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Oversteek verbindt
oevers en organisaties
Natuurgebied het Schuitwater in Broekhuizen is een nieuwe brug rijker, die niet alleen
oevers verbindt, maar ook organisaties. De nieuwe beekoversteek heet ‘De Wissel’ en is tot
stand gekomen door een unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer en patiënten van
Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel uit Venray. De nieuwe brug werd afgelopen
dinsdagmiddag officieel in gebruik genomen.

RABOBANK HORST-CENTRUM

INLOOP
OCHTEND

Weer veilig oversteken

WONEN
iedere 1e zaterdag
van de maand

Ruim anderhalf jaar geleden werd
de oude brug over een beekje in het
moerasbos afgesloten. Boswachter
Ralf van Bree: “De oude brug stond op
kiepen en vormde een gevaar voor wandelaars. Zomaar even een nieuwe brug
aanleggen zat er niet in. Door bezuinigingen ontbrak het Staatsbosbeheer
eenvoudigweg aan financiële middelen.
Maar een nieuw initiatief bracht uitkomst want in die tijd startte ook onze
samenwerking met de Rooyse Wissel.

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990
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Een unieke samenwerking waarbij
patiënten werden ingezet om kluswerkzaamheden te verrichten voor
Staatsbosbeheer. De Rooyse Wissel zag
in de brug een uitdaging en de patiënten gingen aan de slag. Het zijn feitelijk
werkervaringsplekken. Patiënten
worden voorbereid op hun terugkeer in
de samenleving en kunnen zo wennen
aan werken in en voor de maatschappij”, zegt Van Bree. Dat de nieuwe brug
De Wissel als naam kreeg, is volgens
de boswachter vrij logisch. “In het
natuurgebied lopen paden van vossen,
reeën en dassen. Waar die paden zich
kruisen, spreken we van een wissel.
Omdat de brug zich bevindt op het

wandelpad van mensen en gemaakt
door de Rooyse Wissel, is gekozen voor
de naam De Wissel, zegt Van Bree.

Stevige wandelschoenen
De golvende metalen brug met
houten planken oogt sierlijk en past
perfect in het glooiend landschap van
het natuurgebied. Maar het zijn niet
alleen Staatsbosbeheer en de patiënten van de Rooyse Wissel die alle eer
toekomen. Zonder Leo Hoex, werkbegeleider van de patiënten, had de
brug er ook nu nog niet gelegen. Hoex
ging op zoek naar ondernemers uit de
regio Horst-Venray en omgeving die
hun medewerking wilden verlenen aan
het brugproject. Ondernemers die het
natuurgebied kennen en er ook zelf
geregeld wandelen. Een houten tafeltje
met zitbankjes maken het plaatje
compleet. Wandelaars kunnen vanaf
nu gebruik maken van de nieuwe brug.
Stevige wandelschoenen zijn daarbij
wel nodig want de route loopt door een
moerasbos.
De wandeling kan het beste
gemaakt worden vanaf de parkeerplaats
bij het Schuitwater aan de Horsterweg in
Broekhuizen. Daarna is het een kwestie
van de witte N59-wandelroute volgen.
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Sportaccommodaties ´Ik wil hagelslag´
zelf onderhouden

Het is de week van het Nationaal Schoolontbijt. Ook op openbare Jenaplanbasisschool De Krullevaar in
Sevenum werd deze week aandacht besteed aan gezonde voeding.

Verenigingen moeten nog meer dan nu opdraaien voor het beheer en
onderhoud van sportvelden en tennisbanen en de bijbehorende kleedlokalen. Dat staat in de nieuwe Nota Sportaccommodaties, waarin Gemeente
Horst aan de Maas het beleid rondom sportaccommodaties vastlegt.
Het beheer en onderhoud van
buitensportaccommodaties moet voor
alle verenigingen binnen de gemeente
op een soortgelijke manier worden
geregeld. Uitgangspunt is dat verenigingen het klein onderhoud aan velden
en kleedlokalen zelf regelen. Groot
onderhoud wordt in principe nog door de
gemeente geregeld, maar die wil kijken
of hij deze werkzaamheden ook bij de
verenigingen neer kan leggen. In principe staat Peter Fleurkens, voorzitter van
RKSV Griendtsveen, niet onwelwillend
tegenover het plan dat zijn voetbalclub
in de toekomst voortaan zelf de velden
moet onderhouden. Met name omdat
hij niet erg tevreden is over de manier
waarop het nu gebeurt. “Ik denk dat

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

als we het veld zelf onderhouden, het
er mooier bij komt te liggen. Maar er
komt wel een heleboel extra werk op
ons af. Want je moet wel de mensen en
de machines hebben om het te kunnen
doen.” Tennisvereniging Apollo ’69 uit
Sevenum krijgt jaarlijks een bedrag van
de gemeente voor het onderhoud van
het terrein en de accommodatie, een
afspraak van voor de gemeentelijke
fusie. De leden doen het meeste werk,
maar een deel van het onderhoud aan
de kunstgrasbanen wordt twee keer per
jaar uitbesteed aan een gespecialiseerd
bedrijf. “We hebben een goed en groot
vrijwilligersteam dat veel kan opvangen”, vertelt Apollo ’69-voorzitter Wil
Jacobs, “Maar het groot onderhoud aan
de banen moeten we uitbesteden.”
Als de onderhoudsbijdrage van de
gemeente wegvalt, zal de vereniging er
volgens hem wat op moeten verzinnen.
“Misschien de contributie omhoog of
meer inkomsten uit de kantine.” Wat de
plannen concreet voor de buitensportverenigingen gaan betekenen, moet
begin 2013 duidelijk worden. De Nota
Buitensportaccommodaties staat op de
agenda van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 november.

Ongeduldig wachten de kleuters
van basisschool De Krullevaar totdat
de juf klaar is met haar uitleg. Voor
hen op de tafeltjes staan borden
met broodjes en boterhammen. Zo
meteen mogen ze zelf hun brood
smeren. Maar het is nog moeilijk
kiezen uit al dat lekkere beleg. Als

Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Autoslipcursus
van drie uur
Cabaret:
Ruben Nicolai –
Little Friday

Financiële problemen kan ons allemaal overkomen. Sommigen komen
hierdoor zelfs in de schuldhulpverlening terecht. Gemeente Horst aan de
Maas heeft een nieuw beleid ontwikkeld, gericht op vroegtijdig signaleren.

€149,00

€49,00
€22,10

€11,05

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
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.

All-in arrangement:
wok- en teppanyaki
buffet
Verschillende soorten
fruitbomen (2,5m)
set van drie stuks

€25,90

€12,95
€60,00

€27,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Alle kinderen van De Krullevaar
eten deze morgen gezamenlijk in
hun klas een ontbijt. Het is dit jaar
de tiende keer dat het Nationaal
Schoolontbijt wordt gehouden.
Jumbo Phicoop Sevenum steunt
het initiatief door vers brood en
broodjes beschikbaar te stellen.

’Financiële problemen
kan iedereen
overkomen’

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

de juf aan één van de leerlingen
vraagt wat hij op zijn broodje wil,
blijkt er één soort echt favoriet te zijn:
“Ik wil hagelslag”, zegt hij.
De juf doet nog even voor hoe
je een broodje doormidden snijdt,
er boter op smeert en vervolgens
één lepeltje hagelslag op strooit.

www.halloaanbieding.nl

Het is zo verleidelijk: geld lenen
om een auto of wasmachine te kopen.
Of nu kopen en pas over drie jaar
betalen. Wie echter om wat voor
reden dan ook, plotseling werkeloos
wordt of door een echtscheiding
ineens minder te besteden heeft,
kan zo makkelijk in de problemen
raken. Zo ver zelfs dat je uiteindelijk
in de schuldhulpverlening terecht
komt. Gemeente Horst aan de Maas
wil dit voorkomen door in een zo
vroeg mogelijk stadium financiële
problemen bij mensen te signaleren.

Mensen gericht
ondersteunen
“Ons doel is mensen gericht
ondersteunen”, geeft wethouder Birgit
Op de Laak aan. “Misschien is een
gesprek met een financieel adviseur al
voldoende om iemand te helpen met
budgetteren. Dan is degene al in een
vroeg stadium geholpen en hoeft niet
het schuldhulpverleningstraject in.”
In 2011 zijn in totaal 160 mensen
bij de gemeente aangemeld met
schulden. Het merendeel valt in de
leeftijdscategorie 25 tot 55 jaar. De
helft ontvangt een uitkering en is
alleenstaand.
“Feit is dat het ons allemaal kan
overkomen. Het komt in alle lagen

van de bevolking voor. Er kunnen
nu eenmaal oorzaken zijn waardoor
iemand niet adequaat kan reageren op
financiële problemen.”
Vroegtijdig signaleren betekent ook
mensen informeren. Birgit op de Laak:
“Dit gaan we doen door bijvoorbeeld informatieavonden te organiseren. Daarnaast willen we andere
partijen betrekken bij dit beleid. Denk
bijvoorbeeld aan een woningstichting
of energiemaatschappij. Dit moet je
niet zien als een vorm van klikken.
Een dak boven je hoofd en nutsvoorzieningen zijn basisbehoeften
die we niemand willen onthouden.
Overigens kunnen mensen niet alleen
bij de gemeente terecht, maar ook bij
Synthese en MEE (voor mensen met
een beperking).”

Dak boven hoofd is
basisbehoefte
Het nieuwe beleid is gericht op
particulieren. Voor ondernemers
is er sinds een half jaar het
ondernemersteunpunt. Wie hier als
ondernemer aanklopt kan advies
krijgen van vrijwilligers die, als
ex-ondernemer, weten waar ze
over praten. “Ook hier willen we
mee voorkomen dat iemand in een
schuldhulpverleningstraject komt.”
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Floriade koiveiling
in Sevenum
Dierencentrum Sevenum is op zondag 28 september voor de Floriade koiveiling helemaal omgedoopt tot
veilinghal. Vele koi-liefhebbers hebben zich langs de kant verzameld om de koi, die op de Floriade hebben rondgezwommen, te kopen.

Chocolade
letters
met smaak

HORST • GRUBBENVORST

Even een bordje halen en dan
bieden maar. Van links naar rechts
heeft iedereen zich opgesteld om alle
koi goed te kunnen zien. In een brede
baan komen alle koi in zakken voorbij,
terwijl een enthousiaste veilingmeester de eigenschappen van de vissen
presenteert.
Toën Feyen (45) uit Tegelen is
namens de Holland Koi Show aanwezig
op de veiling. “We verkopen vandaag
ongeveer 75 koi, grote en kleine”, vertelt hij. “We willen onze kosten van de
Floriade eruit halen, maar de winst die
we vandaag maken is voor Kika”, legt
hij uit. “De bijzonderste koi die vandaag
geveild gaat worden is het Floriaatje”,
lacht hij. “Van die koi weten we zeker
dat hij op de Floriade geboren is.”

Jannie (47) en Mickey (20) Juwett
uit Grubbenvorst zitten samen naast
de brede baan om de vissen een voor
een voorbij te zien komen. “M’n vader
gaat over het budget en ik bied”, legt
Mickey uit. “Het is vooral de tekening
op de koi die ik zo mooi vindt”, vertelt
Mickey. “Het is een echte vis met
uitstraling”, gaat zijn vader verder. “Koi
kosten veel tijd, maar dan heb je ook
wat”, lacht Jannie.
Een eindje verderop staat Marthe
de Pee (42) uit Harskamp. “Ik heb
ongeveer vijf koi gezien die ik wil
hebben”, zegt hij. “Twee die ik echt
mooi vind en drie die ik ook wel aardig
vind”, gaat hij verder. Thuis heeft hij
ongeveer twintig koi in zijn vijver
zwemmen. “Als je na een dag werken

thuiskomt, geven deze vissen je rust. ’s
Zomers ga je aan de rand van de vijver
zitten en zie je de koi sierlijk in de vijver rondzwemmen. Je hoort het water
kletteren en pakt een handje voer mee.
Zodra de vissen beweging opmerken,
komen ze naar je toe en kun je ze
voeren. Dat is een heerlijk rustgevend
gevoel.”
Terwijl de vele koi voorbij zijn
gekomen en geveild zijn, gaan de eerste trotse eigenaren met hun nieuwe
aanwinst naar huis. Het doel van de
middag was om de Floriade koi een
nieuw huis te geven en dat is gelukt.
Verschillende liefhebbers zijn blij
gemaakt met een nieuwe koi, een bijzondere in zijn soort, namelijk een van
de Holland Koi Show op de Floriade.

Uw bedrijf als visitekaartje
Wij helpen u graag
pms 426
een passend
Een nieu wemet
woonbeleving
voor interieur
u w huis ?
pms
1935
Ik help pms
uen
gra
424 a g met een interieu ra dvies.
de juiste uitstraling.
Bel voor
een afspraak
Janssen
06 249
72515
15
Bel voor een
afspraak
Ilona Ilona
Janssen
06 249
725

VENRAYSEWEG 87 5961 AE HORST WWW.STUDIO-ELF.NL INFO@STUDIO-ELF.NL

Betaal je kappersbehandeling
cashless en laat gratis een
profielfoto maken in onze
professionele fotostudio.
Actie loopt t/m
15 december 2012

Litouwse leerkrachten bezoeken Horst
Negen Litouwse leerkrachten en twee medewerkers van de gemeente Anykšciai (Litouwen)
brachten vorige week voor de tweede keer dit jaar een bezoek aan Horst. Dynamiek Scholengroep,
Dynamiek Academie en OBS Weisterbeek nemen deel aan een Comeniusproject en werken gedurende
twee schooljaren samen met drie scholen uit Anykšciai. De samenwerking staat in het teken van
drie onderwerpen: leerlingenzorg, pestprotocol en schoolmaatschappelijk werk. De leerkrachten
bezochten onder andere diverse scholen in de gemeente.

www.praede.com
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Wereldrecordpoging dansende zombies Toverland

Muzikale opvoering
Michael Jackons Thriller

Tijdens het laatste Halloween-weekend bij attractiepark Toverland in Sevenum, dansten elf zombies voor een
heus wereldrecord. Onder het motto ‘Thrill the World’ werd om precies 21.00 uur gestart met de opvoering op
muziek van Michael Jacksons Thriller.

Sint Maarten in Horst
verplaatst
Sint Maarten in Horst vindt dit jaar niet op zaterdag 10, maar vrijdag
9 november plaats. De organisatie heeft dit, in samenspraak met
Gemeente Horst aan de Maas, besloten omdat op 10 november de
jeugdcarnaval van D´n Dreumel haar 5x11 jubileum viert.

Op woensdag 7 november kunnen de kinderen meedoen aan de
knutselmiddag en de fakkelwedstrijd.
De knutselmiddag vindt plaats van
14.30 tot 16.30 uur in de blokhut van
Jong Nederland. Aansluitend op deze
knutselmiddag wordt de fakkelwedstrijd gehouden. Tussen 16.30 en 17.30
uur zit de vakkundige jury klaar om de
zelfgemaakte fakkels of lampionnen

Niet alleen in Sevenum ontwaakten
de enge griezels. Op 169 locaties
in 23 landen werd wereldwijd op
hetzelfde tijdstip gedanst op Thriller.
Een dans met een vaste choreografie
die zes minuten duurde.
Of de recordpoging om met zoveel
mogelijk zombies wereldwijd Thriller te
dansen is geslaagd wordt de komende
dagen duidelijk. Het oude record
dateert van 2010 met 22.571 deelnemers uit 33 landen.

Uitslag nog niet
bekend
De elf Nederlandse deelnemers
aan Thrill the World 2012 leverden
slechts een bescheiden bijdrage aan

de recordpoging. De 49-jarige Jolanda
Arler uit Ede, initiatiefneemster van
de Nederlandse delegatie, heeft er
wel een verklaring voor. “We doen
vanaf 2009 mee aan Thrill the World.
De eerste keer in Ede deden zo’n
driehonderd zombies mee. De dood
van Michael Jackson op 25 juni 2009
ligt alweer enkele jaren achter ons.
Zijn graf bezoeken in het Forest Lawn
Memorial Park is niet mogelijk omdat
fans geen toegang krijgen tot het Great
Mausoleum, waar de zanger is bijgezet.
Om zijn muzikale bijdrage wereldwijd
levendig te houden is Thrill the World
opgezet. Een soort ‘tribute’ aan Michael
Jackson. Het fragment uit de clip Thriller
waarin zombies tot leven komen past
helemaal bij Halloween-activiteiten.

Dat we nu minder Nederlandse
deelnemers hebben aan Thrill the
World is wel te verklaren. Het jaar van
Jacksons overlijden komt steeds verder
bij ons vandaan te liggen. Dan ebt ook
de belangstelling bij velen langzaam
maar zeker weg om mee te doen”,
aldus de hoofdzombie uit Ede.
Hoe dan ook, de muziek van
Michael Jackson zal evenwel nooit
verdwijnen en Thriller ook niet. The
King of Pop bereikte met het album
Thriller zijn grootste succes. Met meer
dan 110 miljoen verkochte exemplaren
geldt Thriller als het bestverkochte
album aller tijden. “Hij heeft de wereld
met zijn zang en dans voorgoed
veranderd, daarom blijven wij zombies
hem gedenken”, lacht Arler.
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van de kinderen te beoordelen. Vrijdag
9 november loopt Sint Maarten samen
met de Drumband na de rondgang
(die duurt van 17.30 tot 18.15 uur) in
de fakkeloptocht mee. Deze start op
het Sint Lambertusplein. Hij ontsteekt
daarna het Sint Maartensvuur op het
veld aan de Schoolstraat. Om 19.30 uur
vindt vervolgens de prijsuitreiking van
de fakkelwedstrijd plaats.

Horst krijgt
VVV-agentschappen
Er zijn plannen om in Horst aan de Maas in diverse dorpen VVVagentschappen te gaan oprichten. De VVV-agentschappen komen in een
bestaande winkel of instelling. De bestaande VVV blijft voorlopig in het
oude gemeentehuis in Horst.
Op dit moment loopt nog een
onderzoek naar de invulling van de
nieuwe formule. Het initiatief van de
VVV-agentschappen is van Leisure Port,
een nieuwe toeristische organisatie
waarin twee organisaties, die tot voor
kort actief waren in de regio op het
gebied van toeristische informatie

en promotie, op gaan. Leisure Port
verzorgt de toeristische promotie via
www.liefdevoorlimburg.nl en via de
zogenaamde i-punten. Daarnaast gaat
Leisure Port marktonderzoek uitvoeren waardoor nieuwe en bestaande
toeristische ondernemers beter kunnen
worden geïnformeerd.
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Rozen verbinden culturen in Geldern voortgezet

Uitbreiding Inter Chalet

Rozenkoningin Lottum
reikt prijzen uit

Bouw- en wooncentrum Inter Chalet in Horst wil uitbreiden met een
tuincentrum en een agrowinkel. De uitbreiding betreft ruim
5.000 vierkante meter.
Het deels overdekte tuincentrum
zou achter het huidige Inter Chalet
komen aan de Witveldweg en voor de
verkoop van agroproducten worden de naastgelegen leegstaande
gebouwen van het bedrijf Limbraco
gebruikt. Dat zegt althans Jan
Clabbers, directeur van Inter Chalet.
”Industrieterrein De Melderslosche Weiden krijgt een nieuwe
bestemming en Inter Chalet wil op
het stuk van Limbraco een tuincentrum verwezenlijken. Hier willen we
een soort cash-and-carrysysteem met
producten van kwekers uit NoordLimburg, bijvoorbeeld rozen, coniferen
en andere planten en bomen. In de
regio zijn veel tuincentra weggevallen
en dat biedt een kans om een agrocentra voor onze 750.000 tot 800.000
bezoekers per jaar te facilitairen”,
aldus Clabbers. Een agrocentra heeft
volgens Clabbers alles te maken
met agri-business van bijvoorbeeld

Een delegatie uit Rozendorp Lottum was afgelopen vrijdag te gast in het Duitse Geldern om de prijsuitreiking
van ‘Schaufenster Geldern 2012’ bij te wonen.

kleine graafmachines en andere
tuinproducten. ”Allereerst moet de
gemeente het bestemmingsplan
aanpassen en hierin zullen wij
aangeven wat onze plannen zijn”,
aldus Clabbers. Afgelopen maandag
was er een meeting van ondernemers
in het centrum van Horst. ”Het is de
doelstelling van de gemeente en ook
van Inter Chalet om meer publiek
naar Horst te krijgen. We willen een
sterkere binding met Horst-centrum
krijgen. We zullen wel moeten, want
de ontwikkelingen in Venlo en Venray
gaan razendsnel. Als Horst en de
ondernemers niets doen, dan weet
ik niet hoe het er hier over vijf jaar
uitziet”, zegt Clabbers.
Het bestemmingsplan van de
gemeente van de Melderslosche
Weiden moet eerst nog aangepast
worden, maar Clabbers verwacht dat
het plan medio 2013 de ambtelijke
molens gepasseerd is.

Stichting IJsbaan Horst
‘Schaufenster Geldern’ is vergelijkbaar met de Ondernemersprijs Horst
aan de Maas, maar ook weer niet heus.
In een vergaderzaal (Bürgerforum)
werden de prijswinnaars bekendgemaakt in het bijzijn van honderd
gasten. Op uitnodiging van Gelderns
burgemeester Ulrich Janssen mocht de
Lottumse Rozenkoningin Joya Hanegraaf
de eerste prijzen uitreiken aan de beste
en klantvriendelijkste bloemenzaak/
boetiek binnen de gemeente Geldern.
Behalve de Rozenkoningin waren ook
burgemeester Kees van Rooij, Theo
Verheggen, hofdame José van de Ven
en twee Rosalotjes uitgenodigd.

WOENSDAG
7 NOVEMBER

“In Geldern worden ondernemers
vanuit een bepaalde bedrijfsbranche
genomineerd. Dit jaar waren de bloemisten aan de beurt. In voorgaande
edities hadden we bijvoorbeeld bakkers
en modewinkels”, zegt burgemeester
Janssen. Inwoners uit de gemeente
Geldern konden online of met stembiljetten hun stem uitbrengen. Dit jaar
had het publiek de keus uit achttien
genomineerden.

In het zonnetje
Gerd Lange, ambtsleiter
Stadtmarketing Geldern: “Een aparte
jury, met afgevaardigden uit de
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politiek, media, vakbranche en lokale
organisaties, bepaalt wie de eerste prijs
van de vakjury krijgt. Met Schaufenster
Geldern willen we onze ondernemers
in het zonnetje zetten voor hun
bijdrage aan onze gemeenschap.”
De avond werd afgesloten door
Rozenkoningin Joya Hanegraaf met
het rozenlied Eternity. “Het thema
‘Rozen verbinden Culturen’ van het
onlangs gehouden Rozenfestival,
bracht ons op het idee om Joya
hiervoor te benaderen. Bloemisten en
bloemschikkers verbinden met hun
bloemen immers ook mensen en dus
culturen”, lacht Lange.

