebedrijf
de Rosa Hoeve uit Sevenum. Tom
Roefs, directeur Munckhof Groep bv
uit Horst en Sjaak van der Hulst van

Van der Hulst rozenkwekerijen in
Meterik.
Tijdens de feestelijke avond in de
Mèrthal wordt ook bekendgemaakt
wie de winnaar van de Jo Janssenprijs is geworden. Bovendien maken
de drie genomineerden op deze

avond kans op de publieksprijs.
De entreeprijs voor de uitreiking van
de Ondernemersprijs Horst aan de
Maas bedraagt 40 euro inclusief btw,
hapjes en drankjes. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is open om
19.30 uur.

MODESHOW
op 19 september
vanaf 20.00 uur
in het
Parochiehuis
Tienray
Entree: € 5,inclusief koffie en gebak

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Modehuis Cruysberg
De Schoester schoenmode
Puur haarmode & make-up
Pitt Hairstyle

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Wij hebben vorige week in besloten kring afscheid genomen
van onze pap, schoonvader en opa

Rien Coppus
Fred, Chantalle en Sem

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Bedroefd maar met heel veel mooie herinneringen, nemen wij
afscheid van mijn lieve man, ozze pap, opa en opa Frans

Frans Gooren
echtgenoot van

Tonie Gooren-van Gerven
* Lottum, 24 september 1934

† Lottum, 11 september 2012

Tonie
Ger en Ina
Yvon en Daan, Tom, Sanne
Silvia en Jim, Fenne, Joey
Rob
Henk en Susan
Ramon en Mariska
Milou en Jöran, Puck
Ulsheggerweg 16, 5973 PD Lottum
De crematiedienst zal plaatsvinden op zaterdag 15 september 2012
om 14.00 uur in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Frans is thuis. U kunt afscheid nemen op donderdag 13 september
van 17.00 tot 18.30 uur.
In plaats van bloemen, graag een gift voor KWF Kankerbestrijding,
waarvoor collectebussen in het crematorium staan.
Speciale dank aan Dr. Goossens, Dr. Janssen en Thuiszorg Groene Kruis,
voor de liefdevolle verzorging.
Aanbieding div. soorten HORTENSIA’S
3 voor € 10,00 / 10 voor € 27,50
Gespec. in hortensia’s, ook vaste planten, bodembedekkers, bomen, heesters
(ook op stam), grassen.
Oude Heldenseweg Maasbree
Meer info zie www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
PEDICURE ANGELI
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. nr. 077 398 83 42.
Te koop diverse soorten groenten
o.a. rabarber, snijbonen, komkommers,
snoep- en soeptomaten, paprika,
courgette, knolselderij en druiven.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, 077 398 35 52

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

TE KOOP:
Starterswoning/eengezinswoning
mooie verbouwde woning. Het huis is
helemaal klaar, dus jij ook! Zaterdag
29 sept. OPEN HUIS. Julianastraat 18
Meerlo. Tel: 0478 69 28 75
Taoistisch gezondheid Praktijk
Tai Chi, Chi Qong, Ching i. Gedipl. leraar
Rep. of China 06-19585904 - Youtube:
The Shaolin Kempo History.wmv New
edition.
TE KOOP AARDAPPELEN!
Kelkus, Bosstraat 63 Hegelsom.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te Koop appelen zelf plukken
0,45 ct. per kilo.
Elstar en andere soorten.
Groot assortiment bloemen en planten.
P.v.Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo.
T. 06 53 13 01 32.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur: bedrijfsruimte /
opslagruimte max. 200 m2 per ruimte
(vorst- en stofvrij) informatie:
06 53 76 96 98.
Gezond afvallen. Mooier Gewicht biedt
groepsbegeleiding aan bij afvallen.
De eerste groep zit vol, er start een 2e
groep op woensdag van 20.00-20.45 in
Sevenum. Vergoeding mogelijk.
Info www.mooiergewicht.nl /
06 10 13 71 67.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Roel Vergeldt &
Diana Verhaegh
gaan trouwen
op vrijdag 21 september 2012
om 13.00 uur in het
gemeentehuis van Horst.
Vervolgens zullen we
om 14.30 uur voor het altaar
staan in de H. Gertrudiskerk
te Lottum.
U bent van harte welkom op
onze receptie van 18.30 uur tot
20.00 uur bij Het Maaspaviljoen,
Veerweg 15,
5872 AE Broekhuizen.
Groot Appartement+tuin te koop
Luxe / groot levensloop bestendig
appartement met 2 slaapkamers en
350 m2 grond te koop in omgeving
horst (hegelsom) 175.000 euro
telnr: 06 46 73 50 01.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
Bewustzijnsverruiming
Bijeenkomsten. Leven in de nieuwe
energie. Expressie geven aan jezelf.
Om de 2 weken. Info: 06 53 36 41 64
Op donderdag 23 aug.ben ik mijn
mobieltje, merk Samsung verloren
waarschijnlijk op de Doolgaardstraat.
Wil de vinder hem terug bezorgen.
06 45 66 13 99 bellen a.u.b.
Gevonden: Trouwring
Ik heb een al wat oudere trouwring
gevonden op de parkeerplaats bij de
Plus/Lidl. De ring heeft een inscriptie.
Voor meer informatie kunt u bellen met
0478 51 39 04.
Engels leren?
Lessen in kleine groepjes. Beginners,
gevorderden, conversatie en bijles.
Overdag of in avonduren.
Inlichtingen: 0478 58 53 40.
Ben op zoek naar licht verzorgend
werk, ben bereid om ook de warme
maaltijd te verzorgen. Ik heb 5 jaar
ervaring met dementerende mensen
als zorgondersteuner voeding (allround) Tel. 077 467 29 68.
Ik heb mijn fietsmandje met
hondenriem erin verloren!
Stond waarschijnlijk op de auto toen ik
weg ben gereden. Tel. 077 398 63 96.
Te huur formidabel 3 kamer-appartement (160 m2) centrum Horst met
grote woonk., luxe keuken, luxe badkamer, bijkeuken, 2 grote slk en zolder
(vaste trap) 120 m2. info: Groengoed
Makelaars tel 077 398 75 76.
Rolsteiger nodig?
Verhuur en verkoop van professionele
rolsteigers. HDL Klimmaterialen
tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Cursus zelfverdedigen.
Praktische zelfverd. in 8 lessen van
1,5 uur voor € 60,-. Start eind sept. op
vrijdag 19.00 tot 20.30 uur. Vanaf 16
jaar. Info: berrybartels@hotmail.nl of
077 398 27 81.
Caravanstalling Castenray. Afgesloten
en goed ventilerende stalling.
Stroomvoorzieningen aanwezig.
Tel: 06 14 27 35 19/06 10 64 02 23.
Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen
en Halloween. Fam. Dorssers,
Maasbreeseweg 108, Sevenum,
tel. 077 467 19 67.
Verloren autosleutel van Toyota,
op vrijdagmorgen. Waarschijnlijk op
de parkeerplaats bij de Plus/Lidl
in Horst. Tel. 077 463 24 39.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

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

Welkom lief meisje!

Geboren op
8 september 2012

Elle
Zusje van Ties & Lotte
Dochter van
Jan en Wendy
Sikes-Wijnands
Jacob Poelsweg 16
5966 RB America

Hoera,
Mila heeft een broertje!

Levi
Geboren op 5-9-2012
Zoontje van
Bart en Wendy
Noordijk-Litjens
broertje van Mila
Lisdodde 12
5966 TG America

Hoera, Loek heeft een zusje!

Noor

Geboren op
8 september 2012
Dochter van
Rob en Inge Nabbe
Nieuwstraat 76
5961 HE Horst
Alpha-cursus Kennismakingsavond
25 sept. 20.00 u.
Wiek & Nell Brugmans 077 366 21 98.
Man zoekt vrouw
Ik ben een man, spontaan, sportief en
met humor. Ik zoek een goed uitziende
vrouw die lief en eerlijk is, tussen de
50 en 75 jaar, niet rokend, voor een
lat-relatie. Tel. 077 477 18 67.
Te koop bolchrysanten,
mooie dikke kwaliteit in diverse
kleuren, niet de goedkoopste wel de
mooiste. In Lottum, Zandterweg 9A
en in America, Veenweg 5A;
hier ook potrozen.
Dagelijks open tot 1 november.
Gevraagd: landbouwgrond om te
pachten, ca. 2 - 2,5 ha voor 2 jaar.
Tel. 06 15 10 00 23.
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen:
2 x 170m², heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 0478 69 80 55.
Yogacentrum L’Espoir.
Voor yoga en intensieve yoga.
Bel: 077 398 51 36.
Gezondheid en welzijn. Afvallen,
op gewicht blijven, strakkere huid
bovenbenen en heupen. Intensieve
kuur met massage- en aromatherapie.
Zorg goed voor jezelf. Uitgebreide info:
Mayke Proosten 077 398 61 14.
Nog steeds voorradig
zuivere bijenhoning á € 3,50 per pot.
St. Josephstraat 12 Horst.

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Nostalgisch
Dolgelukkig zijn wij
met de geboorte
van onze zoon

Siem
7 september 2012
Trotse papa en mama zijn
Hans en Kelly
Cornelissen-van Gemert
Sef van Megenlaan 24
5872 AW Broekhuizen

Kermis in Kasteelpark ter Horst
Afgelopen weekend vond in Kasteelpark ter Horst het personeelsfeest van Laco uit Hilvarenbeek plaats. Een van
de opvallende attracties op het feest was een heuse nostalgische kermis, compleet met reuzenrad. Bovendien trad
dj Ron van den Beuken uit Meterik op. En daar waren sommige omwonenden niet erg blij mee.

Geboren
op 8 september

Jans
Dochter en zusje van
Bart Trienekens en
Janneke Geboers

Zelf uit Horst
“Onze bedrijfsactiviteiten vinden
vooral in het zuiden van het land
plaats. Veel medewerkers wonen in
deze omgeving en daarom hebben wij
een geschikte plaats voor het jubileumfeest gezocht. Aangezien ik zelf uit
Horst kom, is de keuze dit keer op het
Kasteelpark gevallen”, aldus Vullings. In
tegenstelling tot eerdere berichtgeving,
mochten belangstellenden volgens een
van de exploitanten, een kijkje komen
nemen op het feest.

Sofie en Giel
Dorperweiden 26
5975 BC Sevenum

Welkom lieve

Jordi
Geboren op 11 september 2012
Zoon van
Joep en Maaike Gubbels
Steegstraat 12a
5962 AG Melderslo

Gevonden ring met 2 sleutels,
tijdens wandeling Walk 4 the Roses.
Tel. 077 398 84 81.
Gevraagd personeel m/v
voor oogstwerkzaamheden in de kas.
Voor inlichtingen Fam. Klomp, America,
06 17 21 89 33.
Valise Atelier & Natuur.
Creatieve workshops schilderen en
vegetatief vormgeven. Individueel of
in groepen van 6 tot 40 deelnemers.
Elk dagdeel is mogelijk. Programma’s
op maat gemaakt voor jouw groep!.
www valise.nl tel 06 12 69 79 35.
Klei je blij! Ontspannen bezig zijn
met een korte meditatie, dan kleien,
glazuren en bakken. 5 avonden om de
week op de donderdagavond, start
11 oktober. Alle lesmaterialen inclusief.
Meer info mariel.theeuwen@live.nl
Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij ruimen nu grote aantallen
ex-verhuur dvd’s op: 5 stuks nu voor
€ 12,50 of 10 stuks voor € 20,00.
Op=op! Deze opruimingsactie is
slechts tijdelijk! Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Viooltjes, hei, tuinplanten, bomen
Mooie grote viooltjes, hei, tuinplanten,
lei, sier, fruitbomen, vaste planten,
beukenhaag, diverse hagen, potgrond.
Gemiddeld 35% goedkoper dan elders.
Plantencentrum van den Beuken
St Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.
Te huur opslagruimte 140 m² vorstvrij,
tevens enkele kleinere ruimtes van
30 - 40 m² waarvan een met kleine
koelcel. Tel: 06 23 85 49 61.
Ongeveer in de maand juli aan komen
lopen, zwart met witte kat. Staart
is bruin. In Horst, T. 077 398 54 72
Ik zoek een studio/appartement in
Horst of omgeving (± 10 km), vanaf
november. Ik ben alleenstaand.
Tel. 06 16 76 98 55.
Ik zoek zo spoedig mogelijk een
studio/appartement in Horst of
omgeving (± 15 km). Ik ben
alleenstaand. Tel. 06 33 68 35 09.

De afgelopen week kwamen op de
redactie va HALLO en op de website de
nodige reacties binnen in verband met
het personeelsfeest dat in Kasteelpark
ter Horst werd gegeven. Terwijl
sommige omwonenden hun beklag
deden over de geluidsoverlast, waren
anderen juist lovend over het bijzondere initiatief dat de firma Laco naar
aanleiding van het 25-jarig jubileum
van het bedrijf had ondernomen. Liefst
1.100 personeelsleden van het bedrijf
uit Hilvarenbeek vierden op zaterdag
8 september feest. Regiomanager
Thijs Vullings vertelde eerder dat heel
bewust was gekozen voor de locatie in
Kasteelpark ter Horst.

Walk 4 the Roses
verdubbelt opbrengst en
deelnemers
De tweede Walk 4 the Roses heeft in elk geval een bedrag van 15.500 euro opgeleverd voor de Kankerbestrijding. De wandeltocht, die afgelopen zondag plaatsvond, trok dit jaar 1.100 deelnemers, een verdubbeling
van het jaar ervoor.

Een eventuele verdubbeling van het
aantal deelnemers volgend jaar gaat
de organisatie niet uit de weg. Zij kijkt
dan ook met een tevreden gevoel terug
op deze tweede editie, laat Marcella
Dings weten. “We zien genoeg mogeWilt u graag uw zoekertje hier zien?
lijkheden om volgend jaar nog meer
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
deelnemers mee te laten doen. Alles is
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
gelukkig goed verlopen. Uiteraard zijn
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven er ook enkele verbeterpunten, ook wij
en meteen de kosten voldoen.
leren elk jaar bij. Zo bleek het eerste

Huisarts

Geslaagd
De 28-jarige Annemiek van
Hoof-Hermans uit Horst heeft aan
de universiteit van Maastricht
onlangs haar huisartsenopleiding
met goed gevolg afgesloten en
dit werd op dinsdag 11 september
bekroond met het huisartsendiploma.
Momenteel is zij nog werkzaam
in een huisartsenpraktijk in Kessel.
Inmiddels heeft zij plannen om eind
dit jaar nieuwe uitdagingen aan te
gaan en zich misschien in deze regio
te vestigen.

21 sporten
Sportmarkt
in Horst
In de Mèrthal, sporthal de
Berkel, zwembad de Berkel en
aan de Linnenstraat wordt zondag
16 september van 11.00 tot
17.00 uur de eerste Sportmarkt
Horst aan de Maas gehouden.

deel van de wandeling met name in
de schaduw te zijn en de tweede helft
in de zon. Omdat het zondag zo warm
werd hadden we de route misschien
beter om kunnen draaien. We hebben ook gemerkt dat er behoefte is
aan meer waterpunten. We hopen dat
volgend jaar bewoners langs de route
ook voor water willen zorgen.”
Tien procent van de opbrengst gaat
dit jaar naar de Kanjerketting, een

initiatief van de Vereniging Ouders,
Kinderen en Kanker. Zij hebben al een
cheque van 1.500 euro in ontvangst
mogen nemen. “Ook bijzonder was
de deelname van de familie Kersten,
die met dertig mensen mee hebben
gedaan en zo 3.200 euro hebben
opgehaald. Wat we ook van veel
mensen hebben terug gehoord is dat ze
het zo fijn vonden hun verhaal kwijt te
kunnen.”

Meer dan veertig verschillende
sportverenigingen en -organisaties
presenteren samen liefst 21 sporten.
Niet alleen de clubs staan op de
sportmarkt centraal, ook de sport
zelf krijgt uitgebreid aandacht.
Het doel van de markt is om
mensen van 0 tot 100 en ouder
kennis te laten maken met de sporten beweegmogelijkheden binnen
Horst aan de Maas. Rode draad van
de dag is de slogan ‘Een leven lang
Sport aan de Maas’. De toegang
is gratis.
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Ad ve r torial

Horst aan de Maas Bouw

Van het eerste telefoontje
tot de laatste steen
De gevolgen van de economische crisis zijn in alle sectoren duidelijk voelbaar. Ook de bouwsector heeft het
zwaar te verduren. Maar de forse economische tegenwind leidt ook tot kansen voor inventief en nog actiever
ondernemerschap. “Wij hebben tegen de trend in Donders Bouwbedrijf uit Kronenberg overgenomen”,
zegt Kim van Kessel namens Johan Jacobs Bouwbedrijf uit Beringe.

Het voormalige Donders Bouwbedrijf gaat verder
onder een nieuwe naam, Horst aan de Maas Bouw bv,
handelsnaam Donders Bouw. Het bedrijf verhuist naar
een nieuwe locatie aan de Horsterweg 70 in Sevenum.
“Het nieuwe pand sluit beter aan bij de wensen van de
nieuwe onderneming en heeft een prettige uitstraling.
Klanten zullen zich er snel thuis voelen”, aldus Kim.

