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A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

14
barbecue.nl
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€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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Oplossing voor
Groote Molenbeek
Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) denkt een oplossing te hebben voor de problematiek
rondom de Groote Molenbeek op het traject Venloseweg – spoorlijn in Sevenum. Die plannen
presenteerden ze woensdag 28 augustus in De Wingerd in Sevenum onder grote belangstelling.

Winters met volgelopen kelders
en landbouwvelden die blank staan:
inwoners van de Westerholtsingel in

Sevenum ervaren, ook in de zomer,
regelmatig wateroverlast.
Lees verder op pagina 02

Zebrapad voor veiligheid
leerlingen De Brink
Op verzoek van basisschool De Brink in Melderslo wordt op de Rector Mulderstraat in het dorp een zebrapad
geplaatst. De gemeente wil hiermee de veiligheid van overstekende kinderen verbeteren.
Veel kinderen gebruiken dit voor hun
school-thuisroute en wanneer wij gaan
gymmen, lopen we daar ook.”

Tevreden over
oplossing
Voor de zomervakantie overlegden
de werkgroep verkeer van de basisschool en de gemeente met elkaar.
Knelpunten rondom de school werden
besproken. “De gemeente gaf ook
aan dat schoolzones nadrukkelijker

geaccentueerd zouden gaan worden.”
De oplossing zoals deze er nu ligt, een
zebrapad over de Rector Mulderstraat
ten hoogte van Achter de Pastorie,
lijkt de school prima. “We zijn
absoluut tevreden over de oplossing.
We hebben nog geen onveilige
situaties meegemaakt. Dit willen we
echter in de toekomst ook voorkomen. Dit draagt daar hopelijk aan
bij.” Volgens een gemeentewoordvoerder wordt het zebrapad binnen
enkele weken aangelegd.

delangehorst.nl
facebook.com/delangehorst
twitter.com/delangehorst

Spaar
volgende
week weer

Kermiseuro’s!

13.39

9.99
www.ahhorst.nl

In Melderslo is de laatste jaren
een nieuwe wijk ontstaan, Achter de
Pastorie. Ook het nieuwe multifunctionele centrum De Zwingel ligt aan
dezelfde zijde van het dorp. Het aantal kinderen dat een van de belangrijkste doorgangswegen van het dorp
oversteekt, is hierdoor de laatste
jaren ook fors gestegen. Bart Mous,
directeur van basisschool De Brink in
Melderslo: “Belangrijkste knelpunt
voor ons was de oversteekplaats
vanuit school richting MFC De Zwingel.

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

‘Als de
honden
genieten,
dan geniet
ik ook’
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Kruisen en kappellen – Sint Quirinus Kapel in ’t Zandt
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Herinrichting Groote Molenbeek Weinig winkelleegstand in gemeente
moet problemen oplossen
Dat is het geval sinds de Groote
Molenbeek in 2006 verlegd werd van
een rechte stroom in een meanderende
beek. De stroming werd belemmerd
en door de groei van vele planten
in de beek stagneerde het water en
steeg het peil. Sommigen hebben last
van optrekkend vocht in de muren en
muren in de kelder waar de tegels van
het vocht vanaf vallen. “Ons huis is zo

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
en Swolgen
folder
Het Aardbeienland
flyer
Anytime Fitness Sevenum
flyer

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren (stagiair)
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Huub Thijssen 077 396 13 53
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

niet meer verkoopbaar”, zegt Emile
Geelen. “Planten en bomen in mijn
tuin staan zo vaak onder water dat er
wortelrot optrad en schimmelziektes
ontstonden.”

stellingen toch gehaald worden”, legt
Frans Verdonschot van Waterschap Peel
en Maasvallei uit.

Natschadeclaims

Zaksloot wordt eerder
verbonden

Waterschap Peel en Maasvallei nam
direct na de eerste meldingen een aantal maatregelen: zo werden blokkades
in de beek bij Sevenum en in Horster
natuurgebied ’t Ham direct opgeheven
en werd er vaker gemaaid. Toch kreeg
het waterschap nog steeds meldingen
van wateroverlast. Inmiddels heeft
zij sinds de veranderingen in de beek
zestien natschadeclaims liggen van
omwonenden. Of de verzekering hiervoor opdraait of dat het waterschap de
omwonenden mogelijk uit een eigen
nadeelcompensatieregeling vergoedt,
wordt komende weken bekend, laat
een woordvoerster van het waterschap
weten.
Het waterschap erkent dat de afwatering in de meanderende beek niet
werkt zoals bedacht. Nu heeft ze een
permanente oplossing bedacht. In de
nieuwe plannen wordt de beek breder
en minder meanderend. Groot probleem waren de snelgroeiende planten
in de beek, zogenaamde helofyten, die
de doorstroming belemmerden. “Aan
de westzijde van de beek worden in
het nieuwe plan daarom opgaande
planten zoals elzen en wilgen geplaatst
die voor schaduw moeten zorgen.
Hierdoor verdwijnt de begroeiing in de
beek en kunnen de ecologische doel-

Het plan ligt nu ter inzage. Mochten
er geen bezwaren op komen, dan
hoopt het waterschap in het najaar of
de winter van dit jaar met de plannen
te beginnen. “Geen bezwaar maken
dus, anders moeten we nog een
winter scheppen”, zegt een van de
aanwonenden. Het grondwerk van het
herinrichtingsproject neemt dan zo’n
twee maanden in beslag, waarna in het
voorjaar met de beplanting begonnen
wordt.
De greppel die ten noorden van de
wijk Westerholt ligt, wordt al eerder
verbonden met de Groote Molenbeek.
Onderaan de helling ligt een greppel
die het grond- en oppervlaktewater van
het hoger gelegen landbouwgebied
opvangt. In deze zogenaamde zaksloot
moet het water de grond in zakken,
maar dat gebeurt niet. Omdat de sloot
geen afwatering heeft, krijgen de aanliggende tuinen met de hoge waterstand te maken. “Via een buis wordt de
sloot nu verbonden met de Molenbeek,
waardoor een directe verlaging van
de waterstand optreedt”, legt Frans
Verdonschot uit. Het water zal dan ook
niet meer richting woningen komen.
Het waterschap heeft toegezegd dat
met dit deel van het project al in het
najaar wordt gestart.

Vondst hennep
Politie Horst heeft op 31 augustus in de bossen rond America hennep
gevonden. Het gaat om dertig planten.
Na een tip is de politie gaan kijken
en trof de planten vervolgens aan in
de bossen. De knoppen van de planten
waren nog niet doorgekomen en

daarom had de hennep ook nog geen
waarde. De politie heeft de planten
vernietigd. Van de dader ontbreekt nog
ieder spoor.

Horst aan de Maas doet het goed ten opzichte van de regio voor wat
betreft leegstand van winkelpanden. Dat is de conclusie van een onderzoek
naar het veranderende winkellandschap van onderzoeksbureau Locatus.
In Horst aan de Maas stond op
1 januari 2013 slechts 4 procent van
alle winkeloppervlakte leeg. In vergelijking met omliggende gemeenten
als Venray en Venlo (beide 9 procent)
en Peel en Maas (11 procent) is de
procentuele leegstand laag. Locatus
onderzocht leegstaande panden

maar hield een correctiefactor aan
omdat alle leegstaande panden in
een winkelgebied redelijkerwijs als
leegstaande winkels kunnen worden
aangemerkt. Leegstaande horecapanden of panden die eerder gebruikt
zijn voor dienstverlening, worden
hierin niet meegenomen.

Bob Vostermans
beoogd lijsttrekker
en wethouder CDA
Het CDA Horst aan de Maas heeft op voordragen van het afdelingsbestuur en in overleg met het fractiebestuur Bob Vostermans (31) gekozen als
beoogd lijstrekker van CDA Horst aan de Maas voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.
Bob Vostermans is al acht jaar
politiek actief bij het CDA. Hij begon als
raadslid in de voormalige gemeente
Arcen en Velden. Nu is hij bijna vier
jaar fractievoorzitter van het CDA in
Venlo, waar hij aandachtspunten als
onderwijs, kennisinfrastructuur, sport,
verkeer en bestuurlijke zaken in zijn
portefeuille heeft. In zijn dagelijks
leven is Vostermans senior consultant
non-profit bij Personato in Venray. Hij
studeerde commerciële economie aan
de Fontys Hogeschool, waarna hij een
pre-master politicologie volgde aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. De
31-jarige Vostermans woont in Velden
en is getrouwd met de Sevenumse
Yvon Vorstermans. Zij willen, gezien
zijn beoogd lijsttrekkerschap, verhuizen
naar Horst.
Vostermans: “Wil ik mij kunnen
inzetten voor Horst aan de Maas, dan
wil ik er ook graag wonen en leven.
Mijn vrouw en ik vinden Horst aan de

Maas een prima plek om te settelen en
verheugen ons op de nieuwe uitdaging. Ik wil vol overgave en met veel
enthousiasme voor Horst aan de Maas
aan de slag gaan.”
Willy Valkx, afdelingsvoorzitter van
CDA Horst aan de Maas, is verheugd
met de beoogde lijstrekker. “We willen
ruim voor de verkiezingen duidelijkheid scheppen en dat doen we nu. De
procedure is in goed overleg met het
fractiebestuur afgestemd en Bob heeft
de unanieme steun van de voltallige
CDA-fractie. Ook met de CDA-afdeling
in Venlo, waar hij nu fractievoorzitter is,
heeft een prima afstemming plaatsgevonden.” Tijdens de ledenvergadering
op 30 september wordt Vostermans
voorgedragen aan de leden waarna
hij bij goedkeuring officieel lijstrekker wordt van CDA Horst aan de Maas.
Valkx: “Bij voldoende stemmen is Bob
als lijsttrekker ook wethouderskandidaat tijdens de komende verkiezingen.”

College blijft bij weigering

Geen varkenshouderij Kleefsedijk
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas blijft bij haar weigering om een varkensbedrijf toe te staan aan de Kleefsedijk in Sevenum.
Ze wil daarom geen verklaring van geen bedenkingen afgeven. Deze heeft Provincie Limburg nodig om een omgevingsvergunning te verlenen.
De gemeenteraad liet in april al
weten zich te blijven verzetten tegen
de komst van de intensieve veehouderij aan de Kleefsedijk. De provincie
heeft daarop het ontwerpbesluit van
de omgevingsvergunning, inclusief de
weigering van de gemeente, ter inzage
gelegd.
Daarop zijn drie zienswijzen binnengekomen: twee van
omwonenden en één van de initiatiefnemer. Op verzoek van de provincie
heeft het college van Horst aan de
Maas deze zienswijzen beoordeeld. Zij
blijft echter bij haar weigering om een
verklaring van geen bedenkingen af
te geven. Op 10 september buigt de
gemeenteraad zich nogmaals over het
initiatief en over het voorstel van het
college om de verklaring niet te verlenen. “Als de gemeenteraad hiermee
akkoord gaat en er dus geen verklaring

van geen bedenkingen wordt gegeven, kan de provincie vervolgens geen
omgevingsvergunning verlenen”, legt
een woordvoerder van gemeente Horst
aan de Maas uit. “De initiatiefnemer
kan hier vervolgens tegen in beroep
gaan.”

Peelbergen en De Schatberg ligt.
De milieuvergunning voor de

vestiging van het varkensbedrijf is
overigens al verleend.

Niet op deze locatie
Gemeente Horst aan de Maas wil op
deze locatie geen varkenshouderij toestaan omdat vestiging in strijd zou zijn
met de structuurvisie. Er zijn namelijk
twee Landbouw Ontwikkelingsgebieden
(LOG) aangewezen voor intensieve
veehouderij; LOG Witveldweg en LOG
Krabbenborg. De gemeente vindt dat
alle nieuwe intensieve veehouderij daar
geconcentreerd moet worden. Verder
vindt de gemeente dat het perceel,
waar de varkenshouderij zou moeten
komen, te dicht bij onder meer Park de

Succesvol afvallen met
Proti Shape: startpakket
4 fasen programma

€160,00

€80,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Nieuwe aanwinst Roeffen Mart

Opening De Zandhapper
Een nieuw houten speeltoestel werd vrijdagmorgen 30 augustus feestelijk geopend bij speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst. Bij de waterpartij aan de ingang openden kinderen van groepen 1 en 2 van basisschool De Kameleon,
hun leerkrachten en ouders de nieuwe aanwinst.

Ontbijtkoek
Lekker vers
en smakelijk

HORST • GRUBBENVORST

Jan Lindersfonds doneerde 1.266 euro
en schreef een prijsvraag uit voor
de naam van het nieuwe toestel.
Mevrouw Grete Gertsen uit Lottum
bedacht De Zandhapper, de naam die
het toestel vanaf nu ook zal dragen.
Ook de donatie van dokter Schuurman

uit Horst, 1.800 euro, bij gelegenheid
van zijn afscheid als huisarts en
verschillende andere donaties zorgden
ervoor dat het toestel gerealiseerd kon
worden.
Voor meer informatie, kijk op
www.speeltuinroeffenmart.nl

Snelheidsremmers op
Steeg Sevenum
Op de Steeg in Sevenum komen twee plateau’s die ervoor moeten zorgen dat verkeer snelheid mindert. Dat
heeft het College van B&W besloten omdat op de weg de laatste jaren relatief veel ongelukken gebeuren.
Met verhoogde en verlengde
drempels hoopt het college een duurzame oplossing voor iedereen te hebben gevonden, aldus een gemeentewoordvoerder. Op de plateau’s wordt
een scheiding aangebracht tussen de
rijbaan en de fietspaden. Hierdoor

wordt het plateau te smal voor twee
rijstroken en moet er een zogenaamde
doorgangsregeling komen. Verkeer
richting de A67 krijgt voorrang op verkeer richting Sevenum. “De verhoogde
en verlengde drempels bieden meer
comfort voor vrachtwagens en tractoren

dan andere verkeersremmende
maatregelen. De maatregelen zijn in
overleg met aanwonenden genomen.
Zo liggen zij bijvoorbeeld niet te dicht
bij woningen om geluidsoverlast te
voorkomen.” De drempels worden op
korte termijn gerealiseerd.

Politie zoekt getuigen

Een 22-jarige inwoonster van Horst aan de Maas is zaterdagochtend 31 augustus het slachtoffer geworden
van een poging tot verkrachting. Zij fietste tegen 05.00 uur op de Tienrayseweg in Horst toen zij door een
onbekende man van haar fiets werd getrokken.
om hulp te roepen. Bewoners van
de Spoorstraat vingen haar op en
waarschuwden de politie.

Contact opnemen
De politie is op zoek naar mensen
die meer informatie hebben over de
poging tot verkrachting en de daders.
Volgens een woordvoerder hebben
zich al enkele mensen gemeld. “Maar
wie zich nog niet heeft gemeld en iets

Patricia
“Het gaat heel goed. Ik sport nou zo’n drie of vier keer per week en ik zit
helemaal op mijn plek bij Anco. Ook het afvallen gaat uitstekend. Ik ben
inmiddels al dertien kilo kwijt en heb tijdens de vakantie gewoon door
gesport. Het niet kunnen eten wat je zelf wil, is af en toe nog lastig,

maar door de goede begeleiding lukt dat uiteindelijk ook.
De motivatie is er nog steeds en ik ben vastberaden om die twintig
kilo kwijt te raken.”

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 07 september 2013

Vrouw slachtoffer van
poging tot verkrachting
Een gemaskerde man trok
haar een zilvergrijze auto in,
waarin een tweede man met
masker zat. Een van hen sprak
gebrekkig Duits en Nederlands,
met een Oost-Europees accent. De
vrouw merkte al snel dat de twee
mannen haar wilden verkrachten.
Bij de spoorwegovergang op de
Spoorstraat in Tienray wist de
vrouw uit de auto te springen en

Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie

gezien heeft dat ons kan helpen, kan
nog altijd contact met ons opnemen.
Dit kan via 0900 88 44 of anoniem
via 0800 70 00.”
Hoewel de politie deze week
eveneens een melding kreeg van
een meisje dat zondagochtend op
hetzelfde tijdstip op de Venrayseweg
in Horst door iemand gevolgd zou
worden, gaat zij voorlopig niet uit van
een verband tussen deze twee zaken.

Bauernballen 4de GRATIS
4 verse kipschnitzels € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

koopzondag
8 september
centrum venray 12-17 uur
gratis parkeren

VEN

Vorig jaar was speeltuin
Roeffen Mart het goede doel van
basisschool De Kameleon. De kinderen
spaarden elke maand en ook de
opbrengst van de kerstmarkt kwam
hierbij. Hiermee werd een bedrag van
2.187,11 euro opgehaald. Ook het
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www.fraayvenray.nl
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
07/16

Sint Quirinus Kapel in ‘t Zandt Lottum

Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten: Horst aan de Maas kent diverse kapellen en veldkruisen. In deze serie worden
er zestien, verspreid over de hele gemeente, uitgelicht. In deze aflevering: Sint Quirinus Kapel in ’t Zandt in Lottum.
Het Maasdorp Lottum kent naast
de patroonheilige Gertrudis, naamgeefster van de kerk in het dorp, nog een
tweede beschermheilige: Sint Quirinus.
Voor deze heilige werd waarschijnlijk rond 1638 door Jacob van den
Hondskamp een kapel gebouwd.
Al in de Romeinse tijd werd het
gebied wat we nu als Lottum kennen, bewoond. Diverse vondsten, bij
onder meer de kerk, wijzen daarop.
De St. Gertrudiskerk werd rond 1400
in de kern van het dorp gebouwd.
In 1430 volgde nieuwbouw, omdat de
oude kerk te klein en ’s winters door
overstromingen soms moeilijk bereikbaar werd. In 1944, in de nadagen
van de Tweede Wereldoorlog, werd
de Lottumse kerk verwoest. Vier jaar
later werd gestart met de bouw van de
huidige kerk.

schepenen die onder meer bevoegd
waren te oordelen over misdaden en
ook diverse bestuurlijke taken hadden,
werd pas in de zeventiende eeuw
opgericht. Een akte uit 1651 laat het
wapen van Lottum zien met daarop
afgebeeld: Sint Quirinus.
Dat deze man als beschermheilige
werd gekozen is geen toeval. Hoewel
zijn levensgeschiedenis niet helemaal
duidelijk is, wordt aangenomen dat
deze Romeinse soldaat in 130 de
marteldood stierf. Hij is de patroonheilige van onder meer runderen en
paarden. Zijn overblijfselen werden in
1050 door paus Leo IX opgegraven en
geschonken aan zijn zuster Gepa, abdis
van de Benedictinessenabdij in Neuss.
De al eerder genoemde Jacob van den

Hondskamp was in zeventiende
eeuw kerkmeester van Lottum
en ging regelmatig op bedevaart
naar Neuss. Vermoed wordt dat hij
in 1638 de kapel in Lottum heeft
gesticht.

