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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

16

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

barbecue.nl
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‘We wilden
door, het
was nog
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Sparen t/m 25 september
In te leveren van 21-25
september op kermis Horst
Muntwaarde: 1 euro
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Gewapend met regenjassen, poncho’s en paraplu’s verschenen veel van de 1.540 ingeschreven wandelaars zondagochtend 8 september aan de start van Walk 4 The Roses: een tocht van
20 kilometer voor het goede doel. De lopers lieten zich niet uit het veld slaan door de dreigende
wolken. “Iemand met kanker kan ook niet afhaken als het tegenzit.”

APPEN

Cultuurprijs
voor
Jan Duijf
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‘Voor het goede doel
doe je alles’
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Heel veel
proberen
en oefenen
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De club voor

busy people
Raadhuisplein 8, Sevenum
www.anytimefitness.nl

24p/e7n
o

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

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

‘Vol gas
voor een
goede verkiezingsuitslag’

pagina

Lekker m

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

Kruisen en kapellen – Sint Annakapel Ooijen
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Hoof is vanochtend op zijn fiets de
route nog langs gegaan om alles te
controleren en de route hier en daar
om te leiden vanwege de modder”,
vertelt Dings.
Ook de wandelaars lieten zich
Ruim 1.500 wandelaars gingen
niet afschrikken door het weer. De
na een welkomstwoord en een korte
speech van organisatrice Marcella Dings motivatie om voor het goede doel te
lopen was voor velen een doorslagen wethouder Ger van Rensch op pad.
gevende factor. Franca Beckers, Petra
Het weer klaarde langzaam op. Dat
zagen ook Ruud (12), Elle (11) en Sylvia Dogterom en Lea Pingen uit Horst en
Meterik: “Als we gewoon afgesproken
(43) Fleurkens uit Broekhuizenvorst.
“Vorig jaar was het 33 graden. Dat hadden om te wandelen, dan hadden
we misschien afgezegd. Maar nu doen
was erg warm. Dit is prima weer, hier
we het evengoed. En het lijkt goed
kun je je tegen kleden.” Oma staat
te komen met het weer”, lachen de
klaar om het drietal uit te zwaaien.
Vorig jaar liepen ze voor het eerst mee, dames. Vriendengroep Ram Sjiek uit
toen voor hun opa’s. “Toen we eenmaal Horst loopt met bijna 20 jongens mee.
“De vader van een van onze vrienden is
aan het wandelen waren geslagen,
donderdag overleden. Toen hebben we
kregen we de smaak te pakken. We
hebben sindsdien aan de Kennedymars besloten mee te lopen, voor hem. De
en de Venloop meegedaan, dus we zijn regen maakt ons niet veel uit, we gaan
gewoon lopen. We weten waar we het
goed voorbereid.”
Hoewel het weer tijdens de wande- voor doen”, zeggen de jongens.
Op een aantal kruisingen komen
ling meezat, zorgden de buien in de
de wandelaars vrijwillige verkeersregenacht voor de wandeling toch voor
laars van de organisatie tegen. Ook Ben
wat logistieke uitdagingen. Stichting
Hendrix (78) uit Grubbenvorst en Frans
Landschap Horst aan de Maas zette de
Driessen (53) uit Melderslo zorgen er
route uit en moest deze op het laatste
voor dat de wandelaars veilig over kunmoment nog iets aanpassen. “Ton van

nen steken en verkeer hen de ruimte
biedt. Ben is al eerder verkeersvrijwilliger bij Walk 4 The Roses geweest, Frans
werd dit jaar gevraagd. En hij hoefde
niet lang te twijfelen: “Voor het goede
doel doe je alles.”
Angelique Evers (48) uit Sevenum
was op zaterdag al in de weer om met
elf andere vrijwilligers de lunch voor de
wandelaars te verzorgen. Zij smeerden
ruim 3.100 broodjes en pakten ze in.
Angelique is vrijwilliger van het eerste
uur. “Ik heb vanaf de eerste editie
meegeholpen, toen de lunch nog aan
huis was. Natuurlijk helpen we mee,
daar hoef je niet over na te denken.”
Onder een zacht zonnetje haalden de meeste wandelaars de finish.
Marcella Dings maakte namens de
organisatie de opbrengst van de wandeling bekend: al het inschrijfgeld ging
naar het goede doel. Dat betekent dat
20.250 euro naar KWF Kankerbestrijding
gaat. Tien procent van de opbrengst
was voor een regionaal doel. Dit jaar
mocht het Toon Hermans Huis in Venlo
2.250 euro ontvangen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Geen verklaring
voor Klevar
De gemeenteraad heeft ingestemd met de weigering van het College
van B&W van gemeente Horst aan de Maas om een varkensbedrijf toe te
staan aan de Kleefsedijk in Sevenum. Het college had eerder aangegeven
geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad sloot zich hier
in de raadsvergadering van dinsdag 10 september bij aan.
Provincie Limburg heeft de
gemeentelijke verklaring nodig om een
omgevingsvergunning voor de varkenshouderij te verlenen. De gemeenteraad
stelde in april al dat zij tegen de komst
van de intensieve veehouderij aan
de Kleefsedijk in Sevenum is. Vorige
week al werd bekend dat het college,
ondanks ingediende zienswijzen, bij
haar besluit bleef om de verklaring te