Stevige basis voor de toekomst
In het licht van de historie, de overname van de
activiteiten en het personeel is Horst aan de Maas
Bouw een waardevolle versterking voor de bouwgroep,
waaronder ook Peel en Maas Bouw en Jacobs Interieur
en Timmerwerken uit Beringe vallen. Binnen de nieuwe bouwgroep verzorgt Horst aan de Maas Bouw de
projecten in een straal van 25 kilometer rond Sevenum.
De kracht van het Bouwbedrijf ligt vooral in de verscheidenheid. Van nieuwbouw, verbouw, afbouwwerkzaamheden tot vastgoedbeheer en renovatie. De medewerkers
zijn voor diverse opdrachtgevers in allerlei sectoren
inzetbaar. Voor iedere klus heeft Horst aan de Maas
Bouw mensen klaar staan, die deskundig zijn en de juiste
feeling hebben voor een specifieke opdracht.
“Het klantencontact is voor ons van essentieel
belang”, vertelt Kim. “Daarom hebben wij één aanspreek-

punt, dat voor alle klanten fungeert. Het werkt het beste
als je van het eerste telefoontje tot de laatste steen weet
wat er binnen een project gebeurt. Zo kunnen wij snel en
adequaat reageren op vragen van de klant.”
Bij de aanvraag voor een nieuw project wordt in een
vroeg stadium met de klant meegedacht. “Horst aan de
Maas Bouw levert kwalitatief uitstekend werk en dat
willen we borgen. Door continu in gesprek te blijven met
de klant weet je wat er speelt en kun je sneller inspelen
op bijvoorbeeld wijzigingen of aanpassingen binnen het
project”, aldus Kim.
De samenwerking met de andere bedrijven binnen de
groep biedt de klant ook grote voordelen. “Ieder bedrijf
binnen het samenwerkingsverband heeft zijn eigen
specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van interieur,
timmerwerken en duurzaamheid. Verder werken wij
al jaren samen met vaste leveranciers en onderaannemers.” Door de transparante aanpak is de klant altijd
op de hoogte van de ontwikkelingen, zodat de kwaliteit,
werkzaamheden, planning en kosten in beeld blijven.
”Er is veel gebeurd binnen ons bedrijf de afgelopen tijd,
maar met de verandering van de naam, locatie, huisstijl en
de samenwerking binnen de bouwgroep hebben we een
dusdanige stevige basis dat we met vertrouwen naar de
toekomst kunnen kijken”, zegt Kim tot besluit.

Horst aan de Maas Bouw BV
hodn Donders Bouw
Horsterweg 70, 5975 NB Sevenum
077 467 06 78
info@horstaandemaasbouw.nl
www.horstaandemaasbouw.nl

Tweede prijs
Anita Geurts op
Floral Movements
Anita Geurts heeft tijdens Floral Movement, de landelijke
wedstrijd voor gevorderde bloembinders de tweede prijs in de
wacht gesleept. Nadat zij de regionale voorrondes had gewonnen
mocht zij op de Floriade aantreden tegen de 45 landelijke finalisten. Uiteindelijk was haar creatie, die in alle opzichten voldeed aan
de criteria die de jury had gesteld, goed voor een tweede plek. De
wedstrijd werd georganiseerd door Vereniging Bloemist en
Winkelier.

Open van dinsdag t/m zaterdag voor lunch & diner
en zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur
Veerweg 11 Broekhuizen | + 31(0)77 463 21 14 | www.hetmaashotel.nl
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Meer
schapruimte
Metamorfose

Me
tamorfose
Natuurwijzer
Natuurwijzer

In een oud pand aan de Herstraat in Horst is sinds jaar en dag
Natuurwijzer gevestigd. Een winkel met een groot assortiment aan
producten
op biologische
basis.
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hetjaar
winkeltje
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Smood Smart

‘De mogelijkheden zijn
eindeloos’
Een tussendoortje bestaande uit groente of fruit waar geen vet, geen zout en geen suiker in zit. Hartig of zoet,
gemaakt van streekproducten en lang houdbaar. Daar heeft iedereen wel oren naar. Op de Floriade presenteerde
Smood Smart een nieuw soort fingerfood dat aan al deze voorwaarden moet voldoen. De consument moet nog tot
januari geduld hebben, maar bezoekers van de Floriade konden alvast kennismaken met drie ‘prototypen’ van
Smood Smart.

Online informatie

Wereldwinkel in Horst opent komende zaterdag officieel haar
webshop. Klanten kunnen voortaan ook via internet het aanbod van de
Wereldwinkel bekijken en bestellen.
Wereldwinkel in Horst maakt
deel uit van de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels en van het lokale
Mondiaal Platform Horst aan de Maas
samen met ongeveer tien andere
deelnemende organisaties. Naast
de verkoop van producten wil de
Wereldwinkel mensen graag informeren over bijvoorbeeld eerlijke handel
en de millenniumdoelstellingen en
zodoende een bijdrage leveren aan

hun bewustwording. De webshop
helpt daarbij.
Het programma voor deze zaterdag
is als volgt: om 10.00 uur wordt er
een informatiestand opgebouwd
voor de winkel. Vanaf 11.00 uur kan
het publiek daar informatie krijgen.
Tevens is er koffie met wat lekkers
verkrijgbaar. Muziek uit ontwikkelingslanden zorgt daarnaast voor de
juiste sfeer.

Liefst twaalf bedrijven hebben
zich verenigd bij de ontwikkeling van
Smood Smart, het gezonde fingerfood,
dat naar verwachting in januari 2013
op de markt wordt gebracht. “Smood
zal vooralsnog eerst bij tankstations
en andere to-go winkels te koop zijn”,
vertelt Klaas-Jan ’t Wout, projectleider
marketing voor Smood Smart.

Testen op de Floriade
“Momenteel zijn wij nog volop aan
het testen op de Floriade. Bezoekers
van ons paviljoen kunnen alvast voelen
en proeven van Smood Smart en wij
gaan vervolgens met hen in discussie
over smaak en vorm. De ideeën die

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Wereldwinkel opent
webshop

daar uit voortkomen verwerken wij
in een database. Vervolgens gaan wij
in ons laboratorium onderzoeken en
testen welke ideeën productietechnisch
haalbaar zijn.”

Productie naar Horst
De productie van Smood Smart
gaat binnenkort in Horst van start.
Saskia Thoone assisteert Klaas-Jan bij
het marketingverhaal. “We hebben
een locatie gehuurd, waar we een
productielijn gaan inrichten. Mocht
Smood Smart nog beter gaan verkopen
dan wij verwachten, dan wordt een
tweede productielijn opgezet. Doordat
wij gebruik maken van streekproducten

zijn de lijnen naar de toeleveranciers
kort. Daarbij worden veel minder kilometers gemaakt voor de vervaardiging
van ons product. En dat is dan weer
beter voor het milieu.” Bij Smood Smart
Factory in Horst werken straks ongeveer
vijftien mensen.

The sky is the limit
“Na de lancering van Smood gaan
we de markt voor andere smaken en
nevenproducten verder onderzoeken”,
vervolgt Klaas-Jan. “Het product leent
zich daar uitstekend voor en wat ons
betreft geldt de bekende uitdrukking:
the sky is the limit, ofwel de mogelijkheden zijn eindeloos.”

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Deze keer gekozen voor 2 topwijnen uit de Bourgogne.
Wit Bourgogne Chardonnay.
Geur en smaak presenteren zich fris, fruitig maar vooral
harmonieus. Licht gekoeld is het een ideaal aperitief, maar
hij past ook uitstekend bij visgerechten.
Actieprijs
Rood Bourgogne Pinot noir
6 maanden houtrijping. Een kwaliteitswijn met lichte fruittonen.

Warsteiner
24X30CL

9 fles
€3 fl8ess,9
en voor
€ 25,Per

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

10

winkel&bedrijf
nieuws

13
09

‘Onderling
communiceren beter
dan dikke nota’s’
NC
De Flammert 1201 • 5854

2 102

Bergen LB • Tel. 0485 - 34

www.maro-bergen.nl

Het Mikado-gebouw in de Deken Creemersstraat in Horst viel twee jaar geleden nog bijna
ten prooi aan de sloophamer. Anno 2012 gaat het gebouw als Dienstencentrum Mikado verder
door het leven en zaterdag 15 september vindt de opening en de open dag plaats. Francis Nijsen
van Dichterbij en interieurontwerpster Ilona Janssen vertellen over het compleet nieuwe
interieur van het markante gebouw.

Hoes Projectstoffering
Donzel 50
5388 PC Nistelrode
T 0412 611 663
ring.nl
E info@hoesprojectstoffe
ing.nl
I www.hoesprojectstoffer

61 AE Horst
Venrayseweg 87, 59
info@studio-elf.nl
www.studio-elf.nl

Industriestraat 17a
5961 PH Horst
Tel. 077 - 398 08 89

Dichterbij

www.hermkes-interieur.nl
gen
• Bouwtechnokeurin
• Bouwbegeleiding
• Inspecties
• Advies

“Het kostte de nodige overredingskracht,
maar het is gelukt, het Dienstencentrum Mikado
staat”, vertelt Francis Nijsen van Dichterbij. Zij
leidde het project voor de nieuwe invulling van
het Mikado-gebouw in Horst. “Nadat ik mijn
visie over de inrichting van het gebouw aan
diverse partijen had voorgelegd heeft Dichterbij
interieurontwerpster Ilona Janssen ingeschakeld
om het Mikado-gebouw compleet nieuw aan te
kleden. En komende zaterdag kan iedereen het
resultaat komen bewonderen.”
Ilona Janssen nam de klus met beide
handen aan. “Ik kreeg de opdracht om binnen
anderhalve week een complete interieur visie te
presenteren. De tijdsdruk was enorm, want de
gehele renovatie moest binnen drie maanden
gerealiseerd zijn. Ik ben direct begonnen met
foto’s maken, plaatjes en kleuren verzamelen
en vooral gesprekken voeren met de mensen
die uiteindelijk in het gebouw moeten werken.”
Ilona concludeerde dat het inmiddels 15 jaar oude
interieur niet meer aan de wensen en de eisen
van deze tijd voldeed. Omdat haast geboden was,
gingen beide dames slagvaardig van start. Francis:
“Onderling communiceren bleek beter dan dikke
nota’s schrijven over de ideeën en de uitvoering.”

Bloemenbehang
“Ik wilde een lenteachtige en frisse
omgeving creëren met mooie kleuren en tijdloze
meubelen”, vervolgt Ilona. “Francis en ik bleven
continu met elkaar in gesprek om ideeën uit
te wisselen en de mogelijkheden binnen het
budget te bespreken. Toen ik vertelde dat ik
een bloemenbehang als uitgangspunt voor de

kleurkeuze gebruikte, moesten er wel een paar
mensen worden overtuigd. Zij dachten dat ik het
gebouw met bloemetjesbehang wilde decoreren.”
Tijdens een totaalpresentatie, waarbij Ilona
gebruik maakte van 3D-technieken waren de
verschillende partijen snel overtuigd. “Ilona en ik
hebben samen keuzes gemaakt op het gebied van
de meubelen. Daarbij werd sterk gelet op zaken
als functionaliteit.”
Ilona vult aan: “Kijk hier in de serviceruimte
van Mikado bijvoorbeeld eens naar de lampen.
Die hebben wij met zes bewoners geassembleerd
en dat was een geweldige happening. De
lampen zijn ontworpen door Elze van den
Akker. Zij gebruikt afvalmateriaal om nieuwe
bruikbare artikelen van te maken. De lampen zijn
bijvoorbeeld gemaakt van staaldraad en oude
jerrycans.”

In hun nopjes
Elke ruimte in het Mikado-gebouw heeft
een andere functie gekregen. “Daar hebben
wij de meubelen en aankleding op aangepast,
maar er is wel gekozen voor een mate van
uitwisselbaarheid”, vertelt Francis. Tijdens de
bouw hebben Francis en Ilona regelmatig
bijgestuurd en de visie over het interieur scherp
in het oog gehouden. Beide dames zijn erg in
hun nopjes met het resultaat. “We moeten hier
en daar nog wat afwerken, maar het publiek is
zaterdag van harte welkom om te komen kijken”,
zegt Francis tot besluit. Dienstencentrum Mikado
wordt zaterdag 15 september officieel geopend
door wethouder Birgit op de Laak. De open dag
begint om 12.00 uur.

DM Milsbeek
Sprokkelveld 52, 6596
.nl
o@petersbouwadvies
T 0485 - 516 775 | E inf

s.nl

www.petersbouwadvie
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Starters in de regio
Mooier Gewicht
Bedrijf
Mooier Gewicht
Eigenaar Yvonne Hoeymakers,
gecertificeerd
ervaringsdeskundige
Adres
Kramerstraat 5
Plaats
Sevenum
Telefoon 06 10 13 71 67
info@mooiergewicht.nl
E-mail
Website www.mooiergewicht.nl
Sector
Gezondheid
Start
01-09-2012
Activiteiten
Mooier Gewicht is het eerste
BGN erkend bedrijf in de regio
Horst aan de Maas, dat cliënten
begeleidt naar een gezonder en
mooier gewicht. Er wordt geen
gebruik gemaakt van diëten,
maaltijdvervangers, shakes of
andere afslankproducten. Geen
aparte potjes koken maar
gewoon een gezonde voeding en
verstandige keuzes maken,
waarbij we het genieten niet uit
het oog verliezen. Daarbij
ontvangt de cliënt de steun en
begeleiding van een gecertificeerde ervaringsdeskundige.
Doelgroep
Iedereen die een mooier
gewicht wil bereiken. Niet
iedereen hoeft maatje 38, maar

10% van je overgewicht kwijt
raken levert al heel veel gezondheidsvoordelen op.
Onderscheidend vermogen
Men kan kiezen uit individuele of groepsbegeleiding, met
maximaal acht personen. Bij
individuele begeleiding maken
we de afspraken op de tijden
wanneer het de cliënt uit komt
en is het advies geheel op die
persoon afgestemd. Groepsbegeleiding vindt één keer per
week plaats, in de avonduren op
een locatie in Sevenum en heeft
een algemener karakter. Elke
cliënt krijgt een uitgebreide
intake. Er wordt rekening
gehouden met de persoonlijke
omstandigheden en voorkeuren.
Men ontvangt bij elk bezoek
informatie die toegevoegd kan
worden in de map. Omdat Mooier
Gewicht aangesloten is bij de
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, krijgen
cliënten de consulten (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende
verzekering. Raadpleeg hiervoor
altijd de polisvoorwaarden.
Ervaring, enthousiasme en
kennis is bij Mooier Gewicht in
ruime mate aanwezig !

Vegetarische
Restaurantweek
Restaurant Hof ter Binnen, gevestigd in het Parkhotel, neemt deel
aan de Vegetarische Restaurantweek die plaats vindt die van 1 tot en met
7 oktober plaatsvindt. In dit restaurant kan iedereen proeven hoe lekker
en gevarieerd de vegetarische keuken kan zijn. Dit is ook nog eens extra
voordelig.
De Vegetarische Restaurantweek is
een initiatief van de Vegetariërsbond,
VARA’s Vroege Vogels en Dinnersite. Ze
willen laten zien dat vegetarisch eten
meer is dan de geijkte geitenkaassalade. Tijdens deze week zal je die
dan ook niet in de menu’s aantreffen,
maar in plaats daarvan verschillende

heerlijke gerechten. Met de week wil
de organisatie ook restaurants stimuleren om hun vegetarisch aanbod te
verbeteren. Dit jaar nemen ook diverse
sterrenrestaurants deel aan de week.
Meer informatie over de week is te
vinden op www.devegetarischerestaurantweek.nl.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?
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Massagetherapie:
combinatie van lichaam
en geest
Shiatsu is een manier van lichaamstherapie of massage, waarmee lichamelijke en geestelijke klachten verholpen of verminderd kunnen worden. In Japan is deze drukpunttherapie een reguliere behandelmethode, maar ook in
Nederland is het steeds meer geaccepteerd. Anja Coumans uit Melderslo is al drie jaar bezig met haar opleiding voor
Shiatsu-therapeut en opent binnenkort haar eigen praktijk in Melderslo.