Gebouwd
uit materiaal
verwoeste kerk
Het bouwwerk werd in 1944
verwoest en in 1946 herbouwd aan
de Grimmelsweg. Daarvoor werd
gebruik gemaakt van materiaal van
de verwoeste Lottumse kerk.
Bronnen: o.a. Parochie Lottum en
Historisch Platform Horst aan de Maas

Beschermheilige
van Lottum
Tot halverwege de zestiende eeuw
behoorde de heerlijkheid Lottum tot
de abdij van Neuss. In 1563 kreeg
Christoffel van Wylick de heerlijkheid
van de abdis van Neuss. In 1608 werd
zijn nakomeling, Johan Christoffel van
Wylick, door de koning van Spanje
erkend als vrijheer van Lottum en
tevens tot baron van Lottum verheven.
De eigen schepenbank, bestaande uit

Weer smeulend spoor
Brandweer Horst is afgelopen week wederom uitgerukt voor brandmeldingen bij de spoorlijn Venlo-Eindhoven.
In beide gevallen ging het om een
spoorbiels die smeulde. Een beetje
water zorgde ervoor dat de rook snel

Afscheid bevelvoerder
brandweer Sevenum
Brandweer post Sevenum nam afgelopen weekend op ludieke wijze afscheid van bevelvoerder
Peet Siebers.
Peet Siebers, die ruim 36 jaar betrokken was bij de brandweer, had in 2010 al afscheid genomen. Door het
overlijden van een brandweercollega had de post Sevenum echter niet voldoende bevelvoerders meer. Siebers
besloot daarop terug te komen als bevelvoerder tot het moment dat er een nieuwe was opgeleid. Afgelopen
juli is Bart Trienekens geslaagd voor het bevelvoerdersschap. Siebers is daarom per 1 september officieel
gestopt. Om hun dankbaarheid te tonen hebben de korpsleden een groot doek laten ophangen bij de winkel
van Siebers. Namens de post Sevenum wordt Peet tijdens een besloten avond bedankt.

verdwenen was. Zowel op zaterdag
31 augustus als maandag 2 september
was het raak.
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‘Als ik bij de HALLO zou werken, zou ik
de krant willen rondbrengen’
Leerlingen van basisschool Onder de Wieken uit Meterik waren maandag 2 september op bezoek bij communicatiebedrijf Kempen Communicatie in Horst voor een rondleiding bij nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.

gesneden, geteld en verpakt worden.
Sem en Nick: “We hebben gezien hoe
de drukpers werkt, dat vonden we erg
indrukwekkend.” En Jannes en Stef willen zelfs graag als drukker bij de krant
gaan werken.

De toekomst
“Deze enthousiaste leerlingen zijn
niet alleen onze huidige lezers, van
vooral de rubriek 15 vragen aan. Het
zijn daarnaast de toekomstige nieuwsmakers van ons nieuwsblad”, zegt
directeur Eric van Kempen. “Hopelijk
hebben wij de aanzet gegeven voor
nieuwe journalistieke carrières”, vult
Herman van Aalst aan.
Redacteur Marieke Vullings leidde
een fictieve redactievergadering.
Leerlinge Daphne: “Het lijkt me heel
leuk om een interview te mogen
doen.” Leerling Thom vult aan: “Het

was er heel interessant. We kregen
uitleg over de redactie. Als ik er zou
moeten werken, zou ik fotograaf willen
zijn.” Klasgenoot Teun: “Er worden
18.500 kranten rondgebracht van de
Hallo. Als ik bij de HALLO zou werken,
zou ik de krant willen rondbrengen.”
Commercieel manager Norbert
Hulleman bekeek samen met de leerlingen de advertenties, verschillende
lezersacties. Lieke Deckers: “Ik lees
de HALLO altijd want de krant is leuk.
Vooral de prijsvragen zijn belangrijk.”
Leerkracht Jules Kreutz: “Met deze
rondleiding in hun achterhoofd hebben
de leerlingen voldoende informatie
om een naam te bedenken voor hun
schoolkrant. Het team, bestaande uit
Desi, Imke, Lieke, Pleun, Bo, Sam en
Fenne, bedacht de beste combinatie
van logo en naam. Zij kozen voor’t
Babbelblèdje.”

De rondleiding was het startsein voor een schoolproject waar de
leerlingen van de groepen 6, 7 en
8 een eigen unitkrant gaan maken.
Initiatiefneemster en docente Marion
Steeghs-Vervoort: “Nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas leek ons een prima
startpunt voor dit project. We hebben
de kinderen goed voorbereid op deze
rondleiding.”

Een kijkje in de
keuken van Kempen
De leerlingen kregen een kijkje in
de keuken bij Kempen Communicatie,
waar het nieuwsblad wekelijks wordt
gevuld met artikelen en advertenties
en door de vormgevers wordt opgemaakt. “Het drukken van ons nieuwsblad gebeurt in Noord-Brabant, dat
konden we de leerlingen helaas niet
laten zien. Aan de hand van een kort
filmpje kregen de leerlingen een beeld
over hoe dat proces in zijn werk gaat”,
zegt Herman van Aalst, hoofdredacteur
van het nieuwsblad.
De leerlingen bezochten ook de
productieafdeling, waar ze een indruk
kregen van hoe bijvoorbeeld briefpapier, folders, zakenkaartjes gedrukt,

Ooijen en Wanssum

Informatieavond gebiedsontwikkeling
In de BMV Broekhuizenvorst wordt op woensdag 11 september een informatieavond gehouden over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Er wordt uitleg gegeven over de maatregelen ter bestrijding van hoogwater en over
de ingrepen die in dit deel van het gebied zijn gepland.
De komende jaren worden er in het
gebied tussen Ooijen en Wanssum drie
grootschalige maatregelen genomen
ter bestrijding van hoogwater: de
Oude Maasarm wordt gereactiveerd
en bij Ooijen en Wanssum worden
hoogwatergeulen aangelegd. Door
deze maatregelen krijgt de Maas bij
hoogwater meer ruimte en ontstaan
lagere waterstanden op de rivier.

De gebiedsontwikkeling heeft ook
impact op het gebied in en om Ooijen,
Broekhuizenvorst en Broekhuizen: het
reactiveren van de Oude Maasarm, de
aanleg van hoogwatergeul Ooijen en de
aanleg van nieuwe hogere dijken zullen
het gebied zichtbaar veranderen. Tijdens
de informatieavond geven medewerkers
van het projectbureau uitleg over alle
maatregelen die in dit deel van het

plangebied op stapel staan. De avond
wordt georganiseerd op verzoek van
belangengroep Broekhuizenvorst Ooijen
Broekhuizen. Zij wil de inwoners in
het zuidelijk deel van het plangebied
over de toekomstige ontwikkelingen
informeren. De informatieavond begint
om 19.30 uur en vindt plaats in het
gemeenschapshuis aan de Schoolstraat
in Broekhuizenvorst.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 19 st!
r
in Ho

BUFFET
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

AMBACHTELIJK

WARME HAP KLASSIEK

Ideaal tijdens een feestje of zomaar een partijtje

gehaktballetjes-tomatensaus • beenham honing-mosterd •
varkenspoulet in champignonroomsaus •
toscaanse salade • bleekselderijsalade •
25 voor
van € 9,
diverse smaken broodjes
25
Inclusief borden en bestek. Gratis gebracht en de afwas
die doen wij voor u. Bestellen vóór 11 april,
afnemen voor 1 mei.

€ 8,

p er p er so

on

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

05
09

Dankbetuiging

Vele kaarten, bloemen en lieve woorden hebben ons getroost
toen wij afscheid moesten nemen van vader, opa en superopa

Jan Wijnen
Het doet ons goed dat zo velen hem hebben gekend
en dat u ons bij zijn afscheid hebt willen steunen.
Onze dank hiervoor.
Een speciaal woord van dank aan iedereen
die een steentje heeft bijgedragen en
van het afscheid nemen iets bijzonders heeft gemaakt.
Onze oprechte dank daarvoor.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
5 oktober 2013 om 17.30 uur in de H. Odakerk in Melderslo.

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.
Gezocht!
Wil je graag vanuit huis gaan werken.
En beschik jij over goede sociale
vaardigheden? Parttime en fulltime
mogelijkheden. Bel: 06 54 25 67 86
Rolsteiger nodig?
Verkoop en verhuur! Ook voor ladders
en trappen. Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Eleonora’s Yogastudio Horst start in
Horst. Kom volledig tot rust! Hatha
yoga, yoga & dans, meditatie, zwangerschapsyoga en kinderyoga. Info: Leonie
Coenen, Berkelstr.12, 06 46 13 52 25
www.yogastudioreuver.nl
Dovens Meubelen, Milheeze
Kasteeltafels op maat gemaakt voor
betaalbare prijzen www.dovens.nl
Te koop zonnebloemen en
koffieboeketjes € 2 per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
Verandering praktijknaam. Nieuw:
In-Balanz Ademhalingstherapie en
Counseling. o.a. hyperventilatie, angst/
paniek, fobieën, dwang, burnout,
relatie/gezinstherapie. www.in-balanz.nl
Mail: gerttheeuwen@hotmail.com
Gerty Tel. 06 11 17 13 48.

Dovens Meubelen, Milheeze
Slaapkamers-Boxsprings-MatrassenDekbedden-Hoeslakens-Toppers www.
dovens.nl
Ruim 25 jaar specialist in maatwerk
schuifwandkasten en inloopkasten.
Gratis offerte aan huis!
Schuifwandkasten Op Maat Sevenum.
Tel. 06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen)
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Blokfluitles iets voor jou?
We starten in oktober. Aanmelden of
info: jeugdorkest@harmonievanhorst.nl
Te koop bedrijfspand in het
centrum van Horst. Met een riante
bovenwoning, een groot dakterras
waarvan een gedeelte overdekt.
Op het terras hebt u een mooi uitzicht
op de Kabroeksebeek.
Voor info 077 466 05 19.
Bridgecursus Horst
Cursus voor beginners door ervaren
docent start op dinsdag 10 sept. 12
lesavonden voor € 75,- excl. boek.
Interesse? Neem contact op met:
Kika van Nieuwenhuijzen
Bridgeclub-Horst 077 39 827 98
Te koop: diverse soorten groenten
en fruit, o.a. mirabellen (pruimen),
rabarber, snijbonen, snoep- en soeptomaten, komkommers, paprika, knolselderij, enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

terras
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www.delestegeulde.nl

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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)
FLOW in het Gasthoes in Horst
Start nieuwe cursussen van Anna
Maria van Gemert, licht klank kleur
beweging. Bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Praktijk Dansend Hart
Individuele begeleiding van kinderen en
volwassenen en ouder-kind begeleiding.
Training weerbaarheid 7-9 jaar start
maandag 23-09, 11-14 jaar start
dinsdag 24 -09. Info en aanmelden
www.praktijkdansendhart.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. 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 blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom
Tel. 06 58 86 32 52 / 077 398 62 49
Dovens Meubelen, Milheeze
Meubelmakerij, slaapkamers en meubelen op maat www.dovens.nl
Paardendekens wassen
Voordat de kou weer komt, je paardendekens laten wassen en/of repareren
door Mara Munten in Meterik.
www.maramunten.nl of 06 38 89 08 20
Freelance fotograaf zoekt scholier
met verstand van websitebouw
voor incidentele werkzaamheden.
Horst centrum. Contactvoorkeur
e-mail: singa0580@hotmail.com,
tel. 06 48 52 56 95

van den
en restauratie
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Te huur 100m ruimte in centrum
van Horst, verdeeld over 3 ruimtes.
Geschikt voor div. doeleinden.
Tel. 077 466 05 19.
2

Gerrie
Grafmonumenten

cafÉ

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

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

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Wij zijn trots op je wilskracht en strijdlust!

Yolanda van Dooren
Horst, 19 mei 1968

Venlo, 30 augustus 2013
allerliefste van

John
geweldige dochter van
Henk en Toos
lieve, dappere zus en schoonzus van
Belinda en Alex
lieve, sterke schoondochter en schoonzus van
Mart en Mien
Marcel en Veronique
René en Anita
Stefan en Diana
Yvonne
en alle neefjes en nichtjes
Correspondentieadres:
Melatenweg 17a, 5961 EB Horst
Wij willen haar samen gedenken op donderdag 5 september
om 19.00 uur in c.c. ’t Gasthoes, Gasthuisstraat 25 te Horst.
Vrijdag 6 september nemen we om 12.00 uur
afscheid van haar in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Yolanda wil iedereen graag in fleurige kleding ontvangen
en zij zou het fijn vinden als je een witte bloem
voor haar meebrengt.
In c.c. ’t Gasthoes en in het crematorium staan collectebussen
voor een donatie aan KWF Kankerbestrijding.

Vrijdagmorgen bereikte ons het droevige bericht dat onze collega

Yolanda
is overleden. Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze
strijd niet kunnen winnen. Wij zullen haar blijven herinneren
als een fijne collega met een grote betrokkenheid bij haar
werkzaamheden binnen hun bedrijf.
Wij wensen John en familie veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.

Je collega’s

Modellen voor permanent gezocht
Ik ben een leerling van de kappersopleiding en ik zoek modellen om te permanenten. Het is geheel gratis! En ook
vervoer kan geregeld worden. Heeft u
interesse? Bel 06 31 50 91 07. Groetjes
Juul Coumans
Hortensia’s (veel srt) Vlinderstruik
(ook kleinblijvend), hortensia’s e.a.
heesters op stam, bodembedekkers
v.a. € 0.85, zuilen, grassen e.d.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30 - 16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

Dag en nacht bereikbaar

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

Forever yours

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

www.theoarts.com

Yoga en meditatie.
Yoga op vrijdag in Sevenum, start vrijdag 20 september t/m vrijdag 30 mei
(30 lessen). Hatha yoga, yoga nidra,
meditatie, yoga voor senioren. Gratis
proefles? Bel 06 26 25 45 88 of mail
marie66@ziggo.nl
Vouwwagen/caravanstalling te huur
in Venray per 15 september.
Inlichting: Leo Gebe 06 51 29 33 75

Te koop: Quad, E-ton, 150cc,
automaat, bouwjr. 2004, 6000 km
gelopen, nieuwe accu, € 500,-.
Trampoline, doorsnede 4m, nieuw zeil,
€ 50,-. Bel fam. Jacobs 077 398 26 77

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

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
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Op 10 september 2013 zijn
onze ouders (opa en oma)

Jan en Mia
Hoeijmakers-Peeters
50 Jaar getrouwd!!
Van harte gefeliciteerd, we gaan
er een leuke dag van maken.
Twan-Jolanda, Iris en Kim
André-Angelique, Gitte en Anouk
Stefan-Lijan, Dennis en Judith

Dinsdag 10 september a.s. zijn onze ouders

Jan Alards en Truus Alards-Litjens
50 jaar getrouwd.
We vieren dit heuglijke feit samen met familie en vrienden
in besloten kring.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Onkelweg 6, 5962 NJ Melderslo

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties,
kaarten, bloemen, versieringen en alle andere attenties
die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijk.
Het was een onvergetelijk feest.