Kempen Communicatie
en HALLO hoofdsponsoren
Het laatste nieuws over de ijsbaan in Horst staat vanaf deze week in
dit blad. Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas voelt zich maatschappelijk
betrokken bij de inwoners van de gemeente.
Stichting IJsbaan Horst heeft naast
het mogelijk maken van ijspret ook
nog een aantal sociale doelen zoals
het organiseren van ‘schoolschaatsen’
voor alle kernen van de gemeente,
het uitnodigen van senioren in het

Callia Magna

Deze keer niet de veel verkochte Callia alta, maar met de feestdagen voor de deur de speciale Magna serie. Dit zijn bijzondere
wijnen van het wijnbedrijf Callia met houtrijping.
Mooie concentratie en finesse gaan samen
Actieprijs november
in deze wijnen. Ze worden ook alleen maar
Per
fles
in de betere oogstjaren geproduceerd.
Dit moet u proeven. Verkrijgbaar in Viognier,
2e fles
Malbec of Shiraz. Wilt u eerst proeven,
vrijdag staan ze voor u open.
halve prijs

€ 8,99

10
merken
bokbier

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

Geachte
Geachte
De Gerry Weber Edition broeken hebben diverse pasvormen

Het voorjaar is in aantocht... Wij nodigen u daarom
met een
extraonze
draagcomfort.
u graagopweten welke
graag
uit voor
Gerry WeberWilt
Modeflitsen
pasvorm
uw figuur past? Dat kan!
dinsdag
20bij
maart.

Onze adviseuse
is op woensdag
november
van 10.00 tot
Professionele
mannequins
tonen u de 7
nieuwste
Gerry
17.00Collectie
uur aanwezig
u vrijblijvend
te adviseren
over de
Weber
en geven uom
tussen
10.00 en 17.00
uur
stylingadviezen.
Edition broeken.Uw komst wordt beloond met een
*
stijlvolle armband , tegen inlevering van deze kaart.
En… dien maakt u kans op het winnen van een
Boven
complete
Weber outfit
t.w.v. € 250.• U krijgtGerry
uw persoonlijk
pasvormadvies
op een handig
(de kaartje
trekking mee
vindt plaats in mei 2012).
• Maak met uw persoonlijke gelukscode** kans op een gratis

Bij een besteding van € 125.- of meer
ontvangt u op deze
of een modieus
Gerry Weber Edition broek*, modekorting
dag een prachtige
Gerry Weber ketting*, die samen met
horloge*een geraffineerd geheel vormt.
de armband

• Bij aankoop van een Edition broek krijgt u een ceintuur

Wijcadeau
zien u graag op dinsdag 20 maart.
*

UW
GELUKSCODE
LIGT VOOR
Wijvriendelijke
zien
u graag
op woensdag 7 november!
Met
groet,
Modehuis
Cruysberg
U KLAAR
IN DE WINKEL!
*Deze actie is alleen geldig op de Gerry Weber Edition Adviesdag, artikelen van Gerry Weber Edition en zolang de voorraad strekt. **Uw gelukscode ligt voor u klaar in de
winkel

Spoorstraat 1, Tienray

SPOORSTRAAT 1, TIENRAY
WWW.MODEHUISCRUYSBERG.NL
T. 0478-691271

ijspaviljoen en de steun aan gezinnen
die het maatschappelijk niet makkelijk hebben. Kempen Communicatie
en HALLO Horst aan de Maas dragen
Stichting IJsbaan Horst dan ook een
warm hart toe in de wintertijd.
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Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het bezoek aan Frans,
voor en na zijn afscheid.
Dankbaar zijn wij voor de troostende woorden, de nabijheid
en de warmte van velen, de fijne en dierbare kaarten.
Wij vonden het fijn dat u samen met ons afscheid hebt genomen
van mijn man, vader, opa en super over opa

Frans Gooren
Tonie Gooren
kinderen, klein en achterkleinkinderen

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 huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Lottum, 1 november 2012

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Dankbetuiging

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons
heeft betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zoon,
schoonzoon, broer en zwager

Martien Hoeijmakers
hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor de steun en
troost welke ons dit heeft gegeven.
Ingrid
Familie Hoeijmakers, familie Aarts
Grubbenvorst, november 2012

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen
en vele andere blijken van medeleven, die wij van u ontvingen
na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Jeu Geurtjens
Uw belangstelling was en is voor ons een hele grote steun.
Jo Geurtjens-Bertrams, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
de prachtige bloemen en de vele kaarten
die we ontvingen na het overlijden van mijn man, onze vader

Clim Parren
Het heeft ons veel steun gegeven om te ervaren wat Clim,
niet alleen voor ons, maar voor velen heeft betekend.

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.

&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

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.
Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Nog enkele volledig ingerichte
Scandinavische chalets en luxe
bungalows aan het water. Beschikbaar
per direct. Parc de Witte Vennen,
Venray-Oostrum. Tel. 0478 51 13 22 of
www.wittevennen.nl
Te Koop deel prachtige
woonboerderij met grote schuur.
In 2006 gerenoveerd. Unieke kans!
Vaste prijs € 225.000,Langevenseweg 2 Melderslo.
Voor info tel. 06 45 03 02 57.
Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
bel: 06 27 02 17 83.

Pedicure Angeli.
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. 077 398 83 42.

November 2012

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

AANKOOP

Grafmonumenten
en restauratie

4e Gratis

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Taoistische gezondheid Praktijk.
Tai Chi, adem oef., Ching I. Gedipl.
leraar Rep of China 06 19 58 59 04.
Gevraagd cafetariamedewerkster.
Wij zijn per direct op zoek naar een
enthousiaste medewerkster.
Heb jij interesse in een baan in de
horeca, reageer dan via
info@cafetariaheteethuisje.nl
of 06 51 16 66 46.

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Praktijk Constance in Horst.
Gezonde voeten daar loop je mee weg!
Bestel nu je waardebonnen van € 4,00
Info: www.bijconstance.nl
Welke goeduitziende vrouw, die lief
en eerlijk is, 53-57 jaar (niet-rokend),
wil graag een lat-relatie?
Ben spontaan, sportief en heb humor.
Tel. 077 477 18 67.

Te huur: werk/opslagruimte
± 380m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.

Te koop 2 dwergpapegaaien
met kooi, man/vrouw. Prijs € 50,-.
Tel. 0478 85 53 55 (na 18.00 uur).

Aanbieding!
Lei plataan/linde Nu voor € 52,50.
Dak plataan Nu voor € 55,00
e.a.(lei-dak-zuil) bomen
veel srt. hortensia’s, buxus v.a. € 0,50,
taxus v.a. € 1,60, coniferen, laurier.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83

Parfum Consulent(e). Wij zijn op zoek
naar consulenten voor de verkoop van
parfum. www.hagina-parfum.nl of bel
077 711 03 98.

Saxofoonles op maat. Ik ben Cheraine
Rubie, conservatorium studente en geef
saxofoonles aan beginnende spelers.
Zowel klassiek als lichte muziek.
Voor info: 06 50 49 74 00.

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij ruimen nu grote aantallen ex-verhuur dvd’s op: 5 films voor € 12,50 of
10 films voor € 20,00. Op=op!
Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
tel. 077 398 78 55.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Onderhoud, reparatie,
(draadloos) internet, netwerken,
virusverwijdering, beveiliging.
06 14 51 11 20.
Verloren op zondag 28 oktober
zilveren armband in de omgeving van
de Kasteelse Bossen/Gastendonkstraat.
Tel. 077 398 86 22.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Tai Chi, Ching-I, Chi Qong, gedipl. leraar
Rep China 06 19 58 59 04.

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

VAN

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 31-12-2012 Zie voorwaarden in de winkel.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te huur opslag/bedrijfsruimtes.
200m2 per ruimte, vorst- en stofvrij,
alles verhard, rolpoort etc.
info: 06 53 76 96 98.

Linda Bolten
Franny
Edwin & Pascalle
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producten

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

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Dankbetuiging

Kerkstraat 20a , Horst

Te koop gevraagd garage of
garagebox in Horst. Tel 06 52 43 23 99.

Gevonden OV jaarkaart op Westsingel.
Tel. 0478 69 27 06.

Gratis op te rapen koppelstone
klinkers geel (20x30 cm) ± 50 m² en
koppelstone sluitband grijs (12x50
cm) 32 m en geel 7 m op zaterdag 24
november 2012. Tel 077 398 18 54.

Te Koop buxus, R. Breukers Lottum
tel. 077 366 13 80 mb. 06 50 63 13 61.
Verloren op dinsdagmiddag 30 oktober
sleutelbos in zwart etui. Waarschijnlijk
in Horst-centrum. Graag contact
opnemen met tel. 06 30 93 82 77.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

HOVENIER

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

DIJA - TUINTECH
Tuinaanleg en onderhoud

Is uw tuin
al winterklaar?

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

Bel DiJa-Tuintech.nl

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

www.theoarts.com

Tel. 06-41173652
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Ook voor het snoeien van uw
Leibomen en dakplatanen
info@DiJa-Tuintech.nl
www.DiJa-Tuintech.nl
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Brouwerijen in Horst aan de Maas

Elke week honderd liter bier naar het klooster
een cafégedeelte tot 1959. Aan de hoekingang van het pand kun je de ingang
van het café gemakkelijk herkennen.
Wij waren niet de enige bewoners van
Californië met een café. Ook de familie
Coenen en de familie Cox hadden elk
een café”, aldus Driessen.
De familie Bos uit Grubbenvorst
(familie van de Lottumse brouwer),
had vroeger ook een brouwerij met
de naam Den Ancker. De brouwerij
stopte rond 1920 met het brouwen
van bier. Het gebouw staat er nog
steeds en is terug te vinden op de
hoek Pastoorstraat en het Pastoor

Vullinghsplein. De op leeftijd zijnde
Funs Bos heeft nog rekeningen in zijn
bezit waaruit op te maken valt dat rond
1900 elke week honderd liter bier naar
het klooster werd gebracht. “Dat was
bier met een laag percentage alcohol.
Omdat het water destijds van mindere
kwaliteit was, dronk men liever ons
bier. Tijdens het brouwproces van het
bier werd gesteriliseerd (gekookt)
water gebruikt. Drinkwater uit de
dorpspompen en putten was niet echt
zuiver. Wellicht is dat de reden waarom
er vroeger zoveel brouwerijen waren”,
aldus Bos.

Vroeger stond in elk dorp wel een brouwerij. Bier, wijn, en sterk alcoholische dranken voor de bewoners van het
dorp zelf en de omliggende woongemeenschappen. Limburg telde voor de Drankwet van 1881 ruim vierduizend cafés.
Nadat de verkoop van alcoholische dranken vergunningsplichtig werd, slonk het aantal kroegen en brouwerijen.
Rond 1900 waren er nog 132
bouwerijen, nu ruim honderd jaar
later slechts veertien. Daarentegen
neemt wel de interesse van het aantal
amateur-bierbrouwers toe. Zo krijgen
de Noord-Limburgse brouwers van het
Dionysos-gilde een eigen brouwersgebouw bij museum De Locht.

Veel brouwerijen afgebroken
Hoeveel brouwerijen er precies
in de huidige gemeente Horst aan de
Maas stonden is niet geheel duidelijk. Voor zover na te gaan, werd in
Sevenum op zeven plaatsen gebrouwen. Alleen Brouwerij de Hees van
Vullinghs staat er nog, zonder inrichting
met sterk verouderde gebouwen. Ook in
Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Horst stonden brouwerijen. Ongetwijfeld zijn binnen de
gemeentegrenzen van het huidige Horst
aan de Maas nog meer brouwerijen
geweest. Gebouwen die deels door oorlogsgeweld en de economische recessie
rond 1920 leeg kwamen te staan of
werden gesloopt. Sommige gebouwen

bleven behouden en kregen alsnog een
andere bestemming zoals bierbrouwerij
en café Het Anker van Lambert Bos uit
Lottum. Het pand aan de Markt werd in
2009 verbouwd tot résidence La Vie en
Rose, een bed & breakfast.
Wie echter oog heeft voor historische gebouwen, kan in Horst aan de
Maas nog voldoende aanwijzingen
vinden waar ooit gebrouwen werd.
Datzelfde geldt voor cafés en kroegen.
Volgens een medewerker van museum
De Locht, had elk dorp dat aan een
doorgaande weg lag wel een kroeg.
Cafés vond men bij oversteekplaatsen
van de Maas en op belangrijke kruisingen van wegen. Kruispunt Californië in
Grubbenvorst is zo’n plek waar vroeger
een café was. Grubbenvorstenaar Wiel
Driessen, eigenaar van het pand op
Californië: “Veeboeren brachten de
melk vroeger met paard en wagen
naar Venlo voor verdere bewerking in
de fabriek. Op de heen- of terugweg
dronk men dan een pintje. In feite was
kruispunt Californië een natuurlijke halteplaats. Van en naar Sevenum, Horst,
Grubbenvorst en Venlo.
Ons huis is in 1911 gebouwd en had

Fietsverlichtingscontrole
Leden van Veilig Verkeer Nederland afdeling Horst aan de Maas controleerden woensdag de fietsen
van leerlingen van het Dendron College en Citaverde College. De fietsverlichtingscontrole vindt jaarlijks
plaats. Honderden fietsen werden woensdag gecontroleerd op veiligheid. Vanwege het naderende
donkere jaargetijde is het erg belangrijk dat de jeugd veilig naar school gaat, aldus Veilig Verkeer
Nederland. Goede fietsverlichting is daarbij noodzaak.

BTW vrij op
schilderwerk
gratis advies over schilderonderhoud
en energie besparen
(Schilder)onderhoud van de woning kost tijd,
energie en veel geld. Schilderonderhoud voorkomt schade aan de woning en realiseert een
hogere waarde bij eventuele verkoop. Energiekosten, misschien heeft uw woning dubbelglas
en andere energiebesparende maatregelen
nodig. Een nieuw interieur, frisse kleuren of
een mooi behang, een raamdecoratie? Sla nu
uw slag!
Tijdens de actiedagen is alles BTW-vrij!

Wij kunnen helpen
Dirckx Sevenum - Vertrouwd Vastgoedonderhoud, is een middelgroot schildersbedrijf. Al
bijna 40 jaar leveren wij vakwerk in midden en
zuid Nederland. Op de infomarkt geven wij u
gratis technisch advies over het schilderonderhoud, periodiek onderhoud en preventie van
uw woning. Wij geven een snelle prijsindicatie
voor het (schilder)onderhoud van uw woning.
U kunt ook een foto van uw woning meenemen!

Dirckx Sevenum Schilderwerken, Van Vlattenstraat 169, 5975 SE Sevenum,
T 077-467 23 25, info@dstotaal.nl, www.dstotaal.nl

(binnen en buiten)
*Vraa

g naa

r de

*
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Waar en wanneer?
Twee dagen zijn wij beschikbaar voor het
gratis advies en extra voordeel:
- vrijdag 2 november van 16.00 uur
tot 20.00 uur
- zaterdag 3 november van 11.00 uur
tot 16.00 uur
Locatie: Van Vlattenstraat 169,
Sevenum (077-467 23 25)
Voor iedere bezoeker is er een cadeautje!
Bent u niet in de gelegenheid om op
bovengenoemde data te komen, neemt
u dan contact met ons op. Wij maken dan
graag een persoonlijke afspraak. Genoemde
voordelen gelden dan natuurlijk ook voor u!

Glasweefselbehang
geplakt en gesausd!
(€12,95 per m2)*
* Uitgaande van behangklare wanden en
sauswerk in lichte kleuren.

Gratis (schilder)
onderhoudsadvies
bij u thuis
(direct online offerte?)

HR++beglazing
(BTW terug)*
* De eerste 20 ontvangen de BTW terug op het glas!
(Niet op montage of hulpmaterialen)
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Heemkunde Vereniging Sevenum

Meerjarenbegroting

Presentatie nieuwe uitgave Zure regen in het
gemeentehuis
In de Wingerd in Sevenum vond op zaterdag 27 oktober de presentatie plaats van het derde deel uit de serie
Vertèllinge in ’t oud-Zaerums van Grad Lucassen, uitgegeven door de Heemkunde Vereniging Sevenum.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas vergaderde afgelopen
dinsdag over de meerjarenbegroting. Een zure vergadering met een zoete
afdronk.

Speciaal voor dit derde deel is er
een cd opgenomen waarop een vijftal
verhalen uit het boek voorgelezen
worden door de auteur. Op deze manier
blijft ook de uitspraak van het oude

Sevenumse dialect voor de toekomstige
generaties bewaard. Er was een ruim
twee uur durend programma samengesteld met als thema het leven in
het Sevenum van de vorige eeuw. De

Prijsuitreiking
Voortuinenwedstrijd
Meer dan honderd aanmeldingen kreeg de organisatie van de
Voortuinenwedstrijd. Op 7 november wordt de winnaar bekendgemaakt.
De wedstrijd werd georganiseerd
door Gemeente Horst aan de Maas,
Centrum Management Horst en
Citaverde College. Iedereen met een
kleine, middelgrote of grote voortuin
kon meedoen. Bovendien werd er een
speciale categorie voor een vrijwilliger
of mantelzorger die de voortuin
verzorgt van iemand die dat zelf niet
(meer) kan. Elke tuin werd zes keer

beoordeeld, door een wisselende groep
keurmeesters, om zo een goed beeld te
krijgen van elke tuin in elk seizoen. De
mooiste voortuinen van Horst aan de
Maas worden bekendgemaakt tijdens
een Voortuinenavond in zaal De Lange
in Horst. Deze avond, die begint om
19.30 uur, staat verder in het teken van
tuintips, voorbeelden en adviezen voor
een nog mooiere voortuin.

MEULENDIJKS
SPORTS AND TRAVEL

90-jarige auteur Grad Lucassen heeft
inmiddels drie boeken gevuld met verhalen uit het Sevenum van vroeger. Hij
nam de aanwezigen onder andere mee
naar het ontstaan van de vereniging
en het punt waarop hij begon met het
schrijven van verhalen. Nel ThijssenSchouten vertelde daarna over het proces waarmee het boek de uiteindelijke
vorm heeft gekregen. Nadat de auteur
de verhalen had aangeleverd was zij
verantwoordelijk voor de redactie en de
vormgeving van het boek. Om tot het
eindresultaat te komen is veelvuldig
overleg nodig geweest tussen haar, de
auteur en de illustrator Jan Althuizen uit
Griendtsveen. Het boek bevat ongeveer
140 zwart-wit illustraties die speciaal
voor dit boek zijn gemaakt door Jan
Althuizen. De eerste exemplaren van
het boek en de cd werden door de
voorzitter feestelijk overhandigd aan
Grad Lucassen, Nel Thijssen-Schouten
en Jan Althuizen. Meer informatie op
www.heemkundesevenum.nl
Meer foto´s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Oncollegialiteit, plagiaat, de zaak
traineren en zure regen. De verwijten vlogen over en weer tijdens de
begrotingsbehandeling. Tijdens deze
raadsvergadering, waarin de gemeenteraad onder andere de begroting
voor de komende jaren besprak,
kreeg elke fractie tien minuten
spreektijd. Over het algemeen waren
de politieke partijen het eens met de
plannen van het college van B&W.
Er waren complimenten voor onder
meer het college en de ambtenaren
en enkele kritische vragen over onder
meer het bibliotheekwerk en de centrumontwikkelingen in Grubbenvorst
en Sevenum.

De SP vervolgens vroeg zich af
of Sinterklaas al was gearriveerd in
Horst aan de Maas. “1,5 miljoen voor
het centrum van Horst, 2 miljoen
voor een nieuwe klimaatbeheersing
van het gemeentehuis. Het kan niet
op met de geschenken”, merkte
fractievoorzitter Anthony van Baal op.
Ook hij was van mening dat voorstellen van de oppositie per definitie
werden afgewezen. “De SP weigert
mee te gaan in het vreemde spelletje
dat als er een goed voorstel van een
bepaalde partij of partijen komt, men
standaard tegen stemt. De zwarte
piet kregen we al heel vaak hier in
de raad.”

Dat heet plagiaat

Had dan maar niets
gezegd

De ommekeer kwam toen
oppositiepartij D66 het woord kreeg.
Fractievoorzitter Henk Kemperman
trok fel van leer tegen de coalitiepartijen. Met name het CDA kreeg het
te verduren. Tijdens de bespreking
van de Kadernota, waarin de basis
wordt gelegd voor de begroting, gaf
de gemeenteraad onder andere de
opdracht aan het College mee er voor
te zorgen dat het fietspad HorstBroekhuizen geheel wordt aangelegd.
Volgens Kemperman door middel van
een amendement, van de hand van
het CDA, dat in eerder stadium al door
D66 was ingediend en afgewezen.
“Na jaren de aanleg van het fietspad
wel te beloven, maar niet uit te voeren, traineren dus, werd door hen bij
de behandeling van de Kadernota een
soortgelijk amendement ingediend
zonder bronvermelding. Dat heet
plagiaat.”

Deze opmerkingen schoten met
name het CDA in het verkeerde
keelgat. Fractieleider Rudy Tegels
had het over een over een mooie
begroting die met zure regen
werd besprenkeld. Ook Essentielid Bram Hendrix vond dat beide
oppositiepartijen niet in zure reacties
moesten blijven hangen. Richard van
der Weegen van PvdA-PK tenslotte
had het over een wantrouwend
betoog van D66. “Had dan maar niets
gezegd.” Zowel D66 als SP liet weten
zich niet te herkennen in de kritiek
van de coalitie. Henk Kemperman:
“Ik neem echter graag de uitnodiging
aan van het CDA om in gesprek te
gaan.” De SP zorgde vervolgens voor
een zoete afdronk door, voor het eerst
sinds jaren, in te stemmen met de
begroting.

woningbouw
utiliteitsbouw

65 jaar jong
65 jaar ervaring
65 jaar kwaliteit

verbouwingen
renovatie

vastgoedbeheer
interieur

KEIHARD

JUBILEUM

Horsterweg 70

| Sevenum | 077 467 06 78 | www.horstaandemaasbouw.nl

VOORDEEL

Crist Coppens

LOWA KODY
Berg wandelschoen
Dames- en herenmodel

your professional sportshop

like us on

: www.facebook.com/meulendijkssport

VAN
E 159,95
VOOR

E 119,95

3 kogelbiefstukken
samen € 6.95
Roomschnitzels de vierde GRATIS

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Gepast groen op de weg

DIVERSE LEUKE

Sommige mensen zien het als soldaatje spelen; mannen in legeruniform die rondrijden in voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog. Voor John Wilbers uit Hegelsom is het echter meer dan dat.

KORTINGEN OP
DAMES-, HERENSCHOENEN EN
LAARSJES

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

De hobby van John Wilbers begon
toen hij in 1980 in dienst ging. Tijdens
zijn diensttijd raakte hij geïnteresseerd in modelbouw. Inmiddels heeft
hij zo’n 150 op schaal nagemaakte
legervoertuigen. Allemaal zelf in
elkaar gezet, en allemaal replica’s van
tanks, jeeps en trucs uit de Tweede
Wereldoorlog.
Het kleine spul was voor John
echter niet genoeg. “In 1989 ben ik
een eigen bedrijf begonnen. Dat was
in de beginjaren alleen maar werken,
werken, werken. In 2004 was ik in
Normandië, bij de herdenking van 60
jaar D-day. Daar mocht ik meerijden
met enkele voertuigen uit die tijd. Dat
is me zo goed bevallen dat ik ben gaan
kijken of ik zelf ook zo’n voertuig kon
krijgen”, aldus Wilbers.