Snelheidsovertreders
Americaanse Putweg
Op de Putweg in America wordt veel te hard gereden door enkele automobilisten. De omwonenden merken
sinds de zomer dat de auto´s tussen de 100 en 120 kilometer per uur gaan op een weg waar zestig de toegestane
maximum snelheid is.

weigeren. De gemeenteraad heeft zich
voor de vergadering nogmaals over
het initiatief en het voorstel van het
college gebogen en kan zich vinden
in de redenatie van burgemeester en
wethouders. De provincie kan hierdoor
geen omgevingsvergunning verlenen
voor het bedrijf. De initiatiefnemer kan
tegen het besluit van de gemeenteraad
in beroep gaan.

Onderzoek naar glasvezel buitengebied
Er komt een onderzoek naar de mogelijk aanleg van glasvezel in het buitengebied van Horst aan de Maas. De gemeenteraad heeft dit besloten na
aanleiding van een burgerinitiatief waarvoor 1.250 handtekeningen werden
verzameld.
Het burgerinitiatief werd aangeboden door de werkgroep Glasvezel voor
iedereen. Woordvoerder L. Nobel verklaarde in een toelichting dat glasvezel
volgens de werkgroep voor iedereen
HALLO Horst aan de Maas
toegankelijk moet zijn en niet alleen
is een gratis uitgave van Kempen
voor bewoners binnen de bebouwde
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
kom. “Glasvezel is een nutsvoorziening
elke donderdag in de gemeente
en ook van maatschappelijk belang.”
Horst aan de Maas.
Hij wijst bijvoorbeeld op internet en
Oplage 18.500 exemplaren
e-mail dat met de huidige verbinding
www.hallohorstaandemaas.nl
beperkt werkt.
De gemeenteraad was het eens
Redactie en webredactie
met
het voorstel van de werkgroep,
077 396 13 52
maar vond dat er ook gekeken dient
redactie@hallohorstaandemaas.nl
te worden naar alternatieven voor
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
glasvezel. “Glasvezel is niet heilig”,
Els Hekkenberg
aldus Henk Kemperman van D66. “Het
Marieke Vullings
is goed als er ook gekeken wordt naar
Redactionele bijdragen
andere oplossingen.”
Wilke Arts
Rick van Gasteren (stagiair)
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Nicky Willemsen

Colofon

Marco Hesp van de dorpsraad
America denkt dat de weg, die van
America naar de Middenpeelweg
loopt, gebruikt wordt als sluiproute.
“De omwonenden van het gebied
hebben geklaagd en zijn vooral bang
dat hun kinderen wat overkomt. Een
ongeluk is natuurlijk snel gebeurd”,
zegt de voorzitter. Hij gelooft dat
het hier om automobilisten gaat die
uit America komen, maar ook uit de
regio. Hesp: “De dorpsraad in America
heeft de omwonenden van de Putweg
geadviseerd om hierover een melding
te maken aan de politie. Ik hoop dat zij

dan een keer een kijkje gaan nemen
en dat dit hopelijk afschrikkend werkt.”
De gemeente is op de hoogte
van de snelheidsovertreders, maar
vindt niet dat het een gemeentelijke
aangelegenheid is. Volgens de
gemeente moet de dorpsraad
zelf maatregelen ondernemen.
“De dorpsraad heeft ook een
berichtje in het Peelklokje, het lokale
maandblad van America, geplaatst in
de hoop dat de snelheidsovertreders
dit lezen en snappen dat dit
gedrag niet goed gekeurd wordt”,
vertelt Hesp.