Toon en Mia van Rens-Hagens
Heijnenstraat 32, 5963 NL Hegelsom

Dovens Meubelen, Milheeze
Inruil van meubelen mogelijk op
nieuwe. Gebruikte meubelen te koop
www.dovens.nl
Frankeren van uw binnenlandse post
voor 40 eurocent 06 15 26 67 74
Eetbare pompoenen en courgettes
te koop. Diverse soorten. Van Helden
Americaanseweg 41, 5961 GN Horst.
Tel.: 077 398 50 16
Zelf Websites Maken
Workshop ‘Zelf Websites Maken’,
24 september (max. 4 pers). Wil je een
website laten maken? kijk dan op
www.websitesaandekeukentafel.nl
Ik kan uw kind helpen! Heeft uw
kind leerproblemen of kampt uw kind
met faalangst, pesten, rouwproblemen,
problemen door een echtscheiding?
Ik kan uw kind helpen!
Gratis intakegesprek. www.reachup.nl
mail: info@reachup.nl tel. 06 50 27 19 73

Naaiatelier
Naailessen in kleine groepjes.
Tevens kleding veranderen & creatieve
ideeën. Info: Atelier Chantal. Houtstraat
12, Meterik. Tel. 06 53 61 79 88,
www.atelierchantal.nl
Training weerbaarheid
De training, met veel oefeningen,
is bestemd voor iedereen van de
bovenbouw van de basisschool.
Start 19 sept. Reactie en info bij Jos
Slots, trainer, 06 49 95 93 71. Zie ook
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl

Geboren

Jans
28 augustus 2013
Dochter van
Paul en Mieke
Jacobs-Janssen
Langstraat 43
5963 NV Hegelsom


Geboren

Finn
28 augustus 2013
Trotse ouders René en
Brigitte Verhaeg-van Hulst
Broertje van Sem
Furstenbergstraat 18
5975 SH Sevenum

Geboren
31 augustus 2013

Anne

dochter en zusje van
Han, Mieke en Emma
van den Bekerom
Hoogheide 10
5973 RK Lottum

Geboren

Joeri
27 augustus 2013
Zoon van
Jeroen Jans en
Wilma Tacken
Crommentuijnstraat 62
5964 NN Meterik

Te koop: goede snijmais.
Tel. 06 53 81 69 19
Caravanstalling te huur
Tel. 077 398 3295
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. 9 t/m 20 sep. vakantie.

Bespaar kosten gastouderbureau
Stap over! Vraag vrijblijvend info.
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
tel. 077 374 51 49

Alpha-cursus
Binnenkort starten we weer een
Alpha-cursus. Informatieavond 24
september. Start 20.00u. Inlichtingen
Wiek en Nell Brugmans 077 366 21 98

Herberg de Lindehoeve Zondag 8 sept.
weer een heerlijk Voermansontbijt. Voor
€ 13,50 smullen van eieren met spek,
bloedworst met gebakken appelen,
verse broden etc. Ook voor groepen.
Reserveer via info@delindehoeve.info
of tel. 327 01 35

Pasfoto’s direct klaar!
Maandags t/m zondags, ‘s middags en
‘s avonds van 13-21uur. Gratis parkeren
voor de deur. Voor officiële pasfoto’s,
maar ook voor profielfoto’s voor
o.a. Facebook. Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte
van onze tweeling

Lisa en Fleur

Geboren op
28 Augustus 2013
Dochters van Mark Martens
en Sandra Vergeldt
zusjes van Rick en Melissa
Reysenbeckstraat 61
5963 AZ Hegelsom

Zwarte Ray-Ban damesbril op sterkte
gevonden op de Loevestraat (Horst).
Info: 077 398 85 14

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

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl
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Dorpsenquête
burenhulp Meerlo
In Meerlo is een initiatief opgepakt om een NaoberzorgPunt op te
richten. Om wensen en vragen van inwoners te inventariseren, wordt nu
een enquête gehouden.
Bedoeling van het zorgpunt is dat
mensen elkaar op vrijwillige basis
helpen zodat inwoners van het dorp
niet perse aangewezen zijn op vaak
kostbare professionele hulp.
Volgens de organisatie zijn er al
diverse initiatieven en voorbeelden
in Meerlo waar vrijwilligers inwoners
een handje helpen, zoals de KBO,
de Zonnebloem en het Rode Kruis.
Toch zijn er volgens de initiatiefnemers nog jongeren en ouderen met
zogeheten zorgvragen, die gebaat

zijn bij hulp van hun naasten en zijn
er mensen in het dorp die graag een
handje helpen.
De initiatiefgroep houdt een
dorpsenquête, waarin mensen
kunnen aangeven wat ze nodig
hebben of willen bijdragen.
Volgende week worden in Meerlo de
enquêteformulieren huis-aan-huis
aangeboden.
Voor meer informatie, neem
contact op met de initiatiefnemers via
naobermeerlo@gmail.com

Twee tractoren
gestolen
In Meterik en Ysselsteyn zijn zaterdagnacht rond 01.00 uur twee
tractoren gestolen. De twee landbouwvoertuigen werden vervolgens
beschadigd teruggevonden in Meterik.
Politie Horst kreeg zaterdagnacht
een melding van mensen die twee
tractoren die niet van hen waren
gevonden hadden op hun erf.
Vervolgens heeft de politie de
eigenaren van de voertuigen op de
hoogte gebracht. Een van de tractoren
heeft een flink deuk opgelopen

omdat deze tegen een boom was
gereden.
De politie heeft nog geen idee
wie de daders zijn en waarom ze de
tractoren gestolen hebben, maar ze
denkt aan baldadigheid. De politie
roept getuigen die iets gezien hebben
op zich te melden via 0900 88 44.

Fietsendiefstal Horst
In het centrum van Horst is zondagochtend 1 september een 25-jarige
Venlonaar aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt op het stelen
van een fiets.
De Venlonaar probeerde de
niet-afgesloten fiets mee te nemen,
toen hij betrapt werd door agenten
van politie Horst. Vervolgens werd

hij aangehouden en kreeg een
proces-verbaal opgelegd. De dader is
momenteel weer op vrije voeten. De
fiets is weer terecht bij de eigenaar.

SIV voor brandweer
post Horst
Brandweer post Horst gaat met ingang van medio volgend jaar
gebruikmaken van een Snel Interventie Voertuig (SIV). Door de inzet van
een SIV zou onder meer de opkomsttijd verbeterd kunnen worden.
De brandweer in Horst heeft
momenteel de beschikking over
twee tankautospuiten, een daarvan is inmiddels afgeschreven. Het
College van B&W heeft besloten om
de gereserveerde middelen voor een
nieuwe tankautospuit, 275.000 euro,
in te zetten voor de aanschaf van een
SIV. De kosten hiervoor zijn 200.000
euro. “Door het algemeen bestuur
van Veiligheidsregio Limburg Noord,
waar vijftien burgemeesters uit de
regio deel van uit maken, is afgesproken dat de kosten van de in totaal
negen SIV’s uit de lokale begrotingen
worden gefinancierd,” aldus een
woordvoerder van Veiligheidsregio
Limburg-Noord.
De tankautospuit inclusief een
bezetting van zes personen wordt nu
nog bij elk incident ingezet, of dit nu
klein of groot is. Volgens gemeente
Horst aan de Maas kan echter voor

het merendeel van de incidenten,
zeventig procent, worden volstaan
met de inzet van minder personeel en
materieel. “Bij zeer kleine incidenten
zoals een klein buitenbrandje, wordt
voortaan een SIV ingeschakeld. Dit
betekent inderdaad dat de vrijwilligers minder vaak opgeroepen
worden, omdat twee personen met
SIV genoeg zijn.”
Daarnaast zou door de inzet
van de SIV de opkomsttijd van de
brandweer sterk verbeteren, aldus de
gemeente. “Daar waar nodig, bijvoorbeeld bij branden in gebouwen en bij
verkeersongevallen, wordt gelijktijdig met het SIV een tankautospuit
gealarmeerd. Een SIV fungeert dan
als voorpost van een tankautospuit,
waardoor een snellere opkomsttijd
van een eerste brandweereenheid
wordt gerealiseerd”, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio.
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Gevolgen financiële problemen

Voortgang bouwprojecten
Haegens Bouw onzeker
De financiële problemen van Haegens Bouw en Ontwikkeling BV uit Horst hebben gevolgen voor (nieuw)
bouwprojecten in Horst aan de Maas. Het bouwbedrijf is in de regio bij veel bouwplannen betrokken. Hoe het nu
verder moet met de projecten nu Haegens uitstel van betaling heeft aangevraagd, wordt waarschijnlijk vrijdag
bekendgemaakt.
In Melderslo en Meerlo bouwt
Haegens in opdracht van woningcorporatie Woonwenz twaalf huurwoningen.
De planning was dat de woningen voor
de zomer van 2014 opgeleverd zouden
worden. “De projecten in Meerlo en
Melderslo liggen momenteel even stil.
De fundering is daar net gelegd, maar
door de situatie bij Haegens leveren de
onderaannemers van het bedrijf niet
meer en wordt er dus ook niet meer
gewerkt”, vertelt Evelien Wismans,
woordvoerder bij Woonwenz. “Wij
wachten af en bekijken intern onze
opties. Dat zou kunnen betekenen,
afhankelijk van wat er op welke termijn
bij Haegens gebeurt, dat de projecten
door een andere aannemer afgebouwd
worden. Zeker is dat de twee projecten
hoe dan ook afgebouwd gaan worden.
Er kan natuurlijk wel enige vertraging
optreden.”
Het jeugdhuis in Hegelsom dat
verbouwd wordt, ziet een tweede aannemer in de problemen komen. Nadat
HKM Realisatie failliet werd verklaard,
nam Haegens Bouw de werkzaam-
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heden over. Nu Haegens echter ook
in financieel zwaar weer zit, is de
toekomst wederom onzeker. “Haegens
heeft er alles aan gedaan om vorige
en deze week nog door te kunnen
werken. Ondanks dat leveranciers hun
spullen van de bouwplek opgehaald
hebben, heeft Haegens toch manieren
gevonden om nog verder te kunnen
werken”, aldus Rob Geurts, voorzitter
van Stichting Jeugdhuis Hegelsom. Eind
van deze week krijgt de stichting meer
duidelijkheid over de toekomst van het
Hegelsomse project.
De verwachte oplevering van
de nieuwbouw van basisschool De
Kameleon in Grubbenvorst was
november 2013 en die datum zou nog
steeds gehaald kunnen worden, aldus
Jan Jenneskens van het College van
Bestuur van Dynamiek scholengroep.
“We hadden een maand voorsprong op
het bouwschema opgebouwd, dus we
hebben nog hoop dat we de oplevering
op tijd halen. Op dit moment wordt
er nog mondjesmaat doorgewerkt op
het gebied van installatie en electro,

maar niet in het tempo waarmee dat
voorheen ging. Haegens geeft aan dat
we vrijdag duidelijkheid krijgen en
dan zullen we verder kijken wat onze
volgende stappen gaan worden.”
Haegens bouwt daarnaast
woningen en de zogenaamde
Pioenierswoningen in woonwijk De
Afhang in Horst. Opdrachtgever hier
is gemeente Horst aan de Maas, die
meerdere projecten met Haegens heeft
lopen. Het College van B&W betreurt de
problemen waarin Haegens verkeert,
zegt zij in een reactie. “Helaas kan ook
Haegens Bouw niet ontkomen aan de
harde klappen die vallen in de bouwwereld. Onze eerste zorg gaat uit naar
de direct betrokken werknemers. We
hopen dat de bewindvoerder een zo
goed mogelijke oplossing vindt, in het
belang van deze werknemers. Behoud
van zoveel mogelijk werkgelegenheid
staat voorop. Van mindere zorg zijn de
financiële belangen van de gemeente.
Haegens voert diverse opdrachten uit
01 maar de risico’s
voor de gemeente,
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daarvan zijn beheersbaar.”
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Keuze cadeau

Kerstpakket zelf samenstellen
E-relatiegeschenken uit Horst heeft voor dit kerstseizoen iets nieuws in het assortiment: keuze cadeau.
Daarmee kunnen werknemers zelf hun kerstpakket samenstellen. Er is ook aanbod van regionale ondernemers.

Starters in de regio
Asist!
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

ASIST!
Yvonne Kessels
Simonsstraat 20
Kronenberg
06 51 12 63 64
asist@live.nl
www.asistzakelijk.nl
(in ontwikkeling)
Zakelijke
ondersteuning
1 april 2013

Activiteiten
Wie als ondernemer wel eens
op zoek is naar (extra) zakelijke
ondersteuning, is bij ASIST! aan
het juiste adres. ASIST! biedt
zakelijke ondersteuning op
secretarieel, management of
administratief niveau. Tijdens
een periode van topdrukte of
ziekte van één van de medewerkers of zwangerschapsverlof of
tijdens vakantieperiode kan
ASIST! worden ingeschakeld.
Yvonne Kessels is een
ervaren, enthousiaste en
zelfstandige secretaresse die
bedrijven uitstekend kan
ondersteunen bij secretariële en
management zaken waarbij
extra hulp nodig is. Denk aan:
• maken van powerpoint
presentaties
• verzorgen van nieuwsbrieven
• opzetten secretariaat
• verzorgen correspondentie
(nationaal en internationaal)
• onderhouden archief (papier
en digitaal)
• coördinatie en ondersteuning
bij secretariële werkzaamheden
• organiseren van nationale en
internationale reizen
• ondersteuning bieden bij

opzetten meetings
• voorbereiden en notuleren
meetings
• coördinatie en ondersteuning
bij projecten
• en verder alle voor de klant
belangrijke ondersteuning
Maar ook bijvoorbeeld voor
het maken en bijhouden van een
zakelijke Facebookpagina.
Sociale media kunnen een extra
toegevoegde waarde hebben
voor het op een gebruiksvriendelijke manier informeren van
klanten en andere relaties, ook
in het buitenland.
Doelgroep
ASIST! kan zich inzetten in
elke branche, op elk niveau waar
behoefte is aan extra zakelijke
ondersteuning. Een extra
opdracht gekregen waarvoor een
extra paar handen gevraagd
wordt? Of even behoefte aan
extra ondersteuning, op welk
gebied dan ook ? Dan kan ASIST!
worden ingezet.
Onderscheidend vermogen
ASIST! heeft een duidelijk
onderscheidend vermogen. Dit
uit zich in het feit dat ASIST!
ruime ervaring heeft op
secretarieel, directie en
management-niveau. ASIST! legt
elke dag de lat hoger.
Kenmerken van ASIST! zijn onder
andere: pro-actieve, flexibele
houding en initiatiefrijke
houding en goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Open staan voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe leerdoelen
zijn de ambities van ASIST!

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Marian Wijnen (r.) met Ineke Pijnenburg van Efkes Anders
Een kerstpakket uitzoeken voor je personeel is niet
eenvoudig. Je probeert zoveel mogelijk rekening te houden met ieders smaak en wensen, maar kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.” Daar heeft Marian
Wijnen van E-relatiegeschenken een oplossing voor: het
keuze cadeau. “In plaats van een van tevoren samengesteld kerstpakket krijgen medewerkers een cadeaupasje,
met een tegoed van een bepaald aantal punten.
Via www.mijnsterkado.nl kunnen ze die punten vervolgens
inwisselen voor cadeaus.” Voordeel: iedereen krijgt een
kerstcadeau met inhoud die bij hem past. Op de website is
te kiezen uit cadeaus van landelijke aanbieders en ook van
regionale ondernemers. Dat maakt het keuze cadeau juist
zo leuk, aldus Marian Wijnen. “Er zijn al diverse bedrijven
uit de regio die meedoen aan keuze cadeau. Denk aan
Cleopatra passie voor lingerie, ijssalon Clevers, ijssalon
Passi en Attractiepark Toverland. Theater de Maaspoort

biedt een theaterbon aan en bij Efkes Anders kun je terecht
voor een kopje koffie of lekkere lunch. Een High Tea wordt
aangeboden door Residence La Vie en Rose in Lottum.
Maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een goed
doel te steunen. Je kunt zelfs een plaatselijk goed doel
aandragen. Het aanbod is heel divers, dus voor elk wat
wils.” Het samenstellen en bezorgen van de pakketten
wordt verzorgd door een groot distributiecentrum. Marian
onderhoudt zelf contacten met de regionale ondernemers.
“Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om traditionele
kerstpakketten te bestellen.”

E-relatiegeschenken
Jaegerweg 5, Melderslo
info@e-relatiegeschenken.nl
www.e-relatiegeschenken.nl
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Beroepen: Hondenuitlaatservice

‘Als de honden genieten, dan geniet ik ook’
De een wordt bakker, de andere kiest voor een carrière als straaljagerpiloot. HALLO Horst aan de Maas is
benieuwd naar het verhaal achter het beroep.

Voor Ruud is het belangrijk dat
de viervoeters bij elkaar passen:
“Het moet wel klikken tussen honden,
zo voorkom je incidenten. Vervelend is
wel dat je dan soms iemand moet bellen en moet uitleggen dat de hond niet
bij de groep past, dit is jammer. Er is

gewoon een bepaalde rangorde in zo’n
groep.” Al met al vindt Ruud haar baan
geweldig: “Ik vind het heerlijk om dit
als mijn baan te hebben. Als de dieren
rond rennen in de weide dan geniet
ik daar echt van, want als de honden
genieten, dan geniet ik ook.”

Faillissement voor
Camping Janssen
Camping-Centrale Gebroeders Janssen Bv uit Sevenum is dinsdag
27 augustus door de rechtbank in Roermond failliet verklaard. Camping
Janssen verkocht allerlei camping- en kampeerbenodigdheden.
Camping Janssen maakt deel uit
van Emje BV. De zaak verkocht al
tientallen jaren tenten, voortenten,
luifels en overige kampeerartikelen.
De speciaalzaak kon niet meer aan

Ruud Roefs (49) uit America is de
eigenaresse van hondenuitlaatservice
Born to Run. Zelf is ze helemaal gek
op honden. Haar werk liet het niet toe
om haar eigen honden vaak te zien.
Ze ging daarom parttime werken. Toch
kwam Ruud tijd te kort en zei haar
baan op, met in het achterhoofd een
idee om een hondenuitlaatservice te
beginnen.
In 2005 startte ze met haar uitlaatservice. “Ik heb van mijn hobby, mijn
beroep gemaakt. Ik moest in de buurt
zijn van mijn honden en de beslissing
om mijn baan op te zeggen was de
beste in mijn leven. Eerst kwamen wat
vrienden de honden brengen en langzaam maar zeker is dit groter geworden. Nu heb ik elke ochtend een groep
van 8 à 9 honden hier.”