Alles om het voertuig
compleet te maken
En zo geschiedde. In 2005 kwam
het eerste Amerikaanse legervoertuig
naar zijn bedrijf in Hegelsom, een
Dodge WC51. Deze jeep-achtige truc
heeft hij nu nog steeds. Onder de
andere voertuigen die Wilbers heeft
staan, is een Scout Car waarvan er nog
maar enkele in Nederland rondrijden.

Daarnaast heeft hij een bijzondere
Cushman-scooter die door de geallieerden aan een parachute in bezet gebied
werd gedropt. Bovendien staat er op
de autobrug nog een Dodge die hij
helemaal wil restaureren.
Wilbers heeft de groene voertuigen
echter niet om ze binnen te laten staan.
Samen met andere leden van de verenigingen Santa Fe en Lucky Seventh
uit Venray gaat hij enkele keren per
jaar naar speciale weekenden voor
liefhebbers van oude legervoertuigen
of naar defilés op Bevrijdingsdag. In
2010 werd zo’n weekend van Santa Fe
nog in Kasteelpark ter Horst in Horst
gehouden, afgelopen jaar stond het
festival in Overloon.
“Dan is het hele terrein origineel
ingericht. Zelf zijn we dan ook in
het ’gepast groen’. Het lukt meestal
niet meer om originele uniformen
te dragen, want die zijn inmiddels
te kwetsbaar. Maar we dragen wel
goede reproducties, alles om het
voertuig compleet te maken. Dergelijke
evenementen houden de geschiedenis
levend, ook voor de jeugd. Zo hadden
we laatst met Lucky Seventh nog een
programma voor schoolkinderen in de
bossen in Venray”, vertelt Wilbers.
Ook als er geen speciale gelegen-

heden zijn, komen de wagens van de
Hegelsommer af en toen nog eens uit
de garage. Vooral als het mooi weer
is. “Het zijn tenslotte allemaal cabrio’s.
En het is lekker rijden in die wagens.
Mensen steken vaak een duim op als
ze ons tegenkomen en als we stilstaan
komen er altijd mensen om een praatje
te maken.”

Mensen steken vaak
een duim op als ze
ons tegenkomen
Voor John Wilbers is zijn hobby
inmiddels uitgegroeid tot een aardige
handel. In de loop van de jaren heeft
hij al flink wat voertuigen verkocht,
want er is nog best wat vraag naar het
Amerikaanse oorlogsmateriaal. Het is
echter een prijzige hobby. Een voertuig
dat voor meer dan 10.000 euro van
eigenaar verwisselt is geen uitzondering. En ermee rijden is ook niet
bepaald goedkoop. “Die Scout Car die ik
heb staan, rijdt één op drie, op benzine.
Daarom heb ik overal gas in gelegd,
anders is het niet te betalen. En gas is
ook nog eens beter voor het milieu. We
zijn dus niet alleen groen, we rijden
ook nog eens groen.”

Sneller bouwen
na welstand light toets

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

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de vacatures
bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind je meer uitgebreide
informatie over deze en andere banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook
meteen solliciteren. Kijk verder!
Medewerker Varkenshouderij / Leerling medewerker - Vac.nr 103055

Je voert samen met collega’s alle voorkomende werkzaamheden uit bij de
biggen en zeugen. Denk hierbij aan verzorgen, controleren en behandelen. Wij
bieden je de mogelijkheid om een (BBL) opleiding te volgen tot vakbekwaam
medewerker.

Medewerker boomkwekerij - Vac.nr 103106
Je bent samen met de ondernemer verantwoordelijk voor alle voorkomende
werkzaamheden. Denk hierbij aan vermeerderen, planten, stokken zetten,
snoeien en aanbinden. Het meeste werk vindt plaats met hoogwerker, tractor
en rooimachine. Je bent gemotiveerd en hebt ervaring in de tuinbouw of met
buitenwerk.
Medewerker bandencentrum - Vac.nr 102845

Je wordt mede verantwoordelijk voor het verwisselen van de banden. Je werkt
nauwkeurig in een soms hectische omgeving. Je bent fysiek goed in staat om
soms zware banden te tillen. Het is mogelijk om een opleiding te volgen.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Door middel van een zogenoemde welstand light toets wil Gemeente Horst aan de Maas bij eenvoudige
bouwaanvragen sneller een vergunning verlenen. Dat staat in het nieuwe Welstandbeleid.
Door deze toets vervalt het
aanwijzen van welstandsvrije
gebieden. Het risico bestaat namelijk
dat bij welstandsvrije gebieden
panden minder waard worden omdat
bijvoorbeeld andere gebouwen in
het gebied niet in het beeld passen,
waardoor een rommelig geheel
ontstaat. Wel wil de gemeente
gebieden aanwijzen waar bijzondere

architectuur mogelijk is.
Met dit nieuwe beleid wil de
gemeente bereiken dat er snelle
beslissingen worden genomen
voor eenvoudige zaken. Er zijn
sneltoetscriteria opgesteld om de
meeste standaard voorkomende
bouwwerken met de zogenaamde
sneltoets, oftewel welstand light
toets, af te doen. Verder wordt er

één commissie samengesteld
die de bouwaanvragen gaat
toetsen, de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Hierin worden onder
meer de bouwmeester, de
monumentencommissie en de
provinciale kwaliteitscommissie
opgenomen. Het nieuwe beleid wordt
tijdens de raadsvergadering van
20 november besproken.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Altijd een veiligheidshamertje in de buurt
Je moet er niet aan denken, maar wat moet je doen als je auto te water raakt? In ieder geval zo snel mogelijk
de auto uit. Als elke seconde telt, kan een veiligheidshamertje bij de hand het verschil tussen leven en dood
betekenen.

AUTO
Ook jonge
automobilisten
blijven toch tanken
De btw van verschillende producten steeg op 1 oktober van 19 naar
21 procent. Zo ook de btw op de brandstof bij het tankstation. Gaan jonge
automobilisten in Horst aan de Maas nu minder tanken of accepteren zij
de verhoging gewoon?

Toenmalig minister van Verkeer
Camiel Eurlings stelde het enkele jaren
geleden al voor: in iedere auto moet
een veiligheidshamertje liggen. Steeds
meer auto’s worden namelijk uitgerust met elektrisch bedienbare ramen.
Handig, maar als een auto in het water
belandt, wil de bediening nog wel
eens haperen en wordt het lastig om
uit de auto te komen. Eurlings stelde
een reëel probleem aan de orde, want
jaarlijks raken er enkele honderden
auto’s te water en vallen er daardoor
tientallen doden.
De veiligheidshamertjes zijn voor

enkele euro’s te koop bij de autospeciaalzaak of het tankstation en in
veel nieuwe auto’s zijn ze standaard
ingebouwd. Het hamertje heeft een
scherpe punt, zodat je met een ferme
tik de zijruit van de auto aan diggelen
slaat. De voorruit stuk slaan is een stuk
lastiger omdat die meestal uit gelaagd
glas bestaat. Op de meeste hamertjes zit ook een scherp mesje. Dat is
bedoeld om de gordel mee door te snijden, want losmaken kan in noodsituaties lastig zijn.
Als je met je auto in het water
terecht komt, moet je snel handelen.

Daarom is het verstandig om de veiligheidshamer altijd binnen handbereik
te hebben. Zorg er ook voor dat het
hamertje goed bevestigd is. Want ook
al ligt het hamertje standaard tussen
de twee stoelen voorin, bij een botsing
kan het door de hele auto vliegen.
En dan nog een misverstand:
veel mensen denken dat als de auto
in het water belandt, je eerst moet
wachten tot de auto helemaal onder
water is. Volgens het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu is het echter
zaak je auto zo snel mogelijk te verlaten door het zijraam.

Bij de tankstations in Horst aan
de Maas merken ze er weinig van.
Mensen blijven af en aan rijden
met hun auto. Ze hebben allemaal
weer brandstof nodig. Boeit het
hen dan echt helemaal niets dat de
brandstofprijzen alleen maar verder
stijgen?
Nikki Noorman (23) gaat er
niet minder door tanken. “Voor de
korte afstanden pak ik wel minder
snel de auto”, vertelt ze. “Ik let een
beetje op mijn snelheid en probeer
zo min mogelijk te remmen bij het
terugschakelen. Ik geef gewoon
minder gas. Dat bespaart ook”,
legt ze uit. “Sinds januari ben ik
overgestapt naar een dieselauto. Dat
is voor mij een stukje voordeliger op
de lange afstanden.”
Gé Hoeijmakers (24) rijdt
ook een auto met diesel. “Ik ga
geen trucjes uithalen om geld te
besparen. Ik rij er niet minder door.
Je kunt er toch niets aan doen”,
vertelt hij. Dat de prijzen blijven
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Uw par tns voor uw comp l
Het adrae rkbeheer!
wagenp

stijgen, neemt hij maar voor lief. “Je
hebt de auto soms toch echt nodig.
Ik ga niet op mijn rijstijl letten. Al
die bezuinigingen. Ik geef gewoon
vol gas. Die ene liter maakt het
verschil ook niet.”
Marcin Peeters (21) vindt de
verhoging van de brandstofprijzen
echt absurd. “Ik let er wel echt
op”, vertelt hij. “Nu pak ik sneller
de fiets, de brommer.” Ook maakt
hij vaker gebruik van het openbaar
vervoer. “Dat is toch goedkoper”,
gaat hij verder. “Ja, ik tank wel
minder nu, maar let nog niet echt
op mijn brandstof verbruik tijdens
het rijden. Dat zou ik eigenlijk wel
moeten doen”, geeft hij toe.
In Horst aan de Maas wordt
de auto vooral gebruikt om verre
afstanden te overbruggen naar
bijvoorbeeld het werk. De verhoging
van de brandstofprijzen heeft toch
wel een aantal mensen wakker
geschud. Voor korte afstanden wordt
voortaan sneller de fiets gepakt.

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

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
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Uw res voor uw
Het ad rkbe heer!
wagenpa
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

voor concurrerende prijzen!
Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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De nieuwste snufjes
voor de auto
Crisis of niet, de auto-industrie blijft volop in beweging en voortdurend komen de fabrikanten met nieuwe
innovaties om hun auto’s nog beter, veiliger of comfortabeler te maken. Vaak vind je ze in eerste instantie alleen in
luxe modellen, maar langzaam druppelen de innovaties door naar de goedkopere auto’s. Wij zetten een paar
snufjes op een rijtje.

Mistlichten aan
of uit
Het wordt weer kouder buiten en het eerste ijs is in Nederland al van
de autoruiten gekrabd. De kans wordt steeds groter dat er ’s morgens
een laag mist boven het wegdek hangt. Zeker in groene gebieden, maar
hoe reageer je hier op?
Twan Hoeijmakers runt een verkeersschool en zegt dat het mistlicht
in Nederland niet vaak gebruikt
hoeft te worden. Wel vindt hij het
belangrijk dat mensen weten wat ze
moeten doen bij mist. “Ze zouden het
eigenlijk bij het journaal moeten zeggen of er sprake is van dichte mist,
minder dan 200 meter zicht of zeer
dichte mist, minder dan 50 meter
zicht. Het komt namelijk nog veel te
vaak voor dat mensen te vroeg hun
mistachterlichten aanzetten en dat
is heel storend”, vertelt hij. “Je ziet
niet of je voorganger remt, omdat de
mistlichten veel sterker zijn dan de
remlichten. Daar komen gevaarlijke
situaties van. De mist voorlichten
kunnen geen kwaad”, zegt hij. “Dat
licht schijnt onder de mist door. Alleen
bij regen mag helemaal geen mist-

Head-up display
Het is een bekend beeld uit oorlogsfilms met straaljagers: de piloot
ziet niet alleen de vijand voor hem,
maar ook allerlei gegevens die op de
voorruit van zijn vliegtuig of het vizier
van zijn helm worden geprojecteerd.
Ook bij auto’s bestaat dit systeem al
een tijdje, maar het begint de laatste
jaren pas mainstream te worden.
De gegevens die je normaal van het
dashboard afleest, worden nu op je
voorruit geprojecteerd. Dit zorgt ervoor
dat je niet meer je blik van de weg
hoeft te halen om te kijken hoe hard je
rijdt. Ook zou het de veiligheid moeten
verhogen als je onderweg naar een
bestemming niet telkens op je TomTom
hoeft te kijken, maar de route voor je
op je voorruit ziet.

Lane Keeping Assist
Nog een snufje voor de veiligheid.
Camera’s en sensoren op je auto registreren de witte strepen op de weg. Als
je op een tweebaansweg rijdt, ziet het
systeem of je per ongeluk van rijbaan

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Airocoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

verwisselt en stelt je daar via knipperende lichten, een geluid of trillingen
van op de hoogte. Dat kan erg handig
zijn en zelfs levens redden als je langzaam indommelt terwijl je ’s nachts
naar huis rijdt. In sommige gevallen
gaat dit systeem nog een stap verder
en houdt het de auto zelfs automatisch
op de juiste rijbaan.

Adaptive lighting
Als je met je auto in het donker
door bosrijk of heuvelachtig terrein
rijdt, is het soms lastig om goed te zien
waar de weg naartoe gaat. Met ’adaptive lighting’ kun je om de hoek kijken.
Niet echt natuurlijk. De koplampen in
de auto kijken hoe hard je rijdt en hoe
ver je het stuur draait en passen daar
de verlichting op aan. In een bocht
schijnt het licht dan niet helemaal recht
voor je maar ook in de richting waar je
naartoe wilt.

Precrash-systeem
Nu we het toch over veiligheid
hebben. Met het precrash-systeem
wordt de schade door botsingen zoveel

mogelijk beperkt of worden zelfs
botsingen voorkomen. Sensoren in de
auto waarschuwen de bestuurder als er
een obstakel op de weg voor hem is,
of je niet te hard rijdt om een scherpe
bocht veilig door te komen en wanneer
je wel heel dicht langs de kant van de
weg rijdt. De auto kan bijvoorbeeld een
signaal afgeven als je op de snelweg
van rijbaan wilt wisselen en naast
je rijdt een auto in je dode hoek. Zo
voorkomt de auto dat je in een levensgevaarlijke situatie belandt.
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licht worden gebruikt. Dan word je
namelijk verblind”, legt hij uit.
Bij zicht minder dan 200 meter is
er sprake van dichte mist en mogen
de mist voorlichten aan. Wordt het
zicht verminderd tot minder dan 50
meter mist, dan is er sprake van zeer
dichte mist en mogen de mistachterlichten ook aan. Belangrijk is dat
wanneer mens de weg op gaat, weet
wat hij of zij moet doen. Vooral plattelandswegen, tussen de dorpen in,
vormen een gevaarlijk gebied. Als er
mist boven de weg hangt, is het
verstandig om rekening te houden
met vertraging, de volgafstand te
vergroten, de snelheid aan te passen,
niet in te halen, mistlicht aan de
voorkant en eventueel achterkant
ontsteken en de kantlijn van het wegdek te gebruiken als richting.

L

kies voor kwaliteit!

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

Parkeerassistent
We hebben het als het goed is
allemaal geleerd tijdens onze rijlessen,
maar wie kan er nog in een keer
vlekkeloos fileparkeren? Voor de groep
mensen die er, vooral als de ruimte
wat krap is, moeite mee heeft, is er
de parkeerassistent. Die zorgt ervoor
dat de auto het moeilijke werk voor
je opknapt. Sensoren kijken waar de
andere auto’s staan en sturen je wagen
automatisch in de juiste richting zodat
je netjes op de gewenste parkeerplek
belandt. (Foto: BMW)

Maasbreeseweg 70
Sevenum
077 467 30 06

U kunt bij ons terecht voor
opslag van zomer-/winterbanden

Voor al uw autoschadeherstel,
spuit- en straalwerk!

Bij aankoop van een set winterbanden is de opslag 1 jaar lang gratis!
Informeer vrijblijvend naar onze scherpgeprijsde winterbanden.

Tevens kunt u terecht voor:
• reparatie en onderhoud van alle merken auto’s
• schade, taxatie en herstel
• in- en verkoop • APK-keuringen

bezoek onze nieuwe website

www.ask-sevenum.nl

Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl
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GEPLUKT Audrey van Zwam

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.

het voorjaar geef ik me alleen op voor
maximaal drie zaterdagen. Vooral in
het voorjaar wil ik genieten van de tuin
en mijn andere hobby’s: schilderen
en bridgen.” Tien jaar geleden begon
Audrey met schilderen. “In ’t Gasthoes
in Horst ben ik iedere vrijdagochtend
te vinden bij het Hobbygilde. Onder
begeleiding van Chris Vennekens ga ik
lekker schilderen en portretten hebben
de voorkeur. We waren op vakantie in
Cambodja en daar liep een vrouw met
een fruitschaal op haar hoofd. Daar
heb ik een foto van gemaakt en thuis
ben ik daarmee aan de slag gegaan.
Dit is voor mij pure ontspanning.” Het
laatste werk waar Audrey mee bezig
is, is een portret van haar oudste zoon
Jim en zijn vriendin Mignon. “Je wilt
dat het schilderij perfect overeenkomt
met de werkelijkheid. Chris zegt als het
enigszins lijkt, dan moet je dat gewoon
accepteren. Niet meer aanpassen.”

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.

Benodigdheden:
· 100 gram amarenavocht
· 50 gram amarenakersen
· 200 gram geslagen room
· 3 stuks gelatineblaadjes

Bereiding:
• Klop de room op tot hij mooi stijf
is;
• snijd de amarenakersen in
ringetjes en doe het vocht in een
pannetje;
• maak het vocht warm tot
ongeveer 70 graden Celsius;
• los de in koud water geweekte
gelatineblaadjes op in het vocht;
• laat het vocht afkoelen en lobbig
worden;
• meng het afgekoelde kersenvocht
met de geslagen room;
• roer de amarenakersen erdoor,
stort nu de bavaroise in de
gewenste vorm;
• laat het minimaal 3 uur goed
opstijven in de koelkast.

Ze groeide op in Noord-Brabant en verhuisde veertien jaar geleden samen met haar gezin naar Horst aan de
Maas. Aan de keukentafel begint ze uitgebreid te praten, in duidelijke volzinnen en netjes articulerend. Het zal niet
de eerste keer zijn dat iemand dat opvalt. Deze week wordt Audrey van Zwam (57) uit Broekhuizen geplukt.
Audrey is geboren en getogen in
Eindhoven. Ze werkt daar parttime op
een basisschool en heeft zich in de loop
van de tijd gespecialiseerd tot lees- en
dyslexiespecialiste.

Ik wilde in Eindhoven
blijven werken
“Ik help jonge kinderen in groep 3
met het technisch leren lezen. Dat is
simpelweg het aan elkaar plakken van
letters. Het is mijn taak om kinderen,
die daar reden toe hebben, goed in de
gaten te houden”, zegt Audrey. “Als ik
zie dat een kind achter loopt dan zorg
ik voor een plannetje en dan gaan we

Randy

In de volksmond
We waren op
ouwelullendagen
vakantie in Cambodja
Op haar werk maakt Audrey
“Ik zit inmiddels in de technische commissie en wij hebben twee
weken geleden het laatste toernooi
voor de winterstop georganiseerd,
het zogenaamde eikeltjestoernooi.
De beheerders van de kantine zitten
met restanten en die maken we dan
op.” Emiel speelt ook mee met een
competitie. “Dat doet ik ook, maar in

gebruik van de BAPO-regeling. “Voor
mannen noemen ze dat in de volksmond ouwelullendagen, maar voor
mij zijn het de ouwevrouwtjesdagen.
Het zijn uren die je na je 52e kunt
compenseren. Ze kunnen op mijn werk
nog steeds alle kanten met me op, als
ze maar niet aan mijn schilderochtend
op vrijdag komen”, zegt Audrey.

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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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Broekhuizen terecht zijn gekomen.”
Om snel hun draai te kunnen vinden in Broekhuizen gingen Audrey en
Emiel bij de tennisclub in Broekhuizen.

BONUS
PUZZEL
3

Eet u smakelijk!

in gesprek met leerkracht en ouders. In
het ergste geval vraag ik een onderzoek aan.”
Het werk van haar man Emiel
zorgde ervoor dat ze samen met hun
kinderen Jim (24) en Bob (21) in
Broekhuizen terecht kwamen. “Emiel
is fysiotherapeut en wilde graag een
eigen praktijk. Dat was begin jaren ’80
erg moeilijk vanwege ziekenfondscontracten en daarom oriënteerde hij zich
in Duitsland, waar hij in de buurt van
Geldern inmiddels een eigen praktijk
heeft. We woonden voorheen in Waalre
en de reisafstand was te ver. Zelf wilde
ik in Eindhoven blijven werken en het is
eigenlijk puur toeval dat we in 1998 in

Vorig jaar rond deze tijd begon
Audrey met een cursus bridgen. “Bij
hetzelfde gilde in Horst was een vrijwilliger die mij dit kaartspel wilde leren.
Samen met mijn bridgepartner kwam
ik terecht bij een bridgeclub in Horst. Ik
amuseer me daar prima”, zegt Audrey.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Aanbieding geldig t/m zaterdag 4 november 2012

Amarena
kersen
bavarois

Begonnen met cursus
bridgen

Coca cola 6-packs
Regular, Light of Zero
6 flessen a 1,5l van € 10,08

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

www.ah.nl/bonus
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Starters
in de regio
Welzijnspraktijk
Vita Nova
Bedrijf

Welzijnspraktijk
Vita Nova
Eigenaar Patricia Franssen
Adres
Hoofdstraat 75A
Plaats
Meerlo
Telefoon 06 27 02 17 83
E-mail
info@welzijnspraktijkvitanova.nl
Website www.welzijnspraktijkvitanova.nl
Sector
coaching welzijn
en lifestyle
Start
16 juni 2012
Activiteiten:
Welzijnspraktijk Vita Nova is er
op gericht uw leven te verbeteren. Op het gebied van uw
welzijn, gezondheid, vitaliteit,
gewichtsbeheersing en sportvoeding voor betere sportprestaties en herstel na het sporten.
Mensen beseffen steeds meer
dat gezondheid hun kostbaarste
bezit is.
Vita Nova begeleidt en coacht
mensen op weg naar hun
gewenste resultaat met de
focus altijd op lange termijn.
De persoonlijke begeleiding
staat voorop en in een eerste
kennismakingsgesprek wordt
een gepast lifestyle advies
gegeven met het juiste voedingsprogramma voor de
desbetreffende persoon.
Ieder persoonis uniek is. Samen
wordt gestreefd naar een extra
stuk levenskwaliteit.
Door het persoonlijke voedingsprogramma kunt u afslanken op
een gezonde prettige manier,
zonder honger, meer energie en
met een blijvend afslankresultaat… dus geen jojo effect
meer! Preventief bezig zijn met
uw lichaam is een cadeautje
voor uzelf. Dat bent u en uw
lichaam absoluut waard, want
tenslotte is het het meest
kostbare bezit.
Doelgroep
Welzijnspraktijk Vita Nova is er
voor iedereen die zijn gezondheid belangrijk vindt en er
bewust mee bezig is. Voor hem
en haar die een actieve
levensstijl nastreeft en graag
het beste uit zijn of haar
lichaam wil halen.
Onderscheidend vermogen
De een op een persoonlijke
begeleiding en coaching.
Samen met de klant streven
naar het beste resultaat. Samen
hieraan werken als een team
zorgt voor de juiste motivatie
en vertrouwen met de focus op
lange termijn.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Open dagen Het Wolfskruid
Het Wolfskruid in Meterik houdt op zaterdag 3 en zondag 4 november
van 12.00 tot 17.00 uur open dagen.
mandalatekenen voor beginners en
kruidenworkshops, zoals de workshop
EHBO-kruiden. Bij Het Wolfskruid is
tevens plaats voor individuele begeleiding met zorgboerderij-activiteiten.