Overigens zijn er niet alleen
problemen op de Putweg. Ook komen
er regelmatig klachten over een
toename van vrachtverkeer op de
Nusseleinstraat, bleek dinsdagavond
10 september tijdens de gemeenteraadsvergadering. SP-raadslid Michael
van Rengs liet weten dat het vrachtverkeer in combinatie met geparkeerde
auto’s langs de Nusseleinstraat regelmatig voor problemen zorgt. Hij drong
erbij de wethouder op aan verkeerstellingen te houden. Wethouder Huub
Dinghs liet vervolgens weten dat hij op
zijn wenken wordt bediend.

Rowwen Hèze

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

3

Sterkste merk
Rowwen Hèze is het sterkste cultuurmerk van Limburg. De Americaanse
dialectband heeft een grote invloed op de Limburgse cultuursector. Dat blijkt
uit een onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy, die de reputatie
van Nederlandse cultuurmerken inzichtelijk maakte.

Bezorging
Huub Thijssen 077 396 13 53
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Definitieve vetverwijdering €189,00
figuurcorrectie met de
€90,00
Cavista Estetica

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

Heerlijke
3-gangen lunch
midden in de Maasduinen

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.

3-gangen
koopavondmenu
voor 2 personen

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

Het adviesbureau onderzocht de
kracht en het imago van cultuurmerken per provincie. Eerst werd naar
spontane bekendheid van duizenden
merken per provincie gevraagd. Daarna

werd voor de vijftig bekendste merken
navraag gedaan naar de merkkracht.
Het tweede bekendste cultuurmerk van
Limburg is popfestival Pinkpop, op de
derde plek staat MECC Maastricht.

€27,50

€13,50
€52,00

€26,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Afsluiting St. Annaweg
De Sint Annaweg in Horst wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dat heeft het College van
B&W besloten. De weg werd regelmatig als sluiproute gebruikt door vrachtverkeer dat van en naar industrieterrein
Hoogveld reed.

De lekkerste
appeltjes in onze

appelvlaai

HORST • GRUBBENVORST

Ter hoogte van de twee woningen aan de Sint Annaweg wordt een
zogenaamde knip geïnstalleerd. Deze
knip wordt zodanig geplaatst dat de
ene woning verlaten kan worden via de
Expeditiestraat en de andere woning via
de Hesselenweg en de Vrouwboomweg.
Niet-bestemmingsverkeer zal echter
geen doorgang meer kunnen vinden

op de zandweg. Het College van B&W
heeft dit besluit genomen omdat de
weg veel wordt gebruikt door vrachtverkeer als sluiproute van en naar het
bedrijventerrein. De onverharde weg is
volgens het college echter niet geschikt
voor zwaar vrachtverkeer, wat leidt tot
veel stofoverlast voor aanwonenden. Op
het besluit kwamen dertien bezwaren,

die allen te maken hadden met de
afstand die men moest omrijden na
de afsluiting. De gemeente stelt dat
de omrijdroute maximaal 600 meter
bedraagt en verklaarde die bezwaren
daarom ongegrond. Bromfietsers en
fietsers kunnen de weg wel blijven
nemen en ook de Staakbonenroute blijft
over de weg lopen.

Nieuwe hal
voor woongebouw Horst
Bewoners van het woongebouw aan de Thomeerstraat in Horst sloegen hun handen ineen en gingen samen aan
de slag om van de hal in hun gebouw een gezellige entree te maken. Op maandag 2 september werd de nieuwe hal
geopend.

De beste

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

Boxmeer Horst Venray

multifocale
glazen
voor De
scherpste
prijs

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e
In het woongebouw aan de
Thomeerstraat in Horst komen bewoners en bezoekers voortaan ’warm’
binnen. Op 2 september werd de
hal feestelijk geopend. De belangstelling was deze middag bijzonder groot,

aldus organisatoren Wiel Manders en
Mart van Rens. Wonen Limburg droeg
een steentje bij met een financiële
bijdrage uit het Fonds Leefbaarheid. Na
de officiële onthulling van de nieuwe
hal, toosten de bewoners op het resul-

taat. “Met een hapje en een drankje
en onder muzikale begeleiding was het
mooi om te zien hoe gezellig de
bewoners het samen hebben en hoe
zij samen een hechte gemeenschap
vormen”, aldus Manders en Van Rens.

Problemen e-mail
Door problemen met de mailserver kan het zijn dat niet alle berichten aangekomen zijn bij de redactie en
advertentieafdeling van HALLO Horst aan de Maas. Onze excuses daarvoor.