Volgens Ruud heeft haar werk
geen negatieve kanten, ze heeft
eigenlijk altijd vakantie zegt ze: “Ik
zie dit eigenlijk niet als werk, ik vind
het super om de honden te zien.
Als de honden gelukkig zijn, ben ik
dat ook.” Ondanks dat honden veel
voor haar betekenen, wil Ruud geen
dagbesteding voor honden beginnen.
“Bij een hondendagbesteding zijn
de honden de hele dag hier, nu zijn
het alleen ochtenden. Ik ben erg
gesteld op onze privacy. Als je een
hondendagbesteding hebt, ben je
eigenlijk 24 uur aan het werk. Ook
komen verschillende mensen dan
hun hond hier afgeven en ’s avonds
weer ophalen.” Ruud haalt nu met
haar uitlaatservice de honden in de
ochtend thuis bij de eigenaar op. De

honden hebben de ruimte bij haar om
zich helemaal uit te leven. Tegen het
middaguur worden de honden weer
naar huis gebracht.
Het werk is niet zo makkelijk als
het klinkt. “Mensen onderschatten
dit vaak, ze denken dat ik de honden
even hun behoefte laat doen en niet
meer. Ik heb studies en een cursus
EHBO voor honden gedaan. Je moet wel
weten hoe je moet handelen als er wat
gebeurt, bijvoorbeeld een vechtpartijtje
tussen de honden dat uit de hand loopt
waardoor een hond wonden heeft,
maar zo ver laat ik het niet komen. Ik
ben wel de baas. Als ik zie dat ze te ver
gaan, dan haal ik ze uit elkaar. Ik ben
verantwoordelijk voor de honden van
andere mensen. Gelukkig zijn er nog
nooit vechtpartijen geweest.”

haar financiële verplichtingen
voldoen. Bij de winkel werkten
10 mensen in deeltijd. Een curator is
nu de mogelijkheden voor de
toekomst aan het bekijken.

10 jaar zorgboerderij
Vorster Hand
De eerste hulpboeren kwamen tien jaar geleden naar zorgboerderij
Vorster Hand in Sevenum om te helpen. Dat viert de boerderij op zondag
8 september met een open dag van 11.00 tot 16.00 uur.
In tien jaar is er op boerderij
Vorster Hand veel veranderd. Naast
dagbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking werd,
na een grondige verbouwing van
de boerderij in 2008, gestart met
dagbesteding voor ouderen. Ook is
omgeschakeld naar biologische teelt.
Op de open dag geven de
hulpboeren demonstraties van het
oogsten en verpakken van witlof.
Daarnaast worden demonstraties
gegeven van het zagen en kloven van
open haardhout. Bij de ouderenzorg is

aan de hand van een diavoorstelling
te zien hoe de gasten de dag beleven
op de zorgboerderij. Voor de kinderen
is er poppenkast en zijn er aaibare
dieren. Kunstenaar Ruud van der
Beele houdt een tentoonstelling op
de open dag. Hij heeft diverse kunstwerken gemaakt die geïnspireerd zijn
door de mensen op de zorgboerderij.
Zij waren ook de aangevers. Deze
kunstwerken zijn in de vorm van
wolken, tekens van onbekendheid,
tekens van een andere wereld of van
een onzichtbare wereld.

Vrouwen
verwendagen!
Ontvang een leuke attentie en voor iedereen is er iets lekkers bij de koffie

boerderij

Vorster Hand
Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

zo r

g m e t l of

10 jaar

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

De Vorst 3, 5975 PH SEVENUM

www.vorsterhand.nl
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Najaar is het seizoen van de kleurenpracht van de natuur.
De mensen verplaatsen zich van buiten naar binnen, van het terras
naar de huiskamer. Zomerkleding maakt plaats voor de winterkleding.
Dit najaar staat alles in het teken van stoer. Kinderen willen net zo’n
stoere bril als een volwassene, lingerie is niet alleen sjiek en sexy,
maar ook zeker stoer. Een outfit voor de vrouw krijgt door onder
andere gebruik te maken van leer ook een stoere stijl. Jeans zijn altijd
stoer en dit wordt dit jaar geaccentueerd door de Italiaanse invloeden.
Het najaar is een wisselend jaargetij dat mooie kansen biedt.
Deze najaarsmodespecial geeft inspiratie voor een nieuwe garderobe.

Stoer, jong, sjiek en sexy

Italiaanse invloeden

Un:usual is hét jonge lingeriemerk voor de
zelfbewuste jonge vrouw met gevoel voor
mode, styling en met een perfecte look.
Deze prachtig framboosrode serie is een
van de series uit de nieuwe
najaarscollectie: stoer en jong maar ook
heel sjiek en sexy.
Un:usual heeft een nieuwe najaarscollectie
die niets te wensen overlaat en die
verkrijgbaar is tot de grote cupmaten, al
vanaf 39,95 euro. Uiteraard zijn bijpassende
slips, hipsters of strings verkrijgbaar.
Van alle vrouwen draagt 80 procent niet de
juiste beha. Laat jezelf overtuigen dat een
goede beha een must is voor je lichaam.
Graag helpen wij je met een deskundig
advies bij het maken van de juiste keuze.
Kom en laat je inspireren door al het moois
dat het najaar weer te bieden heeft.

De mode van het najaar 2013-2014
staat in het teken van Italiaanse
invloeden. Wolff Jeans Venray heeft
mode voor hem en haar.
Voorbeelden daarvan zijn Anthony
Morato en Amy Gee. Stefan draagt
een getailleerd stretch overhemd
van Anthony Morato. De broek is
een alternatief voor een normale
jeans, ook van Morato. Het
kalfslederen jack is van Eddie’s
Jackets. Wolff Jeans Venray verkoopt
ook accessoires als schoenen,
sjaals, riemen, tassen en voert een
groot assortiment aan horloges.
Kom snel een kijkje nemen in onze
winkel van 230 vierkante meter
met meer dan vijftig merken onder
één dak.

Kerkstraat 20a 5961 GD Horst 077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

De Bleek 62-68 5801 MD Venray 0478 58 26 28
www.wolffjeansvenray.nl

Stoere sneakers

Stoer en vrouwelijk

Komend seizoen zien we veel korte,
stoere bikerboots en sneakers van rijke
stoere gevette suède en nubuck.
De trendkleuren voor meisjes zijn zwart,
groen, blauw, cognac en fuchsia-paarstinten.
Voor jongens zijn het zwart, blauw, groen
en cognac. Details zijn daarbij erg belangrijk.
Voor meisjes worden veel studs en steentjes
gebruikt en voor jongens gekleurde stiksels,
veters en ritsen.

Deze winter is de mode erg stoer en
vrouwelijk en voert veel kleur de boventoon.
Mooie warme tinten vullen de garderobe.
Modehuis Cruysberg kiest hier voor een
stoere en vrouwelijke stijl. Het stoere in de
collecties komt tot uitdrukking door het
gebruik van leer, fake leather, studs, coatings
en materiaalmixen. Of u nu op zoek bent
naar iets stoers of vrouwelijks: met de grote
diversiteit in grove en fijne materialen en de
modellen van de jurkjes, rokjes, blouses en
blazers is alles mogelijk.
Voor een goede impressie van onze
prachtige najaarscollectie bent u van harte
welkom in onze winkel waar onze
medewerkers voor u klaar staan met goed
en eerlijk advies, onder het genot van een
lekker kopje koffie.

schoenmode
Spoorstraat 1 Tienray 0478 69 12 71
www.modehuiscruysberg.nl

Steenstraat 14 5961 EV Horst 077 397 01 31
www.deschoesterschoenmode.nl
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Absolute toppers
Dit seizoen zien we veel korte laarsjes,
van plat en stoer tot hoog en elegant,
gemaakt van zachte suède en nappa
met veel details zoals veters,
siersticksels, studs en glans.
De modekleuren voor het
aankomende seizoen zijn zwart, taupe,
cognacrood en groen.
Absolute toppers zijn een kort laarsje
in het rood of een laarsje in een
bijzondere print.

TIJDloos zilver
Trends volgen elkaar in snel tempo
op en TIJD! volgt deze trends op de
voet. Echter, trends moeten wel bij
je passen en daarom is het altijd
belangrijk om te kijken naar je eigen
stijl.
Het team van TIJD! helpt je graag
met een goed advies.
Eigenaresse Minke combineert
de stoere, handgemaakte sieraden
van Buddha to Buddha
met de elegante,
vrouwelijke sieraden
van Ti Sento.
Een horloge van
Michael Kors maakt
het plaatje helemaal af.

schoenmode
Steenstraat 14 5961 EV Horst 077 397 01 31
www.deschoesterschoenmode.nl

Kerkstraat 13b 5961 GC Horst 077 398 43 00
www.tijd-horst.nl

Mooie hippe merken

Gave kinderbrillen

Daphne draagt sieraden van
een nieuw merk, Scmyk.
Scmyk is een label dat
mooie betaalbare en
onderscheidende sieraden
heeft. Daarnaast draagt ze
armcandy van verschillende
mooie en hippe merken:
Gypsetstyle, Zinzi, TOV
Essentials,Barong Barong,
Blinkstar, PScallme, Super
Stylish, Karma en een
armband Cartier-Style van
IXXXI. De ringen die Daphne
draagt, zijn van Dji Dji en
TOV. Ook draagt ze de
nieuwe gouden Twistedringen van Melano en, ook
helemaal hip, de kleine
ringetjes van Heart to Get.
De horloge is van IKKI.

Kinderen willen net zo’n stoere en leuke bril als volwassenen.
Zij zijn modebewust en hebben vaak al een eigen smaak.
Daar spelen wij op in! Daarom is onze collectie kinderbrillen ook zo groot.
Tren draagt op de foto een toffe kunststof bril
van Etnia Barcelona.
De andere hippe brillen
zijn van de merken Red Optical,
Look@me, Vingino Eyewear
en BBIG.

Kerkstraat 2 Horst 077 397 10 35
www.beaubelleonline.nl

Kerkstraat 1 5961 GC Horst 077 3982661
www.kruytzeroptiek.nl

Deze najaarsmodespecialpagina is een initiatief van Kempen
Nieuwsmedia BV en wordt eenmaal per jaar in nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas gepubliceerd. In eenzelfde opzet verschijnt in het
voorjaar de voorjaarsmodespecial. Deze najaarsmodespecial is mede
mogelijk gemaakt door Hanneke Christiaens van HC Fotografie
en Loes Peters, Yori Craenmehr en Cheyenne Klok van
Hipp Haarmode & Visagie uit Tienray.
Heeft u ook interesse om uw nieuwe modetrends van het voorjaar aan
onze lezers te laten zien? mail dan: linda.cox@kempencommunicatie.nl

Nieuwstraat 14 5961 HD HORST
06 2417 0113
www.hcfotografie.nl

Spoorstraat 37 Tienray
0478 85 05 67
www.hipphaarmode.nl
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GEPLUKT

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

Antoon Kerkhoff

Bij aankomst staat de koets al klaar. Antoon Kerkhoff (70) is druk
begaan met het ‘koetsen’ zoals hij zelf noemt: met paard en koets door de
natuur in Horst aan de Maas rijden. Hij heeft meerdere hobby’s, ook kan hij
van lange fietstochten samen met zijn vrouw Gerry genieten. Deze week
wordt Antoon Kerkhoff uit Horst geplukt.

Koken met

Randy

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

3 vers gebakken vis € 8,00
elke vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

bij Phicoop Jumbo Sevenum
ook voor al uw visschotels!

06 51 75 05 22 • De Koningstraat 40 • Koningslust

Benodigdheden:
· 4 pomodoritomaten
· 1 ui
· 1 teentje knoflook
· 1 groentebouillonblokje
· 1 bosje basilicum
· 50 gram room

Bereiding:
• Snij de tomaten in kwarten;
• maak de ui schoon en snipper
deze;
• maak de knoflook schoon en snijd
deze in dunne plakjes;
• verhit een scheut olie in een pan
en fruit de ui, knoflook en de
tomaten aan;
• voeg hieraan de tomatenpuree
toe en ontzuur deze ongeveer 2
minuten;
• voeg nu 1 liter water en het
bouillonblokje toe;
• breng het geheel aan de kook en
kook de soep in 1 uur rustig gaar;
• pureer de soep met een staafmixer en breng hem op smaak
met peper en zout;
• snijd de blaadjes basilicum
julienne en roer deze door de
soep;
• voeg als laatste de room toe aan
de soep.

Antoon is geboren en opgegroeid in
Siebengewald, is woonachtig geweest
in Venray en is uiteindelijk met vrouw
en kinderen verhuisd naar Horst.
“Mijn dochters wilden graag een pony
hebben. In Horst vonden we dit huis
met veel grond, daarom zijn we hier

naar toe verhuisd.” Antoon heeft een
grote tuin waar ook ruimte is voor een
stal en buitenverblijf voor zijn paard
Dirkje. “In 2004 hebben we een Friese
merrie, Dirkje, gekocht met het oog op
mijn pensioen in 2005. Paarden heb
ik altijd al mooi gevonden. Dirkje is

PUZZEL

Sudoku

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
eestzaal

café-f

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Eet u smakelijk!
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

voor de deur staan. Ik speel ook bij het
Seniorenorkest Venray. Het is wel zo dat
naarmate je ouder wordt, het instuderen van stukken er niet makkelijker op
wordt. Het is moeilijker te onthouden.”
Wandelen in de bossen doet hij ook
graag samen met zijn vrouw: “Ik hou
ontzettend veel van de natuur. We gaan
ook wel vaker fietsen. Dit doen we dan
samen met vrienden en dan maken
we tochten van wel 50 of 70 kilometer.
Laatst zijn we naar Xanten in Duitsland
gefietst.” Deze fietstochten worden op
eigen kracht gefietst: “Een elektrische
fiets wil ik zo lang mogelijk uitstellen,
nu fietsen we nog lekker zonder hulp.”
Een andere hobby van Antoon is
tuinieren: “Ik tuinier graag. We hebben ook een vrij grote tuin en ik heb
redelijke kennis van planten. Laatst heb
ik samen met de kleinkinderen een
herbarium samengesteld van 164 verschillende planten.” Bij een herbarium
worden verschillende planten gedroogd
en gebundeld in een boekwerk.
Klussen is een andere bezigheid
van hem: “Vaak klus ik in en rondom
het huis. Ik doe alles zelf, zoals het
schilderwerk en de elektriciteit. Af en
toe help ik de kinderen met klussen.
Jaren terug heb ik ook geklust in de
studentenkamers van mijn kinderen.”

visspecialiteiten R. Gommans

Pomodoritomatensoep

· 70 gram tomatenpuree

een makkelijk paard, ze is alleen bang
voor grote silo’s, vrachtauto’s en de
echo’s die onder viaducten ontstaan.
Een zweep gebruik ik dan ook alleen
maar om de steekvliegen van haar af
te halen.”
Als hij wil gaan rijden met Dirkje
en de koets, is hij afhankelijk van het
weer: “In de winter koets ik minder dan
in de zomer, maar met mooi weer soms
wel twee keer per week. Mijn favoriete
route gaat langs Kasteel Kaldenbroek
in Grubbenvorst. Ik vind het heerlijk
om in de natuur te zijn. Ook ga ik wel
eens naar de Swolgense bossen of naar
’t Ham. Dan ben ik al snel drie of vier
uur onderweg. Vaak gaan kennissen
of mijn drie kleinkinderen Jeroen (13),
Daan (11) en Jordy (7) mee op de
koets. Dan zetten we een picknickmand
op de koets en zorgen we dat het paard
ook wat lekkers krijgt.” Antoon koetst
niet alleen maar door de natuur, ook
heeft hij enkele keren meegedaan met
de galaoptocht van de examenkandidaten van het Dendron College.
Verder speelt hij tuba bij de Koninklijke Harmonie van Horst: “Dit doe ik
nu al 32 jaar. De harmonie is een vriendengroep, er hangt een goede sfeer.
Er moet ook hard gewerkt worden,
bijvoorbeeld als de Harmoniefeesten
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Rundersausijzen

500 gram € 4,50

Runderstooflapjes

100 gram € 1,65

Kip-saté schnitzel

4 stuks

€ 5,00

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

Respect voor de natuur
Beste inwoners van de gemeente Horst aan de Maas,
Ik heb de vorige keer mijn opgekropte woede over het zwerfvuil duidelijk laten blijken en aangegeven en het kan gewoon niet. Het is
niet ons zwerfafval, maar dat van personen die geen normen en waarde
meer bezitten en die het dumpen goedkoper vinden dan in de vuilniszak
doen. Het is het afval van die idioten die het gewoon uit de autoraam
kieperen, schooljeugd die met een grote groep naar school fietsen en het
dan maar dumpen.