Het Wolfskruid organiseert diverse
cursussen en activiteiten met als
uitgangspunt: respect voor mens, dier
en natuur. Eigenaresse Marjan Wolfs
geeft onder meer klankschaalmassage,

Open dag MWelness
Schoonheidssalon MWelness viert op 4 november haar eenjarig bestaan
met een open dag van 13.00 tot 18.00 uur.
sage. “Daarnaast bied ik sinds kort ook
een nieuwe behandeling: de hot soap
stone massage, een combinatie van
de bekende hotstone en Hammam
massage”, aldus Melanie van den
Akker. Iedere klant die deze dag een
body of beauty behandeling boekt
ontvangt een leuke verrassing.

Precies een jaar geleden opende
schoonheidsspecialiste Melanie van
den Akker de deuren van MWellness
naturelle body & beauty in Melderslo.
Van daaruit verzorgt zij diverse
gezichts- en lichaamsbehandelingen.
Van een luxe beautybehandeling tot
een eenvoudige ontspanningsmas-

Theo Lommen in Horst
Theo Lommen tweewielerspecialist opent vandaag (donderdag) haar
deuren aan de Kloosterstraat in Horst. De officiële openingshandeling vindt
om 19.00 uur plaats door Riek Lommen en Dean Baltissen.
Theo Lommen Tweewielerspecialist
is al sinds 1956 gevestigd aan de
Peperstraat in Sevenum. Omdat daar
geen uitbreidingsmogelijkheden waren,
ging de zaak op zoek naar een nieuwe
plek. Dit werd de voormalige verfwin-

kel in Horst. Het bedrijf is volop bezig
geweest om er een mooie tweewielerspeciaalzaak van te maken. Tevens is er
een ruime werkplaats opgezet. Tijdens
de openingsweek zijn er enkele leuke
acties.

Welzijnspraktijk Vita Nova

Dure ﬁets in Meerlo
Sinds Sonja Verlinden-Dings uit Meerlo een herenfiets te koop
aanprijst wordt ze overstelpt met reacties. Overal wordt Sonja erop
aangesproken dat ze zo’n dure fiets zomaar voor het huis stalt.
“Bij de visboer of de bakker.
Iedereen schiet mij aan”, zegt ze.
Want om eigenaar van dit rijwiel te
worden moet de koper liefst 199.000
euro neertellen. “Maar”, vult Sonja
Verlinden snel aan, “dan krijg je ons
huis er gratis bij.” Sonja en haar man
Leo met de drie kinderen Dave, Lars
en Aimy wonen in een rijtjeshuis in
Meerlo. Het jonge gezin wil graag

Bouw Compleet Venray

gezondheid & lifestyle

Evenementenhal

-

Betonvlechtwerken

www.welzijnspraktijkvitanova.nl

-

Feestje???

-

Revolutionair nieuw bouwsysteem
van piepschuim in combinatie met beton.
Energiezuinig en goedkoop
bouwsysteem voor elk type gebouw
tot 6 verdiepingen hoog.

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

John van Gestel BV l Hoofdstraat 44a l 5808 AV Oirlo l T +31 (0)478 640 067 l F +31 (0)478 571 533 l M +31 (0)6 5318 2906
E info@johnvangestel.com

Bestel dan nu de gratis webclick voor ‘Starten
in mijn regio’. Met één druk op de knop
heeft u toegang tot handige informatie
voor startende ondernemers. Neem contact
op met team Bedrijven: (077) 397 93 33 of
bedrijven@maashorst.rabobank.nl.
Bestellen kan ook via onze website.

l www.johnvangestel.com

Maandactie november

Ook een eigen
bedrijf starten?

www.rabobank.nl/maashorst

Leveren en aanbrengen van
wapeningsstaal.
Voor werken van 50 ton tot 5000 ton.

ISO Betonbouw

www.devonkel .nl

café-f

Bouwen van hallen, vrieshuizen,
betonkelders en parkeergarages.
Als hoofdaannemer en als onderaannemer.

In combinatie met betonvlechtwerken
een ideale bouwpartner.

Hoofdstraat 75a, 5864 BD Meerlo Tel. 06 27 02 17 83

eestzaal

Stand 324

Bouwbedrijf

What you think you create
What you feel you attract
What you imagine you become……

De Vonkel

buitenaf gaan wonen maar moet dan
wel eerst hun huis zien te verkopen.
En dat is in deze crisistijd geen
gemakkelijk opgave. Dus werd een
plan bedacht om de woning op een
bijzondere wijze aan te prijzen: via
de fiets. De reacties blijven niet uit.
Het wachten is op de koper die echt
interesse heeft in de fiets en het huis
er op de koop bijneemt.

Met één webclick, veel handige
informatie binnen handbereik.
Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com
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Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 9.30 tot 18.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 20.00 uur
Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

Openingstijden:

KERKSTRAAT 7C
*
HORST

sterke anti-aanbaklaag • groot bakoppervlak
regelbare temperatuur • incl. 6 houten spatels
2 jaar garantie.

*

22.

50

34.99

Digitale personenweegschaal

49.99

25.-

5.-

Zilverkleur/zwart
• 25 meter drooglengte.

Droogrek ‘Breva’

017228

Antislip
• 36 x 71 cm.

Badmat

25.-

35.99

1.50

2.99

PER DAG

10.-

16.79

PER STUK

DAGEN
PER WEEK

marskramer.nl is altijd geopend!

24 UUR 7

Nachtlampje met
sensor

248339

Antislip
• 52 x 52 cm.

Douchemat

Alle aanbiedingen zijn geldig in bovenstaand filiaal in Horst. De aanbiedingen gelden t/m zaterdag 3 november 2012 zolang de voorraad strekt.
Alle in deze folder vermelde prijzen zijn slechts adviesprijzen. Afwijkingen in prijzen, teksten en afbeeldingen voorbehouden. Voor alle artikelen geldt max. 2 per klant.

KERKSTRAAT 7C HORST

27.50

37.99

• geschikt voor alle vloer-typen zoals hout,
plavuizen en laminaat • verwisselbare microvezelhoes • 3 jaar garantie.

Vloerwisser Groot reinigingsoppervlak

025704

PW 850 • body Fat Index: geeft vet- en
vochtpercentage aan • geheugen voor
10 gebruikers • weegt tot 150 kg
• 2 jaar garantie.

407291

wit of zwart • snooze functie.

8.99
010960

49.99

25.-

•
•
•

Maan
Dinsdag t/m d
Vr
Zat

sterke anti-aanbak
regelbare tempera
2 jaar garantie.

Bakplaat ‘Table

009176

•

TM 3094 • 1800 Wa
elektrische zuigkrachtregeling
• 5 meter snoerleng
• 2,5 liter inhoud
• 2 jaar garantie.

Stofzuiger

017037

01
11

Bakplaat ‘Table Chef Master’ 1700 Watt

gratis
marskramer
igshopper
bigshopper

15.-

26.29

Rattan-stijl
• antraciet of wit
• inhoud 60 liter
• 44 x 33 x 61 cm.

Wasbox

016786 - 016788

•

Wekker AR 10W • 220 Volt

010495 - 011872

010910

winkel&bedrijf
nieuws

009176

25.-

49.99

TM 3094 • 1800 Watt
• elektrische zuigkrachtregeling
• 5 meter snoerlengte
• 2,5 liter inhoud
• 2 jaar garantie.

Stofzuiger

017037

Kom naar onze vernieuwde winkel in Horst

supersheropening
stunts

14

bij een minimale besteding van
€ 10.- (zolang de voorraad strekt)

750 Watt • geschikt voor 2 sandwiches per
sessie • anti-aanbakplaten • anti-slipvoetjes
• 2 jaar garantie.

Sandwichtoaster

019381

8.-

10.-

1550 Watt • inhoud
1 liter • automatische
afslag • filtersysteem
• 2 jaar garantie.

Waterkoker

019379

8.-

10.-

Watt • roestvrijstalen mes • 1 snelheid
• maatbeker 700 ml
• 2 jaar garantie.

Staafmixer 170

019384

8.-

10.-

onze spectaculaire

2000 Watt • inhoud 3 liter • met roestvrijstalen
binnen- en buitenpan • geheel te demonteren,
dus makkelijk schoon te maken • 2 jaar garantie.

Friteuse ‘Castel Populair’

154300

25.-

34.99

•

4.49 3.-

7.99 5,-

diverse kleuren.

Gasaansteker
Flexi Navulbaar

013383

4,5 uur • 100 stuks in doos.
Per doos

Theelichten Branden

009274

12.48

7.50

NU SAMEN

4,5 BRANDUREN

alle warmtebronnen.

Wokpan Ø 28 cm • geschikt voor

023237

10.-

16.99

Roestvrij staal
• inhoud 1 liter.

Isoleerkan

389650

12.-

19.99

openingsknallers!

5.-

8.49

Timer tot max.
1,5 uur • 6 x 6 cm
• incl. batterij.

Digitale
kookwekker

339490

1.50

2.49

PER STUK

Aardewerk.

Crème
brûlée
schaaltje

015048

27 x 27 cm.
Per stuk 2.29

Plat bord

014390

21 x 21 cm.
Per stuk 1.69

Diep bord

014393

19 x 19 cm.
Per stuk 1.49

Dessertbord

012288

10.-

13.74

6 STUKS

8.-

10.14

6 STUKS

5.-

8.94

6 STUKS

Per 6 stuks
voordeliger

Porselein.

Servies ‘Vierkant’
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

PvdA-er John Kerstens bezoekt America
Voor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie
gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te
betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16
dorpentour gestart. Zestien maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede
Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende
manieren met mensen in gesprek. We beginnen onze tour op 9 november
in America met een bezoek van Tweede Kamerlid John Kerstens.
John Kerstens stond op nummer
10 van de PvdA lijst en was tot de

verkiezingen voorzitter van FNV Bouw.
Een vakbond die niet meedeed aan de

ruzies binnen de FNV, maar alles op
alles zette voor zoveel mogelijk banen
in de bouw. Voor een fatsoenlijke AOW
voor mensen die jong beginnen en
zwaar werk doen. Voor het bij elkaar
houden van de FNV, want samen sta je
sterk. Nu is hij namens de PvdA woordvoerder Sociale Zaken (WWB, WSW,
Wajong). Hij geeft aan de PvdA dichter
bij gewone werkende mensen te willen

brengen.
Juist daarom is John ingegaan op
onze vraag deel te nemen aan onze
16-dorpentour. Eerst gaan we op
9 november van 18.30 tot 20.00 uur
langs de deuren om uw mening te
vragen en vervolgens gaan we van
20.30 tot 22.00 uur bij Station America
in America in gesprek over de bouw in
kleine kernen en bestaat de mogelijk-

heid meerdere onderwerpen ter
sprake te brengen.
De resultaten van de avond worden de week na de activiteit op deze
plek gepubliceerd. Kijk voor meer
informatie hierover en voor de andere
activiteiten in onze 16-dorpentour op
www.roybouten.nl.
Roy Bouten
raadslid PvdA Horst aan de Maas

Ook is tijdig onderkent dat door de
voortgaande automatisering er in de
toekomst minder ambtenaren nodig
zijn. Er zijn dan ook tijdig plannen
gemaakt om het aantal medewerkers de komende jaren flink te gaan
inkrimpen. Op 1 januari 2010 bestond
de organisatie uit 303,80 fte en in
2015 moet dit aantal teruggebracht zijn
naar 260. Door de forse besparingen
op personeelskosten, die vooral vanaf
2015 merkbaar worden, kunnen we

op termijn, ondanks de teruglopende
inkomsten, de komende jaren toch
sluitende begrotingen presenteren.
De goede reservepositie en de
genomen maatregelen verzekeren
ons ook in de toekomst van sluitende
begrotingen. Daarom vindt het CDA het
verantwoord om een deel van onze
reserves aan te spreken en toch enkele
grote projecten ter hand te nemen,
ondanks de slechte economische
tijden. Voor het komende jaar zijn

daarom kredieten beschikbaar gesteld
voor het uitvoeren van het al lang
gekoesterde fietspad BroekhuizenHorst en het verder uitvoeren
van het Centrumplan Horst. Ook
voor de accommodaties van onze
verenigingen komt permanent een
jaarlijks bedrag van 125.000 euro
beschikbaar voor het oplossen van
knelpunten.
Ger Verstraelen
CDA Horst aan de Maas

Begroting
De gemeenteraad heeft door het vaststellen van de begroting 2013
vastgelegd wat de gemeente het komend jaar zoal gaat uitvoeren en
belangrijk natuurlijk ook: wat mag dat gaan kosten.
Ook de gemeente heeft de last
van de financiële crisis. Het rijk heeft
veel minder te besteden en daarom
worden de uitkeringen aan de
gemeenten gekort. Ook de inkomsten
van de gemeente dalen omdat er
veel minder (bouw)activiteiten zijn.
Maar gelukkig beschikken wij

in Horst aan de Maas over een solide
reservepositie, waardoor we investeringen kunnen financieren met goedkoop
eigen geld. Wij mogen er als CDA dan
ook best trots op zijn dat wij de afgelopen jaren aan de basis hebben gestaan
van een degelijk financieel beleid, hier
plukken we nu de vruchten van.

TE KOOP

Fine Tune Studio Horst
de enige echte vintage
jaren ‘80 opnamestudio
in de regio!

BIJ INSCHRIJVING
sluiting inschrijvingstermijn
29 november 2012 om 14.00 uur

CULTUURGROND
gelegen aan de Oosterbosweg hoek Lollebeekweg te Castenray
kadastraal bekend gemeente Venray
sectie P nr. 324, groot 3.27.20 ha.

• ervaren engineer, producer, musicus;
• veelzijdige muziekstijlen met nadruk op jaren ‘80 sound;
• opnames op high end 2 x 24 sporen bandrecorders;
• randapparatuur van Studer, Klark Teknik, Ursa
Major, EMT, Neumann;
• high end eindmastering door bekroonde
Farmsound Studio Heelsum.

Inlichtingen:

Mathijsen & Weijs Notarissen
de heer C. Zaal
Dr. Poelsstraat 10
5802 AX VENRAY
Tel: 0478-586100
email: mail@notarisvenray.nl
alwaar ook de inschrijvingsvoorwaarden en de
inschrijvingsbiljetten te verkrijgen zijn.

Fine Tune Studio

Aanvaarding:
uiterlijk 02 januari 2013 of zoveel eerder
als wordt overeengekomen (vrij van pacht/huur).
Opmerkingen:
• verkoper behoudt zich het recht van gunning voor;
• bestemming grond is agrarische doeleinden;
• tot het verkochte behoren geen EU-toeslagrechten;
• koper dient de aanwezige beregeningsinstallatie te
aanvaarden in de staat waarin die bevindt.

Gebr. Van Doornelaan 21 • 5961 BA Horst • Tel: 06- 13 15 90 63

www.finetunestudio.nl

Interieurarchitect

www.buronick.nl
+31 (0)6 818 800 63

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

●

“JOUW DROOM IS
MIJN MISSIE”
Een totaalontwerp, advies, begeleiding, maatwerk
voor u nieuwbouw of verbouwing van uw woning,
publieke ruimte of commerciele ruimte? Buronick.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E
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Blitterswijck

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

WMO
Het CDA is van oordeel dat iedereen zoveel mogelijk deel moet kunnen
nemen aan de maatschappij. De WMO maakt dat mogelijk. Dus ook
mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Maar ook mantelzorgers bijvoorbeeld, kunnen door de WMO worden ondersteund door deze
wet. Bijvoorbeeld door de mantelzorger te ontlasten door huishoudelijke
hulp te regelen voor een paar uur.
Dat deelnemen aan de maatschappij geldt niet alleen voor onze
generatie, maar ook voor de gene-

raties na ons. Zoals het er nu naar uit
ziet zullen de kosten van de WMO de
komende jaren verdubbelen en dat is

iets wat we niet willen, maar ook niet
kunnen blijven betalen met z’n allen.
Daarom moeten we kantelen.
Kantelen, dat is durven veranderen.
We willen de burgers, ook de mensen
met een beperking weer in hun eigen
kracht zetten. Het toverwoord hierbij
is: samenredzaamheid. We zorgen voor
elkaar. We moeten het toch niet willen
dat we voor alle voorzieningen bij de

overheid aankloppen. We zijn toch creatief genoeg om zelf oplossingen voor
onze behoeften te zoeken! En als we
het echt niet zelf kunnen, dan kunnen
we een beroep doen op de overheid.
Gedeelde verantwoordelijkheid noemt
het CDA dat en dat vinden we bijzonder
belangrijk.
De eerste vraag bij de kanteling
is: wat heb je zelf al ondernomen om

in deze vraag/behoefte te voorzien.
Want het zou goed kunnen dat er
mensen in je omgeving zijn die je
willen en kunnen helpen. Er zijn voorbeelden genoeg uit de praktijk dat
het kan. Kantelen is een omdenken,
maar is wel noodzakelijk om de WMO
in de toekomst betaalbaar te houden.
Annemie Craenmehr
Raadslid CDA Horst aan de Maas

als alles tot drie cijfers achter
de komma wordt vastgelegd?
Niets, want met een economisch
tegenwindje en de hele boel kan de
prullenbak in! Wij zijn van mening,
dat er nu eens vier jaar geregeerd
moet worden op hoofdlijnen.
Hervormingen van de arbeidsmarkt,
zodat iederéén aan de slag kan.
Hervorming van de huizenmarkt,
zodat er weer gekocht en verkocht
kan worden en de aannemers weer

kunnen bouwen. Hervormingen op de
hypotheekmarkt en het bankwezen,
zodat er weer geïnvesteerd kan
worden met name door het MKB.
Banken zijn geldscheppende
instituten ipv ’op pot’ instellingen.

twee commissieleden. Iedere 1e
zaterdag van de maand en dus
ook zaterdag 3 november zitten
Henk Kemperman en ik van 11.00
tot 12.00 uur in de bibliotheek van
Horst voor een praatje en een kop
koffie.
Want onze slogan luidt nog steeds:
En nu vooruit!

En nu vooruit
Op 12 september jongstleden stemden maar liefst 1.657 inwoners
van onze gemeente op D66. Wij hielden onze harten vast, toen we
zagen wat voor een verkiezingsgeweld losbarstte de laatste twee
weken voor de verkiezingen, maar D66 is toch beloond met verkiezingswinst en de fractie van de Tweede Kamer steeg met twee zetels.
In het voorjaar toonde D66 lef.
Samen met CDA, VVD, GroenLinks
en Christen Unie werd een
Voorjaarsakkoord gesloten, nadat de
PVV afhaakte. Dit akkoord werd in
48 uur bereikt. Niet op detail, maar

als grote lijnen. Alles was te wijzigen,
als de financiële uitslag maar
hetzelfde bleef. Na de verkiezingen
zijn twee partijen, VVD en PvdA, al
één maand aan het ’onderhandelen’.
Wat is een regeringsakkoord waard,

Politiek is niet alleen voor de
politici, maar voor iedere burger.
Kom eens kijken en spreek ons aan.
De fractie van D66 in de gemeente
bestaat uit twee raadsleden en

Han van Driel
raadslid D66
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HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3986464
Als vanouds is onze
winkel in ROGGEL
elke zondag geopend!

Van 13.00 uur tot 17.00 uur
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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
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Carnavalsprins
Elk jaar staat er weer een advertentie in ’t Klökske. Wie wordt de
volgende prins van Dun Ezelskop. Meerdere malen heb ik contact gezocht
met deze carnavalsvereniging van Sevenum.
Hier heb ik echter nooit
antwoord op gekregen, hetgeen ik
erg betreur. Het gaat namelijk om

het feit dat vrouwen geheel worden
uitgesloten van een hoge functie
binnen deze feestelijkheid. Niet eens

bij het jeugdcarnaval. Raad van elf of
dansmarietje, vooruit, dat kan er nog
wel af. Maar een prinses of adjudante?
Nee, dat kan niet.
Omliggende kerkdorpen hebben
zich progressiever opgesteld en ik ben
van mening dat Sevenum hier ook wel

eens aan mee mag doen. Weg met
het ouderwetse regime en op naar de
vooruitgang.
Eva Janssen
Sevenum

Plât

Dolle Dagen
VEN

start donderdag 25 oktober
Nu heel veel schoenen met
Y
RA
2011
2013

Óók voor grote en kleine maten voor dames en heren
VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077

www.vandevenschoenmode.com
Al meer dan 35 jaar een begrip voor Venray en verre omgeving

korting
(ook op merkschoenen,
voor losse steunzolen)

Bespreking Poll week 42

Beeldbepalende gebouwen moeten koste wat kost behouden worden
Het pand Gertruud in Sevenum. Een karakteristiek gebouw dat al een tijdje
leegstaat en waarvoor (nog) geen nieuwe bestemming is gevonden. Je kunt
je afvragen of dat ook wel nodig is. Moeten we beeldbepalende gebouwen
koste wat kost behouden? Meer dan de helft van de mensen die reageerden op
deze stelling vindt van wel. Een goed voorbeeld is de Norbertuskerk in Horst.
In december vindt hier een reeks concerten plaats. Daarna wordt het voormalige kerkgebouw waarschijnlijk een school. Zo blijft een markante bouwwerk

behouden voor de toekomst. Initiatieven die er voor zorgen dat leegstaande
gebouwen toch gebruikt worden en wellicht een nieuwe bestemming krijgen,
moeten daarom alleen maar worden toegejuicht.
Er zijn echter ook mensen die het hier niet mee eens zijn. Zij vinden dat
we panden, die misschien al jaren leegstaan en langzaamaan vervallen, niet
moeten behouden. Opknappen kost alleen maar geld. Nieuwbouw is veel beter,
vindt 43% van de stemmers.

Ontbijten doe je thuis en niet op school
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Deze week staat het Nationaal Schoolontbijt centraal. Uit onderzoek blijkt dat
één op de zes kinderen het ontbijt ´s morgens overslaat. Als voornaamste redenen
worden genoemd tijdgebrek en geen honger. In de week van het Nationaal
Schoolontbijt leren de basisschoolkinderen met lespakketten dat ontbijten energie
geeft, daarnaast wordt er gezamenlijk met de klas ontbeten. Kinderen die niet
ontbijten kunnen zich vaak niet concentreren op de les. Het is goed dat de
scholen aandacht besteden aan het ontbijt.