In de behandelruimte legt Anja uit
hoe ze geïnteresseerd is geraakt in de
Japanse massagemethode. “Acht jaar
geleden ben ik begonnen met masseren met etherische oliën. Ik was altijd
al geïnteresseerd in hoe pijnen in het
lichaam verband hebben met andere
dingen. Iemand die ik had gemasseerd
adviseerde me om eens te informeren
naar Shiatsu-therapie, omdat ik precies
de punten aanhaalde waar ze last van
had. Ik ben me er toen meer in gaan
verdiepen en vond de combinatie tussen geest en lichaam erg interessant.
Lichamelijke pijn kan een geestelijke
oorzaak hebben; met Shiatsu-therapie
kun je mensen daarvan bewust maken
en klachten verhelpen. Het brengt
lichaam en geest weer in balans.”
Anja volgde haar opleiding aan
de Internationale Shiatsu School in
België. “We werken met de energiebanen, meridianen, van de mens, die
in verband staan met alles in het hele
lichaam. Door op punten te drukken

kunnen klachten verholpen worden.
Als een wervel scheef staat, kan dit
rechtgezet worden met behulp van
deze therapie. Voor migraine, bekken-, buik-, rug- of nekklachten is het
uitermate geschikt. Er zijn verschillende
mensen bij me geweest die nu van
hun klachten af zijn, of elke maand
terugkomen om het te verminderen of
voorkomen.”

om hier een uurtje gemasseerd te worden voor ontspanning. Ik combineer het
ook met gewone massages. Reacties
zijn vaak dat deze therapie lekker en
rustgevend is.” Of de redactrice zelf
eens wil proberen? Geen vervelende
baan, dat schrijven voor HALLO. En die
stijve schouder van het nieuwsblad vol
typen haalt Anja er meteen uit, evenals
bepaalde karaktertrekken.

Shiatsu is echter ook
vooral ontspannend

Bewust maken van
de oorzaak

Een officiële diagnose stellen mag
niet als Shiatsu-therapeut, maar deze
kan veel informatie uit de houding en
het masseren van het lichaam halen.
Anja: “Ik ben nu bezig met de opleiding
medische basiskennis. Als ik die heb
afgerond worden de behandelingen
ook door de meeste zorgverzekeraars
vergoed.” Shiatsu is echter ook vooral
ontspannend. “Er komen mensen die
gestrest zijn of een burn-out hebben

Anja: “Mijn drijfveer is om mensen
te kunnen laten zien waar hun oorzaak
ligt van lichamelijke en geestelijke
klachten. Vaak is dit een leefpatroon
of stress. Een dokter kan klachten
met een pilletje verhelpen, maar ik
probeer mensen bewust te maken van
de oorzaak. Als mensen daardoor hun
levensstijl veranderen kunnen ze vrij
van de klachten worden waar ze zo in
vast zitten.”

tandprothetische praktijk

Energie
Energie besparen
besparen in
in
uw
uw eigen
eigen woning
woning

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Duurzaam
Duurzaam Horst
Horst aan
aan de
de Maas
Maas

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

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

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

De gemeente en KiesGroenLicht
De gemeente en KiesGroenLicht
maatregelen. Kom naar de gratis
maatregelen. Kom naar de gratis
contact op met KiesGroenLicht.
contact op met KiesGroenLicht.

helpen u met energiebesparende
helpen u met energiebesparende
informatiebijeenkomsten of neem
informatiebijeenkomsten of neem

www.kiesgroenlicht.nl/horst
www.kiesgroenlicht.nl/horst
info@kiesgroenlicht.nl
info@kiesgroenlicht.nl
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Mode, dat kies je zelf
In het koopcentrum van Horst vindt op zondag 16 september de eerste koopzondag van het seizoen plaats. Tijdens de koopzondag wordt voor
de vierde keer op rij de Rode Lopershow georganiseerd. Aansluitend vindt dit jaar de eerste editie van het cultureel festival OP2012 plaats. Het centrum
bruist vanaf 12.00 uur van de activiteiten. Veel winkels, inclusief enkele supermarkten zijn tijdens de koopzondag geopend en parkeren in het centrum
van Horst is gratis.

Rode
koop loper
16 se zondag
ptem
2012 ber

Zondag vierde editie Rode Lopershow

Allemaal rechtsaf
De Rode Lopershow in het koopcentrum van Horst beleeft zondag
16 september haar vierde editie. Cécile van Well en Mariella Kuijpers zijn
de grondleggers van het evenement, waarmee de eerste koopzondag
van het seizoen wordt ingeluid.
“Het idee van de Rode
Lopershow is ontstaan toen wij
aan het brainstormen waren over
een leuke activiteit om de eerste
koopzondag van het seizoen een
speciale draai te geven”, vertelt
Cecile van Well. “We hadden al een
idee voor een modeshow, maar
een vast podium leek ons niet zo
geschikt.” Mariella vult haar aan:
“Het is uiteindelijk een dynamisch
geheel geworden waar de ondernemers uit het centrum een eigen
bijdrage aan leveren. Daarbij staat
creativiteit voorop en het moet
voor het publiek aantrekkelijk zijn
om naar te kijken. De ondernemers
mogen naar eigen inzicht invullen
hoe hun deelname aan de show
eruit ziet.” Ook tijdens de vierde
editie presenteren de ondernemers
zich op een ludieke manier aan het
publiek. “Het is een bonte stoet,
maar wel met cachet. Het is geen
carnavalsoptocht, maar de sfeer is
even uitbundig als feestelijk. Dit
jaar doen er zo’n twintig onderne-

Rode Lopershow is”, aldus Mariella.
De Rode Lopershow wordt om
13.30, 14.30 en 15.30 uur gelopen.

Tijdens de koopzondag zijn er veel
winkels geopend. Voor de kinderen
is er een springkussen, schminken en

een lekkere traktatie. De koopzondag
start om 12.00 uur en eindigt om
17.00 uur.

mers mee. Op deze manier tonen we
aan dat Horst een uniek koopcentrum
met unieke ondernemers heeft.”

Bescheiden budget
De mannequins die deelnemen
aan de show zijn allemaal vrijwilligers. “We draaien de show met
een bescheiden budget, dus professionele mannequins zitten er niet in.
De mannequins die deelnemen zijn
vaak familieleden of vrienden van de
ondernemers zelf, maar er melden
zich ook veel mensen spontaan aan.
Dat gaat via mond-tot-mond reclame
en toont aan hoe leuk mensen het vinden om deel te nemen”, aldus Cecile.
Het regisseren van de show blijkt een
kunst op zich te zijn. “De eerste show
loopt iedereen te snel. De mannequins
moeten dan nog echt hun draai vinden.
Maar dat is tegelijk de charme van
de show. Het hoeft niet allemaal zo
gladjes. In ieder geval moeten ze aan
het begin allemaal rechtsaf de loper
op. Eigenlijk moet iedereen zondag
gewoon zelf komen kijken hoe leuk de

Het geheim van een mooi bruidsboeket
Bloemen maken een bruiloft compleet. Daar zijn de geleerden het over eens. Toch is het niet zo eenvoudig
om een mooi en passend bruidsboeket samen te stellen. Annemie Janssen, bloemiste in het centrum van Horst
(van Witveld Bloembinders) vertelt over het geheim van het bruidsboeket en de deelname aan de Rode
Lopershow op zondag 16 september.

“Het geheim van een goed
bruidsboeket? Tja, daar stel je mij een
vraag zeg”, lacht Annemie. “Ik denk
dat je de persoonlijke wensen van
het bruidspaar in een boeket tot
uiting moet laten komen. Die wensen
variëren van kleur of vorm tot de soort
bloem, die je erin verwerkt.” Volgens
de etiquette hoort de bruidegom het
boeket samen te stellen, maar de
tijden zijn veranderd.

kleur of stof van de trouwjurk kan
laten zien. Of er wordt een gesloten
envelopje overhandigd, waarin de
stof zit. Want hoe de trouwjurk er uit
ziet blijft volgens de traditie geheim
tot de huwelijksdag. Het is altijd weer
leuk als een bloednerveuze bruidegom
persoonlijk bij ons het bruidsboeket
komt halen. Ik maak dan van de
gelegenheid gebruik om de corsage
aan te brengen.” Naast boeketten
en corsage maakt Witveld ook
autoversieringen.

Goed adviseren over
bloemkeuze
Complete plaatje
“Tegenwoordig komt het
moet kloppen
aanstaande bruidspaar het boeket
uitzoeken. Dan neem ik ze persoonlijk
mee naar het kantoor en neem met
hen de wensen door. Het is belangrijk
om de aanstaanden goed te adviseren
over de bloemkeuze. Het komt heel
af en toe voor dat mensen om iets
vragen, wat echt niet kan. Dan leg
ik uit dat het zonde van hun dag zou
zijn als ze de verkeerde keuze op het
gebied van bloemen maken. Gelukkig
komt het zelden voor en ik zeg altijd
maar: het moet verantwoord zijn.”

Volgens traditie
De vanda orchidee wordt vaak in bruidsboeketten gebruikt

“Soms moet de bruidegom even
de keuken uit, zodat de bruid de

“De mogelijkheden van
bloemversieringen op een trouwdag
zijn heel uitgebreid. Het belangrijkste
is dat het complete plaatje klopt.
Tijdens de Rode Lopershow kan het
publiek zien wat er allemaal mogelijk
is op het gebied van bruiloften en
bloemen. We hebben een heuse
mannequin ingeschakeld, die niet
alleen op de Rode Loper verschijnt,
maar ook de gehele koopzondag in
de winkel rond loopt. Verder hebben
wij een oldtimer VW bus en een
gedecoreerde motor voor ons pand
staan, dus er valt heel veel moois te
zien”, aldus Annemie.
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Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur
Like to be a Winner

OPEN HUIS
DAGEN
OOK MOOIE DAMESEN HERENSCHOENEN
EN ENKELLAARSJES

16 september
koopzondag
your professional sportshop

www.sport2000meulendijks.nl

BER
G 16 SEPTEM
AS ZONDAVA
R
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7
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N 11
OPEN

Zondag 16 september
geopend van 12.00-17.00 uur
Steenstraat 1 5961 ET Horst

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

14 - 15 - 16 september

bruidsshow
met diverse bloemwerken
A jewel
that matches
every outfit
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Steenstraat 20 - Horst
Tel. 077-3985072 - www.witveld.nl

Kerkstraat 2, Horst
telefoon: 077 3971035

Past schoenen, dat zit goed!

Top Jeans Shop
Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst
077 - 398 16 34
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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.

Trudy Mooren

“Ik ben nog net 49, maar volgend jaar ben ik aan de beurt”, antwoordt
zij spontaan als naar haar leeftijd wordt gevraagd. Deze week wordt Trudy
Mooren-Weijs uit Meterik geplukt.

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Pasta
deeg

secretaresse bij verschillende bedrijven
gewerkt. Toen er kinderen kwamen
ben ik bewust gestopt met werken.”
De kinderen van Trudy en Rien wonen
nog allemaal thuis. “Ida is met 23 de
oudste. Zij werkt momenteel bij een
restaurant in Venray. Thijs van 21 is de
middelste en volgt een opleiding tot
laborant. En Emmy is met 18 lentes
de jongste. Zij volgt een opleiding
voor kinderopvang en moet morgen
rijexamen doen.” En wat doet Trudy
momenteel zelf? “Ik werk bij een
groente- en fruitwinkel in Horst. Ik
werk er met heel veel plezier. Binnen
het team wisselen wij elkaar af in de
verkoop of in de snijkeuken.” In haar
vrije tijd is Trudy vaak buiten te vinden.
“Of ik ben aan het wandelen met onze
hond Lucca of ik ben in de tuin bezig.
Nou moet ik wel bekennen dat ik een
zomertuinier ben.”

geweest en dat was een geweldig leuk
dagje uit. Ik zou niet meer uit Meterik
weg willen.”

Ik zing als alt
Sinds kort werkt Trudy ook aan
haar vocale kwaliteiten. “Ik zing als alt
bij zangkoor Meriko, waar mijn man
al langer lid van is. Het repertoire van
het koor spreekt mij wel aan, hoewel
ik normaal gesproken niet zoveel met
muziek heb. Maar het samen zingen
bevalt heel goed. Je moet mij niet in
mijn eentje op een podium zetten,
want dan komt er niemand meer luisteren”, zegt ze lachend.
Televisie kijken doet Trudy niet
vaak. “Het is meestal al wat later op de
avond voor ik tv ga kijken. Ik heb niet
echt een voorkeur, maar ik kijk liever
een goede thriller dan een politiek
debat.”

Inzet verenigingsleven Meterik

Ik kook
het liefst thuis

Trudy heeft zich jarenlang ingezet
voor het verenigingsleven in Meterik.
“Eerst bij Jong Nederland en later bij
de volleybalvereniging. Daar doe ik
het secretariaat, maar die functie is
binnenkort vacant.” Het bevalt Trudy
uitstekend in Meterik. “Ik heb een
leuke vriendengroep, die al jaren met
elkaar optrekt. Ik herinner mij nog
de oud en nieuw feestjes, die wij
afwisselend bij elkaar vierden. Dan
stonden de kinderbedjes boven terwijl
wij Nieuwjaar vierden. Onlangs ben ik
met deze vriendengroep naar Floriade

Het hele gezin Mooren heeft iets
met koken. “Ik kook het liefst thuis,
maar af en toe uit eten vind ik ook heel
leuk. Je kunt ons regelmatig vinden
in het restaurant waar Ida werkt.”
Als Trudy een wens mocht doen
dan zou ze het liefst zo door leven.
“Natuurlijk denk je af en toe wel eens
aan een groter huis. Maar ik ben een
tevreden en gelukkig mens. Ik zeg wel
eens gekscherend tegen mijn man: als
ik er niet meer ben, vertel dan maar
aan iedereen dat ik het heel goed heb
gehad.”

Benodigdheden:
· 500 gram bloem
· 5 eieren
· 0,5 dl olijfolie
· zout naar eigen smaak

Het deeg is nu klaar voor gebruik.

Eet u smakelijk!

Randy

Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL

BONUS
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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

In 1983 zijn we getrouwd en in Meterik
gaan wonen, waar Rien oorspronkelijk
vandaan komt. Over twee weken
zijn we dus 29 jaar getrouwd.” Trudy
heeft een opleiding tot secretaresse
gevolgd. “Ik heb een aantal jaren als

Aanbieding geldig van vr 14 t/m zo 16 sept. 2012

Bereiding:
• Leg de bloem als een berg op het
keukenblad;
• maak in het midden een
mooie kuil;
• schud hier de olijfolie in en voeg
de eieren toe;
• strooi aan de buitenkant van de
bloem wat zout;
• gebruik uw handen om de eieren
langzaam van binnen naar buiten
te mengen met de bloem;
• als het een grote deegbal is, het
geheel goed blijven kneden;
• pak de bal in folie in;
• laat de ingepakte bal een uur
rusten in de koelkast.

“Ik kom uit een Horster
boerengezin met vier kinderen, waar ik
het heel erg naar mijn zin heb gehad”,
vertelt een opgewekte Trudy. “Nadat
ik mijn man Rien had ontmoet zijn we
een paar jaar in Wanssum gaan wonen.

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
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Alfa, Palm of Warsteiner

Krat 24 flesjes
van € 12,29/13.89

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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opinie 15

Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
Vakgarage Gommans & de Wit
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
Ingezonden brief
www.gommansendewit.nl

Vissen zonder vergunning

In de beek bij het parkje aan de Vijverlaan wordt volop door de jeugd
van Horst gevist. Heel fijn om de jeugd zo bezig te zien. Afgelopen dinsdag
werd tot mijn verbazing en van een buurtgenote, een jongeman van plus
minus (15 jaar) door de politie beboet omdat hij geen visvergunning had.
Hij moet tussen de 50 en 150
euro boete betalen. Hij had nog

gevraagd voor een waarschuwing maar
hier werd niet aan toegegeven. Hoe

iteit!
mp lete

flauw kan iemand zijn. Begrijp mij niet
verkeerd, ik weet dat je een vergunning moet hebben, maar anderzijds
heb ik zoiets van: knijp je ogen even
dicht, ze doen tenslotte niemand
kwaad en brengen ook niemand in
gevaar. Wil je toch iets bereiken laat

hem of haar diezelfde week nog een
visvergunning halen en laten tonen
op het politiebureau. Zo jammer dat
jeugd zich op deze fijne manier vermaakt en dan zo gepakt wordt.
Marian Driessen
Horst

Cateringservice

Woningstoffeerderij R. van den Broek

Jolanda Pouwels

Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen

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

Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Crist Coppens
Shoarmapakket 500 gram vlees,
5 broodjes en bakje saus
samen € 5.95

4 magere runderstooflappen
samen € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bespreking Poll week 35

We kunnen nooit genoeg geld bij elkaar sporten
Deze stelling legden wij de lezers twee weken geleden voor. Van de
mensen die reageerden is 65% het met deze stelling is. We zetten ons graag
in voor een goed doel door bijvoorbeeld mee te doen aan een wandeltocht,
zoals afgelopen weekend de Walk 4 the Roses, of door het beklimmen van een
berg. Maar levert dat op de lange termijn ook wat op? Misschien is het bedrag

dat we met z’n allen bij elkaar fietsen, wandelen of rennen maar een druppel
op een gloeiende plaat. Meer dan de helft denkt inderdaad dat we misschien
maar eens kritisch moeten kijken naar al die sponsoracties, blijkt uit de uitslag.
Een derde is echter van mening dat we lekker door moeten gaan met bewegen
voor een goed doel. Alle beetjes helpen tenslotte, niet waar?