Een kwestie van goede opvoeding?
Verloedering van de maatschappij?
Of gaat het te goed met ons
Nederlanders? In andere landen
houden ze het wel schoner. Dit is
geen klachtenlijn, maar als niemand
zijn mond open doet, dan gaat alles
gewoon zijn gangetje.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof

Onze

nieuwe folder

Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
Webshop: www.nelliesnellen.nl

Zondag 08 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE
in Cultureel Centrum “De Wingerd”
Maasbreeseweg 2 te Sevenum

Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het komende creatieve seizoen. Tijdens de
Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend! De Hobbymanifestatie
is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruikmaken
van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

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

Ik zou zeggen: ouders, opvoeders,
scholen, horeca en bedrijven:
besteden jullie er nog maar meer
aandacht aan. Bedankt namens ons
allemaal. Respect voor de natuur. Jong
geleerd is oud gedaan.
Peter Billekens,
Sevenum

is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Bespreking Poll week 34

Er rijdt teveel vrachtverkeer door mijn straat
Een grote meerderheid van de stemmers, 63 procent, was het eens met
deze stelling. Het vrachtverkeer dat door hun dorpen dendert, zorgt voor veel
ergernissen. Zoals Peter Rechsteiner die als volgt reageerde: “De gemeente is
zonder de bewoners te vragen een rondweg om Horst gaan aanleggen. Deze
geeft aan de Meterikseweg zeer veel overlast en schaadt de gezondheid van
aanwonenden.” Math Hundscheid uit Tienray zegt: “Als aanwonende van de
Spoorstraat te Tienray ben ik zeer zeker van mening dat er teveel vrachtverkeer
door ons dorp komt. Hier worden door (vracht)auto’s en tractoren snelheden
bereikt, waar ze in de Formule 1 jaloers op zouden zijn. Levensgevaarlijke

situaties door grote groepen fietsers (schoolgaande jeugd) en op straat
staande lossende vrachtauto’s komen steeds vaker voor.” “Naast vrachtauto’s
die noodzakelijkerwijs bedrijven moeten bevoorraden, rijden er in onze
gemeente ook veel vrachtwagens van bedrijven, die eigenlijk op de ’verkeerde’
plaats zijn ontstaan en daar van de overheid door mochten groeien,” zegt
Danny Danckaert uit Grubbenvorst.
Er zijn ook mensen die er geen moeite mee hebben. Een anonieme
reageerder laat weten: “Geweldig dat vrachtverkeer, ik kan er zeker van
genieten. Serieus.”

Nieuwe miljoenenprojecten zijn nu ongepast

Marieke
ment...
Een jaar geleden kwam ik in
dienst van dit blad. Na zes jaar
werkzaam te zijn geweest voor
een andere lokaal nieuwsblad en
twee jaar overal en nergens
gewerkt te hebben, was ik weer
terug in het vertrouwde Horst
aan de Maas. Om erachter te
komen dat niemand mij gemist
had. Men was ervan uitgegaan
dat ik meteen al de overstap van
het ene naar het andere
nieuwsblad had gemaakt. Mijn
in de loop der jaren opgebouwde
netwerk bleek nog aardig intact:
van ’Marieke van De Echo’ werd
ik heel eenvoudig ’Marieke van
de HALLO’.
Op Facebook en LinkedIn
kom ik af en toe klasgenoten
van de basis- en middelbare
school tegen. Mensen die
carrière hebben gemaakt in Den
Haag of Amsterdam, sommigen
zelfs over de landsgrenzen heen.
Dan vraag ik me wel eens af of
het dan ook niet eens tijd wordt
om verder te kijken dan Horst
aan de Maas. Moet ik Marieke
van de Groningse Koerier
worden, Marieke van ‘t Texels
Gezetje of HALLO Hum?
Verandering van spijs doet eten,
luidt niet voor niets het gezegde.
Maar zoals gezegd, aardig
wat mensen kennen mij en ook
mijn adressenboekje is aardig
gevuld met voor het werk
nuttige contacten. En als ze mij
niet kennen, dan kennen ze mijn
(groot)ouders wel of de plek
waar ik ben opgegroeid. Horst is
een dorp dat zich af en toe graag
stadse allures aan wil meten,
maar waar “Woar ziede geej d’r
enne vá?” nog steeds een hele
belangrijke vraag is. Wie bij pak
‘m beet Volkskrant of NRC werkt,
zal die vraag niet zo snel te
horen krijgen. In Horst aan de
Maas wel. Mensen willen graag
weten door wie ze aan de tand
worden gevoeld, waar je
vandaan komt en of ze misschien ouders, neven of oudtantes van je kennen. Ben je niet
alleen zelf, maar zijn ook je
vader en moeder en de generaties daarboven in de gemeente
geboren, dan scoor je punten.
Dat zie ik me in Hum nog niet zo
snel overkomen.

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas wil 6,5 miljoen euro investeren in equestrian
centre De Peelbergen, het centrum voor de paardensport op Park de Peelbergen.
Het is een investering, de gemeente gaat ervan uit dat door onder meer de
verkoop van gronden en de vestiging van bijvoorbeeld een paardenkliniek het
hippisch centrum zich zelf terugbetaalt. Door te investeren in de toekomst houd
je de economie draaiende. Als je de hand alleen maar op de knip houdt, gebeurt
er niets. Maar is het wel zo verstandig om in deze tijden zoveel geld te investeren

waarvan de opbrengst nog helemaal niet zeker is? Het blijft toch een risico van
6,5 miljoen euro. Komen er bijvoorbeeld wel voldoende mensen op de geplande
wedstrijden af? Evenementen als Jumping Indoor Maastricht zijn door tegenvallende sponsorbijdragen al diverse keren afgelast. De zogenoemde spin-off blijft
vaag. Is dit een zoveelste prestigeproject? Is het niet beter om die miljoenen in
andere projecten te steken, zoals betaalbare zorg voor iedereen? Nieuwe miljoenenprojecten zijn nu ongepast. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Het openbaar vervoer in mijn dorp is top
> eens 45% oneens 55%

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
05 september 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Openbare hoorzitting

Commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 10 september 2013 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen een besluit in het kader van
de Wet Openbaarheid van Bestuur betreffende
weigering verstrekking gegevens betreffende
varkenshouderij Kleefsedijk, Sevenum.
Om 19.15 uur komt aan de orde een ander be-

zwaarschrift tegen een besluit in het kader van
de Wet Openbaarheid van Bestuur betreffende
weigering verstrekking gegevens van varkenshouderij Kleefsedijk, Sevenum.
Om 20.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen het besluit van het College inzake
omgevingsvergunning Legert 6, Swolgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 93 93.

Informatieavond

Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum in
Broekhuizenvorst
Op woensdag 11 september vindt er in het nieuwe gemeenschapshuis van Broekhuizenvorst
een informatieavond plaats over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
De avond wordt georganiseerd op verzoek van
de belangengroep Broekhuizenvorst/Ooijen/
Broekhuizen om de inwoners in het zuidelijk
deel van het plangebied over de toekomstige
ontwikkelingen te informeren. Er wordt uitleg
gegeven over de maatregelen die worden
genomen ter bestrijding van hoogwater en ingezoomd op de ingrepen die in dit deel van het
gebied zijn gepland. De informatieavond over
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum begint
om 19:30u en vindt plaats in het gemeenschapshuis van Broekhuizenvorst, Schoolstraat
3 in Broekhuizenvorst.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
De komende jaren worden er in het gebied
tussen de dorpen Ooijen en Wanssum drie
grootschalige maatregelen genomen ter bestrijding van hoogwater: de Oude Maasarm wordt
gereactiveerd en bij Ooijen en Wanssum wordt
een hoogwatergeul aangelegd.
Door deze maatregelen krijgt de Maas bij
hoogwater meer ruimte en ontstaan tot 35cm

lagere waterstanden op de rivier. De positieve
effecten hiervan werken door tot in Roermond,
40 km stroomopwaarts. Door de aanleg van
nieuwe dijken krijgen de dorpen een betere
bescherming. Maar het gebied wordt niet alleen
veiliger, er ontstaat ook ruimte voor economische ontwikkelingen en natuur. Zo kan er
gestart worden met de aanleg van de rondweg
rond Wanssum en de uitbreiding van de haven.
Rondom de hoogwatergeulen en in de Oude
Maasarm ontstaat een uniek, vrij toegankelijk
natuurlandschap met grote recreatieve waarde.
Ooijen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen
De gebiedsontwikkeling heeft ook impact in en
om Ooijen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen:
het reactiveren van de Oude Maasarm, de
aanleg van hoogwatergeul Ooijen en de aanleg
van nieuwe hogere dijken zullen het gebied
zichtbaar veranderen. Tijdens de informatieavond zullen medewerkers van het projectbureau uitleg geven over alle maatregelen die in
dit deel van het plangebied op stapel staan.

Week van de smaak

Gratis locatie op
Floriade-terrein!
Op zaterdag 28 september start dit jaar de landelijke Week van de Smaak. Voor Regio
Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013 vormt deze week het absolute hoogtepunt van
het jaar. Voor onze regio vinden de activiteiten met name plaats op het voormalige
Floriadeterrein. De verwachting is dat enkele tienduizenden mensen dit evenement zullen
bezoeken. Wie wil er tenslotte niet op een ongedwongen wijze genieten van het veelzijdige
thema smaak, in een schitterend park en dat ook nog eens gratis!
Gratis ‘onderdak’
Bedrijven die willen deelnemen aan de Week
van de Smaak wordt gratis ruimte aangeboden. Uit onze gemeente hebben zich al ruim
15 bedrijven aangemeld voor een plekje.
Iedereen die wil kan zich presenteren en
mag een locatie gebruiken op het Floriade
terrein en waar nodig electriciteit. Dat kan
onder dak zijn, maar als dat voor deelname
beter is natuurlijk ook midden tussen het
groen of aan het water. Hoe eerder deelnemers zich bij ons melden, hoe beter we een
mooie parkindeling kunnen maken.

beklimt en we een dagvullend programma
kunnen aanbieden aan de vele duizenden
bezoekers. In principe zijn hierbij alle
orkesten, muziek-, [straat]theater- en dansgroepen uit onze regio van harte welkom.
Laat het ons weten als u mee wilt doen en
wij gaan kijken hoe we u kunnen inplannen.

Theaterheuvel schreeuwt om artistiek
talent!
Noord Limburg kent misschien wel de
meeste amateurmuzikanten en artiesten
van Nederland. Wat zou het prachtig zijn als
op zaterdag 28 en zondag 29 september
het ene na het andere gezelschap uit Regio
Venlo het podium van de theaterheuvel

Deelnemers uit Horst aan de Maas zijn:
Huis van de Streek; Cornelissen Fresh Food;
Résidence La Vie en Rose; Smood for You;
IJssalon Clevers; Museum de Locht;
B-berry Melderslo; De Paddestoelerij;
Camps Rabarber bv; Native Raku;
Kaldenbroeck Lottum; Akkies Tuin; Kwekerij
Hermans-Walter; Bakkerij J. Ummenthun.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op met:
Vivienne Curvers 06-42529707
Stefan Raedts, 06-50607516
Email: info@regiovandesmaak.nl

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

America
Saarweg 999

Kronenberg
Heuvelsestraat 2

Grubbenvorst
Horsterweg 66

Lottum
Grubbenvorsterweg 34

Hegelsom
Stationsstraat 151
Past. Debijestraat 64

Meerlo
Megelsum 7

Horst
Hof te Berkel
Steenstraat 2
Achter de Smaalbrug 29
St. Annaweg

Melderslo
Daniëlweg 17

Meterik
Campagneweg 26
Jan Drabbelsstraat 20
Dr. Droesenweg 4
Sevenum
De Sondert 2
Struikheide 12
Renkensstraat 9b
Tienray
Spoorstraat 77

uur trimzwemmen, hiervoor zijn nog enkele
plaatsen vrij. Dus wilt u sportief en gezond in
beweging zijn, kom op maandagmiddag trimzwemmen.
Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons
inschrijven voor de zwemlessen. Vraag naar de
mogelijkheden over tijden en plaatsen of kijk op
de site voor verdere informatie.

Nieuws
Nieuwe website
Op zaterdag 31 augustus is de nieuwe website
van zwembad de Berkel gelanceerd. Voortaan
kunt u alle informatie van zwembad de Berkel
vinden op www.zwembaddeberkelhorst.nl
Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13.30 tot 14.15

Vrij zwemrooster
Voor het rooster vrij zwemmen en alle verdere
informatie over onze activiteiten kunt u terecht
op de website.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: 077 - 477 97 25.
www.zwembaddeberkelhorst.nl

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6 5961 ES
Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
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.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

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.

energiesystemen

Raadsvergadering
10 september 2013
• Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de
heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of
06 - 51852891 of
email: griffier@horstaandemaas.nl
• Spreekrecht raadsleden
• (Actieve) informatie vanuit het college
• Vaststellen besluitenlijst raad 25 juni 2012
• Burgerinitiatief “Glasvezel voor iedereen”
Door de initiatiefnemers “Iedereen glasvezel”
zijn meer dan 100 handtekeningen verzameld.
• Verordening Wet Inburgering 2013 Horst
aan de Maas
• Bestemmingsplan Dorperdijk 17, 19, 20 en
22 te Sevenum
• Bestemmingsplannen
Werkgelegenheidsgebieden I en
Werkgelegenheidsgebieden II
• Voorstel tot weigeren van verklaring van
geen bedenkingen inzake verzoek om een
intensieve veehouderij aan de Kleefsedijk
ong. te Sevenum op te richten
• Grondexploitatie woningbouwlokatie
Beatrixstraat in de kern Sevenum

15

• Indienen
zienswijze tegen
ontwerp-1e wijziging 2013 en ontwerpbegroting 2014 Venlo GreenPark
• Initiatief(voorstel) Duurzaamheid in Horst
aan de Maas
Een speciale raadscommissie heeft het
initiatiefvoorstel Duurzaamheid opgesteld.
aan de raad.
• Bestemmingsplan “Woon-/werklokaties
Kranestraat Horst”
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 10 september 2013 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom! De gemeenteraad wordt live in video
uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze
vergadering kunt u inzien in de informatiehoek
in de publiekshal van het gemeentehuis,
in de bibliotheek en natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Tijdelijke afsluiting
spoorwegovergang Grubbenvorst
Op zondag 15 september zal de spoorwegovergang in de Californischeweg / Kloosterstraat
in Grubbenvorst tijdelijk worden afgesloten in verband met werkzaamheden. De exacte
duur is van 1.00 uur ’s nachts tot 17.00 uur in de middag. Ter plaatse wordt een omleidingsroute ingesteld. Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters via het centrale nummer van de
gemeente 077 – 477 97 77.

16
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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.

Duurzaamheid: Nog meer onderzoek of toch snel daden?
D66 heeft in de afgelopen periode meer dan eens aangedrongen op
initiatieven op het terrein van duurzaamheid. Er ligt nu een voorstel van
de raadscommissie duurzaamheid. Zou het dan toch nog lukken?
Het voorstel is opgesteld
door een commissie, waarin
vertegenwoordigers van alle
fracties zitting hadden, ook D66.
Het is een goed compromis, maar

het kan nog beter. Zo zouden wij
graag zien dat de uitgangspunten
worden aangepast. Wij hebben grote
moeite met de eerste eis dat de
investeringen terugverdiend moeten

worden. Waarom moet dit de eerste
eis zijn en waarom zo absoluut
worden geformuleerd? En waarom
is het uitgangspunt van praktische
en pragmatische oplossingen een
streven? Wij zullen proberen dit om te
draaien.
Bovendien staat bij de suggesties
wat ons betreft nog te vaak dat

“zaken onderzocht moeten worden.”
Wij zijn van mening dat met name op
het terrein van de energiebesparing
meer dan voldoende onderzoek is
gedaan.
Wat ons betreft gaan we snel over
op maatregelen. Als u hierover en
over andere politieke kwesties met
ons wilt praten, dan kan dat. Wij zitten

elke eerste zaterdag van de maand
en dus ook zaterdag 7 september
van 11.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst weer klaar met
een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Het belang van kleine scholen
Op 13 september staat met het bezoek van Tweede Kamerlid Loes
Ypma aan Melderslo alweer het twaalfde bezoek van onze
16-dorpentour op het programma. Dit keer gaan we in gesprek over het
belang van scholen voor kleine kernen.
Loes Ypma is als Tweede
Kamerlid verantwoordelijk voor
primair en speciaal onderwijs,
passend onderwijs en jeugdzorg
en vanuit die hoedanigheid zet ze
zich in voor het behoud van kleine
scholen. In plaats van sluiting pleit ze

voor een intensievere samenwerking
om scholen open te kunnen houden
en toch kwaliteit van onderwijs te
garanderen.
Voordat we dit onderwerp
oppakken starten we ook in Melderslo
met een canvasactie. We gaan van

18.30 tot 19.00 uur met de inwoners
van Melderslo in gesprek over hun
buurt, onze gemeente, de situatie in
Nederland en in Europa. Onder andere
deze gesprekken vormen de basis
voor ons verkiezingsprogramma en
voor onze actuele politiek.
Hierna gaan we in gesprek over
het belang van scholen in de kleine
kernen. Als fractie hebben we, samen
met andere fracties, eerder dit jaar
een motie ingediend die het college

10

10

oproept om in gesprek te gaan met de
scholenkoepels om te bekijken waar
de (toekomstige) knelpunten liggen
en wat er voor nodig is om de scholen
te kunnen behouden. Uiteraard willen
we hier ook zelf aan deelnemen.
Daarom hebben we onder andere de
Vereniging Kleine Kernen Limburg en
Dynamiek Scholengroep gevraagd met
ons mee te denken.
Maar ook uw mening telt. Ben
je leraar, ouder, bestuurder, lid van

de ouderraad of om welke andere
reden dan ook geïnteresseerd in
dit onderwerp? Dan zien we jullie
graag op vrijdag 13 september om
20.30 uur in ’t Paradijs om met ons
in gesprek te gaan over het belang
van deze scholen voor onze dorpen.