Marieke
ment...

Je kunt je echter ook afvragen of dit op de eerste plaats niet een taak van
de ouders zelf is. Zij dienen het goede voorbeeld te geven door bijvoorbeeld
´s morgens met zijn allen aan tafel te eten. Is daar geen tijd voor, dan kunnen
ze er op z´n minst op letten dat de kinderen wel iets eten. Het is niet nodig
dat scholen daar op gaan letten. Waarom wordt dat weer op het bordje van de
leerkracht geschoven? Er wordt al zoveel van de school verlangd. Ontbijten doe je
thuis en niet op school. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 43) > De bezuinigingen raken de gemeenteraad niet
> eens 50% oneens 50%

Het aanrecht doe ik af met
een schottelslet en sla was ik in
een doorslaag. Als iemand
treuzelt zeg ik dat-ie lang sök
aanheeft en ik ben er nog steeds
niet achter wat de juiste
Nederlandse vertaling is van
miêmere. Ik ben geboren en
getogen in Horst en spreek het
Horster dialect oftewel plât.
Goed Nederlands praten leerden
wij op school. Dat leidde af en
toe wel eens tot spraakverwarring. Zo vroeg ik een van mijn
vriendinnen of zij ook graag
kruit op haar brood had. Voor de
niet-dialectsprekers: ik bedoelde
stroop, het Nederlandse woord
voor kroët.
Dat het Horster dialect
verandert is onvermijdelijk. Wie
van de jongere generatie heeft
er nog liste aan zijn broek, eet
graag hoafpatesoep of zegt
schruufke als hij zijn navel
bedoelt? Horst wordt steeds
groter, kent steeds meer
inwoners die geen of een heel
ander dialect spreken. Horst, de
melting pot van deze gemeente?
Je zou het bijna wel zeggen als
je een willekeurige winkel
binnenstapt. Sevenums, een
beetje Tienrays gemengd met
een vleugje Venloos, maar ook
keurig ABN. Hoe weet je als
import-Horstenaar dan hoe het
Horster dialect eigenlijk moet
klinken? Gelukkig hebben we
nog de Horster woordenboekjes,
ooit uitgegeven door de
Kloscommissie (niet meer
verkrijgbaar, heb je er een in je
boekenkast staan: wees er
zuinig op!). Maar wat nog beter
zou zijn: dialectlessen op de
basisschool. Naast Nederlandse
les elke week een uurtje dialect
leren. Bij voorkeur gegeven door
iemand die het echte Horster (of
Sevenums of Meerloos, ligt maar
net aan het dorp) dialect praat.
Het zou toch jammer zijn
wanneer er over vijftig jaar
niemand meer dialect spreekt?
Zelf heb ik (nog) geen
kinderen. Mocht dat ooit wel zo
zijn, dan worden ze in het dialect
opgevoed. En dat mag best met
een beetje Tienrays gemend met
een vleugje Venloos of ABN.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Handen uit de mouwen voor de moelbaer!

Natuurwerkdag in Horst
Bosbessen, ofwel moelbaere, groeiden er vroeger volop in Kasteelpark Ter Horst. Het bos werd
voorheen zelfs het moelbaerebos genoemd. Het is niet voor niks dat de Blauwe bes ﬁetsroute
van de Maasgaarden dwars door Kasteelpark Ter Horst loopt. Tegenwoordig groeien er minder
bosbessen maar daar gaat verandering in komen!
Op 3 november vindt in heel Nederland de
jaarlijkse natuurwerkdag plaats. Ook in Horst
in Kasteelpark Ter Horst zal gewerkt gaan
worden. Onder begeleiding van Bosgroep Zuid
Nederland, i.s.m. de gemeente Horst aan de
Maas en Stichting Landschap Horst aan de
Maas, wordt ondergroei van berk, grove den,
lijsterbes en braam verwijderd. Hierdoor komt
er meer licht op de bodem waar de bosbes van
kan proﬁteren. Het wordt een actieve, gezellige
ochtend waarbij nuttig werk wordt gedaan. Dan

kunnen we binnenkort weer bosbessen plukken
in de moelbaerebos!
De ochtend begint om 9.00 en duurt tot 13.00.
Voor materiaal wordt gezorgd en tijdens de
pauze is er kofﬁe, thee en vlaai. Het werk is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. Opgeven en
meer informatie via de site van de natuurwerkdag: http://natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/
kasteelpark-ter-horst/827

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor de campagne WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. Deze
campagne gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers,
ambtenaren, buren zijn, een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen
elkaar op een of andere manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee
kunnen blijven doen in Horst aan de Maas. De campagne dient ter inspiratie en als mooie
aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf kunt bijdragen. Kent u zelf iemand die voor
deze rubriek in aanmerking zou kunnen komen? Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via
e-mailadres d.vanvuuren@horstaandemaas.nl
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Eerste klus uitgevoerd door
klus- en hulpdienst Grubbenvorst

De klus- en hulpdienst in Grubbenvorst is
nog in ontwikkeling, maar de eerste klus is
al verricht. ‘Een bewijs dat er behoefte is
aan een dergelijke voorziening in een dorp
als Grubbenvorst’, aldus coördinator Ad
Driessens. ‘De mevrouw die we geholpen
hebben reageerde naar aanleiding van
een interview dat ze had gehoord op radio
Reindonk. Ze had al drie jaar een brandmelder in de kast liggen, maar durfde zelf
de ladder niet op te klimmen om deze op te
hangen. Tijdens bezoek van de familie was
de brandmelder al vaker ter sprake gekomen
maar het was er tijdens een van de bezoeken
nog niet van gekomen deze ook daadwerkelijk
op te hangen. Mevrouw had net een brief
van de verzekering gekregen dat ze in
aanmerking kon komen voor korting op de
premie als er aan een aantal voorwaarden
werd voldaan. Een van die voorwaarden was
de installatie van een brandmelder. Toen ze
mij op de radio hoorde, heeft ze gelijk gebeld
en inmiddels hangt de brandmelder.’

Afgelopen vrijdag vierde mevrouw Roebbers – Huskens in Grubbenvorst haar 101-e verjaardag.
Burgemeester van Rooij feliciteerde haar persoonlijk en overhandigde haar namens de gemeente een
fraai boeket.

Commissie Samenleving 6 november

Diverse raadsvoorstellen
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 6 november 2012 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas.
Op de agenda staan diverse raadsvoorstellen die
in de raadsvergadering van 20 november 2012
worden behandeld. Het voorstel is om deze
raadsvoorstellen van te voren in de commissie
Samenleving te bespreken, onder andere:
• Raadsvoorstel tot het verlenen van een
aanvullende budgetsubsidie 2012 aan de
Stichting Openbare Bibliotheek Sevenum
• Raadsvoorstel tot het vaststellen van de
basistarieven Huishoudelijk Werk
• Raadsvoorstel tot het vaststellen van het
“Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 - 2016
Horst aan de Maas”

• Raadsvoorstel tot het vaststellen van de
Sportaccommodatienota “Kaders voor duurzame en goed gespreide accommodaties”.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 6 november 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Kaartenbak met vrijwilligers
Ad Driessens is als coördinator van de klusen hulpdienst eerste aanspreekpunt. Bij hem
kunnen mensen terecht met hulpvragen,
maar ook vrijwilligers die zich voor het
initiatief willen inzetten zijn welkom. ‘Tijdens
de eerste bijeenkomst vorig jaar hebben zich
zo’n 40 vrijwilligers aangemeld. We brengen
nu in kaart wat deze mensen kunnen en
willen. Als er dan een hulpvraag binnenkomt,
weet ik wie ik in kan schakelen. Bovendien
heb ik het geluk ook zelf handig te zijn,
waardoor ik ook zelf de nodige klussen kan
uitvoeren’, aldus Driessens.
Op de vraag van naar zijn motivatie antwoordt
de 72-jarige Driessens: ‘Ik kom zelf uit
Midden-Brabant, mijn dochter woont 250 km
verder en mijn dichtstbijzijnde familielid
woont op 60 km afstand Gelukkig heb ik
nogal wat kennissen in de nabije omgeving
waar ik een beroep op kan doen. Maar ik kan
me goed indenken dat dit niet voor iedereen
het geval is. Om te voorkomen dat deze
mensen met hun hulpvragen blijven zitten,
zet ik me in voor de klus- en hulpdienst.’
De klus- en hulpdienst biedt naast de bovenstaande klusdienst ook persoonlijke hulp,
bijvoorbeeld het ophalen van medicijnen

voor mensen die net uit het ziekenhuis
komen en nog niet mobiel zijn.

Wij gaan het anders doen in Grubbenvorst
Wij gaan het anders doen is de titel van een
project in Grubbenvorst om op een nieuwe
manier voorzieningen in het dorp op te
zetten. Naast de klus- en hulpdienst zijn er
binnen het project nog twee speerpunten.
Het eerste is een inloop met wisselende
activiteiten zoals kaartochtenden en advies
over bepaalde zaken. Het tweede speerpunt
is het opzetten van een dagbesteding van,
voor en door inwoners van Grubbenvorst.
Contact
Mensen met hulpvragen voor de klus- en
hulpdienst én vrijwilligers die zich voor het
initiatief willen inzetten kunnen zich melden
bij Ad Driessens. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 077 - 366 20 04. Binnenkort
komt er een tweede nummer bij om de
bereikbaarheid verder te vergroten.

Ad Driessens bezig aan de eerste klus voor
de klus- en hulpdienst Grubbenvorst
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Bekendmakingen
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.
Horst
Lindweg 10
Nieuwstraat 88
Industriestraat 19
Wervelstraat 21
Molengatweg 8
Americaanseweg 43

Lottum
Wielder 11
Meerlo
Bergsboslaan 7

Meterik
Schadijkerweg-Oost
St. Maartensweg 24
St. Jansstraat 20-22
Sevenum
Dorperweiden 83
Horsterweg 33

Commissie Ruimte 7 november

Ontwerp-Structuurvisie
De Commissie Ruimte vergadert op
WOENSDAG 7 november 2012 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst
aan de Maas.

Swolgen
Bosweg 5

Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:

Horst aan de Maas
Vertrokken naar
onbekende
bestemming
Trade Port Noord

Ontwerp-Structuurvisie inclusief IVen Glas en Fonds
Burgemeester en wethouders (B&W) zijn voornemens om een integrale structuurvisie voor
de nieuwe gemeente HadM door de raad te
laten vaststellen. Meerdere malen zijn onderdelen van deze structuurvisie in de commissie
Ruimte besproken. Nu ontvangt de commissie

Nieuws

informatie over het concept-beleidskader en de
beoogde toepassing daarvan.
Commissieleden kunnen ook vragen stellen aan
B&W over raadsvoorstellen die in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda staan.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op WOENSDAG 7 november
2012 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Zwemles voor volwassenen
Nooit te oud om te leren!
Het kan voorkomen dat men door omstandigheden op jonge leeftijd niet heeft leren
zwemmen. Dit wordt op latere leeftijd vaak als
een groot gemis ervaren. Voor deze mensen
bestaat de mogelijkheid om alsnog te leren
zwemmen. Wij leiden op voor het Zwem-ABC,
dat bestaat uit drie Nationale zwemdiploma’s.
Afhankelijk van uw niveau wordt begonnen
met het vertrouwd raken met het water, dit is
een belangrijke basis voor het leren zwemmen.
Vervolgens leert u de zwemslagen en vaardigheden die kunnen leiden tot het A diploma.

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.
Kranestraat 14, Horst. Tel: 077 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Pas op asfalt oplichters!
Op dit moment duiken op verschillende
plaatsen in de gemeente Horst aan de Maas
Engelstalige personen op die beweren dat zij
in opdracht van de gemeente wegen moeten
asfalteren. Potentiële klanten moeten direct
beslissen en veelal het afgesproken bedrag
vooraf betalen.
Slechte kwaliteit
Gemeente Horst aan de Maas laat u weten
dat deze bedrijven niet werken volgens de
kwaliteitseisen van de gemeente. De
gemeente heeft hen niet ingeschakeld! De
oplichters komen aan de deur met een verhaal
dat ze voor de gemeente asfalt hebben
moeten aanbrengen, maar nog een restpartij

over hebben. Als de bewoner geïnteresseerd
is willen ze daarmee wel een pad of oprit
asfalteren. Na de werkzaamheden blijkt de
kwaliteit echter zeer slecht en de rekening
zeer hoog.
Twijfel
Het advies is dan ook om niet met dergelijke
bedrijven in zee te gaan. Bij twijfel kunt u
contact opnemen met de afdeling IBOR van
de gemeente via telefoonnummer
077 - 477 97 77 of via het e-mailadres:
gemeente@horstaandemaas.nl. Tenslotte
raden wij u aan om contact op te nemen met
de politie als u in aanraking komt met deze
oplichters. Dit is een landelijk probleem.

Ook kinderen vinden iets
van de ‘Hôrster kermis’
In Horst zijn nog niet zo lang geleden wat vragen gerezen over de kermis. Verschillende betrokkenen hebben er vanuit verschillende achtergronden ideeën over. Bijvoorbeeld over de dagen dat
het kermis is. Omdat de inschrijvingen voor de twee kermissen van 2013 al in november 2012
moeten plaatsvinden, heeft het college besloten om bij wijze van proef in 2013 de septemberkermis van vrijdag tot en met dinsdag te laten draaien. Onlangs is er ook in een themabijeenkomst
van de gemeenteraad over gesproken. Wethouder Birgit op de Laak heeft daar, na een vruchtbaar
overleg, toegezegd om dit jaar nog een ‘brainstormsessie’ te organiseren. Een belangrijke doelgroep daarin is de jeugd, omdat de kermis toch bij uitstek een feest voor de kinderen is. Deze
doelgroep wordt binnenkort op een wel hele ludieke manier betrokken bij de brainstorm.
Proef
Het inschrijven voor een kermis is een activiteit
die lang voor de kermis zelf al zijn beslag moet
krijgen. Om in mei en in september 2013 een
‘goedgevulde’ kermis te hebben, moet de inschrijving daarvoor al in november 2012 worden
aangekondigd. Omdat de gemeente bepaalt
op welke dagen de kermissen plaatsvinden en
omdat de concrete kermisdagen onderwerp zijn
van de brainstormsessie, heeft de gemeente
besloten om bij wijze van proef, in 2013 de
september-kermis niet op zaterdag, maar
op vrijdag al te laten beginnen. In plaats van
woensdag zal die kermis dan op dinsdag zijn
afgelopen.
Brainstorm
Los van de kermisdagen zelf zijn er nog een
heleboel andere aspecten die van invloed zouden
kunnen zijn op de kwaliteit van de kermis. Om
daar inzicht in te krijgen wordt er binnenkort
een brainstormsessie georganiseerd in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De
ideeën en voorstellen die uit dat overleg gaan

komen kunnen dan, afhankelijk van de verdere
uitvoerbaarheid en wenselijkheid ervan, bij
de twee eerstvolgende kermissen (mei en
september) in 2013 worden uitgeprobeerd. Na
een evaluatie daarvan kan datgene dat bijdraagt
aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de
kermis worden behouden.
Kinderfeest
In overleg met de scholen in Horst en Meterik is
een plan bedacht om de jeugd op een ludieke
manier te betrekken bij de brainstorm. Op een
gewone schooldag in november of december 2012
wordt er een kermisattractie naar Horst gehaald.
Een lesbrief op de scholen in de groepen 7 en 8
bereidt de kinderen voor op een bezoek ter
plekke. Te denken valt aan een ritje in de rups
en een korte rondleiding aldaar. Na afloop
wordt hen een paar vragen gesteld over wat zij
van de ‘Hôrster kermis’ vinden. De verzamelde
antwoorden zijn wellicht voor de brainstorm
van de ‘volwassenen’ een aardig vertrekpunt.
Uiteindelijk zou het toch een feest voor iedereen
moeten zijn.

Onlangs startte Mark van Lier een eigen aannemersbedrijf aan de Meerweg 28 in Kronenberg.
Wethouder Driessen feliciteerde de ondernemer en bood hem namens de gemeente Horst aan de
Maas een bloemetje aan.

Werkzaamheden bij bruggen
Pieter Litjensweg
Maandag 29 oktober 2012 zijn de werkzaamheden bij de brug aan de Pieter Litjensweg
in Meterik begonnen. Deze werkzaamheden duren een week. Omdat de brug wordt
afgesloten is deze niet beschikbaar voor het
verkeer. Omwonenden blijven wel bereikbaar.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden.
Meldersloseweg
In het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 november 2012 wordt de asfaltverharding inclusief
de voegovergangen van het noordelijke brugdek
op de Meldersloseweg vervangen.
Het verkeer in de richting Horst vanuit
Melderslo/Lottum wordt met borden tijdelijk
omgeleid over de Witveldweg - Dijkerheideweg-

Venloseweg. De werkzaamheden starten op
zaterdag 3 november om 06.00 uur en zijn naar
verwachting zondag 4 november 24.00 uur
gereed.
Informatie
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen
met de heer Robert Kersten. Hij is bereikbaar
via 077 - 477 97 77. Voor gerichte vragen over
de uitvoering kunt u contact opnemen met de
uitvoerder van Gebr. Van Kessel STP, Günther
Stepprath. Hij is bereikbaar op 06 - 11 00 85 64.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Hartelijk dank voor uw begrip!

“Zieke” monumentale beuk
wordt gekapt
In de achtertuin van Wervelstraat 21 staat
een monumentale Honing boom (Sophora
japonica). Deze boom is aangetast door de
honingzwam. De aantasting is zo agressief
dat de monumentale boom niet meer (veilig)
gehandhaafd kan worden. Om deze reden
wordt is voor deze boom een kapvergunning
aangevraagd.
De boom was al langer “ziek”
De monumentale honingboom heeft al enkele
jaren onze aandacht. Samen met de eigenaar
en OBTA ‘de Linde’ (gespecialiseerd in boomonderzoek) controleerden wij regelmatig de
boom.
Uit recent nader onderzoek bleek helaas dat de
honingzwam zich dusdanig heeft verspreid dat

de boom ernstig is verzwakt. Dit is ook duidelijk
zichtbaar aan de afstervende kroon. Er is niets
meer tegen deze aantasting te doen.
Wat is een reuzenzwam?
De infectie van deze schimmels vindt meestal
plaats door het wortelstelsel. Ook kan de ziekte
via de wonden de boom dringen. Daarna groeit
de schimmel tussen bast- en houtweefsel.
Na enige tijd sterft het cambium (zorgt voor
de groei) af. Later treedt wortel en stamrot op
waardoor de boom onveilig wordt.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met dhr. Francois Hesen. Hij is bereikbaar via
077 - 477 97 77.
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Openbare hoorzitting

Behandeling van
bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 6 november 2012 wordt een vergadering gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis
in Horst (ingang via hoofdingang).

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het besluit inzake verbeuren
van dwangsom, wegens niet tijdig beslissen op WOB-verzoek;
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen het besluit inzake handhaving
aan de Spoorweg 40 te Hegelsom;
Om 19.45 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen het besluit inzake afwijzing
renovatieverzoek c.q. bijdrage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. 077 - 477 97 77.

Instructieavonden voor
verkeersbrigadiers en -regelaars in 2013
In 2013 worden in het gemeentehuis van
Horst instructieavonden gehouden voor zowel
verkeersbrigadiers als verkeersregelaars. De
avonden staan gepland op de volgende data;
10 januari, 7 maart, 6 juni en 12 september.
Om 19.00 uur is de instructie voor de verkeersbrigadiers waarna om 19.30 uur de instructie
volgt voor verkeersregelaars. Vanaf heden kunt
u zich aanmelden voor de eerste instructieavond op 10 januari.
Aanmelden verkeersbrigadiers
Als u een instructie wilt volgen voor verkeersbrigadier dan hoeft u zich niet van tevoren aan
te melden. De instructie begint om 19.00 uur.
Na afloop bent u bevoegd om kinderen rond
scholen te helpen met oversteken.
Aanmelden verkeersregelaars
Als u een instructie wilt volgen voor verkeersregelaar dan moet u zich wel aanmelden. Dat
kan door vóór 15 december een e-mail te sturen
naar gemeente@horstaandemaas.nl

In deze mail moeten de volgende gegevens
opgenomen zijn.
• Voorletters en roepnaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Adres en woonplaats
• Toestemming ja/nee*
* U kunt aangeven of u wel of niet door andere
evenementen gevraagd wilt worden.

Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen.
De instructie voor verkeersregelaars begint om
19.30 uur. U krijgt op de avond zelf uw aanstelling en pasje uitgereikt. U bent dan bevoegd om
verkeerstaken uit voeren t.b.v. evenementen.
Informatie voor verkeersregaars
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.

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

WOONINSPIRATIE LEZING
WILT U ONZE WOONINSPIRATIE LEZING BIJWONEN?
Dat kan! Wij vertellen u alles over trends en ontwikkelingen op het
gebied van wonen! Op zaterdag 3 en zondag 4 november kunt u in
onze winkel gratis lezingen van Petra Voesten van het bedrijf Puur
Verkoopstyling bijwonen zij vertelt u alles over kleurgebruik in uw
interieur. Zaterdag zijn er twee lezingen, namelijk om 11.00 uur en
14.00 uur. Op zondag zijn we open van 12.00 uur tot 17.00 uur, u kunt
om 14.00 uur een lezing bijwonen.
Gratis parkeren voor de deur. Van verf en behang tot vloer- en raamdecoratie, gordijnen en buitenzonwering. Ook
vindt u bij ons horsystemen, rolluiken, kunststof kozijnen, afdaken en kunststof buitenvlonders. En dat alles met het
advies van twee eigentijdse binnenhuisarchitecten zowel op locatie als in de showroom. Kom snel naar de winkel!

Expeditiestraat 4 | 5961 PX Horst | Telefoon (077) 396 17 77
E-mail wijnhoven@colorsathome.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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Speciaal voor groep 8 van de basisschool

Door spelen en leren meer begrip voor
mensen met een beperking
Het bijstellen van vooroordelen over mensen met een lichamelijke beperking of ze volledig wegnemen. Dat is
de belangrijkste missie van de stichting Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen & Leren (Gips S&L). Peter
Coppers uit Hegelsom is het aanspreekpunt in Noord- en Midden-Limburg en in het bijzonder in Horst aan de Maas.

de regio. Ze stellen zich netjes voor en
spelenderwijs vertellen ze hun verhaal
en beantwoorden ze de vragen van
leerlingen.