Medewerkers verdienen ook een prijs
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In november wordt weer de jaarlijkse Ondernemersprijs Horst aan de Maas
uitgereikt. De Ondernemersprijs Horst aan de Maas (voorheen PMRO) is in
2004, op initiatief van de Stichting Horst Promotie te Horst, in het leven geroepen. Ondernemers worden dan in het zonnetje gezet. Volgens de organisatie
mag goed ondernemerschap namelijk best in de schijnwerpers gezet worden.
Daarnaast is er nog de Jo Janssen-prijs, voor ondernemers met lef. Maar een
ondernemer kan niet zonder goede medewerkers. De man of vrouw op de

werkvloer die er, mede, voor zorgt dat een bedrijf op rolletjes loopt. Dus waarom
is er dan geen Medewerkersprijs Horst aan de Maas? Waarom zijn het altijd de
directieleden of managers die een schouderklopje krijgen en niet de man achter
de lopende band of in het veld? Aan de andere kant: de directie zet de koers uit
van een bedrijf en geeft leiding aan het personeel. Logisch dus dat die dan de
credits krijgt. Wat vindt u? Moet Horst aan de Maas naast een Ondernemersprijs
ook een Medewerkersprijs instellen?

Uitslag vorige week (week 36) > Iedereen moet van natuurgebieden kunnen genieten > eens 93% oneens 07%

Misschien
De afgelopen weken zijn wij
in Nederland via verschillende
media massaal overspoeld met
debatten en discussies in
verband met de verkiezingen.
Misschien heeft u ze gevolgd.
Dat buiten de verkiezingstijd ook
pittige discussies worden
gevoerd, en dat niet alleen
politici zich daarmee bezig
houden, blijkt uit de reacties die
regelmatig op de website van
HALLO verschijnen. Vooral de
onderwerpen arbeidsmigranten,
intensieve veehouderij en het
afvalsysteem leiden vaak tot
felle reacties. Hieruit is goed op
te maken wat er leeft onder de
bevolking van Horst aan de
Maas. Misschien heeft u ze
gelezen. Tijdens de discussies
staan voor- en tegenstanders
lijnrecht tegenover elkaar.
Heerlijke leesstof. Helaas durft
niet iedereen zijn of haar
identiteit bekend te maken, en
door het gebruik van bijzonder
spitsvondige pseudoniemen als
A. Noniem of ‘reactie’ levert dat
voor de volgers van de discussie
de nodige verwarring op.
Gelukkig zijn er ook mensen die
met naam en toenaam hun
argumenten durven te
onderbouwen. Sommigen van
hen gebruiken graag de CAPS
LOCK toets waarmee zij hopen
hun verhaal extra kracht bij te
zetten. Vaak is D!rk
reuzebenieuwd wie er
schuilgaan achter de
pseudoniemen. Misschien geven
mensen elkaar op een forum of
in een reactie op een artikel
elkaar een veeg uit de pan en
drinken ze in het echte leven in
de kroeg een biertje met elkaar?
Misschien dat je op internet met
een onbekende aan het
bekvechten bent en dan blijkt
het in werkelijkheid de buurman
te zijn, waar je af en toe de
bladblazer van leent. Misschien
is dit onderwerp een mooie
aanleiding om bekend te maken
wie achter D!rk schuilt?
Misschien…
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 september 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeente gesloten op
14 september 2012
In verband met een personeelsdag zijn het
gemeentehuis, gemeentewerken en het
zwembad gesloten op vrijdag 14 september
2012.

van afspraken voor het doen van geboorteen/of overlijdensaangiften.
Deze sluiting heeft geen gevolgen voor de
geplande huwelijken.

Burgerlijke stand is die dag tussen 09.00 en
10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer
06-53 35 59 73, uitsluitend voor het maken

Gemeentewerken is die dag voor
noodgevallen bereikbaar op storingsnummer
06-23498249.

Actualisering kalendergids 2013

Ook in 2013 weer een
informatieve kalendergids
Een grote groep inwoners van Horst aan de Maas die samen het burgerpanel vormen,
hebben begin dit jaar hun mening gegeven over de kalendergids. Het burgerpanel heeft de
kalendergids beoordeeld met een 7,5. Met name over de informatieve waarde, de uitstraling
en het gebruiksgemak waren ze zeer tevreden.

Themabijeenkomst 18 september

Bibliotheek
in de toekomst
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas
(HadM) plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over
diverse uiteenlopende onderwerpen. Dinsdag
18 september 2012 om 20.00 uur is er een
themabijeenkomst in de raadzaal over de
bibliotheek in de toekomst.
Op deze avond ontvangen de raadsleden
informatie hoe de bibliotheken in HadM zich de
komende 10 jaar kunnen ontwikkelen.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Algemene inleiding door de heer Kuipers,
directeur bibliotheek Eindhoven;
• Inleiding over feiten en cijfers regio door regiomanager Limburg van de Stichting lezen en
schrijven, mevrouw Sprooten;
• Lokale kijk op de toekomst door mevrouw
Van Leth en de heer Tolsma van BiblioNu;
• Bibliotheek aan school door de heer Schreurs,
directeur BS De Schakel in Broekhuizenvorst;

• Beschouwing door wethouder Van Rensch
over de bibliotheek in de toekomst;
• Discussie onder leiding van de voorzitter de
heer Van Rooij.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich
een beeld vormen? Kom dan luisteren op
dinsdag 18 september 2012 om 20.00 uur.
U bent van harte welkom! Overigens kunt u
deze themabijeenkomst ook beluisteren
via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst
kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Nieuws
Aqua-Joggen
maandagochtend van 10.15-11.00 uur.
Wij hebben nog enkele plaatsen vrij om op
maandagochtend te komen Aqua-Joggen,
dus schrijf je nu in.
Sluiting 14 september
Op vrijdag 14 september zijn wij de gehele
dag gesloten i.v.m. de Personeelsdag van de
gemeente Horst aan de Maas.
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
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Kalendergids 2012
Vandaar dat we ook voor 2013 weer een nieuwe
kalendergids willen gaan uitgeven.
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2013 tot
1 oktober doorgeven aan Cluster Communicatie,
tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl

Tot 1 oktober heeft u ook de mogelijkheid om de
adresgegevens te controleren en eventueel aan
te passen in de digitale gemeentegids op de
website van www.horstaandemaas.nl.
Deze gegevens worden gebruikt voor de
samenstelling van de kalendergids 2013.

Instructieavond verkeersregelaars op 20 september

Organisatoren van St. Maartens- en
St. Nicolaas-evenementen opgelet
Als u tijdens deze evenementen gebruik wilt
maken van opgeleide verkeersregelaars dan is
er nu nog de mogelijkheid om deze mensen een
instructie te laten volgen.
Op donderdag 20 september om 19.30 uur
vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst namelijk een instructieavond voor verkeersregelaars plaats. Deze avond is bestemd
voor iedereen die verkeersregelaar wil worden
of een herhaling wil volgen.
Meer informatie over verkeersregelaars
Alle informatie over verkeersregelaars is terug

te vinden op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl U gaat hierbij eerst
naar de digitale balie en geeft hier vervolgens
de zoekopdracht verkeersregelaars. Onder
de tab aanvraag leest u welke gegevens de
gemeente nodig heeft voor het aanmelden voor
deze instructie.
Aanmelden voor de instructieavond
Voor de instructieavond is ruimte voor
maximaal 100 deelnemers.
U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen
naar gemeente@horstaandemaas.nl.

Ter gelegenheid van hun 65 jarig huwelijk bezocht burgemeester Kees van Rooij afgelopen week het echtpaar
Gielen – Verrijth in Sevenum. Namens de gemeente feliciteerde hij het echtpaar met hun jubileum.

Floriade 17

13
09

Culturele duizendpoot leeft zich uit
op Floriade
Acteur, spraakwaterval, organisator en cultuurmens. Je kunt van Loek Sijbers uit Griendtsveen zeggen wat je
wilt, zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Een gesprek met de spin in het web van het cultuurfeest dat dagelijks
wordt gevierd op de Floriade.

“Hoe de bezoekers de Floriade
beleven, dat staat bij mij centraal.
Met die gedachte ben ik aan de
slag gegaan toen de directie van de
Floriade mij vroeg om het culturele
programma van de Wereld Tuin Expo
in elkaar te zetten”, vertelt Sijbers.
“De organisatie verwacht 2 miljoen
bezoekers. Ik ben ervan uit gegaan
dat daarvan maar 10% vakgerichte
mensen zijn en de rest papa’s en
mama’s die een leuk dagje uit willen
hebben. Bij de samenstelling van
het programma hebben wij daar
in de breedste zin rekening mee
gehouden.” De culturele duizendpoot
Sijbers begon zijn loopbaan als acteur
en inmiddels heeft hij zijn eigen
cultuurbedrijf. “Bij het samenstellen
van het culturele programma voor de
Floriade heb ik behoorlijk veel vrijheid
gekregen. Zo heb ik de juiste mensen
om mij heen kunnen verzamelen
om de kar te trekken. Ook bij het
selecteren van de muziekgroepen, de
dans-acts en het theater kon ik mijn
gang gaan.”

De man woont hier gedurende de
hele tentoonstelling in een bos en
organiseert daar zijn eigen workshops.
Hij verbindt cultuur en natuur met
elkaar op een heel bijzondere
manier.“ Naast de dagelijkse muziek-,
dans- en theateruitvoeringen heeft
het team van Sijbers ook bekende
podiumacts als Racoon en Van
Velzen naar de Floriade gehaald.
“Daar moest het publiek even aan
wennen, maar uiteindelijk bleken de
meeste concerten uitverkocht. Weet je
trouwens dat gedurende de hele
expo er liefst 2.200 voorstellingen
en concerten zijn?” Voor een aantal
acts zocht Sijbers contact met Festival
Mundial in Tilburg. “Het resultaat was
dat wij hier een aantal kansarme
jongeren uit de gehele wereld een
podium kunnen bieden om muzieken dansuitvoeringen te brengen.
Dat is investeren in duurzaamheid
van mensen. En ook dat is waar de
Floriade voor staat.”

Willowman
Floriade 2012 @ﬂoriade_2012
Deze week staat de #Floriade in het teken van the Willowman!
Met de hele week workshops, nu ook voor volwassenen!

Een van de kunstenaars die Sijbers
beslist op de Floriade wilde hebben
is de Willowman. “De Willowman
verbeeldt precies waar de Floriade
voor staat: het beleven van de natuur.

Informatieavonden bouwplannen
Woonwenz Meerlo en Melderslo
Gemeente Horst aan de Maas en woningcorporatie Woonwenz organiseren een informatieavond voor genodigden en geïnteresseerden
voor de dorpskernen Meerlo en Melderslo.
U bent van harte welkom op:
• maandagavond 24 september aanstaande om 19.00 uur in café Oud Meerlo,
Hoofdstraat 20a te Meerlo. De informatieavond
in Meerlo zal verder ingaan op de uitgewerkte
bouwplannen voor de locatie van de gemeenteloods aan de Dorpbroekstraat.
• donderdagavond 27 september aanstaande om 19.00 uur in MFC de Zwingel,
Beemdweg 4 te Melderslo. De informatieavond
in Melderslo staat in het teken van de verder
uitgewerkte bouwplannen voor de locatie van
de gymzaal aan de Meester Nellenstraat.
De avonden worden ingeleid door wethouder
Litjens. Verder worden de uitgewerkte bouwplannen, meer gedetailleerde tekeningen en
indelingen van de sociale huurwoningen getoond. Ook wordt dan het toewijzingsbeleid en

een indicatie van de huurprijs, bestemd voor
deze locaties, gepresenteerd.
De woningen zijn geschikt voor doelgroepen,
zoals starters, tweeverdieners en alleenstaanden met of zonder kinderen. De locatie
in Melderslo is ook geschikt voor senioren.

Bekendmakingen

We hopen u graag deze avond te mogen
begroeten.
U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 63

Meterik
Meterikse veld

Bezoekadres
Molenbossen 618
5923 AJ Venlo

Grubbenvorst
Hagelkruisweg 11
Burg. van Leentstraat

Sevenum
Grubbenvorsterweg 66
Dorperweiden 76

Postbus 337
5900 AH Venlo

Horst
Jacob Merlostraat ongenummerd

Tienray
Over de Beek 2

T. 077 389 31 31
E. info@woonwenz.nl
I www.woonwenz.nl

Melderslo
Nachtegaallaan

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. U kunt dit doen via
tel. 077 - 477 97 77 of via www.horstaandemaas.nl.
Als u een ‘afspraak op maat’ heeft gemaakt,
wordt u met voorrang geholpen. Wilt u er s.v.p.
rekening mee houden dat u bij de afdeling
Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Horst aan de Maas Ondernemend

Vissers Olie

Vissers Olie is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend podium. Maar wat doet Vissers Olie precies? Gerbert Vissers, directeur van Vissers Olie legt uit:
“In de regio zijn wij vooral bekend van onze tankstations met alle faciliteiten. Daarnaast zijn wij een betrouwbare leverancier van een totaalpakket hoogwaardige motorbrandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten in Limburg, Brabant en Zuid Gelderland.”
unieke gelegenheid om deel te
nemen aan de Floriade. Wij kunnen
nu aan een groot publiek laten
zien dat wij erg actief zijn op
het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. En we
kijken voortdurend vooruit! Is het
bijvoorbeeld mogelijk om in de
toekomst groen gas in deze regio te
gaan maken? Nu komt ‘ons’ groen
gas nog uit Amsterdam, terwijl we in
deze regio over voldoende reststoffen
beschikken die zich zouden lenen
voor het produceren van groen
gas. De Floriade is ook erg bezig is
met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en daarin zien wij een
mooie aansluiting.”
Meer informatie over het
Horst aan de Maas Ondernemend
podium vindt u op
www.horstaandemaasondernemend.nl

Glasvezel
Alles-in-één
Standaard met
heel veel
gratis extra’s
kpn doet ’t
gewoon

De eerste
3 maanden
66.-

45.-

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na  maanden vervalt de korting en betaal je
voor het pakket € , /mnd (incl. % BTW). Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Ad Berends@adbermill
Vandaag ook WEER DRUK (foto 16.40 uur). En..... GISTEREN
BIJNA 13.000 BEZOEKERS #huisvandesmaak#ﬂoriade

“Bij Vissers Olie staan kwaliteitsproducten en kennis van zaken garant
voor kostenbesparende en effectieve
oplossingen. Wij beschikken over een
zeer uitgebreid netwerk van ruim
120 tankstations, waar onze eigen
Vissers Olie Tankpas te gebruiken is.
Met deze pas bieden wij onze klanten
een scherpe prijs.
Daarnaast zijn wij erg actief
op het vlak van ‘groen tanken’.
Duurzaamheid is voor ons heel
belangrijk! Begin 2012 hebben wij
twee groene tankstations geopend in
Horst en Sittard waar het mogelijk is
om groen gas te tanken. Binnenkort
komt daar nog een derde station in
Melick bij. Door slim recyclen zorgen
wij er voor dat u zich duurzaam en
goed op de weg kunt verplaatsen.
Met groen gas rijdt u ook nog tegen
de laagste kostprijs per kilometer”,
aldus Gerbert Vissers. Beschikt u (nog)
niet over een aardgasauto dan kunt
u bij Vissers Olie ook terecht voor
biobenzine hE 15, die zeker drie keer
duurzamer is dan reguliere benzine!
Op de vraag waarom Vissers Olie
deelneemt aan het Horst aan de Maas
ondernemend podium, antwoordt
Gerbert Vissers: “Voor ons is dit een

Zoals:
• Gratis Spotify Premium
t.w.v. € 10,- /mnd
• Gratis Opnemen Pakket
t.w.v. € 5,- /mnd
• Supersnel internetten
met 100 Mbit/s

AD-/-

/mnd*

+ gratis
monteur

kpn winkel Venlo | kpn.com/glasvezel

doet ’t gewoon
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Kleding en speelgoed
op beurs in Sevenum
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 30 september een kinderkleding- en speelgoedbeurs. De beurs wordt van 10.00 tot 12.00 uur
gehouden op De Schatberg in Sevenum.
Op de beurs is kleding te koop
voor het najaar en de winter. De
kledingmaten lopen van maat 74 tot
en met 164. Verder zijn er spellen en
kinderboeken te koop. Alle spullen

verenigingen 19

24 uur nachtboarden voor Kika-stichting

We gaan even hangen
Op het juiste knopje duwen, voordat de waterskiers en wakeboarders het water opgaan, nog enkele tips geven
en op het juiste moment een lijntje aanreiken. Een baandraaier heeft er zijn handen vol aan. “Een baandraaier
drukt niet alleen op knopjes, maar is ook een instructeur. En dat is hard nodig”, zegt François Rodriquez van
Velthoven van Seven-Twenty Cablepark in Sevenum.

worden op kwaliteit gesorteerd en
netjes op maat aan rekken en op
tafels gepresenteerd.
Voor meer informatie www.
mamaloesevenum.nl

Excursie mantelzorgers
SGL Baarlo
Steunpunt Mantelzorg van Synthese organiseert op dinsdag
18 september een excursie naar het Activiteitencentrum van SGL in Baarlo.
Daar volgt een rondleiding over
dagbesteding, begeleiding en wonen
vanuit SGL voor mensen met een
lichamelijke, meervoudige, zintuiglijke beperking en mensen met een
niet aangeboren hersenletsel. Alle
mantelzorgers in de gemeente Horst

aan de Maas zijn welkom. Vertrek om
09.45 uur bij Synthese, Bemmelstraat
2 in Horst. De rondleiding duurt van
10.15 tot 12.00 uur. Aanmelden bij
Anja Damhuis, Steunpunt Mantelzorg
Synthese telefoon 077 397 85 00 of
via mail: a.damhuis@synthese.nl

Help, mijn kind is
een brugpieper
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor
de meeste kinderen een hele natuurlijke. Ze zijn er aan toe. Voor de
meesten is het wel even wennen. En vaak ook voor de ouders.
StudieHuis Horst organiseert op
24 september van 19.30 tot 20.30 uur
een informatieavond over hoe u uw
kind kunt begeleiden bij de start op
het voortgezet onderwijs.
Deze avond vind plaats met

medewerking van Wendy Ueberbach
(groepsleerkracht) en Irma Vissenberg
en Mirjam Smit (StudieHuis Horst)
en is aan de Venrayseweg 89 in Horst.
Aanmelden via:
info@studiehuishorst.nl

Blijf in Balans
Steunpunt Mantelzorg van Synthese organiseert in het najaar de
cursus Blijf in Balans. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is
bedoeld voor mantelzorgers.
Het doel van de cursus is dat
mensen de zorg voor hun naaste
ook op lange termijn vol kunnen
houden. Zo wordt voorkomen dat de
mantelzorger te zwaar overbelast
raakt. De cursus start op dinsdag 16
oktober en vindt plaats bij Synthese.