Roy Bouten,
Namens PvdA Horst aan de Maas
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Slender You Fit in Horst bestaat op vrijdag 13 september precies 10 jaar en eigenaresse Trix Peeters ziet
met haar kennis en ervaring nog steeds nieuwe mogelijkheden voor het uitbouwen van haar bedrijf.
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Weltersweide 1, Horst

De voormalige basisschoollerares startte tien jaar
geleden parttime met Slender You Fit en volgde de opleiding tot voedings- en gewichtsconsulente. “Wij hebben
drie soorten klanten: mensen met medische klachten, die
door het sporten op de bewegingsbanken duidelijk minder last van hun klachten hebben, sporters die niet van
een massale fitnessruimte houden en hier deelnemen
aan een sportprogramma op de banken of andere apparatuur zoals de VacuMove en dames en heren die graag
willen afvallen”, zegt Trix. “Het geheim van ons concept? Klanten voelen zich bij ons op hun gemak door de
persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding.” Deze
service ziet zij ook terug in de samenwerking met Tamara
Weijs van Tijdloos Huidverzorging, eveneens gevestigd in
het pand in Horst.
Trix heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring
opgedaan op het gebied van sporten en voeding.

“Het heeft ertoe geleid dat we ons eigen proteïneconcept Proti Shape hebben ontwikkeld.” Dit helpt klanten
om effectief en verantwoord af te slanken. Trix: “Met
meer proteïnen en verminderde inname van vetten en
koolhydraten gaat het lichaam over tot de verbranding
van vetten, zonder een hongergevoel en afname van
spiermassa.” Proti Shape is een compleet aanbod van proteïneproducten in drie verschillende programma’s. Met en
zonder maaltijdvervangers. “Het is geen crashdieet, maar
een bewustwording van een gezond voedingspatroon”,
aldus Trix. “Bij Slender You Fit kan alles apart gevolgd
worden en alles kan worden gecombineerd. Dit is gewoon
een gouden formule!”
Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 077 398 49 71
www.slenderyoufit.nl

verenigingen 17

05
09

Zelfstandige gymclub voor senioren in Sevenum

Gymmen en gezelligheid
Gymclub Beweeg je Fit in Sevenum is een zelfstandige vereniging waarin ouderen vanaf zestig jaar oefeningen
doen en samen plezier beleven in het bewegen. Voorzitter Wiel Janssen (79) en secretaris Nellie Oomen (68) zijn
erg trots op de club. “Toen we de geldsteun van welzijnsorganisatie Synthese kwijtraakten, zijn we zelfstandig
verder gegaan en tot op de dag van vandaag gaat dat erg goed”, vertelt Janssen.

ten en het zolang mogelijk lichamelijk,
geestelijk en sociaal kunnen blijven
functioneren in het dagelijks leven”,
zegt Raedts. De senioren sporten in
de gymzaal van de blokhut van het
Jongeren Gilde in Sevenum. “We zitten hier prima. Er is genoeg ruimte
en omdat wij ‘s morgens sporten,
kan de jeugd ‘s avonds gewoon haar
gang gaan met het programma van
het Jongeren Gilde”, zegt Oomen. De
vereniging heeft een idee om een
vijfde groep te beginnen voor ‘jongere
ouderen’. “Die willen namelijk niet zo
graag gymmen met ons. Je kunt het

vergelijken met kinderen van de basisschool die liever niet meedoen met
scholieren van het voorgezet onderwijs”, zegt Oomen. Het bestuur van de
club gaat nu uitzoeken of er genoeg
animo is voor zo’n vijfde groep. “Voor
nu gaat het heel goed met de club door
de inzet van onze vrijwilligers. Ik geloof
dat iedere club goed kan draaien,
zolang er maar voldoende enthousiaste
vrijwilligers aanwezig zijn. En dat is bij
ons het geval”, besluit Janssen.
Voor meer informatie of aanmelding, neem contact op met Nellie
Oomen via 077 467 29 10.

Nazomerkrans
vlechten
Bij zelfoogsttuin De Vrije Akker aan de Hoofdstraat in Lottum wordt op
vrijdag 6 september een workshop nazomerkrans vlechten georganiseerd.
Van 10.00 tot 11.30 uur wordt met
wilgentenen een krans gevlochten.
Deze krans wordt vervolgens versierd
met al wat men maar op en rond de

Nellie Oomen en Wiel Janssen tijdens een gymles
Gymclub Beweeg je Fit is tien jaar
geleden zelfstandig geworden. Janssen:
“Voor die tijd bestond de club uit drie
aparte groepen met samen 75 leden.
Twee van die groepen kregen subsidie van welzijnsorganisatie Synthese.
De andere groep kreeg dat van de
Katholieke Bond van Ouderen (KBO).
De leden die aangesloten waren bij de
KBO moesten echter weinig tot geen
contributie betalen, terwijl de leden die
aangesloten waren bij Synthese veel
moesten neerleggen. Dat vonden we
niet eerlijk en we besloten er wat aan
te doen.” De drie groepen zijn toen

rond de tafel gaan zitten en besloten
gezamenlijk een zelfstandige club op te
richten. “Na de kosten van de leidsters,
de huur van de gymzaal en de koffie te
hebben uitgerekend, kwamen we uit
op een contributie van 1,50 euro per lid
per les”, zegt Janssen. Vanaf toen is de
club op eigen benen gaan staan en had
meteen een vliegende start. Anderhalf
jaar geleden kwam er nog een vierde
groep bij en tegenwoordig bestaat de
club uit ongeveer honderd leden.
De vier groepen gymmen apart.
Oomen: “Op maandagmorgen gymt
één groep en de andere drie groepen

oefenen achter elkaar op dinsdagmorgen.” De lessen worden geleid
door Sil Driessen en Gerda Raedts
van Huis voor de Sport Limburg. In de
lessen wordt aandacht besteed aan
uithoudingsvermogen, spierkracht,
bewegelijkheid en coördinatie van de
ouderen. “Maar ook het koffiedrinken
na de les en het met elkaar kletsen
is voor de mensen heel belangrijk”,
zegt de voorzitter. Volgens leidster
Gerda staan veel mensen alleen in het
leven en kijken daarom erg uit naar de
gymles. “Het doel van de gymclub is
het bevorderen van bewegingsactivitei-

zelfoogsttuin kan vinden. De kransen
mogen na afloop mee naar huis genomen worden. Voor meer informatie,
kijk op www.devrijeakker.nl

Gemeentecup
schutterij Sint Lucia
Schutterij Sint Lucia uit Horst organiseert op zondag 8 september om
15.00 uur de gemeentecup op de schuttersweide aan de Reulsberg.
Op deze dag zijn onder andere
buurtverenigingen, families en vriendgroepen uitgenodigd om te strijden
voor de beker. Teams van drie personen schieten met een buks volgens

de normen van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie (OLS) tegen andere
teams. De jeugdteams tot zestien jaar
schieten met windbuks. Voor hen is er
ook begeleiding aanwezig.

geldig van 9 t/m 21 september 2013

!
Extra voordelig het najaar in
4 gehaktballen +
4 saucijsjes

kilo half-om-half gehakt
voor

€ 5,95

samen

4 gepaneerde schnitzels
voor

4 halve kipfilets

€ 5,95

Keurslager Crist Coppens
Lambertusplein 5, Horst
Tel. 077 – 398 37 94 fax 077 – 398 33 72
info@coppens.keurslager.nl

stevige indiefolkband

€ 5,95

voor

€ 5,00

Keurslager Ferry Janssen
Pastoor Vullinghsstraat 49, Sevenum
Tel. 077 – 467 12 34 fax 077 – 467 38 31
info@janssen.keurslager.nl
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WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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Judoclub Jigoro Kano
Sevenum leukste
sportvereniging

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Sevenumse judovereniging Jigoro Kano is onlangs uitgeroepen tot
leukste sportvereniging van Horst aan de Maas. De vereniging behaalde het
hoogst aantal stemmen in deze verkiezing.
Er kon niet alleen gestemd worden
op een vereniging, maar men kon
tevens cijfers geven voor bijvoorbeeld
sfeer, sportiviteit en betrokkenheid
van de vrijwilligers van de club. Het
bestuur van de judovereniging is erg
trots op deze uitverkiezing. ‘’Dit voelt
als een mooie waardering. We willen
iedereen bedanken die er met ons voor
zorgt dat we een gezellige en sportieve
vereniging blijven.’’

Judoclub Jigoro Kano Sevenum
is een judovereniging met ongeveer
120 leden tussen 4 en 75 jaar.
Naast judo bestaat de vereniging
ook uit een conditiegroep en een
beugelclub.
Sinds dit seizoen heeft de club
een eigen dojo in De Kruisweide. Het
certificaat dat de club kreeg na het
winnen van de verkiezing, krijgt een
plekje in de dojo, aldus het bestuur.

Opening sportpark
Meerlo
SV United uit Meerlo gaat in het seizoen 2013-2014 spelen op haar
nieuwe sportpark De Meulebèèk. De officiële opening vindt op zaterdag
19 en zondag 20 oktober plaats, maar het eerste elftal trapt op zondag
8 september vast de eerste wedstrijd af.
Vanaf dit seizoen trainen de
jeugdteams en het heren seniorenteam
volledig op het nieuwe sportpark. Zij
spelen daar ook hun thuiswedstrijden.
De openingswedstrijd van het nieuwe
sportpark wordt op zondag 8 september
gespeeld tussen het eerste elftal SV
United en RKSV Melderslo. De wedstrijd
begint om 14.30 uur. Omdat het de

eerste wedstrijd van de hoofdmacht
op het nieuwe veld is, nodigt de
vereniging iedereen uit om te komen
kijken.
De eerste wedstrijd van de korfballers is op zaterdag 31 augustus al op
het sportpark gespeeld. Het thuisvoordeel werd meteen benut: SV United D1
won van Lottum.

Racen op gazonmaaiers
Aan de Stokterweg in Lottum werd zondag vanaf 13.00 uur een wedstrijd gazonmaaierracen
gehouden. De wedstrijd was de tiende van het seizoen in de race om het Nederlands kampioenschap.
Omgebouwde grasmaaiers trokken met hoge snelheden over het Lottumse circuit. In de klasse Super
Standaard won Charles Takken. Ronnie Keus was de winnaar in de klasse Special C. Special B werd door
Martijn de Groot op zijn naam gezet en in de klasse Special A won Freek Gelderman. De race wordt nu al een
aantal jaren in Lottum georganiseerd. Naast lokale rijders uit Lottum, Broekhuizen en Melderslo streden ook
rijders uit de rest van het land en zelfs uit België mee.

In september

25
jaar

ontvangt iedere 25e klant een

kortingsbon
T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

ang van 3 sept.
Onze keuken is met ing uur geopend!
.30
van 11.00 uur tot 20
n
zondag bij ons reservere
U kunt voortaan ook op

mooi haar

voor de volgende behandeling

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

Liesbeth’s Grand Café
Jacob Merlostraat 1, 5961 AA Horst
077 - 398 16 59
info@coendersonline.nl

Sef van Megenlaan 6 Broekhuizen…

wel even de moeite!

✓ woning helemaal
up to date!

✓ gezellig en goed afgewerkt
✓ buiten genieten onder sérre
✓ tóp badkamer en keuken
✓ 3 minuten lopen van bos
✓ 3 minuten lopen van de
Maas

✓ garage ingericht
als kantoor

✓ vraagprijs € 219.500.A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

t.w.v. €10,00

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20
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Seven-Twenty cablepark Sevenum

NK Cable Wakeboard en Wakeskate
eerste plaats een geldbedrag te winnen. “Vervolgens zijn de finales op
zondag”, zegt Rodriguez. De winnaars
worden bepaald door een internationale jury die punten geeft voor de
sprongen.
Deelnemers vanaf zeven jaar
doen een gooi naar de titel. Volgens
Rodriguez moet je, om echt goed te
worden in de sport, dagelijks trainen.
“Ook moet je een perfect gevoel
hebben voor het board en niet bang
aangelegd zijn. En natuurlijk moet je er
talent voor hebben.” Het echte geheim
van het vak is volgens Rodriguez, die
zelf ook nog wel eens het board pakt,
om met speciale tricks te komen.

“De echte professionals gaan net
een stapje verder en verzinnen de
meest uitzonderlijke tricks, die ze
vervolgens goed geheim houden zodat
er niemand anders mee aan de haal
gaat. Binnen deze sport bestaat er
grote concurrentiestrijd.” De eigenaar
voorspelt dat Sanne Meijer, Rocco
van Straten en Maxime Sapulette een
goede kans maken voor de titel.
Of Rodriguez zelf gaat meedoen,
weet hij nog niet. “Ik ben nog aan
het twijfelen, maar ik denk het wel.
Ik moet eerst kijken of de spelers het
wel naar hun zin hebben. Dat vind ik
heel belangrijk, dat het voor sporters zo
aangenaam mogelijk is op deze baan.”

Francois Rodriguez en zijn vennoot Joep Krapels
De Nederlandse Kampioenschappen (NK) Cable Wakeboard en Wakeskate worden aankomend weekend
gehouden bij Seven-Twenty cablepark op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum. Op 7 en 8 september wordt de
baan bedwongen door wakeboarders. Eigenaar van de baan, Francois Rodriguez (45), heeft er zin in. “De twintig
beste riders ter wereld zijn hier aanwezig om hun tricks te laten zien.”
Seven-Twenty cablepark is een van
de drie banen ter wereld waar officiële
wakeboard- en wakeskatewedstijden
mogen worden gehouden. Dit is een
van de redenen waarom hier het
NK wordt georganiseerd. De boards
worden door middel van een kabel
boven het water voortgetrokken
waardoor ze snelheid maken en hun
sprongen kunnen laten zien. Rodriguez:
“Ik heb samen met de International
Waterski en Wakeboard Federation
(IWWF) afgesproken dat we eerst een
NK organiseren op deze baan voordat
er een Europees kampioenschap (EK)

of een Wereldkampioenschap(WK)
aankomt. Ik heb de ambitie om
hier een WK te houden, maar
omdat dat nog een stapje hoger is,
hebben we besloten om eerst een
landelijke competitie te organiseren.”
Om plaats te bieden aan zo’n groot
evenement moet de wakeboard- en
wakeskatebaan aan bepaalde normen
voldoen. Zo moet de kabel de juiste
lengte hebben, moet de ligging gunstig
zijn en moeten er genoeg faciliteiten
rond het water liggen.
Op zaterdag 7 september om
09.00 uur starten de voorrondes en

halve finales voor negen verschillende categorieën. De deelnemers
strijden op wakeboards en wakeskates.
“Wakeskates zijn een soort skateboards op het water waar je los, dus
zonder houders, op staat. Ze zijn een
stuk moeilijker om op te rijden dan
wakeboards”, vertelt Rodriguez. Om
23.00 uur volgt de Monster Night
Ride waar de twintig beste spelers
ter wereld, waaronder Tony Hawk,
Nick Davies en wereldkampioene
Sanne Meijer, op een verlichte baan
hun tricks laten zien. Deze wedstrijd
valt buiten het NK. Wel is er voor de

SVEB bij TV Limburg
Voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst is woensdag
18 september te gast bij TV Limburg in Roermond.
SVEB laat weten dat zij dan
Vereniging van de Week zijn bij de
opnames van TVL SportArenA. Zij
mogen met maximaal 30 personen

naar de studio.
In 2010 was voetbalclub SVEB ook
al te gast bij TV Limburg als club van
de week.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

titi

tititi

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

www.its-clean.nl

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Grondmonsters voor
aaltjes en bemesting

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Breng uw ph op peil met
Calciumgranulaat

Grondontsmetten met GPS
Aaltjes bestrijding

www.timmermansagriservice.nl

Tel.077-4641999

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

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

OJC Niks in Horst organiseert op zaterdag 7 september R´nBeatsport.
Op deze avond staan de muziekgenres hiphop en trap centraal. Het feest
begint om 21.30 uur aan de Doolgaardstraat 34.
Trap is een redelijk nieuwe
muziekstroming en is een soort mix
van hiphop, dubstep en dub. De line-up
van deze avond bestaat uit de huisdj´s
Sleazy V en Randynomite. Verder
komen ook nog Beppie Kraftwerk en

Geckus McFly de gasten vermaken.
De laatst genoemde artiest sluit
R´nBeatsport af.
De entree bedraagt twee euro en
de minimumleeftijd is vijftien jaar.
Het feest is rond 03.00 uur afgelopen.

Neonparty UsMa
Het tweede seizoen van jongerendiscotheek UsMa uit Horst begint op
vrijdag 13 september met als eerste activiteit een Neonparty. Onder de
neonlampen geven alle kinderen met felle kleuren kleding, licht.
Voor de eerste vijftig bezoekers
heeft de organisatie speciale
neonbrilletjes die nog meer licht geven.
Degene met de kleren die het meeste
licht geven, wint een prijs.

Knuffelen in America
In America werd zaterdag 31 augustus volop geknuffeld, met beren welteverstaan. In het Peeldorp
vond namelijk voor de derde keer het muziekfestival Knuffelbeer plaats.
Op het programma stonden dit jaar bands als The AppleJacks, Texas Radio en Dearworld. Verder werd het
programma aangevuld met regionale artiesten, als The Mothmen Sunday Zombies and The Brain,
She’s Got Legs en Marloes Nogarede en acts van Goeiemiddag! en The John Henry Orchestra. De organisatie
laat weten dat het festival geslaagd is en dat er volgend jaar weer een editie komt.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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Wie flitsend een feestje durft te
vieren kan op vrijdag 13 september
vanaf 19.00 uur terecht bij het gebouw
van OJC Niks in Horst. Het feest duurt
tot 22.00 uur.