Zelf grenzen
aangeven
“Ze zijn vrij om te bepalen wat ze
kwijt willen. Ze geven zelf hun grenzen
aan”, zegt Peter. “Je ziet de vrijwilligers en de kinderen opbloeien. Door
de open en vrije houding van beide
partijen, voelt het al snel goed voor
iedereen. Vaak weten kinderen, maar
ook volwassenen niet hoe ze mensen
met een beperking moeten benaderen. Op deze manier laten we zien dat

mensen met een lichamelijke beperking ook gewoon functioneren net als
mensen zonder lichamelijke beperking,
aldus Peter. Voor de vrijwilligers is
het ook leerzaam en heel gezellig.
“Ze zijn vaak heel intelligent en heel
kundig”, zegt Peter. “Wij hebben ook
een jonge vrijwilligster in ons midden,
die werd aangereden toen ze in op de
basisschool zat. Nu is ze 27 en is al elf
jaar enthousiast actief als vrijwilligster
voor de stichting Dat vind ik prachtig.
Enthousiaste mensen met een lichamelijke of visuele beperking vanaf 16 jaar,
dat is wat we zoeken.”, aldus Peter.
Voor meer informatie
kijk op www.gips-sl.nl of mail:
pc.connect@kpnmail.nl

Kiwanisclub Horst aan de Maas

Mosselavond
voor het goede doel
Kiwanisclub Horst aan de Maas organiseert donderdag 15 november
een mosselavond, waarbij de opbrengst gaat naar Helpende handen in
India en de stichting De Noabere in Grubbenvorst.
De hoogste prioriteit van Peter
is om genoeg enthousiaste vrijwilligers met een lichamelijke beperking
te vinden in Horst aan de Maas om
vervolgens de dertig scholen in de
gemeente te bezoeken. Aan de hand
van een voorlichtingsproject probeert
de stichting alle leerlingen van groep
8 een reëel en eerlijker beeld te geven
over gehandicapten.
“We zijn ervan overtuigd dat
de integratie van mensen met een
beperking in de maatschappij op deze
manier beter zal verlopen”, zegt Peter.
“Een groep van een basisschool bestaat
vaak uit ongeveer dertig leerlingen en

die verdelen we in kleinere groepjes
van vijf tot zes leerlingen. Ieder groepje
krijgt een persoon met een beperking
toegewezen, waaraan ze allerlei vragen
kunnen stellen.”

Spellen en opdrachten
Gedurende zo’n sessie van twee
uur leren de leerlingen aan de hand
van spellen en opdrachten hoe ze
bijvoorbeeld braille moeten lezen, hoe
het is om zonder handen te dammen
of hoe ze met een blindenstok een
aantal obstakels kunnen omzeilen.
“We hebben een soort ganzenbordspel
dat de jongeren door het spel en de

vragen leidt. Hiermee brengen wij de
leerlingen de theoretische kennis over
verschillende handicaps bij”, aldus
Peter. De week nadat het praktische
gedeelte op de school heeft plaatsgevonden, gaat het team weer terug om
allerlei vragen die bij de jongeren zijn
ontstaan te beantwoorden.

Door de open en vrije
houding
De vrijwilligers worden indien
nodig met een speciaal busje opgehaald en gaan in een groep van vier tot
zes personen naar een basisschool in

OPENING

De avond vindt vanaf 19.00 uur
plaats in restaurant Het Maaspaviljoen
in Broekhuizen. De avond wordt
opgeluisterd door violiste Mariska
Rijk en pianiste Lucie Broeksteeg. Een
gedeelte van de opbrengst gaat naar
Helpende handen. Samen met onder
andere het Dendron College wordt
geld ingezameld voor een schoolbus
en zestien nieuwe lokalen
(zie www.helpendehandenindia.nl)
in Chenai. Zo krijgen kinderen uit
de sloppenwijk een betere kans
in het leven. Het andere gedeelte

De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

gaat naar stichting De Noabere
in Grubbenvorst. Deze stichting
beheert een boerderij aan de
Sevenumseweg in Grubbenvorst.
Op deze boerderij wordt kinderen met
een verstandelijke handicap en/of
meervoudige beperking een zinvolle
dagbesteding gegeven. Familie Van
de Logt, die de boerderij beheert,
wil in de toekomst graag samen met
de kinderen eigen groenten en fruit
gaan verbouwen.
Opgeven voor deze avond kan bij
Wilmi Thijssen, johnwilmi@planet.nl

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

Nieuwe winkel!

Het moment is daar! Na maanden van voorbereidingen
en verbouwing gaan op vrijdag 2 november de
deuren open van onze nieuwe winkel in Horst!
Van vrijdag 2 t/m zaterdag 10 november maak
je kans op een gratis fiets t.w.v. € 750,00! Tevens
zijn er dit weekend ook nog vele andere mooie
aanbiedingen en acties!
In onze winkels hebben wij een ruime sortering
fietsen, accessoires en trendy regenkleding. Voor
vakkundig fietsonderhoud bent u bij ons zeker ook
aan het juiste adres!

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00
Babykleding - Meubelen Witgoed - Kleding - Schoenen Huishoudelijke artikelen - Boeken
en Lp’s - Electronica - Glaswerk Speelgoed - Porselein
Venloseweg 11 - 5975 PS - Sevenum
Tel. 077- 851 23 53

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

Wist u dat… u bij ons ook kunt lunchen en dineren
Gezellig tafelen vanaf 10 personen
Openingstijden winkels
di t/m do 9.00 - 18.00 uur, vr. 9.00-20.00 uur, za. 9.00 - 16.00 uur
(Sevenum geen koopavond en elke middag gesloten tussen 12.00-13.00 uur)

Winkel Sevenum: Peperstraat 54
5975 BW Sevenum
Winkel Horst:
Kloosterstraat 12 5961 GE Horst

cafÉ

tel. (077) 467 82 17 | www.theolommen.nl

Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
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Sparta´18 verslaat Baarlo

Vers
van het
gs
Limbur
land

Door: Bobby Minten
Dankzij een verdiende zege op concurrent v.v. Baarlo is Sparta´18 gestegen naar de tweede plaats op de ranglijst.

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

ONGEDIERTEBESTRIJDING

Bestrijding
van muizen
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Sparta begon gretig tegen de
technisch begaafde gasten. In de
beginfase was het vooral Erik Minten
die dreigend was vanaf rechts. Na
ruim een kwartier nam Sparta de
leiding via Jan Mertens. Erik Minten
zette voor op Ruud van der Sterren en
toen de bal voor de voeten van Jan
Mertens kwam was het raak. Baarlo
ging hierna iets vroeger druk zetten
waardoor vaker de lange bal gehanteerd moest worden. Baarlo kreeg

wat mogelijkheden, maar scoorde
voor rust niet. Jan Mertens schoot in
kansrijke positie helaas over waardoor
het bij rust 1-0 stond.
Vlak na rust was Baarlo de gevaarlijkste ploeg, maar met enkele fraaie
reddingen voorkwam Rob Raedts de
gelijkmaker. Erik Minten miste ook
nog een grote kopkans voor Sparta.
Na een uur spelen zorgde Erik Minten
vanaf 11 meter voor de 2-0. Net nadat
Sparta wel een penalty kreeg werd

een soortgelijke overtreding op een
Baarlo-speler niet bestraft met een
strafschop. Bij Baarlo nam de frustratie
toe en kon een middenvelder met
een tweede gele kaart inrukken. Pim
Nellen besliste het duel na zeventig
minuten 3-0. Dat enkel Stef van den
Brandt na een fraaie solo nog tot
scoren kwam was te wijten aan nonchalance. Dit mocht de pret echter niet
drukken, want de drie punten waren
binnen. (Foto: Sjaak Verstegen)

Zestiende editie Open
Grubbenvorst dartstoernooi

Culinair genieten van
streekproducten!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Varkenshaas op stok
Kipschnitzel

100 gram € 1,95

Rund stooflapjes

100 gram € 1,85

4 stuks

€ 5,00

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

DC Stammi Darts & Events organiseert op zondag 4 november voor de zestiende keer het Open Grubbenvorst
dartstoernooi met VDO-ranking. Het toernooi vindt plaats in café ´t Stammineke in Grubbenvorst.
Op deze zestiende editie zijn
er ranking punten te verdienen
voor alle VDO-leden. Maar ook
niet VDO-leden kunnen aan dit
toernooi deelnemen. Iedereen
vanaf 16 jaar kan zich om 10.00 uur

komen inschrijven voor het single- of
koppeltoernooi in café ’t Stammineke.
Het koppeltoernooi start om 11.00
uur en de singles beginnen om
klokslag 13.00 uur. Voor de winnaar
van het singeltoernooi ligt 116 euro

klaar en het beste koppel mag
60 euro verdelen. Bij voldoende
aanmelding is er een apart dames
single toernooi. Het tijdstip van de
finale is afhankelijk van het aantal
deelnemers.

Hovoc DS 1 wint thuis van
Achilles DS 1
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De dames van het eerste team van volleybalvereniging Hovoc hebben afgelopen zaterdag tegen Achilles hun
eerste overwinning van het seizoen in de derde divisie binnen geslagen.
De toeschouwers in de Dendron
sporthal in Horst zagen een wedstrijd
met een sterk wisselend beeld aan zich
voorbij trekken. Uiteindelijk versloeg
Horst de dames uit Beugen nipt met 3-2.
Het Noord-Brabantse team voerde
in de eerste twee sets duidelijk de
boventoon, terwijl Hovoc beneden kunnen speelde (24-26 en 19-25). Daarna
werden die rollen plotsklaps omgedraaid en toonde Hovoc DS 1 ondanks
het blessureleed haar klasse. De stand
werd gelijk getrokken (25-17 en 25-17),
dus een vijfde set zou de winnaar gaan
bepalen. Dat werden de Horster dames,

die met 15-13 en dus met 3-2 voor
thuispubliek hun eerste wedstrijd wonnen. Het eerste herenteam van Hovoc
was eerder op de dag weinig succesvol
geweest tegen het Zuid-Limburgse
Kerkrade. Daar trof het in Furos HS 1
een promotieklasseteam dat gedegen
speelde en zonder echt spectaculair te
zijn, maar met een lage foutenlast toch
een te grote horde bleek te zijn om
te nemen. De eerste twee sets waren
beide teams nog aan elkaar gewaagd,
hetgeen via 25-17 en 21-25 in een
gelijke tussenstand in sets resulteerde.
Hoewel Hovoc HS 1 daarna haar

inzet bleef tonen, won Kerkrade de
derde (25-18) en vierde (25-17) set
onbedreigd en keerden de Horster heren
met één puntje huiswaarts.
Hovoc-coach Bob Soberjé, die
nog in geen van de vier gespeelde
wedstrijden over een fitte selectie heeft
kunnen beschikken, liet weten: “Dit
was gewoon niet goed genoeg. Na de
eerste twee sets, waarin we wel nog
sterk speelden, zakte het in. We kregen
enkele series van punten tegen en
hebben het daar laten liggen. We zijn
echter een groeiend team en daar wordt
hard aan gewerkt.”

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

KRUIMELVLAAI 2 EURO KORTING
BEKROOND met OORKONDE

SPECULAASWAFEL 4 + 1 GRATIS
OOK OP ONZE VERSPUNTEN:
bij INTERCHALET / INTRATUIN VENRAY/
TUINCENTER PEETERS ARCEN/
KLOOSTER EMMAUS TEGELEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

Alles is nog extra afgeprijsd!
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Galerie Lireva

Op 3, 4, 10, 17, 18, 24, en 25 november van 11 tot 17 uur
houden we een definitieve uitverkoop van alle resterende beelden
in brons en keramiek, vazen, schalen, consoles, en kasten.
Verder willen wij nog iedereen bedanken die onze Galerie en beeldentuinen in de
afgelopen 14 jaren bezocht hebben. Het is een mooie tijd geweest!
rijsd!
Lies van Aarle-Kurvers
afgep

Kleefsedijk 26 Sevenum www.lireva.nl
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Spreekuren en activiteiten
Naast het bieden van persoonlijk zorgadvies, hulp bij het
regelen van uw zorg (ook PGB) en houden van spreekuren,
organiseert Zorgadvies en Regelhulp bijeenkomsten voor
mantelzorgers, ex-mantelzorgers en zorgvragers.

M.i.v. 1 november 2012 zijn onze
spreekuren en open inloopuren gewijzigd:
Kantoor Lottum: Elke maandag en vrijdag van 09.00-10.30 uur en elke
dinsdag van 18.00-19.30 uur
Horst:
Elke dinsdag van 09.00-11.00 uur OJC-Niks
Doolgaardstraat 34, 5961 TS Horst.
Telefoon 077-3983120 of 06-12217828
Sevenum:
Elke 3e zaterdag van de maand 10.00-12.00 uur
Bibliotheek, Mgr. Evertsstraat 3, 5975 BH Sevenum
Telefoon 06-12217828
Tienray:
Elke 1e donderdag van de maand 09.00-10.30 uur
Dienstencentrum De Zonnehof, Zonnehof 45,
5865 BL Tienray. Telefoon 0478- 692907/ 06-12217828
Alle locaties zijn toegankelijk voor rollator, rolstoel en
scootmobiel. Een kopje koffie of thee staat voor u klaar.

Activiteiten oktober t/m december 2012
14 november Bijeenkomst voor ex-mantelzorgers
21 november en 19 december Mantelzorgers

’Deze prestaties beloven
veel voor de toekomst’
Door: Bram Becks
Nog nooit was het NK zwemmen voor de jeugd en senioren zo vroeg in het seizoen. Ondanks deze verschuiving in de planning, hebben de zwemmers van HZPC uit Horst goed gepresteerd.
”Deze prestaties beloven veel
voor de rest van het seizoen”, aldus
de nummer 4 all-in op de 400 wisselslag Judith van Meijel.
NK debutante Rinske Becks op de
estafettes had uitstekende prestaties
neergezet als startzwemster. Met
een dik persoonlijk record op de 100
en 200 vrije slag. Manon Koster was
de limietenkoningin van de ploeg.
Ze stond maar liefst acht keer op de
startblokken. Op de 200 wisselslag

toonde ze allrounders capaciteiten en
zwom ze een tijd van 2.33.23. Een
mooi persoonlijk record. Teamgenote
Michelle Verouden verbeterde haar
tijd met anderhalve seconde, 2.21.85
op dezelfde afstand. Hiermee kwalificeerde ze zich voor de B-finale. Ze werd
tweede in haar serie en tiende overall.
In de A-finale van de 200 wisselslag
zwom Judith van Meijel naar een zesde
plaats. Sprintster Serafina Vlijt stond
twee maal aan start dit NK. Op de 50

vrije slag en de 50 vlinderslag. Op de
vlinderslag zwom ze een persoonlijk
record van 30.58. Sam Derks zwom
afgelopen vrijdag een super tijd van
25.82 op de 50 vrije slag. De estafette
dames Rinske Becks, Manon Koster,
Michelle Verouden en Judith van
Meijel zwommen naar een negende
plaats op de 4x200 vrije slag,
twaalfde plaats op de 4x100 wisselslag en naar wederom een negende
plaats op de 4x100 vrije slag.

Kees Peters en BAS Offroad succesvol

Champion 4x4 Off Road
Challenge 2012
Door: Bas van Driel
Kees Peters heeft met zijn Jeep TJ op zondag 28 oktober het individueel klassement gewonnen van de Champion
4x4 Off Road Challenge 2012 aan de Dorperdijk in Sevenum. Team BAS Offroad won met hun twee Land Rover
Defenders het teamklassement.

Alle bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur bij Zorgadvies en Regelhulp Lottum

12 december Tapas-hapjes maken in kerstsfeer
bij de Kookkelder in Meerlo. Kosten 15 euro.

Dag van de Mantelzorg 2012
7 november
9 november

Open inloop van 10.00- 20.00 uur bij Zorgadvies en Regel
hulp, Zandterweg 48, 5973 RC Lottum. Voor elke mantelzorger
(en zorgvrager) staat de koffie en een attentie klaar.
Koffie met vlaai staat voor de mantelzorgers klaar bij de
Thuiszorgwinkel van het Groene Kruis Horst (De Hoge Horst 1)

avonduren en
Wij zijn u ook ingrde
van dienst
g
aa
ag
op zaterd

Kijk voor meer informatie onze website: www.zorgadviesenregelhulp.nl
of neem contact met ons op telefoon 077-463 23 84 / 06-12 21 78 28
e-mail: ria@zorgadviesenregelhulp.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Rolluikband vervangen

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

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Uw dak herfst- en winterklaar?
Het weer
vraagt
om dakonderhoud
0478 - 53 17 95

www.jacobsdak.nl

Aan de wedstrijden deden 25
off roadvoertuigen mee tijdens deze
laatste off road challenge in 2012. Na
vijf wedstrijden was het dringen aan
de kop van beide klassementen. De
organisatie had zes zeer spectaculaire
proeven uitgezet.
Honderd mensen, bestaande
uit piloten, copiloten en monteurs
verzamelden zich op het omgebouwde
maïsveld in Sevenum, waar om 10.00
uur het startschot klonk. Ieder team en
individuele deelnemer kreeg maximaal
dertig minuten de tijd om een proef
te doen. De proeven waren zwaar. Zo
zwaar zelfs dat diverse deelnemers in
tijdsnood kwamen. Hierdoor kregen ze
strafpunten. Ook als het voertuig het
lint of de paal raakte, kreeg het team
of de individuele rijder strafpunten.
Het uitgebreide reglement zorgde
voor duidelijkheid bij de rijders, want
de scheidsrechters waren streng. Om
14.00 uur bleek er belangstelling van
buitenaf voor de verschillende proeven
van de voertuigen. Wandelaars en

fietsers namen een kijkje en keken
hun ogen uit t. Dit soort evenementen
worden namelijk niet speciaal georganiseerd voor de bezoekers maar voor
de deelnemers.

Gedurende de proeven kon een
aantal voertuigen niet meer zelfstandig
verder en moesten worden afgesleept.
Het was een geslaagd evenement en
voor herhaling vatbaar.
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Melderslo onderuit tegen
SVEB
Door: Ine Blenckers
RKVV Melderslo won vorige week nog van grote broer Wittenhorst en ging deze week met 3-0 onderuit tegen
SVEB. Zo kan het gaan in het voetbal.

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

BO U W
RENOV
ATIE
ON DE R
HOU D

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@ bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

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

Davy Seuren aan de bal (Foto: Thijs Janssen)
Hebben de mannen van
Gé Ummenthun de overwinning tegen
eersteklasser Wittenhorst te uitbundig
gevierd of was SVEB een maatje te
groot? Op papier zouden beide ploegen
aan elkaar gewaagd moeten zijn, maar
het was deze zondag SVEB dat met een
verdiende overwinning de gasten met
lege handen naar huis stuurde. Met
zesde punten uit acht wedstrijden staat
Melderslo op een elfde plaats.

Sterk begin
Melderslo begon sterk aan de
wedstrijd en al na acht minuten
kreeg Caspar de Swart de eerste kans.
Deze werd echter goed geblokt door
de verdediging van SVEB. Hierna
nam SVEB het initiatief dat al snel
resulteerde in enkele goede kansen.

In de 20e minuut was het raak en
werd er vanuit een corner gescoord
1-0. Twee minuten later was het
alweer SVEB dat net overschoot.
Melderslo moest alles op alles
zetten om de thuisploeg te stoppen.
Zo maakte Bart Theeuwen een
lichte overtreding op een aanvaller
van SVEB. De scheidsrechter zag
hier een penalty in en die werd
prima benut 2-0. Die moet achteraf
gedacht hebben dat die penalty
erg gemakkelijk gegeven was en
besloot enkele minuten later dat ook
Melderslo het vanaf de 16 mocht
proberen, na een lichte duw tegen
Arno Poels. Jeroen Kallen miste echter
deze aansluitingstreffer en zo ging
Melderslo de rust in met een 2-0
achterstand. Na rust probeerde trainer

Op uw verjaardag all-in arrangement

Ummenthun met enkele wissels het
tij te keren, maar ook nu bleef SVEB
de bovenliggende partij en creëerde
de meeste kansen. Ondanks dat er fel
gestreden werd waren er minimale
kansen voor de gasten. Zelfs tegen
tien man, nadat een speler van SVEB
met twee keer geel het veld kon
verlaten, kon Melderslo niet echt
gevaarlijk worden.

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

Sportieve wedstrijd

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

Om toch nog wat te forceren werd
er achterin één op één gespeeld en
hier profiteerde SVEB in de 77e minuut
van. Een prachtige voorzet werd
knap ingeschoten, 3-0. Jammer dat
deze, verder sportieve wedstrijd nog
verschillende gele kaarten opleverde
voor zowel SVEB als voor Melderslo.

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

Wittenhorst wint in Beek
Door: Piet Nabben
RKsv Wittenhorst speelde zondag een uitwedstrijd tegen het Beekse Caesar/VOS. De zwakke partij in de
beker kon hier weggespoeld worden. En dit gebeurde dan ook volop. Caesar kon Wittenhorst geen pijn doen en
dus gingen er drie punten naar de Horster club.
Vanaf het eerste fluitsignaal was
het duidelijk dat de thuisclub voorin
geen stootkracht bezat. De ploeg
is na acht wedstrijden dan ook niet
voor niks lantaarndrager.
In de zestiende minuut zette Tim
Hattu met een leep balletje Thom
Derks voor de doelman. Thom stiftte
de bal over doelman Gijs Bessems in
het doel, 0-1. Caesar was schijnbaar
nog niet wakker want twee minuten
later plofte nummer twee in het
doel. Kevin van Asten nam vanaf
zo’n dertig meter vanaf de zijlijn
een vrije trap. Er werd door iedereen gesprongen, maar er werd niks
geraakt. De bal plofte tot ontred-

dering van al wat Caesar was in het
doel, 0-2.
Even liet Wittenhorst hierna de
teugels wat vieren, zodat Caesar
enkele corners mocht nemen, maar
dit leverde in feite weinig gevaar op.
De grootste kans kreeg voor de pauze
nog Thom Derks. Hij ontving de bal na
een keurige pass van Daan Hendriks.
De doelman was deze keer attent en
maakte de inzet onschadelijk.
Wittenhorst speelde na de pauze
het spelletje wat vlotter en zocht
makkelijker de openingen. Zo kon in de
53e minuut Bart Rubie profiteren toen
hij de bal keurig in de voeten kreeg
gespeeld door Tim Hattu, 0-3.