Het minimum aantal deelnemers
is acht en het maximum aantal
deelnemers is twaalf. Aanmelden
vóór 1 oktober bij Anja Damhuis,
Steunpunt Mantelzorg Synthese,
telefoon 077 397 85 00 of via mail
a.damhuis@synthese.nl

De waterskibaan, gelegen op
het terrein van de Schatberg aan de
Midden Peelweg in Sevenum staat op
zaterdag 22 september vanaf 16.00
uur in het teken van een 24-uursrace
waterskiën en wakeboarden. De
opbrengst van het evenement gaat
naar stichting Kika Kankervrij. “Dit
wordt een megaprestatie van de
deelnemers, maar de baandraaiers
hebben ook hun handen vol aan deze
prestatie”, aldus François.

Megaprestatie
van de deelnemers
Een baandraaier is een
gediplomeerde instructeur, die het
instrumentenpaneel bedient, waarmee
de kabelbaan verbonden is. Hij drukt
niet alleen op het juiste moment op het
juiste knopje, maar zorgt ook ervoor dat
de deelnemers van de waterskibaan
de regels volgen. “Een gevorderde
wakeboarder geef je op tijd zijn lijn met
triangel, ook bekend als meenemer,
aan, maar vooral de beginners hebben
wat extra coaching nodig. Je geeft ze

tips om hun arm recht te houden of iets
meer door hun knieën te gaan. Ze staan
soms bibberend op hun board en dan is
het mijn taak om ze gerust te stellen.”,
zegt Francois. Als het mis gaat dan valt
de boarder in het water en gaat de
meenemer door. De baandraaier moet
ook dan op tijd op een juiste knopje
duwen om ervoor te zorgen dat als
deze weer voorbij het startpunt komt,
dat deze uit de baan wordt gehaald.
“Als meerdere deelnemers op
het water staan en als een van hen
valt, dan moet ik kijken of het geen
onveilige situaties oplevert. Als dat zo
is, dan zal ik de baan stilzetten. Dan
druk ik op de noodknop. Het is mijn
taak om de baan zo goed mogelijk in
de gaten te houden.”

Ga je even hangen
De meeste deelnemers zwemmen
terug naar de kant, de vergevorderde
deelnemer blijft liggen en als de baan
opgestart wordt, weer verder gaan.
François kent de kneepjes van het vak,
niet alleen als baandraaier, maar ook
als ervaren wakeboarder. “Dat gevecht

met jezelf en het water is heerlijk.
De kick van deze sport is het maken
van mooie sprongen op het water.
Beoefenaars van deze sport onder
elkaar noemen deze sport hangen.
Ze vragen aan elkaar: Ga je even
hangen?”

Team met meest
volledige rondes wint
Bij de 24-uurs marathon maken de
deelnemers zoveel mogelijk rondes op
de waterski of wakeboard. De baan is
volledig verlicht met stadionlampen.
De rondes worden gemaakt op een
wakeboard, kneeboard, wakeskate,
monoski of op waterski’s. Elke ronde
wordt betaald door de sponsor. Er zijn
vijf teams met ieder een jurylid en
maximaal tien deelnemers. De baan
heeft tien meenemers. Een deelnemer
moet zoveel mogelijk rondes maken
en als hij of zij stopt, bijvoorbeeld bij
vermoeidheid, dan moet de volgende
deelnemer de meenemer overnemen.
Het team met de meeste volledige
rondes wint een prijs.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Grenzeloos lekker!
De lekkerste boeren belegen kaas

Toos en Rob Wagenaar

Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

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

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Ze zijn er weer

uten
o
rb
te
h
c
a
n
ij
n
o
k
Tam
0 (€ 1,50 p/st)
7 stuks € 10,0

✃

BOEREN MESHANGER kilo 9,95
PARMASAN origineel 500 gram 7,95

Rits Kapot???

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!
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Volleyballen op een Europees podium
Anke Sonnemans (19) en Floor Berden (26) uit America spelen allebei al jaren volleybal, maar staan op het punt
hun aandeel in die sport tot een hoger niveau te tillen: in november spelen ze met hun Meijelse club Peelpush in de
Europacup. In de eerste ronde komen ze de Roemeense volleybalsters van Targu Mures tegen.

Of in Weert moeten spelen. Nu mogen
we helemaal naar Roemenië. Ik vind
’t fantastisch”, zegt Floor. “Het is
echt een uitdaging om in Europa te
volleyballen, om dit mee te maken. Het
is natuurlijk een droom om te sporten
op internationaal niveau”, zegt ook
Anke. Hoewel de meiden hun nieuwe
uitdaging met groot enthousiasme
tegemoet zien, dromen ze niet van
nog hogere podia. “Ik wil eerst reizen,
daarna zie ik het wel. Ik wil wel groeien
binnen Peelpush, maar niet in het

Nederlands team of zo. Het moet een
hobby blijven”, vindt Anke. “Daarin zijn
wij denk ik ook niet echt topsporters”,
vindt Floor. “Wij vinden het ook leuk om
nog tijd te hebben om in Horst op het
terras te zitten.”
Wie de dames aan wil moedigen
kan op 15 november naar de sporthal
in Meijel komen. Op 21 november
spelen ze tegen het Roemeense Targu
Mures. Voor meer informatie over Floor
en Anke of hun volleybalteam, kijk op
www.peelpushdames1.nl

BMX-Jam America
Op de crossbaan in America vindt zondag 16 september een BMX-treffen
plaats. BMX’ers uit Nederland en België laten op de BMX-baan hun kunsten
zien, waarbij tijdens de enorme sprongen verschillende trucs uitgehaald
worden.

Floor begon pas op haar 12e met
volleyballen bij de Americaanse volleybalclub Avoc, maar werd na drie jaar
al tijdens een uitwedstrijd gescout voor
de regiotrainingen. Hiervoor moest ze
wel naar VCM in Meterik verhuizen.
Twee jaar later werd ze gescout voor
Peelpush. Met 1.78 meter is ze niet de
grootste uit het team. “Maar wel enorm
technisch”, vindt Anke. Anke begon op
haar 5e bij Avoc. “Nadat de club met
mij een speelster bij regiotrainingen
had ervaren, stuurden ze er vaker meiden heen”, legt Floor uit. Avoc vroeg
ook aan Anke of zij iets zag in de regiotrainingen. Bij deze trainingen werd
de 1.84 meter lange middenaanvalster
weer gescout voor de Nederlandse
Volleybal School. Na twee jaar kon ze

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

in Panningen gaan spelen en sinds haar
16e speelt ze volleybal bij Peelpush in
Meijel.
“Volleybal is voor ons echt een uit
de hand gelopen hobby”, vertellen de
Americaanse meiden. “Andere clubs
in de eredivisie hebben wel betaalde
speelsters, maar bij Peelpush is dat
niet”, zegt Floor. Anke: “Maar je moet
het op dit niveau wel zien als een parttime baan. Ik ben zo’n 20 uur per week
bezig met de sport.” De afgelopen
weken hebben de meiden echter niet
veel getraind. Ze waren druk bezig om
het budget voor hun Europese toer bij
elkaar te krijgen.
In de Nederlandse eredivisie
mogen de eerste drie teams uit de
competitie uitkomen in de Europacup.

Voor een
‘werelds’ cadeau

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

BMX Vereniging America heeft ook
een indoor BMX-park waar die dag gedemonstreerd wordt wat er met een BMXfiets mogelijk is op de diverse ramps.
Het BMX’en wint sterk aan populariteit
mede dankzij de goede resultaten van de
Nederlandse BMX’ers op de Olympische

ZOEK
Banden - Accu’s - Carwash

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

Omdat teams hun plek om financiële
redenen opgaven, kregen de meiden
van Peelpush de kans om op een groter
podium te spelen. “We moesten wel
veel sponsoren zoeken, voor bijvoorbeeld het inschrijfgeld en bijzonderheden als speciale ballen”, zegt Floor.
“Maar dat was ook juist heel goed voor
de teambuilding.” Met hulp van sponsor
Frank Faessen kregen ze het bedrag bij
elkaar. “Wij waren toen zo druk bezig
met sponsors binnenslepen, dat we nog
geen idee hadden over de Roemeense
club. Daar hebben we bij de eerste training weer naar gekeken”, lacht Floor.
De meiden hebben duidelijk zin in
hun Europese avontuur. “Onze loting
is ook heel spannend. We hadden ook
tegen België geloot kunnen hebben.

Het adres voor alle
banden en accu’s.

BEN

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

H ET M E E ST CO M PLETE TU I N H U I SJ E S C E NTRU M

Tuinhuisjes
Prieeltjes
Schuurtjes
Garages
Carports

WIL

Spelen van Londen. Iedereen met een
BMX-fiets of MTB is zondag welkom. De
crossbaan is gelegen aan de Nieuwe
Peeldijk in America. Het treffen begint
om 12.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
Voor meer informatie bel 077 398 46 55
of kijk op www.bmxamerica.nl

jij

Zoek jij die leuke, afwisselende, modieuze baan als hairstyliste?
Ben jij die representatieve, leergierige, enthousiaste meid?
Wil jij

werken in het top-segment met topproducten zoals
Vidal Sassoon, Sebastian, Rene Furturer en American Crew?

Dan zoeken wij JOU!
om ons enthousiaste team te versterken.

Stuur je sollicitatiebrief met recente foto naar:
Hairstudio Essenziale
t.a.v. E. Houwen-Hermans
Merseloseweg 76a • 5801 CE Venray
info@essenziale.nl • www.essenziale.nl

Schansweg 13 • Neerkant • T (077) 466 14 43 • www.tuinhuisjescentrum.nl
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Banket van de week

Open
Ananasvlaai
7.60

6.75

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Top D Jeugdvoetbaltoernooi
Op het sportpark in Grubbenvorst vond afgelopen weekend de zestiende editie van het Top D
Jeugdvoetbaltoernooi onder 13 jaar plaats. Jeugdig talent van onder meer Juventus, Ajax en Borussia
Dortmund nam deel aan het toernooi.

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

Thuisploeg liet geen steken vallen

Zevenklapper voor
Sparta‘18
Door: Bobby Minten
Voetbalclub Sparta’18 heeft zondag de eerste 3-punter van het seizoen gescoord. De gasten uit Helmond hadden
weinig in te brengen, uiteindelijk werd het 7-0.

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

ANYTIME FITNESS
OPEN DAGEN

ACTIE!

Nieuwste innovatieve
fitness apparatuur!
Gratis parkeren voor de
deur!
Virtual Spinning &
Personal Training
aanwezig!
Echte aandacht voor u
als klant!

24 uur per dag, 7
dagen per week open
en toegankelijk!
Reeds meer dan 1950
clubs wereldwijd!
Persoonlijke toegangs
sleutel speciaal voor u!
Uniek beveiligingssysteem met 24/7
bewaking!

Gezonder het najaar in:
Nadat de eerste kans van Pim
Nellen nog niet werd verzilverd,
scoorde hij op aangeven van Jeroen
Vissers toch de 1-0. Even later verdubbelde Jeroen Vissers de voorsprong
zelf. Voetballend was Sparta een klasse
beter dan Rood Wit, wat nog voor rust
de 3-0 opleverde via Roy Vullings na
een mooie aanval.
Na rust werd een beter Rood Wit
verwacht, maar de thuisploeg liet

geen steken vallen. Toen Ruud van der
Sterren op aangeven van Erik Minten de
4-0 maakte was al het verzet gebroken.
Sparta kon naar hartenlust blijven zoeken naar doelpunten. Wederom Ruud
van der Sterren scoorde nadat een
schot van Thijs Mertens bij hem voor de
voeten kwam. Erik Minten bekroonde
een goede wedstrijd nog door net als
vorige week uit een directe vrije trap te
scoren 6-0. Rood Wit eindigde het duel

met tien spelers, door een rode kaart
(tweemaal geel).
Vijf minuten voor tijd zorgde Rob
Peeters voor een zevenklapper. Sparta
is het seizoen dus goed begonnen,
zeker qua veldspel waren de eerste
twee wedstrijden goed. Komende week
weer een thuisduel. Als Sparta weer
zijn niveau haalt liggen er tegen Budel
ook kansen op een goed resultaat.
Foto: Sjaak Verstegen

€ 0 inschrijfgeld + gratis
t-shirt als u inschrijft t/m
uiterlijk 16 september!
* Vraag in de club naar de voorwaarden

Anytime Fitness Sevenum Raadhuisplein 8

085-7738845
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‘Soms win je, soms verlies’
Door: Jan van de Pas
Ooit liet Jeu Sprengers (oud voorzitter VVV) optekenen: “We raken pas in paniek als het bier op is.” Dit leek
zondagmiddag ook te gelden voor rksv Melderslo. Uren na de wedstrijd was het nog gezellig druk op de jaarlijkse
Lisdonk penaltybokaal-dag en niets herinnerde aan de nederlaag die enkele uren eerder was geleden tegen het
Venlose Vos.

In het nieuw
De dames en heren van het kantinepersoneel van RKsv
Wittenhorst werden onlangs geheel in het nieuw gestoken door
Kauffeld fysiotherapie fysiofitness uit Horst. Op de foto geheel
links Hans Kauffeld.

Hoort gewoon bij het feit dat je
een dorpsclub bent, werd zo links en
rechts geopperd, soms win je en soms
verlies je. Echter wil rksv Melderslo in
de vierde klasse blijven, dan zullen er
wel punten moeten komen. Melderslo
begon de eerste thuiswedstrijd in
dezelfde opstelling als een week eerder
tegen het Blerickse VCH en had in het
eerste kwartier te maken met een
oppermachtig VOS. Zo werd een fout
van Martijn Kallen direct met een strak
schot van Gino Taihuttu afgestraft, 0-1.
Hierna was Melderslo wel gelijkwaardig
aan VOS. Helaas werd het na dertig

www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

nen aan Melderslo. Deze werd feilloos
ingeschoten door Jeroen Kallen, stand
2 -4. In de 80e minuut werd de stand
zelfs 2-5 nadat een speler van VOS
dwars door de Melderslose defensie
soleerde met een tussenstand van 2-5
als gevolg. Het siert de Melderslose club
dat ze ook hierna bleven strijden voor
een beter resultaat. Echter twee goals
van respectievelijk Caspar de Swart en
Rob Driessen vielen te kort voor het
einde om er nog echt een wedstrijd van
te maken. Zo eindigde deze sportieve
wedstrijd uiteindelijk in een 4-5 nederlaag voor de ploeg uit Melderslo.