Back To School-party
OJC Canix uit Lottum organiseert op vrijdag 13 september een
Back To School-party. De deuren van de jongerensoos openen om 20.00 uur.
De Canix huisdj’s verzorgen de muziek.
De scholen zijn weer begonnen
of men moet weer aan het werk:
de vakanties zijn voorbij.
Om het einde van de
vakantie met een feestelijk

tintje te vieren, organiseert OJC
Canix een Back To School-party.
De consumptieprijzen zijn aangepast
aan het budget van de hedendaagse
student.
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15 VRAGEN aan Cas Janssen

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

Cas Janssen
13 jaar
Meterik
Dendron College

Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Dimitri Vegas en Like Mike, dat zijn
twee dj’s en ik vind dat zij hele goede
muziek maken. Ik luister daar vaak
naar, bijvoorbeeld tijdens het huiswerk
maken. Nog nooit ben ik naar een concert van hen geweest, maar ik zou daar
wel heel graag naar toe willen.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een goede baan heb,
een vrouw en dat ik nog steeds ergens
in een dorp in de buurt woon. Ik zou
graag een baan willen waarbij ik veel
verschillende dingen kan doen. Welke
richting weet ik nog helemaal niet,
daar heb ik me nog niet zo in verdiept.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik breng nu de HALLO rond op donderdagochtend. Ik doe dat nu denk ik al
ongeveer een jaar. Voor nu is dit mijn

gewoon zwart of grijs of zo. Ik vind
de vorm van de auto’s vooral heel erg
mooi.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou denk ik alvast een mooie auto
kopen voor later, een Aston Martin
natuurlijk. Ook zou ik sowieso een deel
bewaren, het kan immers altijd nog
goed van pas komen. Verder zou ik dan
allemaal spulletjes kopen die ik graag
wil hebben, bijvoorbeeld een nog
betere wielrenfiets of nieuwe spellen
voor de Playstation.
Leukste feestje ooit?
Dan kies ik denk ik toch wel carnaval.
Omdat het langer duurt, het is niet na
één dag al afgelopen, het duurt vier
dagen. Het is altijd heel gezellig, ik vind
het echt een van de leukste dingen van
het jaar.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Dat je veel dingen kunt doen, er zijn
bijvoorbeeld veel verenigingen. Ik zit
zelf bij de voetbalvereniging. Er zijn
veel leuke dorpen bij elkaar en niets is
heel ver weg, dus je kunt gemakkelijk
naar een ander dorp toe.
Wie is de leukste persoon die je het
Wat is de leukste dag in het jaar?
enige baantje, maar binnenkort wil ik
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is denk ik mijn verjaardag, omdat ik
daar graag een baantje bij. Dan ga ik
Rik Driessen uit Horst. We kenden
dan cadeaus krijg en het is altijd gezelergens in de kas werken of zo.
elkaar wel al een beetje, maar vorig
lig met familie en vrienden. En oudjaar,
Je ideale verjaardagscadeau,
jaar kwamen we bij elkaar in de klas en vuurwerk afsteken vind ik altijd wel
wat zou dat zijn?
toen zijn we pas echt goede vrienden
heel erg leuk. Ik vier dat altijd samen
Ik zou wel graag een mooi voetbaltemet vrienden bij mij in het dorp.
nue van Chelsea willen krijgen, dat kan geworden.
Zon of sneeuw?
ik dan met trainen aan doen. Ik voetbal Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
Ik vind dat het alle twee voordelen
nu al zo’n zeven jaar. Of een wielrendeze groep?
heeft. Toch zou ik voor de zon kiezen,
pak, waarmee ik mooi kan fietsen.
omdat je dan meerdere mogelijkheden
Ik fiets zelf nog maar heel kort, in de
Ik vind het zelf heel handig, je hoeft
hebt om te gaan doen.
zomervakantie heb ik namelijk mijn
namelijk niet altijd bij elkaar te zijn
Avondmens of ochtendmens?
fiets gekregen. Ik probeer het één of
om met elkaar te kunnen praten of
Avondmens, ’s ochtends word ik best
twee keer per week te doen, meestal
contact te hebben. Ik vind het ook
langzaam wakker en ’s avonds heb ik
in het weekend en af en toe ga ik door altijd interessant om te zien wat
meestal wel erg veel energie. Ik kan
de week ’s avonds.
andere mensen doen, op Twitter en
ook wel lang opblijven ’s avonds, dus ik
In wiens huid zou je een dagje willen Facebook. Ik plaats zelf ook best wel
ben meer een avondmens.
kruipen? Wat zou je dan doen?
veel online op Twitter, en soms op
Stad of dorp?
Van een hele bekende dj of echt een
Facebook.
Dan kies ik wel voor een dorp. Je hebt
topsporter. Ik zou wel eens willen
Rijbewijs binnen, wat voor auto
meer ruimte en je vrienden wonen
weten hoe dat gaat: met bijvoorbeeld
hoort daarbij?
een grote wedstrijd of bij een optreden. Een Aston Martin, dat vind ik echt hele dichterbij. In de stad is het vaak drukker
en daar houd ik niet zo van. Dan woon
Ik zou willen weten hoe het is om al
mooie auto’s. Ik hoop dat ik dat later
ik liever in een dorp en dan zou ik af en
die aandacht te krijgen, het lijkt me
kan betalen, want ze zijn wel best
toe naar de stad gaan om daar wat te
leuk om mee te maken dat iedereen je duur. Ik heb niet echt een voorkeur,
gaan doen.
kent en zo.
maar ik zou geen felle kleur kiezen,

De tofste uitjes beej Mooren boek
je bij Toffe Dag!
Van familiedag, bedrijfsborrel tot
vrijgezellenfeest, wij regelen het!
www.toffedag.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

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

kies voor couNselliNg!
Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

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

Mies
Column
Weekend
weg en ik
neem mee...
Koffers inpakken, ik ben er
niet al te goed in. Van tevoren
bedenken wat je iedere dag
van ’s ochtends tot ’s avonds
allemaal nodig hebt en daar
dan ook nog een beperkte
selectie van maken: vre-selijk. Nee, plannen staat helaas
niet in de top 5 van mijn
kwaliteiten. Ik beslis meestal
op het moment zelf. Niet altijd
even handig...
Natuurlijk was ook tijdens dit
weekendje weg mijn koffer niet
geheel compleet. Nou ja, eerlijk
is eerlijk: het miste eigenlijk
meer dan dat het rijk was. Toch
raar. Ik verliet namelijk het
thuisfront met een veel te zwaar
en dik koffer. Met moeite kreeg
ik hem dicht (lees: erop gaan
zitten, liggen, staan en stukje
voor stukje de rits vooruit
duwen en trekken) en met
moeite slenterde ik ermee over
straat (lees: hobbelend,
bobbelend, struikelend, duwend
en trekkend). Pas tegen de
avond kwam ik er, stap voor
stap achter wat m’n koffer wel
niet allemaal miste. De
basisbehoeften waren me
tijdens het inpakken even totaal
ontschoten, geloof ik.
Ondergoed: ah gos, helemaal
vergeten. Tandenborstel: oeps,
totaal niet aan gedacht.
Tandpasta: tja, als ik zelfs aan
niet aan een tandenborstel
denk... Pyjama: dat vergeet ik
nou altijd! Sokken: zaten er niet
bij.
Jeetje, ik ga ook eens een
weekend weg hoor. O ja, m’n
koffer bevatte trouwens wel:
vier paar schoenen, twee jasjes,
drie broeken, twee shawls, drie
blouses, twee kettingen, een
paar oorbellen en enkele
tientallen gratis parfum
testflacons.
Hmm... duidelijke
prioriteiten. Ik ga een weekend
weg en neem mee: alles
behalve de basisbehoeften van
alledag. Met een degelijk
shopdoel als resultaat. Ook weer
eens wat anders: winkelen voor
schone onderbroeken, een
tandenborstel, tube tandpasta
en een lekkere pyjama!
Mies
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Pistolet
met rauwe ham,
meloen, walnoten
en honing

1.95

geldig vanaf 05 augustus t/m 11 september

broodje van de week The Blind Willies in Cambrinus

The Blind Willies, een uit San Francisco afkomstige indiefolkband, staat op zaterdag 7 september op het podium
van café Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 20.30 uur.

www.plushorst.nl
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

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

De vijfkoppige band staat onder
leiding van Alexei Wajchman en
kent invloeden uit diverse muziekstromingen, zoals rock, jazz, klassiek,

wereld en hiphop. De afzonderlijke
musici spelen bij tijd en wijle in allerlei
bezettingen en door die vele contacten
staat the Blind Willies op festivals

de ene keer naast een punkband en
de volgende keer in een folksetting.
The Blind Willies heeft inmiddels drie
cd’s uitgebracht.

Smeden en optreden
Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

In Museum De Locht zijn op zondag 8 september smeden aan het werk in de smederij van het museum.
Zij maken met eenvoudige hulpmiddelen als hamer en aambeeld bijzondere ijzerproducten.

Ben jij creatief
en zelfstandig?
Wij zoeken een part-time

haarstylist(e) m/v
om ons team te versterken.
Bel of stuur een e-mail naar
info@hipphaarmode.nl
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl
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De jeugdgroep van De Locht
verzorgt zondag 8 september een
kinderactiviteit en accordeonist en
liedjeszanger Mart Vervoort zorgt voor
muzikale omlijsting.
Naast de vaste expositie, biedt

De Locht een aantal wisselexposities:
Van baby tot bengel, over opgroeien
in grootmoeders tijd, Mijn beeld van
Beatrix, Van legende tot volksgebruik
en Altbier met informatie over lokale
en regionale kleine bierbrouwers uit de

vorige eeuw en hun speciale bieren.
Het museum is tot november
alle dagen van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

Momentopname:
nieuwe expositie Kantfabriek
Fotogroep Horst aan de Maas viert haar 40-jarig jubileum met de expositie Momentopname in Museum de
Kantfabriek in Horst. De opening vindt plaats op zondag 8 september en wordt gedaan door Jan Althuizen, kunstschilder uit Griendsveen.
De leden van de Fotogroep hebben
voor de expositie hun mooiste foto’s
gekozen. Naast eigen werk hebben zij
in het museum en in het depot diverse
objecten gevonden en kunstzinnig
afgebeeld. Zo zijn er ruim 170 foto’s in
groot en kleiner formaat te bewonderen in de expositie Momentopname.
Fotogroep Horst aan de Maas werd
opgericht in 1973 door Hub Vermeeren
en Jan Droessen, kreeg de naam

Onstofix en groeide snel naar een
twintigtal leden. De groep heeft een
kleine dertig leden. Regelmatig komen
ze bij elkaar om hun werk te bespreken
en van elkaar te leren.
Tijdens de expositie organiseert
de fotogroep een aantal interessante
lezingen. Zo komt natuurfotograaf Ari
Martinali op 15 september naar Horst
om zijn passie voor natuurfotografie
te delen. Op 29 september praat Leo

Koppens over audiovisuele series en op
13 oktober vertelt Marcel Hakvoort over
popfotografie. De lezingen zijn steeds
om 14.30 uur en gratis toegankelijk.
Momentopname, over 40 jaar
Fotogroep Horst aan de Maas, is van
8 september tot en met 3 november te
zien in de Kantfabriek.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl of
www.fotogroephorstaandemaas.nl
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Horst aan de Maas
zingt

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemengde zangvereniging Con Brio organiseert op zaterdag 9 november
voor de dertiende keer Horst aan de Maas zingt. Dit zingevenement wordt
gehouden in ’t Gasthoês in Horst.
Het zingevenement is bedoeld voor
iedereen die graag een dag wil zingen.
’s Avonds wordt in een groot koor
gezamenlijk stuk gebracht. Opgeven om
mee te zingen kan tot 15 september

via www.zingmetconbrio.nl
Voor meer informatie over
het festival, bel met Jan Huys op
06 53 84 03 77 of met Mien Colbers op
077 463 21 39.

Modelautoruilbeurs
De modelautoruilbeurs Sevenum vindt op zondag 8 september plaats in
recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum. Op ruim 100 meter tafel stallen
standhouders uit Nederland, Duitsland en België hun waar uit.
Op de beurs wordt een ruim
aanbod vrachtauto’s, auto’s, landbouwvoertuigen en grondverzetmodellen in verschillende schalen, merken
en types aangeboden. Van 10.00 tot
15.00 uur kunnen verzamelaars en

Culinair wandelen in Sevenum
In Sevenum en Kronenberg vond zondag 1 september Knopen Lopen Kulinair plaats. De deelnemers
wandelden een culinaire tocht van ruim twaalf kilometer. Meer dan 1.000 deelnemers liepen mee.
Onderweg werden zij op diverse plekken verrast met een hapje en een drankje.

andere geïnteresseerden de tentoongestelde waren bekijken. De entree tot
de beurs en het parkeren zijn gratis.
Voor meer informatie, neem contact op
met de organisatie op 0478 69 23 14 of
06 51 54 81 29.

Sponsorloop
Mariaschool voor
Kanjerketting
De Mariaschool in Tienray heeft voor de tweede keer tijdens het
jaarlijkse schoolfeest een sponsorloop gehouden. Dit jaar stond die in het
teken van de Kanjerketting.

Zondagopenstelling stopt!
Openingstijden vanaf maandag 9 september 2013:

ma, di en woe 08.00 - 20.00 uur do en vr 08.00 - 21.00 uur za 08.00 - 19.00 uur Zondag gesloten
Speciale aanbieding donderdag 5 t/m zondag 8 september 2013
(laatste zondagopenstelling zomerperiode)

Spaanse vlaai

van Bakkerij ‘t Bruêdje van € 9,95

€ 5,98
voor

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Positi nering
& Strategie

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/peter

De kanjerketting is een initiatief van
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.
De kinderen renden speciaal voor twee
leerlingen van de school die kanker
hebben of hebben gehad. Een van
hen heeft in alle klasse haar verhaald

verteld en haar kanjerketting laten zien.
Elke kanjerkraal staat symbool voor een
bepaalde behandeling, onderzoek of
gebeurtenis. De meterslange ketting
laat zien wat een kind heeft doorstaan
en wat een kanjer hij of zij is.

Lezing Sevenumse
wegennet
De geschiedenis van het Sevenumse wegennet staat centraal op
11 september in zaal De Letste Geulde in Horst. LGOG Kring Ter Horst organiseert deze lezing, aanvang 20.00 uur, die verzorgt wordt door Nel Verstegen.
Aanleiding voor de lezing vormt
de verschijning een dubbelboek: een
atlas met historische kaarten van
Sevenum in kleur én een boek over
de geschiedenis van het Sevenumse
wegennet. Dit boek verschijnt in
december. Met het goede wegennet
van vandaag de dag is het moeilijk
voor te stellen hoe het vroeger
was, toen de wegen slechts werden
gebruikt door voetgangers en paarden
met karren. Het Sevenumse wegennet

is in de negentiende en twintigste
eeuw enorm uitgebreid. Op de oudste
kaart (en wegenlegger) van Sevenum
uit 1729 worden slechts twaalf
straatnamen vermeld. Vandaag de dag
telt Sevenum omstreeks 175 verharde
wegen met een straatnaam. Aan de
hand van tientallen oude kaarten
en foto’s gaat Nel Verstegen tijdens
lezing een beeld schetsen van de
ontwikkeling van het Sevenumse
wegennet.
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GRATIS CULTUREEL FESTIVAL
zondag 8 september
13:00 tot 22:00 uur Horst centrum
13:00 uur

“De gemeente Horst aan de Maas is trots op het culturele
netwerk van verenigingen, clubs en individuen.
Cultuur werkt verbindend.
Die onderlinge verbondenheid past helemaal bij het
gemeenschapsdenken van Horst aan de Maas.

pak rammel

WALK 4 THE ROSES
Wat heeft het lopen eigenlijk opgebracht.
Hier wordt het bekend gemaakt.

CAMBRINUS
CONCERTEN

Warmbloedige alternatieve Spaans- Arabische
funk met swingende rap.

30 muzikanten uit de hele gemeente die in
leeftijd varieren van 65 tot 91 jaar.

16:50 uur

DRUMS & ROSES

17:35 uur

HOOR’S

40 enthousiaste mannen, vrouwen en muzikanten

18:20 uur

uit Horst zingen vierstemmig.

afterpartees

70’s poppunk uit Horst die dit jaar in de finale de
wedstrijd “Nu of Nooit”stond.

19:05 uur

KUNSTBENDE OPEN PODIUM
Dé wedstrijd voor creatief en jong talent.
Iedereen is welkom op het podium!

19:55 uur

KUKELEKU

Grappige, indrukwekkende, meeslepende en
hilarische cabaretvoorstelling.

20:30 uur
CAMBRINUS
CONCERTEN

Deze Haagse gitaarheld speelt solo prachtige
akoestische en folky blues.

21:30 uur

eva wijnen
and the otherwise
Vorig jaar stond Eva nog akoestisch op OP. Dit
jaar is ze terug, mét band!

STRAATTHEATER

seniorenorkest
horst aan de maas

Lottumse slagwerkers belichten alle kanten van de
hedendaagse slagwerkmuziek.

16:05 uur

gedurende de hele dag

15:15 uur

16:00 uur

DYZACK

De Balletschool Horst richt zich met name op
klassiek ballet. Kinderen en jongeren kunnen
verschillende niveaus bereiken.

Een vocalgroep uit Sevenum met leden
vanaf 12 jaar. Een koor met pit!

Vier prettig gestoorde percussionisten uit Horst
combineren humor en ritme.