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Zelf geblust

Woningbrand
Horst
In een woning aan de
Schansstraat in Horst is zondagavond
8 september een brand uitgebroken.
De brand kon door de bewoners zelf
grotendeels worden geblust.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
08/16

Sint Annakapel Ooijen

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 Annakapel in Ooijen.
pakt. Daags ervoor vond er bij de
boerderij van de familie Van Bracht,
niet ver van de kapel af, een drama
plaats. De 86-jarige bewoner sprak
die dag enkele Duitse soldaten aan
die met vee aan de haal waren
gegaan. Mogelijk zou hij ze zelfs
bedreigd hebben. Dit pikten de
Duitsers niet en hij werd samen
met zeven anderen gevangen
genomen. Een negende wist op tijd
te ontkomen.

Het vuur ontstond in de keuken
en sloeg over in de afzuigkap. Daarbij
kwam veel rook vrij in het huis. Omdat
dit voor ademhalingsproblemen zorgde
bij de bewoners werd ook de ambulance opgeroepen. De eigenaars van de
woning konden de brand zelf grotendeels blussen. De ingeschakelde brandweer zorgde nog voor een nacontrole.

Palliatieve zorg

In brand gestoken

Plannen voor
hospice

De boerderij van Van de Bracht,
waar op dat moment het beeldje
uit de kapel was ondergebracht,
werd vervolgens in brand gestoken. De acht werden in Venlo
verhoord door de SD, waarna er
vier op transport werden gezet naar
Duitsland. De overige vier, Peter Jan
van Bracht, Edmon Haffmans, Piet
Vergeldt en Gerard Brouwer, werden dezelfde dag nog gefusilleerd.

Er zijn plannen voor het oprichten van een hospice in Horst aan de
Maas. De initiatiefnemers zoeken
momenteel een passende locatie
voor het hospice.
Het plan voor het hospice in Horst
aan de Maas is afkomstig van José
Hoebers uit Hegelsom en Bep Vullings
uit Melderslo. Zij maken deel uit van
een groep ervaringsdeskundigen in de
palliatieve zorgverlening. De werkgroep is van mening dat er naast de
bestaande hospices in Venlo en Venray
plaats is voor nog een hospice in de
regio. Deze zou bestaan uit zes appartementen voor gasten in hun laatste
levensfase en twee appartementen
voor respijtzorg. Daarnaast kunnen
diverse ruimtes verhuurd worden aan
disciplines behorende bij de functie van
een hospice.
Momenteel is de werkgroep op
zoek naar een geschikte locatie en
wordt het plan verder onderzocht op
haalbaarheid. Naar verwachting wordt
over enkele maanden duidelijk of het
hospice opgezet kan worden.

Verspreid over de gemeente
Horst aan de Maas zijn diverse
kapelletjes te vinden die gewijd
zijn aan O.L. Vrouw. In het buurtschap Ooijen staat echter een kapel
ter nagedachtenis aan de moeder
van Maria, de Heilige Anna. Deze
kapel werd opgericht in 1733. De
Annaverering bestaat echter in
Broekhuizenvorst, waar Ooijen tot
behoort, al enkele eeuwen langer.
Volgens de plaatselijke historische
kring was er al in 1487 een Sint
Annagilde met een eigen altaar in
de kerk van Broekhuizenvorst. Het
is mogelijk dat de in de kerk aanwezige uit 1520 stammende Sint
Annaklok een geschenk was van
dit gilde. In de kerk staat ook het
waardevolle houten beeld uit 1510,

dat tot de jaren zestig van de vorige
eeuw in de kapel stond en daarna
tot 2002 een plek in het voormalige
gemeentehuis van Broekhuizen had.
De kapel aan de Blitterswijckseweg
herinnert niet alleen aan Anna. Een
plaquette in het kapelletje verwijst
naar een trieste gebeurtenis die het
buurtschap overkwam aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog.

Grote razzia
In oktober 1944 voerde de Duitse
bezetter in Noord-Limburg diverse
razzia’s uit. Meer dan 3.000 mannen en jongens werden, veelal
tijdens kerkdiensten, bijeengedreven
en naar Duitsland gedeporteerd en
tewerkgesteld. In Broekhuizen en
Broekhuizenvorst werd op 16 oktober

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

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

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Classe
Royale

Lekkere pikant
belegen kaas,
uit de Beemster

oude
HollandeR

Romige
oude kaas,
goed snijdbaar.

Rits Kapot???