Zege voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben
De verre reis naar het sympathieke dorpje Genhout is voor Wittenhorst glorieus afgelopen. Een 3-0 zege doet
altijd denken dat het een makkie was. Integendeel. De thuisclub wist geen raad met de vele mogelijkheden. De
Zuid-Limburgers gingen met veel kracht te werk en daardoor miste soms de precisie.
Wittenhorst had zichtbaar problemen met veld en tegenstander. De spelers kregen moeilijk vat op hun speelwijze. GSV’28 probeerde met snelle
korte combinaties door de Wittenhorstlinie door te breken. In korte tijd moest
doelman Sjors Witt handelend optreden
om doorboring te voorkomen. Doordat
de score nog steeds 0-0 bleef kwam
Wittenhorst toch beter in het stuk voor.
Rob Zanders vocht een gevecht met
doelman Rachid Amzil uit en won dit
op punten. Hij kreeg tenslotte de bal
voor een lege goal en dit betekende de
0-1 voorsprong.
Sander Orbons kreeg op rechts voor
GSV’28 een mogelijkheid, maar ook hij

Personeels of familie etentje.

minuten wel 0-2 door een doelpunt dat
niet anders omschreven kan worden als
slecht verdedigen. Dit werd dan weer
enkele minuten later gevolgd door een
geweldige vrije trap van Bart Theeuwen
waar de bal van flinke afstand in de
kruising verdween met als gevolg een
1-2 ruststand.
Na de thee betekende wederom
beroerd verdedigen zo rond de 60e
minuut de 1-3 en de 1 -4. Hierna
geloofde VOS het wel, al bracht de voor
de rest behoorlijk leidende scheidsrechter Van der Leede de spanning nog
even terug door een penalty toe te ken-

deed hier niks mee. De grootste kans
op de gelijkmaker kwam pal voor rust.
Sydney Bartels werd aangespeeld en
leek de bal voorbij de doelman van
Wittenhorst binnen te prikken. Door zijn
snelle actie kon de Genhoutse speler
geen richting aan de bal meegeven.
Na de pauze kwam GSV’29
wederom aan een goede mogelijkheid.
Uit een weggegeven corner kwam de
bal op het hoofd van Laes Nicolaes. Zijn
koppoging raakte echter zijn ploeggenoot en dus de bal ging over. Roy
Tulmans schoot een vrije trap net naast.
Dit deed even later Joost van Wijk iets
beter. Hij mocht schuin op de rand van
het strafschop aanleggen.. Hij schoot

de bal ineens fraai in de korte hoek.
De doelman was verrast, waardoor de
stand op 0-2 kwam.
Deze achterstand kwam bij de
gastheren behoorlijk aan. Toch bleef
de ploeg knokken voor een beter
resultaat. Een kwartier voor tijd moest
Sjors Witt wederom zijn kunnen tonen
en behoedde Wittenhorst voor de
tegentreffer.
In de slotfase maakte Wittenhorst
het karwei af. Gijs Hagens ontfutselde
op het middenveld de bal en kon aan
een opmars beginnen. De bal kwam
uiteindelijk bij de geheel vrijstaande
Roy Tulmans die met een bekeken
schot de doelman kansloos liet, 0-3.

MCC de Streekrijders op
sportmarkt Horst
In Horst vindt zondag 16 september een sportmarkt plaats. Een van de deelnemers is motorcross club de Streekrijders. Op het motorcross eiland gelegen aan de Linnenstraat vertellen de leden over hun vereniging de
Streekrijders, circuit de Reulsberg en het op een verantwoorde manier beoefenen van deze stoere motorcross sport.

De wijnwebwinkel
van Wijnhuis Blerick
Gratis en snel thuisbezorgd in Horst aan de Maas

CARS, LTB en SUZY-Q Jeans
nu o.a. verkrijgbaar in de kleuren:

steenrood, donker blauw,
kerrie en donker groen!
vanaf

€ 34,95

H O O F D S T R A AT 1 2 H O R S T
(aan het parkeerterrein)

vanBree Store
Dé specialist in broeken!

U vindt de vanBree Store in:

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

Naast deze activiteiten wil
MCC de Streekrijders graag haar
bijdrage leveren middels een geld
inzamelingsactie om het goede doel te

steunen. “Iedereen kan sporten.” De
gehele dag door is er voor de jeugd en
volwassenen op het motorcross eiland
een sportieve competitie waarmee

prijzen te winnen zijn. De absolute
hoofdprijs is hierbij een volledig
verzorgde motorcross opstapdag op
circuit de Reulsberg.
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Sparta’18 verwelkomt
750e lid
De ouders van Sem Bussemakers hebben in de zomerperiode hun zoon aangemeld bij de Mini F van Sparta’18.
Niet wetende dat hij op dat moment voor een mijlpaal in de Sparta’18-geschiedenis zorgde en wel door het 7503e
lid van de club te worden.

America speelt
zomeravondvoetbal
Door: Noud Haegens
Door een complete offday van avv America won SV Kronenberg weer
eens van America. Trok America de laatste keren aan het langste eind nu
ging de overwinning verdiend naar Kronenberg. America lukte niets, te
weinig bezieling, te veel lange ballen, ongelukkig in de afwerking.
Kronenberg maakte hier dankbaar gebruik van en gaat nog zonder
puntverlies aan kop.
De wedstrijd kwam maar moeizaam op gang. Voetbal tot aan de zestien met bijna geen kansen. Gezapig
zomeravondvoetbal. Het duurde een
half uur voordat er werkelijk iets
gebeurde. Een voorzet werd verkeerd
beoordeeld door doelverdediger Floor
Drissen en dit was meteen dodelijk.
Koen Jacobs schoof de bal simpel in
een leeg doel. 0-1. America kon geen
vuist maken en bleef maar wat aan
modderen. Kansen kwamen er ineens
in overvloed.

America kon geen
vuist maken

In een periode van nog geen acht
jaar is de voetbalvereniging gegroeid
van nog geen 500 naar nu meer dan
750 leden, een toename van meer
dan 50%. Het opstarten van het Mini
F voetbal en het beleid om leden zich

thuis te laten voelen bij Sparta’18 heeft
daar zeker toe bijgedragen.
Voor Sem was het een moment
om trots te zijn. Maar ook zeker voor
de familie want vader Paul speelt
nog steeds in het standaardteam. Een

unieke gebeurtenis waarbij Sem zijn
vader als grote voorbeeld en als favoriete voetballer ziet.
Sparta’18 hoopt dat Sem met veel
plezier een sportieve carrière tegemoet
gaat en nog lang Spartaan mag zijn.

In de 35e minuut voorkwam
Drissen dat America al met 0-2 de
rust inging. Een uitbraak over rechts
werd vakkundig gekeerd. Nog geen
minuut later weer een enorme kans
van Kronenberg. Nu werd er net langs
geschoten. En America dan? In de 40e
minuut kregen ze hun eerste mogelijkheid. Het schot van Jens Kleuskens
werd knap gestopt. Toch was het
weer Kronenberg dat op slag van rust

kon scoren. Een mooie hakbal trof
echter geen doel.

Droge knal
De tweede helft begon niet veel
beter. Kronenberg bleef kinderlijk
eenvoudig op de been en was met
uitvallen veel gevaarlijker. Bij een van
deze uitvallen werd de bal naar de
vrijstaande Paul Janssen geplaatst en
deze haalde met een droge knal succesvol uit. 0-2. Al was er toen nog 35
minuten te spelen, niemand geloofde
nog in een inhaalrace van America.
Daarvoor ging er teveel mis en was er
amper dreiging. De 0-3 was wel van
grote schoonheid. Bram Wijnhoven
volleerde de bal van 25 meter snoeihard net onder de lat. Kronenberg
geloofde het wel en liet de teugels
vieren. Dit resulteerde nog in twee
grote kansen voor Jens Kleuskens
maar de Americaanse goalgetter
die zichtbaar geïrriteerd was lukte
helemaal niets.
Een bittere pil voor America dat
zich van deze wedstrijd meer had
voorgesteld.

Pony- en Ruiterclub Lottum

Kringkampioenschappen
Pony- en Ruiterclub Lottum organiseert dit jaar wederom de jaarlijks terugkerende kringkampioenschappen
voor pony’s en paarden uit kring Noord.

077-467 24 13

•

www.veldpaustuinen.nl

Lorbaan 23a – 5966 PG America Tel.077-4641999
Info@timmermansagriservice.nl www.timmermansagriservice.nl

GRONDMONSTERS
VOOR AALTJES EN BEMESTING

Sanne Collin geeft een demonstratie
Deze kampioenschappen worden
verreden op het terrein bij manege
Hoogveld aan de Stokterweg in Lottum.
Op deze dag wordt er gestreden om het
kampioenschap in de klassen individuele dressuur, springen, bixie dressuur
en springen en afdelingsdressuur voor

zowel de pony’s als de paarden.

Kür op muziek
Het programma start om
09.30 uur. Verder is er rond de klok
van 15.30 uur een show, in de vorm
van een kür op muziek door de eigen

amazone Sanne Collin. Sanne rijdt
voor Pony- en Ruiterclub Lottum op
hoog niveau haar kür op muziek,
tevens komt zij deze dag uit in de
klasse ZZ-licht met haar individuele
dressuur. Voor de jeugd is er deze dag
een springkussen aanwezig.

BRENG UW PH OP PEIL MET

CALCIUMGRANULAAT
GRONDONTSMETTEN MET GPS,
AALTJES BESTRIJDING
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Wilde plannen in America
In America is deze week gestart met de pilot Wilde Plannen. Een samenwerking tussen Vereniging Kleine Kernen
Limburg, dorpsraad America en Witgoed en van Bontewas.

kies voor kwaliteit!

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

EL

UW VOORDE

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Gehaktbrood a la suisse
Met ham en kaas

100 gram € 1,15

Kalkoenfilet
Gehaktballen

100 gram € 0,95
Kant en klaar of panklaar

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

“Hoe betrekken we jongeren bij
de leefbaarheid in het dorp?” Dat
is de vraag die veel dorpsraden en
andere bewonersorganisaties zichzelf
stellen. Om hier een antwoord op te
krijgen heeft Vereniging Kleine Kernen
Limburg (VKKL) samen met projectbureau Witgoed en van Bontewas de
pilot Wilde Plannen bedacht. Door
het inzetten van filmpjes, internet
en andere social media wordt er in
gesprek gegaan met de jeugd om te
ontdekken wat er nu echt bij hen leeft.
De pilot wordt onder andere komende
maand in America uitgevoerd. “Door
dit project hopen we een dialoog op te

starten met de jongeren”, geeft Bram
Jacobs namens VKKL aan. “We hebben
de samenwerking met Witgoed en van
Bontewas gezocht omdat zij ervaring
hebben met jongerenprojecten. We
willen dit project namelijk zo laagdrempelig mogelijk houden. We beginnen
de pilot door jongeren op straat voor de
camera te interviewen over hun ideeën
voor het dorp.
Deze filmpjes worden online gezet
op de website www.wildeplannen.
tv waarna bewoners hierop kunnen reageren. Daarna willen we op
5 oktober in Station America alle plannen gaan bespreken met de jongeren

en andere inwoners van America, we
noemen dit de werkplaats. Vervolgens
is het de bedoeling dat de dorpsraad
daar verder met de jongeren mee aan
de slag gaat.”
De dorpsraad van America staat
helemaal achter de pilot, laat voorzitter Marco Hesp weten. “We willen dit
project graag een kans geven. We hebben gemerkt dat het moeilijk is om de
jeugd de bereiken. Deze vraag hebben
we al eerder bij de gemeente neergelegd en vervolgens kwam VKKL met dit
idee. We hopen in elk geval dat er veel
ideeën uitkomen waarmee we samen
aan de slag kunnen.”

Dendronleerlingen
bezoeken Floriade
Door: René Poels
Ruim 2.000 leerlingen van het Dendron College bezoeken deze week de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
2012. De meeste klassen doen mee aan een of twee workshops en hebben vervolgens enkele uurtjes om zelf de
Floriade te ontdekken.

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

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

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

Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans
vertelt terwijl de Dendronleerlingen aandachtig luisteren en reageren
De jongste leerlingen bezochten
dinsdag massaal het Wereldpaviljoen
in het grote glazen gebouw Villa Flora.
Het Wereldpaviljoen ademt de sfeer
van Nicaragua en verhaalt over het
leven van twee jongeren, Sergio en
Rosa, in dit Midden-Amerikaanse land.
Via onderwijs zien ze kans om zich op
te werken tot succesvolle ondernemers
in de tuinbouw. Kinderboekenschrijver
Gerard Sonnemans die zelf in Nicaragua
is geweest en daarover het boek
’Het lot van een geluksvogel’ heeft

geschreven verzorgt de workshops.
Leerlingen en docenten hangen aan
zijn lippen. Het Wereldpaviljoen is een
samenwerkingsproject tussen Stichting
Wereldpaviljoen, COS Limburg, HIVOS
en het Landelijk Beraad Stedenbanden
Nederland-Nicaragua. Na de workshops
van Sonnemans versturen de meeste
kinderen vanaf het Wereldpaviljoen een
digitaal kaartje uit Nicaragua of doen
mee aan een van de twee interactieve
games over eerlijke handel.
In het gastenboek reageren

docenten en leerlingen: ”Heel mooi en
goed verhaal. Het heeft ons geraakt”,
”Prima project” en ”Interactie met de
kids nog meer verruimen”. Voorzitter
René Poels uit Meerlo van Stichting
Wereldpaviljoen is enthousiast over
het grote bezoek en aandacht vanuit
het Dendron College. ”Het Dendron
College is op het gebied van mondiale
vorming en wereldburgerschap al vele
jaren zeer actief met onder andere hun
aandacht voor het project Helpende
Handen in India.”
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15 VRAGEN aan Nick van Berlo Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nick van Berlo
14 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Tijdens de Sinterklaastijd gingen we,
toen we klein waren, altijd ’s avonds
op de bank met onze vingers in de oren
zitten, wachten op het geklop. Ik vond
dat best wel spannend altijd.
Wat is het grootste leugen dat je ooit
verteld hebt?
Ehm … Ik heb natuurlijk wel eens
leugens verteld, om bijvoorbeeld geen
straf voor iets te krijgen. Toen ik klein
was deden we na school spelletjes met
Pokémonkaarten, maar eigenlijk moest
ik naar huis omdat we ergens heen gingen. Dan zei ik altijd dat ik op iemand

n
Trappe
en
happen

moest wachten en dus niet eerder thuis
kon zijn. Maar echt hele grote leugens
kan ik mij niet herinneren.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel heel snel willen kunnen rennen. Dan kan ik lekker lang slapen en
dan op het laatste moment naar school
rennen of heel snel naar een ander
land rennen om vakantie te vieren.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een heel groot en mooi stadion, met
daarin een ring waar twee vechters in
aan het kickboksen zijn. Ik kickboks zelf
ook, vind dat echt een hele vette sport.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie, vrienden en vriendin.
Ze steunen me altijd en ik kan er heel
veel mee lachen.

- FotograFie
- PasFoto’s
- aFdruk
service

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
I won’t give up van Jason Mraz. Het
is een heel mooi liedje, de tekst gaat
over iemand die hij door dik en dun zal
steunen en hij zal niet opgeven.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik voor het eerst eens genieten
van winkelen en ik zou allemaal vrouwelijke dingen gaan doen, die ik als
jongen niet zou doen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Zoals velen al hebben gezegd: Pokémonkaarten. Eerst vond ik die helemaal
geweldig, nu zijn het voor mij gewoon
alleen nog maar kartonnen kaartjes.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

Dan zou ik in Oostenrijk willen leven,
in de bergen en tussen de koeien
met mijn lederhosen aan en een
hoedje op.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Toen ik klein was gingen we met de
hele familie naar de Efteling. Met een
paar anderen ging ik het doolhof in,
maar al snel raakte ik iedereen kwijt.
Toen ik eindelijk de uitgang gevonden
had kon ik niemand meer vinden.
Plots dacht ik mijn moeder te zien.
Ik rende heel blij naar haar toe en
vloog haar in de armen, maar het bleek
een andere vrouw te zijn. Gelukkig heb
ik ze daarna nog wel gevonden.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Dan bel ik naar Kleuskens in Meterik.
Daar hebben ze hele lekkere friet en
snacks.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Dat zou ik zo niet weten, een grote
angst heb ik niet echt voor iets. Of ja,
er zal vast wel iets zijn, maar daar kan
ik nu niet zo snel op komen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
‘s Ochtends lekker lang in bed blijven
liggen en gamen met vrienden op de
computer. ‘s Middags een toernooi
voetballen en dan natuurlijk eerste
worden. ‘s Avonds lekker friet van
Kleuskens eten en op de bank tv kijken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage nemen, als je
later oud bent dan ziet dat er niet meer
uit.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er over twintig jaar uit
ziet. Wat voor werk ik dan heb, of dat
een goede baan is en zo. Ik hoop heel
erg dat ik later sporter ben, maar dat
zal me niet lukken denk ik.