SILVESTER

Balletschool Horst

13:45 uur

14:45 uur

ODIZ

14:30 uur

VOCAL CONNEXION

Samen laten zien waar onze gemeente
sterk in is. Dit gratis festival is daar
een sprekend voorbeeld van.
Een aanrader!”
Ger van Rensch
Wethouder Cultuur
Horst aan de Maas

just for fun meerlo
Vocalgroep uit Meerlo, een gemengd
gezelschap met eigen begeleiding.

20:15 uur

cultuurprijs

Uitreiking van de allereerste
“Cultuurprijs Horst aan de Maas”.
Een erkenning voor een persoon, vereniging of
samenwerkingsverband dat een bijzondere
prestatie leverde.

op2013

SALIVETTE
Een gloednieuwe straattheater- groep
uit Horst. Muziek, steltlopers,
marionetten en mimiek. Laat u
verrassen!

gedurende de hele dag

MOBIELE MINI BIOSCOOP

Een zeecontainer is omgebouwd tot een heuse luxe mini
bioscoop. Hier zijn de hele dag films te zien van Ruud
Lenssen en Marijn Poels.

gedurende de hele dag

ATELIER DE STAL EN VALISE
Natuuratelier de Stal geeft workshops schilderen en gaat
een reuze bloemstuk maken. De kinderen kunnen mee
helpen aan een bamboe bouwwerk.

gedurende de hele dag

singer-/songwriter-PODIUM
Een klein en gezellig podium waar de hele dag
singer-/songwriters te zien zijn. Met onder andere Marloes
Nogarede, Eva Wijnen, Gerrit Christiaens.

WALK 4 THE ROSES

Om 10:00 klinkt het startschot vanaf het
hoofdpodium. Tussen 14:00 en 16:00 worden de
lopers feestelijk onthaald op het festivalterrein.

DE AFTRAP VAN HET
CULTURELE SEIZOEN
IN HORST AAN DE MAAS

www.op-festival.nl
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OP2013: het programma
De aftrap van het culturele seizoen in Horst aan de Maas vindt zondag 8 september plaats tijdens het gratis
festival OP2013. Van 13.00 tot 22.00 uur vindt men lokale en nationale muzikanten, theatermakers, filmmakers
en andere kunstenaars op het Wilhelminaplein in Horst.

vier percussionisten uit Horst zijn die
op een theatrale manier hun muziek
brengen.”
Ook slagwerkgroep Drums &
Roses uit Lottum treedt op met haar
hedendaagse slagwerkmuziek. Het
veertigkoppig Horster koor Hoor’s
en de band Afterpartys uit Horst, die
landelijk hard aan de weg timmert
met hun jaren 70 punk, powerpop en
garage zorgen voor nog meer muzikale
afwisseling.
Stichting Cambrinus Concerten laat
tijdens het festival twee korte voorstellingen zien. ’s Middags speelt ODIZ,
een groep muzikanten die Spaanstalige
ballads en feestelijke uptempo-songs
zingt. De andere Cambrinus-act is
Dyzack, een Haagse gitarist. Namens
Stichting Kukeleku treedt Silvester
van het bekende cabaretduo Arie
& Silvester op en net als vorig jaar
krijgt jong talent de ruimte tijdens het
open podium van Kunstbende. Ook de
nieuwe straattheatergroep Salivette uit
Horst is aanwezig.

NATUURLIJK
met Bram

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3 Vrouwen en
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Minibioscoop

Het festival start met een
optreden van het koor Just For
Fun uit Meerlo. Het seniorenorkest
Horst aan de Maas betreedt het
podium met dertig leden die in
leeftijd variëren van 65 tot en met
91 jaar. Tijdens het optreden van

Vocal Connection uit Sevenum is de
jongste artiest 12 jaar.

Diversiteit voorop
“We zijn blij met de diversiteit
van het programma. Hiermee kunnen
we een doorsnede laten zien van wat

er allemaal te doen is op cultureel
gebied binnen de gemeente”, aldus
Fred Houben van cultureel projectbureau Witgoed en Van Bontewas. “Zo
ben ik persoonlijk erg benieuwd naar
Pak Rammel, waar ik nog nooit van
gehoord had. Op internet zag ik dat het

In totaal zijn er bijna honderdvijftig artiesten te zien tijdens ruim
25 optredens. Op de twee hoofdpodia
is iedere drie kwartier een nieuwe act
te zien. Daarnaast is er een singersongwriterpodium en bij atelier De
Stal en Valise wordt geschilderd, een
reuzenbloemstuk gemaakt en met
kinderen een bamboe-bouwwerk
gecreërd. In de mobiele minibioscoop
zijn doorlopend films te zien van Marijn
Poels en Ruud Lenssen.

Concertreeks Cambrinus Lokaal

Optreden She’s Got Legs America
De jonge band She’s got Legs uit America staat op zondag 15 september op het Cambrinuspodium in Horst. In de nieuwe serie concerten onder de naam
Cambrinus Lokaal biedt café Cambrinus lokale bands een serieus podium. She’s Got Legs bijt het spits af.
De band She’s Got Legs werd in
2010 opgericht door vier jonge mannen
uit America. Er werd geschreven en
aan elkaar voorgespeeld en het voelde
goed. De naam die ze voor hun band

kozen: She’s Got Legs. Het repertoire
van de band bestaat uit nummers
van eigen hand. Na veel schaven en
polijsten en optredens voor vrienden en
familie, beklom de band in de zomer

van 2011 echt het podium. Onlangs
doken ze de studio in voor een EP, die
dit jaar wordt gepresenteerd. She’s
Got Legs speelt aanstekelijke, door
vrouwen en het leven geïnspireerde

Indiepop en -rock.
Het luisteroptreden op het podium
van Cambrinus begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Uitvoering Grubbenvorster volkslied

Cultura Grubbenvorst 2013
Cultura Grubbenvorst vindt op zondag 8 september voor de tweede keer plaats. Het festival biedt een podium aan verenigingen, groepen of individuen
die zich bezighouden met muziek, kunst of een andere vorm van cultuur en die gelieerd zijn aan Grubbenvorst.
Op twee podia bij De Vonkel en De
Witte Dame in Grubbenvorst presenteren diverse muziekverenigingen
zich. Tussen de podiums presenteren
individuen zich met hun kunst in een
lint van marktkramen. Om 13.00 uur

wordt het evenement geopend door
de voorzitter van de dorpsraad, Ruud
Meijers. ’s Middags zijn er optredens
van shantygroep Maashave, harmonieorkest en slagwerkensemble St. Joseph,
het Grubbenvorster Mannenkoor en

smartlappenkoor Huur os. Ook treden
een Balinese danseres en Willem
Titulaer op piano op. Zij sluiten het
middaggedeelte om 17.00 uur af met
een gezamenlijke uitvoering van het
Grubbenvorst volkslied.

Na het middaggedeelte staat bij
het podium bij De Witte Dame The All
Stars Acoustic-band, een podium voor
jong en oud muzikaal talent verbonden
aan Grubbenvorst. Dit duurt tot uiterlijk
23.00 uur.

Waardering culturele prestatie

Cultuurprijs Horst aan de Maas
Tijdens het gratis cultuurfestival OP2013 wordt voor de eerste keer de Cultuurprijs Horst aan de Maas uitgereikt. De prijs is bestemd voor degene die in
het afgelopen jaar de meest bijzondere culturele prestatie heeft neergezet. Dit kan een persoon zijn, een organisatie, een vereniging of een ander samenwerkingsverband.
“De nieuwe cultuurprijs is geen
wedstrijd. Het is een waardering voor
een culturele prestatie”, aldus Ger
van Rensch, wethouder cultuur van
gemeente Horst aan de Maas. “In Horst
aan de Maas gebeurt veel op cultureel
gebied. Vaak zie je dat bijzondere pres-

taties niet of nauwelijks worden opgemerkt door het grote publiek. Deze activiteiten willen we graag extra belichten
door deze prijs toe te kennen.”
De jury bestaat naast wethouder
Van Rensch uit beeldend kunstenaar
Roel Sanders, muzikant en componist

Egbert Derix, muzikant en producer
Tren van Enckevort en theaterprogrammeur en cultureel ondernemer Fred
Houben.
Jack Poels van Rowwen Hèze
maakte speciaal voor deze gelegenheid
een schilderij met de titel Hart voor

Cultuur. Daarvan wordt jaarlijks een
giclée-afdruk gemaakt voor degene
die de cultuurprijs in ontvangst mag
nemen.
De eerste winnaar wordt zondag
8 september om 20.00 uur tijdens het
festival OP2013 bekendgemaakt.

Primavera
Essentiële oliën
Krachten uit de natuur
voor uw gezondheid
Psychische werking:
De geur van essentiële oliën zorgt
dat je je goed voelt, versterkt de
levenskwaliteit, bouwt stress af en
harmoniseert het gevoel. De
opwekkende geuren activeren
overdag en de rustgevende geuren
zorgen ‘s avonds voor ontspanning.
Lichamelijke werking:
Afhankelijk van de samenstelling
hebben essentiële oliën een
verwarmende, verkoelende,
verzorgende, opwekkende of
verfrissende werking op je huid.
Het is belangrijk dat de oliën
biologisch zijn, geen synthetische
toevoegingen bevatten en
onbewerkt zijn. De ecologische
teeltprojecten van Primavera
werken volgens Fair Trade
richtlijnen en de kwaliteit is
gecontroleerd, van het uitzaaien
tot aan de destillatie.

Tip
Maak uw eigen badzout.
Neem 100 gram grof Himalaya zout,
voeg daar 10 dr. bio lavendel en
2 dr. vanille aan toe om heerlijk
te kunnen ontspannen.

Dit advies wordt u aangeboden door

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com
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cultuur

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

America

5 jaar Station America:
Cash vs Elvis
vr 6 september 20.00 uur
Locatie: Station America

Beachparty
za 7 september 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

5 jaar Station America:
optreden De Woeste
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Informatieavond
gebiedsontwikkeling

Optreden
The Blind Willies

wo 11 september 19.30 uur
Organisatie:
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Locatie: BMV Broekhuizenvorst

za 7 september 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs

Grubbenvorst

Jeugdtoernooi

zo 8 september
13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 8 september
Organisatie: SV Aspargos
Locatie: Sportpark D’n Haspel

vr 6 september
Locatie: Blok10

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

zo 8 september 10.00 uur
Locatie: start Wilhelminaplein

Oogstdankviering,
thema verbinding
zo 8 september 10.30 uur
Organisatie:
LLTB afdeling Horst-Venlo
Locatie: De Mèrthal

Opening expositie
Momentopname

vr 6 september 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

do 5 september 20.30 uur
Locatie: café ‘t Dörp

●

zo 8 september
09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Kantkloscafé

Optreden dj Jacob Ace

●

Rommelmarkt

Walk 4 the Roses

Horst

Dorpsraadvergadering

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

za 7 september 22.00 uur
Locatie: De Lange

Cultura Grubbenvorst

Openstelling

Broekhuizenvorst

Sounds on Saturday

zo 8 september
10.30-12.30 uur
Organisatie: Hebbuz Griendtsveen
Locatie: De Zaal

zo 8 september 13.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

wo 11 september 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

za 7 september
21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Griendtsveen

za 7 september 21.00 uur
Locatie: Station America

Openbare
dorpsraadvergadering

R’nBeatsport

zo 8 september 11.00 uur
Organisatie:
Fotogroep Horst aan de Maas
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Carbootsale Horst
zo 8 sept. 8.30/15.30 u

06-22605746

●

INSPECTIE

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

350 stands Evenemententerrein

Blitterswijck

22 sept. Carbootsale Kessel
06-54345123

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Autobedrijf

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

Crist Coppens
Wij zijn op zoek naar een vlotte

medewerker(ster) m/v

voor de vrijdagavond en zaterdag.
Heb jij zin om te werken in een sfeervolle keurslagerij?
Bel 06 53 13 36 47of stuur een e-mail naar:
info@coppens.keurslager.nl
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Acu-Balance

Drum- & Gitaarles

Energie- & Hormonale Balans
Vruchtbaarheid/IVF, Overgang
Migraine, Sportblessures, RSI

In Lottum,
van gediplomeerd docent
Roel van Helden, info:
roelvanhelden@hotmail.com
Tel: 06 - 16 41 76 42

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Rob Coumans

ook Ondersteuning bij
Roken en Afvallen

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

wo 11 september 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Debat over mythes voedsel
en landbouw

Lottum

Nazomerkrans vlechten

ma 9 september 19.30 uur
Organisatie:
werkgroep Land- en Tuinbouw
Noord-Limburg en Platform ABC
Locatie: De Leste Geulde

vr 6 september 10.00-11.30 uur
Locatie: zelfoogsttuin De Vrije
Akker

Beleef de dag-ﬁetstocht

Smeden en optreden

Melderslo

wo 11 september 09.30 uur
Organisatie: KBO Limburg
Locatie: De Witte Hel

zo 8 september
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Lezing
Sevenumse wegennet

Beleef de dag-ﬁetstocht

wo 11 september 20.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

Kronenberg

wo 11 september 09.30 uur
Organisatie: KBO Limburg
Locatie: MFC De Zwingel

Sevenum
Beerpong

Poemeldaag

za 7 september 19.00 uur
Locatie: café Metiekse

zo 8 september 13.00 uur
Organisatie: KJEM Kronenberg
Locatie: De Torrekoel

NK Wakeskate en
wakeboard

Lezing over glazenier
Joep Nicolas
di 10 september 19.30 uur
Organisatie: Heemkunde
Vereniging Sevenum
Locatie: De Torrekoel

za 7 en zo 8 september
Locatie: Seven-Twenty cablepark

Modelautoruilbeurs
zo 8 september 10.00-15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom houdt op zondag
17 november haar liedjesmatinee. Inschrijven kan vanaf nu. Deelnemers
maken kans op een plek op de nieuwe cd die in januari uitkomt.

Tienrayseweg 5961 NL, A73 afrit 10

ORM
GRATIS HOUTW

Dorpsraadvergadering

zo 8 september
13.00-22.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Liedjesmatinee
D’n Tuutekop

MEGA Rommelmarkt

www.carbootsalehorst.nl

Cultuurfestival OP2013

De carnavalsvereniging van
Hegelsom is op zoek naar liedjesschrijvers en componisten die hun
liedje in willen leveren voor het
matinee. Zij zoeken dé schlager van
het komende carnavalsseizoen. De
wedstrijd is voor zowel volwassenen
als voor jeugd. Via de organisatie

kunnen mensen die kunnen helpen
met tekst of het componeren van de
muziek gekoppeld worden. Ook kunnen
geschreven liedjes ingezonden worden
zodat de organisatie zelf zangers of
zangeressen erbij kan zoeken.
Voor meer informatie, kijk op
www.tuutekop.nl

Documentaire
Matthews en Derix
In de filmzaal van de Kasteelboerderij in Horst vindt op zaterdag
14 september om 20.30 uur de première plaats van de documentairefilm In
the Now, waarin de samenwerking tussen poplegende Iain Matthews en de
Horster pianist en componist Egbert Derix is vastgelegd.
De vriendschap tussen de twee
artiesten leidde tot hun laatste,
gelijknamige cd In the Now. Dit album
werd uitgebracht door het platenlabel
Universal/Verve en de opnames ervan
vonden plaats in de Kasteelboerderij,
die daarvoor tot studio werd omgebouwd. Aan de filmvertoning gaat
een optreden van Matthews en Derix
vooraf.
Anderhalf jaar volgden filmmaker Peter Jong en geluidsman Olivier
Hamaker de muzikanten op de voet en
legde hun werkproces bij. De documentaire toont de samenwerking tussen
de muzikanten en volgt ze tijdens hun
schrijfproces, tijdens repetities, in interviews, tijdens concerten en opname-

sessies in de Kasteelboerderij in Horst.
De film is inmiddels ook aan de BBC
voorgedragen.
De laatste cd van Egbert Derix
en Iain Matthews, In the Now, is een
eclectische mix van americana, jazz,
pop en klassieke arrangementen.
De ene song refereert naar pianist
Thelonious Monk en een ander heeft
door zijn arrangement verwantschap
met Randy Newman en Van Dyke
Parks. Het emotionele Pebbles in the
Road werd door een Amerikaanse
criticus bestempeld als Iain Matthews’
My Way.
Voor meer informatie en
reserveringen, kijk op
www.cambrinusconcerten.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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
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
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Religie
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 & De Vos
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

zondag

Heilige mis

09.45

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Aan de Lisdodde in America

In overleg met de gemeente Horst is de grondprijs aangepast.
Daardoor is het nog aantrekkelijker om te bouwen.
Starters en ook zeker senioren of eengezinshuishoudens.

Wonen vanaf E 127.500,ook in Hegelsom woningbouw
Naar uw wensen en budget
Casco-bouw is mogelijk en afwerking zover u dat wilt.
Meer info:

B & B onroerende zaken
info@b-en-b.nl of 0478-54 66 21

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Gezinsmis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Melderslo
zaterdag
woensdag

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v

19.15

Meerlo
zondag
donderdag

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Heilige mis

Meterik
zaterdag

Swolgen

(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

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

(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

donderdag

Tandarts

De Schuilplaats

Spoedgevallendienst
6 t/m 12 september
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

zondag

vrijdag

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen
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Tienray
zaterdag
woensdag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

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

Herfstactie!

Gratis motor
bij een nieuwe
sektionaaldeur.

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

Voortgang mogelijke woningbouw

Horst (Lambertus)

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

zondag
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Heilige mis

service 27
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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Alles-in-1 Glas EXTRA

Het allerbeste van XS4ALL in 1 pakket.
Nu de eerste 6 maanden voor € 66,08
Daarna € 76,26 p/mnd

advertentie-glas-263x395-staand.indd 1
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