Het was nu duidelijk dat de strijd
was gestreden. Opvallende momenten waren er zeker voor Gijs Hagens.
Pas ingevallen kreeg hij een bal aangespeeld, welke hij van dichtbij snoeihard tegen de paal schoot. De tweede
maal dat hij in de picture kwam
was nadat hij onnodig de rode kaart
ontving van scheidsrechter Verbakel.
De leidsman uit Erp zag dat Gijs zijn
opponent wegduwde nadat hij ten val
werd gebracht. De einduitslag kwam
vlak voor tijd op het bord door Roy
Tulmans. Uit een zwak moment van
de achterhoede van Caesar ontving
hij de bal en schoot deze in het lege
doel, 0-4.

tel 0478 - 52 10 70

www.julicher-meijer.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Kassatoppertje

Hamburgersnack
met frisdrank 33cl
2.10

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

1.00
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DECULTUURRECENSENT

Waar kom je vandaan?
“Ik woon in Haarlem maar ik ben
geboren in Helmond. Ik heb ook in
Utrecht gewoond. En ik heb zelfs in
Maastricht gewoond. Dus ik versta ook
nog Limburgs.”
Heb je een vrouw/vriendin, kinderen
of huisdieren?
“Ik heb een vrouw en die heet Katja.
En haar beroep is onderwijzeres. Ik heb
ook nog een dochter en die heet Sofie.
En ik heb ook nog een huisdier en die
De voorstelling volgens Anne van Osch (11) en Iza Rambags (11): we vonden het een leuke show! Het is leuk om heet Karel en dat is een grasparkiet.”
er met de familie naartoe te gaan!
Wat wilde je vroeger worden?
“Ik wilde precies worden wat ik nu ben.
Want toen ik op school zat kwamen
er wel eens mensen langs die cabaret
deden en toen dacht ik: dit wil ik ook
worden!”

wel bij de Rolling Stones gestaan. Dat
was dan wel weer cool!”
Wat was je grootste blunder ooit?
“Dat was eigenlijk net onder de voorstelling, want een meisje heette Margo
maar leek erg op een jongen. toen
zei ik: “ik heb nog nooit van Margo
gehoord voor een jongen. Maar later
bleek dat het een meisje was. Dat was
een erg grote blunder.”
Hoe ben je doorgebroken?
“Nou eerlijk is eerlijk ik ben nooit doorgebroken. En eerlijk gezegd wil ik het
ook niet, want ik hoor wat beroemde
mensen meemaken en dan worden ze
bijvoorbeeld door stalkers lastig gevallen. En dat wil ik ook weer niet.”
Hoe oud was je toen je met dit
beroep begon?
“Ik was 21 toen ik mijn eerste baantje
kreeg.”

Zelf grappen
verzinnen

Iedere dag is weer
anders

Wat vind je het leukste aan cabaret?
“Het leukste aan cabaret is dat je de
grappen zelf mag verzinnen en dat de
kinderen erin meegaan.”
Wat zijn je hoogtepunten in je
carrière, zijn die al gebeurd of
moeten die nog komen?
“Een van de hoogtepunten was een
teleurstelling. Ik zat in het voorprogramma van de Rolling Stones in de
kuip in Rotterdam. Maar vlak voordat
we opgingen bleek dat de kostuums
in de file zaten. Dus ging de show niet
door. Dat was wel jammer maar ik heb

Wat vind je zo leuk aan dit beroep?
“Omdat het zo vrij is ik hoef niet om
9.00 uur op een kantoor te zijn. Iedere
dag is weer anders.”
Wat was de grappigste grap die je
ooit hebt gemaakt?
“Dat je aan de ouders vraagt: zing
eens dit liedje af van de reclame. En
dat geen een ouder het weet maar de
kinderen weten het wel.”

Pieter Tiddens
FamiliePretCabaret (6+)

Dat wil ik ook

De volgende voorstelling van
Kukeleku is Javier Guzman –
Oorverdovend, zondag 4 november.

Specialist in tuinplanten

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Tevens een uitgebreid assortiment
aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

‘Voor particulier
en bedrijf’

gratis tuinontwerp • ad

vies • graszoden

4 potchrysanten
in 19 cm pot voor

€ 10.00
vele soorten

laan-lei-sier
fruitbomen
heesters coniferen
lage prijzen

vele kleuren
viooltjes

beukenhaag
planten € 0.69
haagbeuken € 0.69
dak leibomen
10-12 220 cm stam

van € 119.00 voor

€ 59.00

fruitbomen
2,5 meter hoog
€ 9.95
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.0
0 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

“Vertrouwd bouwenaliteit”
aan kw
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

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

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

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl
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15 VRAGEN aan Gido Vermeer

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

Gido Vermeer
14 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik als kind een rondje met mijn
driewieler reed samen met mijn hele
jonge konijn. Ik had ’m in een tas aan
mijn stuur hangen. Ik weet nog dat ik
die tas van mijn oma had gekregen.
Laatst heb ik het nog op video gezien.
Wat is de grootste leugen dat je
ooit verteld hebt?
Ik heb volgens mij nog nooit echt
grote leugens verteld. Wel kleintjes, ik
denk iedereen wel. Bijvoorbeeld dat
ik wel eens meer koekjes of snoepjes
pakte dan dat eigenlijk mocht.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat ik ervoor kan zorgen wanneer het
regent en wanneer niet. Dan zou ik
het laten stoppen als ik naar school
ga en het laten regenen als ik naar
bed ga. Daar kan ik namelijk goed
van slapen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een grote vijver met dure koikarpers.
En als ik 18 jaar ben een paar dikke
auto’s. Als ik dan een keer geld nodig
heb, dan verkoop ik gewoon een
karper of een auto.
Waarop ben je het meest trots?
Zonder twijfel mijn familie en vrienden. Zij zorgen ervoor dat ik gelukkig
ben.

zaterdag

10 NOV

open va. 22.00 uur

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik let nooit op de tekst, dus dat weet
ik echt niet. Ik vind verschillende
liedjes gewoon leuk, meestal luister
ik naar de radio, naar 3fm of zo.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Waarschijnlijk voor het eerst begrijpen waarom ze altijd zo lang voor de
spiegel staan.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik denk Pokémon kaartjes op de
basisschool. Dan deden we Handje
Klap of Chappen. Bij Handje Klap
nam je allebei een kaart in je hand,
vervolgens gaf je elkaar een high-five
en degene waarvan het kaartje met
het plaatje naar boven terecht kwam

won. Chappen was eigenlijk hetzelfde
als knikkeren, maar dan met kaarten
op een tegel. Ik had er best wel veel,
alleen de echt hele goede had ik
niet.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Duitsland, omdat de auto’s daar veel
goedkoper zijn en je daar de hele dag
schnitzels kunt eten, mit pommes und
mayo.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Ik denk toen ik een paar jaar geleden
voor het eerst in de achtbaan ging.
Eerst durfde ik niet, maar daarna vond
ik het helemaal geweldig.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst, omdat de pizza’s daar
het lekkerst zijn en ze het ook nog
komen brengen. Daar bestel ik dan
een lekkere pizza salami.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Hoogtevrees. Daarom durfde ik eerst
ook nooit de achtbaan in. Maar
volgens mij heb ik er minder last van
dan dat ik zelf denk. Toen ik een paar
jaar geleden in de luchtballon ging,
was ik in het begin erg bang, maar
toen ik eenmaal in de lucht was had
ik nergens last meer van.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Ochtends lekker uitslapen, dat
sowieso, ’s middags zwemmen in het
zwembad in onze tuin en ’s avonds
samen met vrienden bij een kampvuurtje zitten.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik weet zeker dat ik geen tatoeage
laat zetten. Als je er eenmaal een
hebt, dan kun je er niet meer vanaf
en krijg je er misschien wel spijt van.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Hoe mijn toekomst eruit ziet. Of ik
later een goede baan krijg, een groot
huis en misschien een dikke auto. Ik
hoop natuurlijk dat ik gezond blijf en
in een vrijstaand huis woon met een
dikke Porsche voor de deur.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

DJ ROY
ENTREE €5
geen v.v.k.

18+

Markt 26, Sevenum
tel.: 077- 467 09 01

www.proteion.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Mies
Column
Ontgroening
Afgelopen weekend vierde
ik mijn 21e verjaardag, een
hele mijlpaal. Een leeftijd
waarop je echt volwassen
wordt, tenminste dat zeggen
ze. Officieel volwassen, dat is
nogal wat. Het klinkt
ontzettend oud. Een nieuwe
levensfase stapte ik in en aan
een ontgroening ontkwam ik
dus niet.
Hoewel vele verjaardagskaarten de boodschap brachten
eindelijk volwassen en verstandig
te zijn, werd ik toch nog even
herinnerd aan mijn jaren als
puber en jongvolwassene. De top
21 van mijn meest gênante
momenten, grootste blunders en
beschamende puber-trekjes
kwamen, in de volle aandacht,
nog eens één voor één voorbij.
Een beeld van een kapsel
waarin mijn haar, op een leeftijd
van zo’n 12 jaar, geknipt was kan
denk ik wel gevormd worden met
behulp van de omschrijving:
vliegtuig-kapsel. Ja, bedankt. Nou
ja god, ik weet ook wel dat het
zo is, maar om daar nou zo
publiekelijk aan herinnerd te
worden. Of die ene valpartij, dat
ik verderop gras lag te happen in
de berm terwijl mijn fiets zich
nog keurig op het fietspad
bevond, waar hij, maar eigenlijk
ook ik, gewoon hoorde te zijn.
Nou ja, met die fiets heb ik de
afgelopen jaren nog wel meer
rare dingen meegemaakt. Die
keer dat mijn fiets niet alleen
gejat, maar ook in brand was
gestoken, kwam ook even voorbij
fietsen. Met enige hulp heb ik ’m
nog wel teruggevonden, een
aparte ervaring was dat: een fiets
die in vuur en vlam met je staat,
maak je niet vaak mee, toch?
Niets werd me door mijn
vriendinnetjes bespaard, dat is
duidelijk, een echte ontgroening:
ik moest eraan geloven.
Door het opentrekken van dit
blik met herinneringen aan mijn
jeugdjaren stapte ik, geheel
ontgroend, mijn verstandige
leven in. Nu beken ik eerlijk
eraan te twijfelen of er over de
volgende 21 jaar niet weer zo’n
zelfde soort blik opengetrokken
kan worden: gênante momenten,
grootste blunders en
beschamende trekjes. Ik mag dan
wel officieel volwassen zijn, maar
is dat dan ook meteen officieel
verstandig? Ik denk het niet!
Mies
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Concert SaraLee Vos
bij Cambrinus

Dansgarde Sevenum
presenteert zich

Jazz-zangeres SaraLee Vos staat zondag 4 november met haar band op
het podium van Cambrinus in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.

De dansgarde van Sevenum heeft afgelopen zondag voor de tweede maal een showcase gehouden. Negentig
dansers in de leeftijd van 6 tot 20 jaar hebben hun dans gepresenteerd aan in totaal driehonderd bezoekers.

Als dochter van een jazzsaxofonist
kreeg SaraLee Vos de muziek van
Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald en Billie
Holiday met de paplepel ingegoten.
SaraLee studeerde aan het
conservatorium in Rotterdam bij
Fay Claassen. Ondertussen deed zij
een schat aan praktijkervaring op
als solozangeres in Pasta e Basta,
waar zij werkte met pianisten als Leo

Bouwmeester en Martin Denev en
met haar eigen band.
Zowel haar authentieke sound als
haar timing en improvisaties zijn haar
kracht.
SaraLee Vos wordt begeleidt door
Stormvogel (piano), Phaedra Kwant
(bas) en Gijs Dijkhuizen (drums).
Voor reservering en informatie:
www.cambrinsconcerten.nl

Jonge Helden in ’t Dörp

Minifestival in
Broekhuizenvorst
In zaal ´t Dörp in Broekhuizenvorst vindt op zaterdag 3 november het
Jonge Helden Minifestival plaats. Drie regionale, jonge bands betreden
vanaf 20.30 uur het podium.
Optredens zijn er van Otherwise,
een band die de meer bekende
en betere rockklassiekers speelt.
De Afterparties brengen in tegenstelling wat hun naam doet vermoe-

den een flinke portie voorpret met
hun energieke power rock ´n roll.
Eigenzinnige nieuwe klanken zijn
afkomstig van de opkomende band
The Anaesthetics.

Het thema van de showcase
was dit jaar film en musical. Er werd
gedanst op muziek uit onder meer
Mary Poppins, The Lion King en Titanic.

De break boys hadden een stoere dans
met het thema Transformers. De allerkleinste danseresjes (nieuwe groep)
hebben zich ook voorgesteld aan

het publiek. De showcase startte en
eindigde met een gezamenlijke dans.
De dansers maken zich nu op voor het
komende carnavalsseizoen.

10 jaar in Horst
Dat vieren we met 4 weken lang
SPETTERENDE aanbiedingen

1 tot en met 10 november

10 heerlijke zachte puntjes
met 6 van de lekkerste
rozijnenbollen

12 tot en met 17 november

1 appelstukjes vlaai met
heerlijke Limburgse appeltjes
en 6 tarwe broodjes

€ 5,voor

€ 10,voor

26 november
mber
tot en met 1 dece

1 pak middel
speculaas en
1 amandelstaaf

€ 5,-

samen voor

19 tot en met 24 november

1 heerlijke ontbijtkoek
met Honing uit Horst aan
de Maas en 1 speculaascake

De lekkerste bakker in de buurt

€ 5,voor

K E R K ST R A AT 4 A • 5 9 6 1 G D H O R ST • T 0 7 7 - 4 6 4 2 9 7 0 • F 0 7 7 - 4 6 7 2 0 9 4
HORST@BAKKERIJBROEKMANS.NL • BAKKERIJBROEKMANS.NL
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Drumbandkampioen
in Horst
Niek Faasen, lid van Drumband Jong Nederland Horst, mag zich sinds
zaterdag 27 oktober Nederlands Kampioen noemen. In Berlicum
(Brabant) behaalde hij maar liefst 87 punten, waarmee de titel in de
wacht werd gesleept. Niek kwam uit in de vijfde divisie, sectie Drumset.
Niek is al zeven jaar lid van
de drumband. In 2005 startte hij
de opleiding en na het behalen
van de eerste oorkondes, zocht hij
meer uitdaging in de opleiding tot
de landelijk erkende diploma’s.
Al snel werd duidelijk dat Niek zich
achter het drumstel thuis voelde.
Naast de opleiding tot solist is Niek
al een hele tijd van vaste waarde

in het korps, waar hij diverse
slagwerkinstrumenten bespeelt.
Met de prestatie van Niek
Faasen levert Drumband Jong
Nederland Horst een tweede
Nederlands Kampioen af in haar
inmiddels 55-jarig bestaan.
Op zondag 18 november is er
vanaf 15.00 uur een receptie in
The Shuffle in Horst.

Muziekvereniging Eendracht

Ochtendconcert
Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo geeft op zondag 4 november een ochtendconcert. Dit concert begint om 11.00 uur en vindt plaats
in MFC de Zwingel.
De drumband en de fanfare
nemen het publiek mee op een
muzikale reis door hun repertoire.
Er is blaasmuziek maar ook ritmisch
en melodieus slagwerk.
De fanfare en de drumband
hebben gekozen voor populaire

stukken uit de musical-, film- en
popmuziek. Aan het einde van het
concert vindt de trekking van de
loterij van de muziekverenging
plaats. Het concert duurt tot
13.00 uur. De zaal is open vanaf
10.30 uur.

In het zweet voor Pink Ribbon
Borstkanker, een ziekte die jaarlijks bij ongeveer 15.000 mensen wordt vastgesteld. Niet alleen bij
vrouwen maar ook mannen. In de maand oktober wordt traditioneel stilgestaan bij deze vorm van
kanker. Trees Driessen uit Kronenberg organiseerde op 28 oktober een zevental workshops voor het
goede doel, Pink Ribbon. Deelnemers konden kiezen uit yoga, aerobics, spinning, zumba, gym, nordic
walking en wandelen. Met een eigen bijdrage werd er geld voor Pink Ribbon opgehaald. Kijk voor
meer foto´s op www.hallohorstaandemaas.nl

Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.

Jeugdcarnaval
D´n Dreumel 5x11
Jeugdcarnaval D´n Dreumel viert op zaterdag 10 november haar 5x11jarig jubileum in de Mèrthal in Horst. Om 19.11 uur is er een receptie
gevolgd door een feestavond. Optredens zijn er onder meer van Da Ma Zoë,
De Toddezèk en W-Dreej.

‘Voordelig en
gemakkelijk.
Ga nu snel naar de
Reggefiber winkel!’

Het begon voor Jeugdcarnaval
D’n Dreumel allemaal in 1959 in het
Patronaat, in die tijd dé uitgaansgelegenheid voor de Horster jeugd, waar
Jan Verheijen als eerste jeugdprins
werd geïnstalleerd. Aan ‘georganiseerde’ carnaval werd nog maar
weinig tot geen aandacht besteed.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel was
nog niet geboren en dat maakt de
jeugdcarnaval ouder dan haar ‘grote
broer’.
Jeugdcarnaval werd georganiseerd door verenigingen als Jong
Nederland, Wittenhorst en Gidsen. De
Jeugdcarnaval maakte in de beginjaren

van diverse accommodaties gebruik.
Sinds enkele decennia is
Jeugdcarnaval D’n Dreumel een
zelfstandige club die jaarlijks terugkerende carnavalsactiviteiten voor de
jeugd uit Horst organiseert. Speciaal
voor de gelegenheid van dit jubileum
heeft Jeugdcarnaval D’n Dreumel op
haar website (www.dendreumel.nl)
een online tijdlijn gelanceerd waarin
in vogelvlucht een overzicht van de
historie van de Horster jeugdcarnaval
wordt gegeven. Op de feestavond
brengt Jeugdcarnaval D’n Dreumel
haar nieuwe lijflied voor het eerst ten
gehore brengen.

4250
1e jaar*

pakket

Klaar 50

Internet 50/50 | TV | Bellen

www.lijbrandt.nl

/mnd
Reggefiber Glasvezelwinkel
Kerkstraat 5
5961 GC Horst

088 555 25 40

*Na 1 jaar € 4600 per maand

Het uitkomen van de eerste jeugdprins
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Setovera speelt Kaviaar
Speciaal

Griezelen in
Meerlo

De Sevenumse toneelvereniging Setovera speelt op 3 november de première van Kaviaar Speciaal. De voorstelling is vanaf 20.00 uur in Zaal de Wingerd in Sevenum.

Kindcentrum Het Landhuis in Meerlo is de laatste weken geheel omgetoverd tot een waar ’Griezel’ Landhuis.

Al vierendertig jaar streeft
Setovera ernaar om hun publiek een
heerlijk avondje ontspanning te geven.
Dit keer is er gekozen voor het stuk
Kaviaar Speciaal, een toneelstuk vol

Residentie De Kooy
is onderdeel van:

met verrassingen en veel humor. Het
toneelstuk is geregisseerd door Karen
Buwalda.
Tevens viert Yvonne Janssen haar
25-jarig toneeljubileum. Zij heeft in die

tijd vele rollen en hoofdrollen mogen
spelen. De verdere speeldata zijn 4, 7,
10 en 11 november.
Voor meer informatie:
www.setovera.nl
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Met het thema Halloween,
dat door de kinderen van de BSO
zelf is gekozen is er hard gewerkt
aan deze metamorfose. Niet alleen
bij de BSO, maar ook bij het KDV
en Peuterspeelzaal ging het thema
Halloween van start. Na een echte
Halloweenparty op vrijdagavond,

waarvoor alle kinderen van de BSO
waren uitgenodigd, was het na acht
weken van griezelen afgelopen maandag de beurt aan de kinderen. Zij lieten
hun creativiteit, show, toneel en dans
aan ouders, opa’s, oma’s, vrienden en
overige belangstellenden zien tijdens
de jaarlijkse loop-in.

Win een sloep van 6,5 meter!
Omdat we in een feeststemming zijn van
dit goede nieuws willen we u ook mee
laten delen in de feestvreugde. Daarom
verloten we onder de eerste 10 kopers
van een chalet een sloep van 6,5 meter.
Dus kom kijken op één van de Open
Dagen en overtuig uzelf wat Residentie
De Kooy te bieden heeft en misschien
legt u deze sloep wel aan uw eigen bootslip vast.

Residentie De Kooy gaat rooskleurige
toekomst tegemoet
Residentie De Kooy heeft een overeenkomst getekend met provincie Limburg en de
gemeente Venray. Daarmee komt een einde aan een periode van onzekerheid over
deze bijzondere plek. Dankzij een nieuw, beter ontwerp voor de hoogwatergeul kan
Residentie De Kooy blijven. De hoogwatergeul Wanssum is daarmee tot opluchting van
de betrokkenen niet langer meer een bedreiging maar wordt iets om naar uit te zien.
Residentie De Kooy hoopt nu op een snelle uitvoering om van het bijzondere nieuwe
ontwerp te kunnen genieten. De hoogwatergeul zal meerwaarde bieden voor de huidige bewoners en zal een prominente plek krijgen in de brochure van Perfect Parken.
En daar is de gemeente Venray weer blij mee. Wethouder Jan Loonen: “Venray zet de
laatste jaren sterk in op recreatie en toerisme. Met het behoud van de Kooij blijft deze
toeristische voorziening in stand en ontstaat er op de te realiseren landtong in de Maas
een mooi pareltje. Een unieke plek in het Venrayse en een echte trekker voor gasten van
buiten de gemeente. Goed voor de ondernemer en goed voor Venray.”

De Kooy 13, 5861 EH Wanssum
T 0478 - 53 29 57 | 06 27 62 37 46
www.campingdekooy.nl
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Rendementen en investeringsmogelijkheden

7,3%

Perfect Parken Nederland B.V. biedt u een breed scala aan mogelijkheden om de door u te verrichten investering optimaal te laten renderen. Basis van al deze beleggingsvormen is dat de door u aangekochte recreatiegrond en chalet dan
wel woning, via onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor een deel van elk jaar zodat u uiteraard ook zelf
met uw gezin gebruik kunt maken en kunt recreëren. Alles wordt in onderling overleg met u geheel afgestemd op uw
persoonlijke behoeften en wensen.
Het zou te ver voeren alle mogelijkheden in
deze advertentie aan u voor te leggen en voor
u in detail uit te werken. Vandaar dat u hieronder enkele belangrijke voordelen/aspecten
aantreft.
- Uw eigendom wordt optimaal verhuurd via
door ons in te schakelen, gerenommeerde
verhuurorganisaties specifiek toegelegd op
de recreatiebranche.
- Wij regelen het gehele traject van verhuur
vanaf het moment van reserveren tot aan
de eindschoonmaak toe. U heeft nergens
omkijken naar.
- U krijgt de opbrengst maandelijks uitgekeerd.

- De recreatieve markt qua verkoop en verhuur
is bijna de enige vastgoedmarkt welke zich
nog steeds positief ontwikkeld.
- U bepaalt zelf hoeveel u gebruik maakt van
uw woning.
- U kunt de door u betaalde BTW terugvorderen.
- U draagt de eerste 10 jaren slechts 6% BTW
over de ontvangen huurpenningen af.
- Uw inkomsten vallen in box 3. Er wordt dus
geen inkomstenbelasting geheven. U krijgt
te maken met een heffing Vermogensbelasting van 1,2% over de waarde van uw object
minus de schulden.
- Vaste rente van 7,3%.
- Nu ook mogelijkheid alleen aankoop chalet.

Rendementsberekening
Aankoop chalet

52.500

Aankoop grond

45.000

Totale investering

97.500

Huuropbrengst

10.800

Verhuurprovisie 20%

2.160

Kosten parkbijdrage

1.500

Netto huuropbrengsten

7.140

Bruto rendement

9,02%

Vaste rente

7,3%
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LGOG Kring Ter Horst

Lezing
fort Sint-Michiel
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Leerlingen de Brink op
wereldreis
Basisschool de Brink in Melderslo stond afgelopen maandagavond in het teken van een wereldreis.