- camera’s
& acc.
- inlijsten
- drukwerk

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

dakgoten
reinigen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Column

Control
your boss
Ik denk dat veel mensen dit
heerlijk in de oren klinkt:
control your boss. Mij in ieder
geval wel. Is dat niet iets waar
je zeker één keer per week van
droomt? Een mute-knopje, of
een +-bonus knop waarop je
kunt drukken op elk moment
van de dag en waarmee je
precies kunt regelen wat jouw
baas voor je doet?
Ik moet eerlijk toegeven dat
ik lang naar zo’n
afstandsbediening gezocht heb,
met dezelfde werking als die een
normale tv-afstandsbediening
ook heeft: snel en gehoorzaam.
Geloof het of niet, maar die lange
zoektocht is klaar: ik heb
gevonden waar ik al zo lang naar
op zoek was. Niets ingewikkelds,
gewoon een normale
afstandsbediening met knoppen
die duidelijk en wenselijk zijn. Op
commando kan ik nu bijvoorbeeld
een bonus flink de hoogte in
plussen en tegelijkertijd de
workload in de min zetten. Een
mute-knopje helpt me als het
geschreeuw me iets te veel
wordt, misschien dat die wel
goed werkt in combinatie met de
’calm down’ knop? Anyway, als ik
trek krijg zorgt de knop ’buy
lunch’ voor een lekkere break.
Geen zin meer in een ellenlange
meeting: ’make decision’ gevolgd
door ’end meeting’ lijkt me wel
te werken. Wat trouwens ook erg
handig is, vooral voor de
maandagochtend: de drie ’ignore’
knoppen. Het drietal bestaat uit:
’ignore lateness’, ’ignore
hangover’ en ’ignore mistake’. Ik
kan me zo voorstellen dat deze
simpele afstandsbediening, met
zijn magische functie, het leven
van menig mens een stuk
gemakkelijker maakt: de rollen
op kantoor worden compleet
omgedraaid.
Mm.. Back to real life.
Misschien is het toch maar goed
dat deze control your bossafstandsbediening niet echt
werkt en gewoon alleen maar
een leuke gadget is. Dromen zijn
leuk, maar ook vaak alleen maar
omdat het dromen zijn. Laten we
deze droom dus ook maar
gewoon bij een droom houden,
vind je ook niet?
Mies

Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75
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Toneel op je bord

Multiculturele
Burendag

Tovri verbindt cultuur met culinair
Toneelvereniging Tovri uit Meterik combineert op 29 september cultuur
met culinair. Drie eenakters worden die avond afgewisseld met hapjes
gemaakt door kok Maurice Smits. Toneel op je bord is de titel die de
toneelvereniging er aan heeft gegeven.
“Vorig jaar vierden we ons 90-jarig
jubileum met een grote productie Rom
& Juul waarvoor we toen alle leden
hebben uitgedaagd om mee te doen.
Ook degenen die normaal gesproken
niet op het toneel staan”, vertellen
bestuursleden Andra Baeten en Theo
Jacobs.

Alle spelers
een kans
“Dat werd door hen zo goed
ontvangen dat er dit jaar heel veel
spelers waren. Daarom hebben we
besloten om en in september en in
december een productie te doen.
Zo krijgen alle spelers de kans.”
Voor Andra wordt het een extra
spannende avond. “Ik begeleid vanuit
het bestuur de Tovri-kids en heb vorig
jaar voor het eerst zelf als figurant mee
gedaan. Dat vond ik zo leuk dat ik dit
jaar weer mee wilde doen. We spelen
nu dichter op het publiek en in een
kleinere groep, dus de focus van het
publiek is meer op één persoon gericht.
Dat maakt het dan wel spannend.”
De gasten worden deze avond

Voor de zevende keer vindt
op 22 september de Nationale
Burendag plaats. Ook in Horst
aan de Maas wordt dit evenement gevierd. Zo wordt er in de
Horster Mussenbuurt voor de
buurtbewoners een multiculturele burendag georganiseerd.

ontvangen in een tot restaurant
omgetoverde Meulewiek.

Verwenavond
Theo Jacobs: “Het wordt een
echte verwenavond. We spelen
drie eenakters die allemaal
een link hebben met eten: Het
weldadigheidsfeest, Kip met friet
en Nonnevotten. Het leek ons leuk
om tussen de stukken door ook
daadwerkelijk hapjes te serveren.
Daar helpen de oudere leden van het
kindertoneel bij. Overigens wordt het
geen complete maaltijd die de gasten
voorgeschoteld krijgen. Omdat de kok
het eten alleen verzorgt, is er een
beperkt aantal kaartjes verkrijgbaar.”

In 2011 deden in heel
Nederland ruim één miljoen
mensen mee aan de Nationale
Burendag. Samen ondernamen
zij allerlei activiteiten die de buurt
leuker maakten en hen nader tot
elkaar brachten. Burendag is een
initiatief van Douwe Egberts en het
Oranje Fonds en wordt ieder jaar
op de vierde zaterdag in september
gevierd.

!

Humor en toneel met
serieuze ondertoon

Koppen bij elkaar

Het thema van deze Burendag
is ‘koppen bij elkaar’.
Bij het Jong Nederland-terrein in
Horst zijn er deze dag van 13.00
tot 17.00 uur diverse spellen voor
de buurtbewoners. Verder is er de
gelegenheid om te proeven van
buitenlandse hapjes.

“Mensen kunnen in elk geval een
gezellige avond verwachten met humor
maar ook toneel met een serieuze
ondertoon. Toneel op een andere
manier ingevuld”, besluiten de twee.
Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op www.tovri.nl

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BeURS’ DAY

Geniet van het najaar,
gehuld in mooie mode!
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.

REMINDER VAN ONZE HAPPY BEURSDAY ACTIES!
ACTIE 1 In ons jubileumjaar is er voor iedereen een verjaardagsbonus!

15-16

september

Herfst
Fair
Modeflitsen
Hapje & Drankje

Verzilver uw leeftijd op uw verjaardag in harde euro’s. Alleen geldig voor kleding e.d. voor de jarige zelf en bij een besteding
vanaf E 135,-!

ACTIE 2 Bij een aankoopbedrag vanaf E 135,- ontvangt u een GRATIS BEURS

(op = op) gevuld met bonusbonnen voor de maanden sept-oktnov-dec. Niet in combinatie met de verjaardagsbonus. Deze zijn
geldig ongeacht acties, kortingen en of afprijzingen. U vindt de bonusbonnen achter in onze jubileum-kalender, in de jubileum-beurs
of vraag ernaar in de winkel.

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464
Voor koopzondagen zie onze website.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is
elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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Ward Appeldoorn op weg naar EK voor
beroepen
Ward Appeldoorn (20) uit Sevenum vertrekt op 2 oktober naar Spa-Franchorchamps om voor Nederland uit te
komen tijdens EuroSkills 2012, de Europese kampioenschappen voor beroepen. Ward is nationaal kampioen in het
vak systeemwand-montage en één van de 31 kandidaten van Team Nederland.

Tijdens deze wedstrijd vormt
Ward samen met nationaal kampioen
stukadoren Richard van Veenschoten
een team. “Samen voeren we een
opdracht uit. We krijgen een tekening
en dan is de opdracht: maak het
maar! Je werkstuk wordt door een
jury beoordeeld. Ik krijg binnenkort
te horen wat voor soort werkstuk het
gaat worden en daarna trainen we
een paar keer”, aldus Ward.

Je mag zelfs niet
drinken
“De wedstrijd start op 2 oktober
met een openingsceremonie. Daarna
hebben we een rustdag en de vier
dagen daarna werken we aan het
werkstuk. Daarna is er weer een
rustdag en op dag acht is de uitslag.
Deelnemers mogen de hele week
geen contact hebben met familie of
vrienden. Je mag zelfs niet drinken”,
lacht Ward.

Een beetje trots
“Mijn familie vind het helemaal
geweldig. Mijn vrienden lachen
er wat mee, maar ze komen me
misschien wel aanmoedigen in SpaFranchorchamps.” Bij Wards werkgever
Verhaag uit Sevenum staat zijn beker

Esché
Polyether matras met zacht en veerkrachtig
Easyfeel en damast tijk.

Dekbedovertrek
Versaille
100% zijdezacht katoen met
dubbele instopstrook. Ook in
andere maten leverbaar.

Kostijn

Kostijn
90 x 200 cm

Koudschuim matras met soepele schoudercomfortzone en elastische stretch tijk met
rits.

219,-

1- persoons
vanaf:

Poria
Pocketveer matras met soepele
schoudercomfortzone, veerkrachtig Easyfeel

Poria
90 x 200 cm

en 3-zijdige rits.

49,95

TIP!

269,-

Uw bed restylen?
Kom voor een ruime keuze

www.dorminette.nl

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

dekbedovertrekken naar
onze winkel!

meubel

Zetfouten, prijs-, dessin- en modelwijzigingen voorbehouden. Uitgave september 2012. Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na verspreiding. www.dorminette.nl

tegen een betaalbare prijs.

Copyright Intres BV Hoevelaken.

Ons eigen huismerk Dorminette staat garant voor kwaliteit

169,-

De eer
en de ervaring
“Een jaar geleden had ik
niet gedacht dat ik ooit aan een
internationale wedstrijd mee zou
doen. Nu maak ik zelfs kans om
door te gaan naar WorldSkills”, lacht
Ward. Of er nog wat te winnen is
als Europees kampioen wand- en
plafondmontage? “De eer en de
ervaring. En het staat natuurlijk mooi
op m´n cv!” En voor iemand die
eigenlijk is opgeleid tot meubelmaker,
is nationaal of Europees kampioen in
een ander vak een hele prestatie.

vanaf 15 september 2012

Huismerk voor elk budget
Esché
90 x 200 cm

als Nationaal Kampioen te pronken.
Via dit leerbedrijf kwam Ward in
aanraking met de nationale en nu dus
internationale wedstrijd. “Bij Verhaag
heb ik heel veel geleerd. Volgens mij
zijn ze ook wel een klein beetje trots
op me.”
In september vinden er al
trainingen en teambuildingsdagen
plaats. Op 17 september wordt
het Nederlandse team officieel
voorgesteld tijdens het mbodiner. Dit is in aanwezigheid van
(demissionair) minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap Marja van
Bijsterveldt.

nieuw
wintersla
inKerkstraat
Horst
14a
Een heerlijke

Najaarscollectie 20

Een verrassende winkel.
Goed voor je gezondheid.
Prachtige cadeau-artikelen.
En vooral: Natuurlijke producten
met deskundig advies.
Voor iedereen is er een leuke attentie.
De eerste weken mooie aanbiedingen.
Anke komt ballonfiguren maken.
Op zaterdag 15 september van 14-16 uur.

G R AtT
-s

igh
P r i v a t e Loop van een
ij a a n k
G ra t is b

Private Light-set
In- en uitstapverlichting. Automatisch d.m.v.
bewegingsensoren en timerfunctie.

t .w .v .

€13
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75 jaar muzikant

‘Muziek zit er van jongs
af aan in en dat blijft’
Eed van Heijster uit America vierde onlangs zijn 90e verjaardag. Dat is op zich niet zo bijzonder. Wel bijzonder is
het feit dat hij al ruim 75 jaar muziek maakt. Hij begon als lid van Fanfare St. Caecilia en is sinds 1993 muzikant bij
het Seniorenorkest Horst aan de Maas.
tenorsax gespeeld. Het eerste concours
heb ik niet mee mogen doen, ik
was te jong en had nog niet genoeg
ervaring.”
In de vijftig jaar dat hij lid is
geweest van de fanfare heeft Eed van
Heijster echter genoeg concoursen,
optredens en dirigenten meegemaakt.
Toen hij stopte bij de fanfare, bleef de
saxofoon een tijdje in de kist liggen.
Maar het muziekvirus bleef toch
sluimeren.

De oudste van het
gezelschap
“Ik ben een tijdje voorzitter van
de plaatselijke KBO geweest. Op een
keer hadden we samen met andere
KBO’s uit de gemeente een activiteit
in Griendtsveen. Daar trad toen het
seniorenorkest uit Deurne op. Met een
paar anderen waren wij van mening
dat we zo’n orkest ook wel in Horst
aan de Maas konden oprichten.” Zo
gezegd zo gedaan. Eed was een van
de eerste leden en is momenteel zelfs
de oudste van het gezelschap. Jaarlijks
heeft het orkest zo’n dertig activiteiten
en de 90-jarige probeert er zoveel
mogelijk bij te zijn. “Daarnaast oefen ik
regelmatig thuis. Omdat mijn techniek
niet meer zo is, zoals het was, zijn de
partijen wel wat voor me aangepast.
Ik heb laatst wel tegen de dirigent
gezegd: ‘Als ik niet meer voldoe,
moet je het zeggen. Dan blijf ik thuis!’
Gelukkig mocht ik blijven.”

Ik hoop nog lang
muziek te maken
Als telg uit een muzikale familie
ontkom je er bijna niet aan om ook
zelf een instrument te bespelen. “Mijn
oom was de in America bekende
meister Rongen, voorzitter van de
fanfare. Mijn vader was eveneens lid
van het bestuur en twee van mijn

oudere broers speelden ook bij de
vereniging. Zodoende werd ik op mijn
veertiende ook lid van de fanfare.”
En omdat St. Caecilia nog wel een
saxofonist kon gebruiken, werd de
saxofoon het instrument voor Eed.
“Ik heb zowel sopraan- als alt- en

Een gezellige club noemt Eed
van Heijster het seniorenorkest. “We
hebben veel goede muzikanten uit
de regio Horst-Venray in het orkest en
regelmatig worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Ik hoop in elk geval nog
lang muziek te maken. Dat zit er van
jongs af aan in en dan blijft dat.”

Museum De Locht

Volksdansgroep
Horst
De voetjes gaan op zondagmiddag 16 september vanaf 13.00 uur van
de vloer in museum De Locht in Melderslo. Er is dan een optreden van de
Volksdansgroep Horst.
De groep bestaat uit 24 leden
en brengt volksdansen uit
Nederland, Griekenland, Duitsland
en Oostenrijk. Tot november is er
een tentoonstelling ingericht over de

maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg
vanaf 1800 tot 1950.
Meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Laut dich zeen

Grubbenvorster
Liedjes Konkoers
Het traditionele jaarlijkse Grubbevorster Liedjes Konkoers vindt plaats
op 22 september. Het motto is dit jaar ‘Laot dich zeen’. En de
Plaggenhouwers laten zich zien!
Een groot aantal uitvoerenden en
schrijvers zet zijn beste beentje voor
met als inzet de hoofdprijs of een
plaats bij de eerste vier. Dat levert

namelijk een plek op de cd op. De
avond vindt plaats in CA ’t Haeren in
Grubbenvorst en start om 19.49 uur.
Na afloop is er een GVK-afterparty.

LGOG Kring Ter Horst

Lezing over bendes
in de Peel
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 19 september een
lezing over bendevorming in de Peel in de achttiende eeuw. Inleider is de
heer Peter Geuskens.
In het eerste gedeelte van de
lezing staat de overlast centraal die
de plattelandsbevolking ondervond
van het banditisme in de achttiende
eeuw. Het dievengilde anno 1750
bestond vooral uit arme sloebers:
vagebonden, landlopers, gedeserteerde soldaten, zigeuners, alleenstaande vrouwen met kinderen,
kortom mensen die geen dak boven
het hoofd hadden en gedwongen
waren zich met (kleine) criminaliteit
in leven te houden. De bestuurders

hadden geen vat op dit soort figuren.
Na de pauze concentreert de
inleider zich op een roversbende,
die omstreeks 1760 rond de Peel
opereerde. Leden ervan werden in
1765 te Helden gearresteerd. Een
jaar later werden twee van hen te
’s-Hertogenbosch opgehangen en vijf
geradbraakt.
De lezing van de heer Geuskens
vindt plaats in zaal De Leste Geulde,
Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

NU 6% BTW

OP

NITAIR EN
TEGELS, SA

EN!

LOONKOST

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

25
jaar

ACTIE

Laminaat serenade
(incl. leggen ondervloer)

Jan
Leenders
Woning & Projectstoffering

Filiaal Panningen:
Raadhuisstraat 120
5981 BJ Panningen
077 3073377

Filiaal Horst:
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
077 3980855

www.binnenjanleenders.nl
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Beleef de geschiedenis
In Kasteelpark Ter Horst vindt in het weekend van 29 en 30 september het Festival Leve(n)de Geschiedenis
plaats. Dit is het grootste evenement in Nederland als het gaat om de herbeleving van verschillende periodes uit de
vaderlandse en wereldgeschiedenis.

BEDANKT! BEDANKT!
Organisatie Walk 4 the Roses
Marcella Dings
Vera Vercoulen
Ria van Eijk

www.walk4theroses.nl
volg ons ook via Facebook en Twitter

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-enactmentgebeuren in
Nederland. Re-enactment is het zo
waarheidsgetrouw mogelijk naspelen
van historische gebeurtenissen,
zoals belegeringen en veldslagen.

Het festival vindt dit jaar voor de
veertiende keer in Nederland plaats.
Het werd eerder gehouden in het
Archeon, rond Slot Loevestein en
Kasteel de Haar in Haarzuilens.
De deelnemers gaan een weekend
lang zo authentiek mogelijk gekleed
en bouwen er een levensecht
kampement. Zo zijn er groepen te zien
die de Romeinse tijd, Middeleeuwen,

de tijd van Napoleon, 18e eeuwse
piraten, het Wilde Westen, de Tweede
Wereldoorlog, Gouden Eeuw of de
tijd van de Jacobieten herbeleven.
Er worden spannende gevechten
gehouden, demonstraties gegeven en
gebeurtenissen uit de geschiedenis
opgevoerd.
Kijk voor meer informatie op
www.levendegeschiedenis.com.

Gemengde Zangvereniging Egelsheim

Ierse avond

Café
Caf
é / Zaal / Caf
Cafetar
etar ia
etaria

Wilhelmina

Gemengde Zangvereniging Egelsheim werd in juni uitgeroepen tot Koor van het Jaar 2012 in de afdeling Senior.
Daarnaast viert het koor dit jaar het 45-jarig bestaan. Reden voor een feestje dus. Daarom is er op 15 september
een receptie gevolgd door een Ierse avond.

Familie van Mierlo
Mgr. Aertsstraat 16
5866 BH Swolgen
T: 0478-691318
info@wilhelminaswolgen.nl
www.wilhelminaswolgen.nl

Wij zoeken per direct

Bedrijfsleider Horeca m/v

(Fulltime)
Als bedrijfsleider ben je meewerkend voorman of vrouw, geef je
leiding aan het gehele bedrijf en neem je het beheer van de café,
zaal en cafetaria voor jouw rekening.

Functie Bedrijfsleider:
jij zorgt er voor dat alle activiteiten in het bedrijf goed verlopen en
werkt zelf mee. Je hebt het overzicht en weet overal wat van af.
Jouw taken:
- leidinggeven aan een hecht team;
- meewerken;
- beheren ﬁnanciële administratie (plannen, bestellen, registreren);
- onderhouden van klantcontact.
In deze functie leg je verantwoording af aan familie van Mierlo.
Vereisten Functie-eisen Bedrijfsleider:
- representatief;
- communicatief vaardig en sociaal;
- commercieel;
- zelfstandig;
- aantal jaren ervaring in branche: 2;
- opleiding: minder relevant.
Het idee voor de Ierse avond komt
uit de koker van bestuurslid Hans
Snelders. “Een aantal jaar geleden ben
ik op vakantie geweest in Ierland. De
Ierse muziek en dans hebben mij altijd
erg aangesproken. Bij Egelsheim hebben we elke vijf jaar een lustrumfeest
en het leek mij een leuk idee om dat
eens op een andere manier te doen. De
rest van het bestuur is ook erg enthousiast.” Het plein voor Zaal Debije is

zaterdag het decor voor de Ierse avond.
Voor deze gelegenheid dient een tot
een Ierse pub omgebouwde oplegger
als podium. Na de receptie, die van
19.00 tot 20.00 uur is, zijn er optredens
van de Ierse Band the Folkaholics en
de dansgroep Càirdean na Rince Celtus.
Wie zelf ook een Ierse dans wil leren,
kan die avond mee doen aan een
workshop, aanmelden is niet nodig.
Het hele buitenterrein wordt in Ierse

stijl aangekleed en ook Molly Malone is
aanwezig. Hans Snelders: “Verder zijn
er kraampjes waar hapjes te verkrijgen
zijn zoals de traditionele Fish & Chips.”
Uiteraard treden ook de twee koren
van de zangvereniging, Egelsheim en
Happy Sound, op met Ierse liederen.
“De weersverwachtingen zijn goed, we
gaan er in elk geval van uit dat het niet
gaat regenen en dat het een gezellige
avond wordt”, besluit Hans Snelders.

Overige informatie
Wij bieden jou een enerverende en uitdagende baan met veel
vrijheid en verantwoordelijkheid. In deze rol heb je de kans om
jouw bijdrage te leveren aan een succesvolle bedrijf, waarbinnen
tevens mogelijkheden zijn om deze als zelfstandig ondernemer in
de toekomst te gaan exploiteren.
Solliciteren op de vacature?
Geef dan jouw motivatie en CV bij ons af of neem mondeling
contact met ons op.

30

cultuur

AGENDA

13
09

Jeugdtoernooi

Bendes in de Peel

zo 16 september
Organisatie: SV Aspargos
Locatie: sportpark D’n Haspel

wo 19 september 20.00 uur
Organisatie: LGOG Horst
Locatie: Leste Geulde

Geniet en geef

Dorpsraadvergadering

Dorpsraadvergadering

do 13 september 20.00 uur
Locatie: Station America

wo 19 september 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

do 20 september 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Hegelsom

Lottum

za 15 september 20.00 uur
Organisatie: Gemengde
zangvereniging Egelsheim
Locatie: zaal Debije

zo 16 september 16.00 uur
Locatie: kerk

America

Back to Columbia Bar traxx
za 15 september
21.00-03.00 uur
Locatie: Station America

Openstelling museum
wo 19 september
13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Comedy Night
wo 19 september
20.30-22.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen
Matinee Siemelemies

ma 17 september
Locatie: Herberg de Morgenstond

Ierse muziek avond

Horst

Sportmarkt
za 15 en zo 16 september
Organisatie: gemeente Horst
aan de Maas
Locatie: Mèrthal

Kunstbende
zo 16 september
Locatie: centrum Horst

Orgelconcert

Melderslo
Volksdansen

zo 16 september
Organisatie: volksdansgroep
Horst
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 20 september
Locatie: café ‘t Hukske

Rode Loper Koopzondag

Grubbenvorst

zo 16 september
12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

vrij 14 september
09.30-11.30 uur
Locatie: De Vrije Akker

Bells of Youth

Workshop Kruiden in de
keuken

zo 16 september 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

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

KINDEROPVANG HOEFT NIET DUURDER
TE ZIJN DAN NODIG!
Kindercentrum Huize Zeldenrust biedt opvang op maat.
Kinderen kunnen bij Huize Zeldenrust ‘spelend leren’.
Wij gaan niet zitten wachten op wat de regering met
de kinderopvang gaat doen in 2013. Wij vinden het
belangrijk om te kijken naar wat ouders graag willen
met de opvang van hun kinderen. Al jaren denken
wij mee met ouders over hoe zij de opvang voor
hun kinderen vorm willen geven en op welke wijze
wij daar op aan kunnen sluiten.
22 Jaar geleden zijn wij juist voor ouders met
wisselende diensten onze kinderopvang gestart.
Ook nu nog bieden wij flexibiliteit en opvang op
maat.
Vanaf 7.00 uur staan de deuren van ons Kindercentrum voor de kinderen en hun ouders open
en bieden wij de kinderen een ontbijt aan. Huize
Zeldenrust is per dag 11,5 uur geopend, maar
dat zijn niet de uren die de ouders moeten
afnemen. Daar zijn meer mogelijkheden in.
Om 18.30 uur gaan de laatste kinderen naar
huis. Ouders kunnen zelf kiezen vanaf hoe laat
zij hun kinderen brengen en ophalen. Wij kijken
altijd naar de uren die ouders nodig hebben en maken daar persoonlijke
afspraken mee.
Huize Zeldenrust is gunstig gelegen aan de Venrayseweg 19 in Horst nabij de A73 Horst-Noord.
Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen bij ons Kindercentrum en breng uw kind(eren) gerust
mee.
Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn wij even gesloten, om de rust tijdens het eten te waarborgen.
Om te kijken of wij jullie kunnen helpen met jullie wensen, kan er een afspraak gemaakt worden
met: Carla Geurts: 06-24420267 of Jeanine Heijmans: 06-27470321
Hebben wij jullie nieuwsgierig gemaakt, neem dan ook eens een kijkje op onze website:

www.huizezeldenrust.nl

The Bells of Youth
in Cambrinus
The Bells of Youth staat zondag 16 september op het podium van
Cambrinus in Horst. Vijf mooie dames en even mooie samenzang, gedragen
door gitaren en piano. Met de Rockacademie in Tilburg als gezamenlijke
achtergrond is Bells of Youth een hechte groep, waarbij vooral het plezier in
het maken van de muziek de centrale drive is.
Hun voorliefde voor popmuziek
waarbij meerstemmige zang domineert
is overduidelijk en het feit dat met
enige regelmaat een cover van bands
als Crosby, Stills & Nash voorbij komt,
is daarvan het gevolg. Meerstemmige
indie popsongs met een retro randje,
dat is Bells of Youth. De band wordt

gevormd door Leonie Bos (vocals,
gitaar), Marcia Savelkoul (vocals,
percussie), Hellen Vissers (backing
vocals, piano en drums), Estelle Stijkel
(backing vocals, gitaar) en Lisa Moree
(vocals, percussie). Dit optreden begint
om 16.00 uur. Meer info op
www.cambrinusconcerten.nl

Orgelconcert kerk
Lottum
In de kerk van Lottum vindt op zondag 16 september vanaf 16.00 uur
een orgelconcert van David Janssen plaats.
Hij groeide op in een Utrechtse
muzikantenfamilie en is zoon van
organist Jan Janssen (organist van de
Dom van Utrecht). Na de eerste lessen
in familiekring op het gebied van zang
en klavierspel zette hij zijn studie voort
aan het Utrechts Conservatorium en
aan het Conservatorium in Den Haag.
David Janssen is vaste bespeler van het
monumentale Ruprechtorgel uit 1705
in de Tuindorpkerk in Utrecht.

Op het Randebrock orgel in Lottum
zal David Janssen muziek ten gehore
brengen van de afgelopen 500 jaar,
met een speciale voorliefde voor de
eerste helft van de 20e eeuw en de
Barok. Hoewel de organist boven op
het oksaal zijn concert geeft, zijn de
handelingen te volgen op een groot
scherm voor in de kerk. Bij de ingang
van de kerk wordt een programmaboekje uitgereikt.

Provinciale subsidie
Horster monumenten
De Provincie Limburg geeft een miljoen euro extra voor de restauratie en
herbestemming van Limburgse monumenten. Vier monumenten in Horst
aan de Maas profiteren daar van: Kasteel Huys ter Horst en de kerken van
Broekhuizenvorst, Meterik en Broekhuizen.
Gedeputeerde Staten hebben het
subsidieplafond voor restauratie en
herbestemming van monumenten
namelijk verhoogd om in totaal 28
Limburgse monumenten op te kunnen
knappen. In totaal is er een bedrag van
5,4 miljoen euro aan subsidie verleend.
Gedeputeerde Noël Lebens is afgelopen
jaar in praktisch alle gemeenten geweest om te praten over restauratie van

monumenten. Hij verwacht dat het subsidieplafond niet toereikend is omdat
er nu nog maar een kleine twee ton
resteert. Hij schat in dat er binnenkort
nieuwe aanvragen ingediend worden.
“Die nemen we ook in behandeling
maar worden gehonoreerd voor zover
er nog geld is”, zegt hij. Aanvragen, die
worden ingediend nadat het budget op
is, worden in de wacht gezet.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
14 t/m 20 september
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Aquacombi bij De Schatberg!
Op een verfrissende manier
aan uw conditie werken?
Aquacombi is dé manier om aan uw complete fitheid te werken.
Elke maandag t/m donderdag van 20.00 tot 20.40 uur
in het zwembad van De Schatberg.
Voor 10 lessen betaalt u slecht E 38,00!
Wilt u dit ook eens proberen?
Kom dan gerust een gratis proefles meedoen! Graag vooraf opgeven.
Voor meer informatie: www.schatberg.nl of bel 077 467 77 77
Recreatiecentrum de Schatberg • 077 467 77 77 Actief- en Partycentrum de Schatberg • 077 467 77 88

{

de aftrap van het culturele seizoen in Horst aan de Maas

{

Zo 16 Sept. 16:30 t/m 22:00

Wilhelminaplein
GRATIS TOEGANKELIJK

Early adopters
Herman in een Bakje Geitenkwark
Christopher Green

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

Alle cursussen
dit jaar nog btw-vrij!

Meerlo

zaterdag
woensdag

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

09.45

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

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

Grubbenvorst

(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

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

09.45

Griendtsveen

Venlo

Venray

Doolgaardstraat 57, 5961 TR Horst
T 077 - 398 64 99 M 06 53 39 44 81
E info@gijsvissersvideo.nl I www.gijsvissersvideo.nl

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

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

Open Podium Kunstbende
Egelsheim
Theater Kleinkunst

32

cultuur
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OP2012 voor Marloes Nogarede

Talent uit Horst aan de Maas op OP2012
De eerste editie van het cultureel festival OP2012 gaat zondag 16 september van start. Vanaf 16.00 uur vinden op het Wilhelminaplein in Horst diverse
optredens plaats. Een van de rijzende sterren die het podium betreden is Marloes Nogarede. Zij vertelt wat OP2012 voor haar betekent.

“Ja, dat zou ik natuurlijk meteen doen.
Maar daar kan ik voorlopig alleen maar
van dromen.” Naast Marloes Nogarde
treden tijdens OP2012 onder anderen
Christopher Green en Theater Kleinkunst
op. “Maar er is meer”, vertelt Fred
Houben, die samen met Pieter-Nic van
den Beuken met het initiatief voor het
festival kwam.

Caravans

“Optreden voor mensen, die je
kent is altijd leuk”, vertelt de 18-jarige
Marloes Nogarede uit Horst. “Ik zing
regelmatig bij Cambrinus en mag in
december optreden tijdens de Top2000
dagen bij Café Liesbeth. Maar eerst
OP2012, dus. Ik vond het hartstikke

leuk dat Fred Houben mij voor het
festival heeft benaderd. Ik treed zondag
op met Koen Janssen, de gitarist uit
mijn band Division. Naast de rustige
nummers, waar ik zelf de voorkeur
voor heb, zal ik tijdens mijn optreden
wat uptempo nummers brengen.”

Marloes heeft met Division al enkele
optredens in de regio achter de rug.

Alleen dromen
“Op dit moment weet ik nog niet
zeker of ik van zingen mijn beroep
ga maken. Ik ben gestopt met mijn

opleiding aan de Rockacademie en
studeer nu voor logopediste. Maar
muziek maken als hobby, dat blijf ik
zeker doen.” Op de vraag wat zij zou
doen als de bekende zangeres Anouk
haar zou benaderen om een cd op te
nemen zegt de talentvolle Marloes:

Nieuws van Rabobank
America
Hegelsom

“Zo treden uit Horst aan de Maas
op het open podium de volgende
‘artiesten’ aan: Floor van Helmond,
Roos en Anne, Daphne de Dreu, Laura
Hectors, Fleur te Baerts, Puck Verheijen
en Nienke en Eva Wijnen. In de
caravans, die over het Wilhelminaplein
verdeeld staan, staat een aantal bands
waaronder 7th Heaven en singer/
songwriters. Verder treedt een streetdance act op. Een lekker vol programma
dat aansluitend op de koopzondag om
16.00 uur begint. Het festival biedt
dus een afwisselend programma, voor
een breed publiek. Tijdens OP2012
kan het publiek zien en horen wat
Horst aan de Maas op cultureel gebied
in huis heeft.“ Het OP2012 wordt
officieel geopend door wethouder
Ger van Rensch. Het festival is gratis
toegankelijk en de presentatie is in
handen van Geert van den Munckhof.
(Foto: Jan Janssen)

Maashorst

Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Griendtsveen
Grubbenvorst
Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Rabo Live, een unieke en sfeervolle ledenbeleving!
Muziek, eten, drinken, prachtig zomers weer en een gezellige sfeer. Dát waren de ingrediënten tijdens Rabo Live op vrijdag 7 en zaterdag
8 september. Het eenmalig ledenfestival van Rabobank Maashorst en Rabobank Venray op de World Show Stage van de Floriade.
Twee geslaagde avonden waarvan vele leden hebben genoten.

Maatschappelijk betrokken banken, dat
zijn Rabobank Maashorst en Rabobank
Venray. De avondvullende programma’s
waren hier volledig op ingericht. De
verbinding tussen mensen in de regio
en ver daarbuiten liep als een rode draad
door Rabo Live. Beide avonden genoten
2.000 leden van lokale artiesten (o.a. DJ
Gizo, Dizzy Jazzdance, percussiegroep
Concordia en De Bups).

In de Heestervallei konden de
bezoekers genieten van een heuse
festivalsfeer.
Zowel op vrijdag als op zaterdag
bewaarden we het mooiste
programmaonderdeel tot het eind van
de avond. Het programma op de
vrijdagavond was vooral gericht op een
jonger publiek. En dat dit programma
aansprak, was duidelijk te merken aan

de jeugd die volledig ‘uit hun dak’ ging
tijdens het optreden van Go Back To The
Zoo. Op zaterdagavond bood VanVelzen
muzikaal top-entertainment met Roel
van Velzen als energiek middelpunt, een
artiest die een breder publiek aansprak
en interactie zocht met het publiek.
In één woord: fantastisch!

Inwisselen consumptiemunten

Op zaterdagavond 8 september sloot de
Floriade alle verkooppunten om 23.00
uur en nam geen consumptiemunten
terug. Dat stond haaks op eerder
gemaakte afspraken en leverde nogal
wat boze reacties op. Terplekke is naar
een oplossing gezocht. Vervolgens
werden tussen 23.00 en 23.45 uur alsnog
consumptiemunten teruggenomen.
Er zijn waarschijnlijk nog leden die hun
munten niet meer ingeleverd hebben
omdat ze al onderweg waren naar de
shuttlebussen. Dat vinden wij bijzonder
vervelend en we stellen dan ook de
volgende oplossing voor:

www.twitter.com/rabomaashorst

www.rabobank.nl/maashorst

• Bezoek één van onze kantoren
en lever hier uw resterende
consumptiemunten in.
• Onze medewerkers noteren
vervolgens: uw naam, adresgegevens,
telefoon of e-mailadres, aantal
ingeleverde munten en uw
rekeningnummer.
• De Rabobank vergoedt dan deze
consumptiemunten.

Foto’s

Binnenkort verschijnt op onze website
www.maashorstleden.nl een
fotoreportage van beide avonden.
Dan kunt u nog een keer terugkijken
op dit unieke ledenfestival.

Rabobank. Een bank met ideeën.