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 7 november een lezing
over het fort Sint-Michiel in Blerick. Inleider is de heer drs. Maarten
Dolmans, gemeentelijk archeoloog van Venlo. De lezing vindt vanaf
20.00 uur plaats in De Letste Geulde in Horst.
In opdracht van de gemeente
Venlo zijn in de voorbije jaren diverse
archeologische vooronderzoeken
verricht op het voormalige kazerneterrein. Daarbij is vast komen te
staan dat zich in het plangebied zeer
belangrijke archeologische waarden
bevinden. Het fort Sint-Michiel met
de daarbij behorende, buiten de vestingmuren gelegen, vestingwerken
bedekt vrijwel het gehele plangebied. De Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoning ligt met name in
het zuidoostelijke kwartier van het
plangebied.

Romeinse- en
Nieuwe tijd
Naast vindplaatsen uit de ijzertijd
en volle middeleeuwen springen
vooral de archeologische resten uit
de Romeinse tijd en de Nieuwe tijd
in het oog. De Romeinse vindplaats

lijkt in verband te kunnen worden
gebracht met het historisch overgeleverde Blariacum. Dit ‘Blariacum’
werd opgevolgd door bewoning uit
de vroege en volle middeleeuwen.
Uit de nieuwe tijd dateren zeer goed
geconserveerde vestingmuren en
funderingen van fort Sint-Michiel
(1641-1870).
De gemeente Venlo is voornemens op dit terrein een nieuw
voetbalstadion met een bedrijventerrein te ontwikkelen. Onderzocht
wordt nu hoe het culturele erfgoed,
dat zich op het genoemde terrein
bevindt, behouden en geïntegreerd
kan worden. De heer Dolmans speelt
in dit onderzoek, als gemeentelijk
archeoloog, een belangrijke rol. Hij zal
tijdens de lezing eerst ingaan op de
bevindingen van het onderzoek. Ook
zal hij het belang van de opgravingen
toelichten. Tenslotte staat hij stil bij
de huidige stand van zaken.

Naar aanleiding van het thema van
de kinderboekenweek Hallo Wereld zijn
alle groepen de afgelopen maand druk
in de weer geweest om veel te weten
te komen over landen en werelddelen.
Elke groep had een land of werelddeel
gekozen en aan de hand van vragen

van kinderen gingen alle groepen
op onderzoek uit. Meesters en juffen
openden het project in klederdracht.
De computer werd ingezet, kinderen
namen veel materialen mee en familie,
vrienden en kennissen werden ingeschakeld om de opdrachten te voldoen.

Zo werden gastsprekers, ervaringsdeskundigen, de school ingehaald en ook
gingen groepen op excursie. Uiteraard
was er ook aandacht voor de buitenlandse keuken. Als afsluiting werd
iedereen uitgenodigd om de werkstukken te komen bekijken.

Het Maashotel
Iedere week:
Het Woensdag & Donderdag menu

€ 29,50 p.p.
4-gangen diner inclusief een kopje koﬃe ter afsluiting
Zie www.hetmaashotel.nl voor het menu

Broekhuizen | Veerweg 11 | 077 463 21 14 | info@hetmaashotel.nl
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Film Elckerlijc
In de kerk van Evertsoord werd in 2011 het toneelspel Elckerlijc
opgevoerd.
Op dinsdagavond 6 november worden vanaf 20.00 uur in het
parochiehuis in Sevenum filmbeelden
van het toneelstuk vertoond. Elckerlijc

had als thema: leven, dood en hoop.
Een van de avonden zijn er opnames
gemaakt, met als resultaat de film
Elckerlijc.

Javier Guzman speelt in
´t Gasthoes
Cabaretier Javier Guzman staat zondag 4 november op het podium van Kukeleku in Horst. Deze voorstelling is in
´t Gasthoes en begint om 20.00 uur.

Danny Giles Band
Op het podium van café De Buun in Horst staat op vrijdag 2 november
Danny Giles Band. Dit optreden begint om 22.00 uur.
Dit Engelse powerbluesrocktrio kent als blikvanger de gitarist/
zanger Danny Giles. Hij wordt door
verschillende recensenten vergeleken
met Walter Trout en Julian Sas en al

door sommige kenners in Engeland
bestempeld als de nieuwe Gary
Moore. Hij speelt dan ook in dezelfde
stijl: blues, rock & soul.

Voorspeelmorgen
Harmonie Horst
Koninklijke Harmonie van Horst houdt op zondag 4 november een
voorspeelmorgen. Deze vindt vanaf 10.30 uur plaats in Partycentrum
De Riet in Horst.
Elk jaar opnieuw gaat de
Koninklijke Harmonie op zoek naar
jongens en meisjes die een start
willen maken om met muziek aan
de slag te gaan. De voorspeelmorgen

wordt verzorgd door de huidige leerlingen van de harmonie. Verder geeft
de samenspelgroep onder leiding
van Jose Cordewener blijk van hun
muzikale kunnen.

VOOR IEDERE DAG OF EEN SPECIALE GELEGENHEID
SIERADEN ENIG IN HUN SOORT

Kijk ook in !
op
onze websh

N
AADDESIG
SAN SIER
Volg een workshop: ontwerp
en maak zelf jouw unieke sieraad

Guzman speelt al jaren in
uitverkochte theaters in Nederland. In
het verleden dook zijn naam
regelmatig op in de media vanwege
zijn verslavingen. Inmiddels is deze

periode afgesloten en speelt hij weer
volop. Het vijfde avondvullende
programma van Javier Guzman heeft
als thema: een maatschappij op drift.
Eerder was deze voorstelling

uitverkocht, maar door een aantal
dubbele boekingen, zijn er kaarten vrij
gekomen. Deze zijn beschikbaar via
www.kukeleku.com
(Foto: Jeroen Hofman)

met onze spaaractie*
winkelt u voordelig in Horst

Kijk op de site naar de mogelijkheden.

Nusseleinstraat 25, America, T 077 - 464 15 18
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www.san-sieraaddesign.nl

Directe Toegankelijkheid Podotherapie
Tegenwoordig is de podotherapeut direct toegankelijk, dit wil
zeggen dat u geen verwijzing meer nodig heeft van de huisarts
of specialist. U kunt zelf een afspraak maken als u (pijn)klachten
heeft aan uw voeten of tenen of klachten aan enkel, knie, heup
en rug die ontstaan door een verkeerde voetstand. We gaan
dan bekijken of we een geschikt hulpmiddel kunnen maken om u
van uw klachten af te krijgen of te verminderen. Ook behandelen
wij overmatige eeltvorming, likdoorns en (ingroeiende) nagels.
Tevens testen wij het gevoel in de voeten bij diabeten.
Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het gebruik van de
nieuwste technieken. We maken o.a. gebruik van een 3D-voetscan. Hierbij wordt de voet tot op de honderdste millimeter
nauwkeurig opgemeten door de computer waarna wij steunzolen
kunnen vervaardigen precies aangemeten op uw voeten, maar ook
correctieve slippers met ingebouwde steunzool, worden gemaakt.

atie op Herstraat 20,

s.nl
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5961 GJ Horst
Sondertseveld 6,
5975 TP Sevenum
Lottumseweg 43,
5971 BV Grubbenvorst

Bel voor een afspraak:
077 397 13 18
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Hermanns

(Spor t) podotherapie

www.podotherapiehermanns.nl

*actie loopt t/m 31 december 2012

Plus Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst
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Zorg jij dat ‘IJsbaan Horst Centrum er komt?

Elke m2 telt voor IJsbaan Horst

Het doel is heel simpel: een gezellig ijsbaan in Horst centrum. De weg er naartoe is echter niet eenvoudig. Een
handvol vrijwilligers spant zich in om ook dit jaar weer een ijsbaan te realiseren op het Wilhelmaplein in Horst centrum.
de ijsbaan. Naast veel enthousiasme
en inzet is er echter ook veel geld
nodig om de ijsbaan mogelijk te

maken. Ook daarvoor geldt dat als
veel partijen de schouders er onder
zetten het nodige geldbedrag aan

“Jouw Stok achter de Deur”

Voor een
‘werelds’ cadeau

Vele handen maken licht werk bij
de opbouw en de versiering en het
vele werk dat gedaan wordt rondom

Geniet van het afvallen met begeleiding

sponsoring opgebracht kan worden.
Elke m2 ijs wordt ‘verkocht’ voor
100 euro (exclusief BTW). In totaal
moet er 480 m2 verkocht worden om
verantwoord aan de klus te kunnen
beginnen. De gemeente Horst aan
de Maas staat garant voor eventuele onvoorziene omstandigheden.
Gelukkig hebben zich alweer diverse
sponsoren gemeld en staat onze
sponsormeter op 31%. Dat wil dus
zeggen dat ongeveer 1/3 van het
benodigde sponsorgeld binnen is.
Er is dus nog een klus te klaren op
dat gebied. Denk niet dat alleen
bedrijven de ijsbaan kunnen steunen.
Ook vriendengroepen, buurtverenigingen, voetbalelftallen, waterpoloteams
of gewoonweg particulieren kunnen
een m2 ijs kopen. Met elke vierkante
meter zijn wij als stichting heel erg
blij. Denk niet dat die ene meter het
verschil niet zal maken; elke meter
telt! Via onze website
www.ijsbaanhorst.nl kun je direct het
ijs kopen en betalen ook de tegenprestatie vanuit de stichting staan op
de website vermeldt. Steun ons!

Tussenstand

480 m2

31%
Om ervoor te zorgen dat de
ijsbaan in Horst aan de Maas er
komt moet de Stichting ijsbaan
Horst minimaal 480 m2 ijs verkopen aan sponsoren.

Wordt sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Ervaar zelf wat 25 jaar ervaring voor u kan betekenen.
Neem contact op voor een persoonlijk en duidelijk advies!

Zelfstandig
gewichtsconsulent

www.mylifeslim.com

Horst, Paulus Potterstraat 9
Uitstekend onderhouden
vrijstaande bungalow
met garage.
Rustig gelegen in een
prachtige groene omgeving.
Dak vernieuwd in 2003.
Woning is instapklaar.
Perceeloppervlakte 1284 m².
Inhoud 630 m³

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

www.spreeuwenbergadministratie.nl
Meldersloseweg 139, 5962 AA Melderslo T 077 - 398 71 22

Zondag 4 november

Javier Guzman
Vraagprijs E 375.000,- k.k.

taxaties woningmakelaar bedrijfsmakelaar Poststraat 9, 5801 bC Venray, t 077 398 12 60

Energiezuinig wonen
Bezoek de informatieavond
donderdag 8 november
In MFA Kerkebos (Molenstraat 37) in Swolgen vindt donderdag 8 november de
gratis en vrijblijvende informatiebijeenkomst plaats (Duurzaam Horst a/d Maas).
Start 19:30 uur, zaal open vanaf 19:10 uur. U ontvangt tips, informatie over de
subsidie en duurzame leningen. Aanmelden via info@kiesgroenlicht.nl

www.kiesgroenlicht.nl/horst

MWellness bestaat
zondag 4 november 1 jaar
Om dit te vieren bent u op deze dag
van harte welkom tussen 13.00 en 18.00 uur
voor een feestelijk hapje en drankje.
Het is natuurlijk ook een mooie
gelegenheid om kennis te komen maken
en een kijkje te nemen in de salon.
Speciale Jubileumaktie in

november:

0 min.
Ontspanningsmassage 65
9,9
van E 40,- voor E 1
Deze dag krijgt u ook 10% korting
op alle producten in de shop!
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AGENDA
Broekhuizenvorst

Jonge Helden Minifestival
za 3 november, 20,30 uur
Locatie: café ´t Dörp
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Voorspeelmorgen

Oude ambachten

zo 4 november, 10.30 uur
Org: Koninklijke Harmonie
Locatie: De Riet

zo 4 november, 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

SaraLee Vos
zo 4 november, 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Buutgala

Grubbenvorst

zo 4 november, 18.30 uur
locatie: café De Lange

zo 4 november, 11.00 uur
Locatie: ´t Stammineke

Optreden Javier Guzman

Dartstoernooi

Hegelsom

zo 4 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoes

Lezing Fort Michiel

wo 7 november 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

wo 7 november, 20.00 uur
Organisatie: LGOG Ter Horst
Locatie: Leste Geulde

Kantkloscafé
vr 2 november, 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Wat de pot schaft is de titel van het komische toneelstuk dat toneelvereniging De Vrije Spelers uit America in november speelt. De voorstellingen
zijn op 10, 11, 17, 18 en 19 november in De Bondszaal.

Sevenum
Voorstelling

Onder leiding van regisseur
Gegam Soghomonyan zijn veertien
leden de afgelopen maanden druk
bezig geweest met repeteren voor
de voorstelling. In Wat de pot schaft
speelt alles zich af in het huis van een
arme Italiaanse familie. Het hoofd van
deze familie, Leonida Papagatto, woont
zoveel mogelijk recepties, diners,
party’s en feesten bij. Hier ziet hij kans
kaviaar, gevulde kippen, champagne
en whisky achterover te wippen, die
hij nadien aan een restaurant uit de
omgeving probeert te verkopen. Met

za 3, zo 4 en wo 7 november,
20.00 uur
Organisatie: Setovera
Locatie: De Wingerd

Concert BizzyBizzy

Dorpsraadvergadering

Horst

Wat de pot schaft

zo 4 november, 16.00 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

Film Elckerlijc
di 6 november, 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Dorpsraadvergadering
wo 7 november 19.30 uur
Locatie: de Wingerd

Museum De Locht

Oude ambachten

Lottum

Dorpsraadvergadering
wo 7 november 19.30-21.30 uur
Locatie: De Smetenhof

In museum De Locht worden zondag 4 november oude ambachten
gedemonstreerd. Het museum is geopend vanaf 11.00 uur.

Danny Giles Band
vr 2 november, 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Melderslo

Tot de kerntaken van museum De
Locht behoort het in standhouden en
demonstreren van oude ambachten uit
de tijd voorafgaande aan de mechanisering. Het was de tijd van het edele
handwerk. Vakmensen met gouden
handen konden allerlei nuttige produc-

Ochtendconcert
Budo-Toernooi
za 3 en zo 4 november
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: Mèrthal

zo 4 november
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: MFC de Zwingel

de opbrengst van deze handel in delicatessen, voorziet hij in het levensonderhoud van zijn familie. Hij probeert daarbij ook nog op allerlei andere slinkse
manieren geld binnen te brengen en
bedenkt een schitterend plan dat zeer
winstgevend zal zijn voor zijn gezin.
De uitvoering van het plan loopt echter
totaal anders dan gepland. Hierdoor
moet Leonida het plan à la minuut
wijzigen, waardoor het geheel wel erg
ingewikkeld wordt.
Meer informatie op
www.devrijespelers.nl.

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

ten maken met behulp van eenvoudige
gereedschappen en hulpmiddelen.
Zondagmiddag wordt een drietal oude
ambachten gedemonstreerd: klompen
maken, stroop maken en manden
vlechten. Voor deskundige toelichting
wordt gezorgd.

Informatiemiddag

Nieuw centrum Grubbenvorst.
Wanneer:
Zaterdag 10 november a.s.
om 13.00 uur.
Waar:
gebouw De Baersdonck,
Kloosterstraat 76 Grubbenvorst.

D e b ouw va n a p p a r te m e n te n in O p S a n tf o r t is g e s ta r t, op l e ve r i n g e i n d 2 0 1 3

‘Wonen in Grubbenvorst vanaf e 197.000,- v.o.n.’
InterMakelaars
T. 077 398 90 90
horst@intermakelaars.com

www.opsantfort.nl

Sannen BV
T. 077 382 77 88
info@sannen.nl
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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

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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost

zaterdag
zondag

zondag

zondag

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

09.30

Requiem
Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.30
15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Dinsdag 6 november
18.00 tot 23.00 uur

Modeshow
Diverse demonstraties
Proeverijen
Tombola met prachtige prijzen
Speciale acties
Beauty- en haaradvies

Bestel nu kaarten op
www.leurs.nl
of bij onze informatiebalie

Met
Good leuke
iebag
!

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15
Tuincentrum Leurs - Straelseweg 370 Venlo - 077 321 6000 - www.leurs.nl

Lottum
zondag

Heilige mis
09.30
Allerzielenhof en
gravenzegeing 15.00

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis
19.00
Allerzielenhof en
gravenzegeing 11.00

Swolgen
zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Verloskundige zorg

vrijdag

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

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

09.45

Horst (Lambertus)

donderdag

T

Heilige mis

Hegelsom

zaterdag
zondag

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis
19.15
Allerzielenhof en
gravenzegeing 15.00

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

Meterik

112

09.45

Grubbenvorst

(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

Spoedgevallendienst
02 t/m 08 november
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Heilige mis

Griendtsveen

Venray

Tandarts

11.00

Broekhuizenvorst

Venlo

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

Heilige mis

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

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 16.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

uW KassaBON is GeLd WaaRd!
KOOpZONdaG
4 NOveMBeR

vaN 12.00 – 17.00 uuR
LeveR Op deZe daG uW KassaBON iN.
Na aFLOOp vaN deZe KOOpZONdaG
tReKKeN WiJ HieRuit 3 pRiJsWiNNaaRs:
1e pRiJs: eeN KadOBON vaN 50 euRO
2e pRiJs: eeN KadOBON vaN 25 euRO
3e pRiJs: eeN KadOBON vaN 10 euRO

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

5x11 joar
Jeugdcarnaval
D’n Dreumel
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Sint Maarten Jongeren
Gilde Sevenum

In Sevenum is op zaterdagavond 10 november een groot Sint Maartensvuur. Dit is bij de blokhut van het
Jongeren Gilde.

Concert BizzyBizzy
BizzyBizzy staat zondag 4 november op het podium van Stapperij de
Gaper in Sevenum. Dit optreden begint om 16.00 uur.
BizzyBizzy speelt zondag in een
vernieuwde samenstelling. Na het
vertrek van de toenmalige zangeres
en bassist is de band naarstig op
zoek gegaan naar mogelijkheden
om de ontstane lege plekken op te
vullen.
Hiervoor zijn Frank en
Rob van Dijck gevonden. Frank als
bassist en leadzanger en Rob als
een eveneens veelzijdig muzikant,
maar vooral actief als gitarist.

De invloed van de jeugdige leden is
ook meteen merkbaar met moderne
nummers. Toch worden ook oude
nummers niet vergeten.
Voor de gelegenheid wordt
de band versterkt met zangeres
Tina Brouwers en trompettist
Willen Tielen. Dit stelt BizzyBizzy in
staat om ook oudere rocknummers,
begeleid met een complete
blazerssectie, weer uit te voeren.

Buutgala in Horst
Voor de vierde maal organiseren De Lange Horst en Carnavalsvereniging D’n Dreumel gezamenlijk het Buutgala in Horst. Het Buutgala
vindt plaats op zondag 4 november om 18.30 uur in zaal De Lange.

De grote stoet kinderen, begeleid
door ouders, opa’s en oma’s vertrekt
om 17.30 uur vanaf het Raadhuisplein.
Sint Maarten loopt voorop, gevolgd
door Koninklijke Harmonie Unie van

Sevenum en daarna de kinderen.
Alle kinderen mogen een mooie
lampion meenemen. Voordat
Sint Maarten het vuur ontsteekt wordt
er eerst een verhaaltje verteld dat

betrekking heeft op Sint Maarten.
De brandweer van Sevenum zorgt er
vervolgens voor dat alles goed en veilig
verloopt.

In willekeurige volgorde betreden
de volgende buutreedners het
podium: Rob Scheepers, Wim Joosten,
Jan Strik, Math Creemers, Berry
Knapen, Ger Frencken en Jan
Geraedts. De presentatie is in handen
Wim Hendrix.
De act van Wim Joosten is een
aaneenschakeling van dolkomische
kolderverhalen, gelardeerd met no
nonsense liedjes.
Rob Scheepers moet het hebben

(Foto: Ruud Slaats fotografie)

Nieuws van Rabobank
America
Hegelsom

Maashorst

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

‘Wonen in Horst aan de Maas’

RABOBANK HORST-CENTRUM

“Gelukkig is de Rabobank een bank die het belangrijk vindt dat mensen weten wat er speelt in de woningmarkt”, zegt
Maya Gipmans-Geurts, Financieel Adviseur Particulieren bij Rabobank Maashorst. Vanuit die functie spreekt ze dagelijks mensen
die op zoek zijn naar hun droomhuis.
veel duidelijkheid. “Dat is precies wat
woningkopers nodig hebben wanneer ze
een stap willen maken in de woningmarkt.
Wat ik in het akkoord lees, vat ik graag even
voor u samen:
• de hypotheekrenteaftrek blijft intact
om de aanschaf van een eigen woning
te stimuleren
• er moet afgelost worden op de
hypotheek. Dat is een voorwaarde
voor renteaftrek
• het maximale aftrektarief wordt terug
gebracht (slechts op een klein deel van
de bevolking van toepassing)
• de overdrachtsbelasting wordt
blijvend verlaagd
• er komen gunstige leenfaciliteiten
voor starters.
“De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht
voor onze economie en buitengewoon
belemmerend voor mensen die willen kopen,
huren of aflossen.” Zo beschrijft het nieuwe
kabinet het in haar Regeerakkoord dat zij
op 29 oktober jl. gepresenteerd heeft.
Volgens Maya bieden de nieuwe plannen

van zijn energieke en overtuigende
manier van brengen.
Berry Knapen was onder meer
Brabants kampioen Tonpraten in
2007, 2008, 2009, 2011 en 2012, en
Zuid-Nederlands kampioen Tonpraten
in 2007, 2008, 2010, 2011 en 2012.
Ook de overige buutreedners staan
garant voor een avondje lachen.
Meer informatie over de
kaartverkoop via
www.delangehorst.nl

Dat er een apart ministerie voor Wonen
en Rijksdienst komt, is een teken dat dit
kabinet de problemen op de woningmarkt
heel serieus neemt. Daar ben ik blij mee. De
komende weken zal duidelijk worden of dit
het definitief akkoord wordt. De Rabobank

www.twitter.com/rabomaashorst

houdt nauwlettend in de gaten welke beslissingen er worden genomen”, aldus Maya.

Stel uw vragen tijdens de
Inloopochtend Wonen
Rabobank Maashorst is iedere eerste zaterdag
van de maand open voor vragen over wonen.
Op zaterdagochtend 3 november as. staat
Maya Gipmans zelf u graag te woord.

INLOOP
OCHTEND

WONEN
iedere 1e zaterdag
van de maand

“U kunt vrijblijvend binnenlopen voor
een algemeen oriënterend gesprek
(neem wel alvast een loonstrookje mee).
Ik beantwoord uw vragen graag. Na zo’n
oriënterend gesprek wordt meestal snel
duidelijk dat een vervolggesprek nodig
is. Dan vragen wij u ook om alle informatie - die nodig is om een goed beeld van
uw financiële situatie te krijgen - mee te
nemen. Hoe meer we van u weten, des te
beter kunnen we een advies geven dat is
toegespitst op uw persoonlijke situatie en
toekomstplannen”, legt Maya uit.
Op zaterdagochtend 3 november bent u
van harte welkom! Wij ontvangen u graag

www.rabobank.nl/maashorst

tussen 09.30 en 12.00 uur in ons kantoor
aan de Steenstraat 3 te Horst. U mag
natuurlijk ook altijd bellen (077) 397 92 22.

Rabobank. Een bank met ideeën.