500 gram

5,45
500 gram

5,95

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

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

een grote razzia uitgevoerd, waarbij
in totaal 35 mannen werden opge-

Bronnen: Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst, kerkrazzia.nl
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Jonge lijsttrekker zit vol ambitie

‘Vol gas voor een goede verkiezingsuitslag’
Hij kent alle zestien dorpen van Horst aan de Maas al uit zijn hoofd en wil hier zo snel mogelijk komen wonen.
Bob Vostermans (31) uit Velden is er helemaal klaar voor om de nieuwe lijsttrekker en mogelijk wethouder voor
CDA Horst aan de Maas te worden. Mits de ledenvergadering hem op 30 september goedkeurt. “Als we het samen
gaan doen, dan moet ook iedereen er achter staan.”

“Dat was heel uitdagend. Ik ben in de
rol van fractievoorzitter gerold en daar
heb ik me kunnen ontwikkelen als
politicus en teamleider. Inmiddels zit
ik 8 jaar in de raad en heb ik ambities
voor een vervolgstap. In Horst krijg ik
de kans om CDA Horst zo goed mogelijk
door de verkiezingen heen te leiden.”
Het lijsttrekkerschap voor CDA Horst
aan de Maas leidt tot een rol in de
gemeenteraad en eventueel tot een rol
als wethouder. “Als dat niet het geval
is, dan is het logisch dat ik fractievoorzitter word.”
Als lijsttrekker komt Vostermans in
debatten tegenover ervaren politici te
staan die de gemeente op hun duimpje
kennen. Ook daar lijkt hij niet tegenop
te kijken. “Als je jong bent, moet je
ergens een keer de kans krijgen om
ervaring op te doen. Ik sta er voor open
en men gelooft erin dat ik het in mijn
mars heb, dus ik ben ook gedreven om
dat te laten zien. Mits ik die kans krijg
van de kiezer”, vult hij nog snel aan.

Ik wil winnen
Ambities durft hij wel te hebben.
Ondanks de zware tijden waar het
CDA landelijk in zit en de kritiek die

Op zijn 24e kwam hij voor het
CDA in de gemeenteraad van Arcen
en Velden. Vier jaar later werd Bob
Vostermans als jongste raadslid met
voorkeursstemmen gekozen in de raad
van Venlo en werd hij al snel fractievoorzitter. Het was een “snelle en
harde leerschool”, zei hij eerder over
die periode. Wellicht is die stormachtige
opkomst van politieke high potential
Bob Vostermans de reden dat CDA Horst
aan de Maas hem nu voordraagt als
lijsttrekker en mogelijk wethouder.
Aan de presentatie van Vostermans
gingen talloze gesprekken vooraf
met bestuur, fractie en leden. “Ik
ben unaniem voorgedragen door het
bestuur en unaniem gesteund door

de fractie, dat was voor mij heel
belangrijk”, geeft Vostermans aan. Ook
hij volgde de perikelen in het voorjaar
toen de eerste kandidaat van het CDAbestuur geen steun van de fractie kreeg
en zich uiteindelijk terugtrok.

Geen twijfel of hij de
taak wilde vervullen
Toch was dat geen reden om
te twijfelen of hij de taak zou willen vervullen, zegt Vostermans. “Ik
heb gemerkt wat er toen gebeurd is
en dat heeft mijn wenkbrauwen ook
wel gefronst. Dat vond ik toen heel
vervelend. Daarom vond ik het in het
traject dat wij nu doorlopen hebben,

heel belangrijk dat de hele partij en de
fractie achter me stonden.”
De politieke carrière van Bob
Vostermans begon in Arcen en Velden,
toen nog een zelfstandige gemeente.
Hij was daar nauw betrokken bij de volleybalclub. “Daar werd een beslissing
genomen over de sporthal, waar ik het
totaal niet mee eens was. En ik dacht:
‘Hoe kan die man nou een beslissing
nemen over een sporthal, waar hij zelf
nog nooit geweest is, zonder te overleggen met ons?’ Dat was mijn trigger
om de politiek in te gaan.”
Na de herindeling met Venlo
verhuisde raadslid Vostermans mee van
een gemeente met 10.000 inwoners
naar eentje met 100.000 inwoners.

Tai Chi

De weg naar rust,
energie en stabiliteit.

vloerreiniging
en

-onderhoud

- Je werkt aan alle spiergroepen waardoor je
houding, ademhaling en concentratie wordt verbeterd.
- Aandachtsgebieden: gezondheid, energiecirculatie, meditatie
en weerbaarheid.

Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

aanstekelijke poprock uit de Peel

(AMERICA)
Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Jong talent krijgt
de ruimte
Een andere taak van de lijsttrekker
is om in samenspraak een kieslijst
samen te stellen. “Ik vind het heel
belangrijk dat we een lijst krijgen
met vertegenwoordiging uit alle
dorpen, met jong en oud.” De lijst
wordt waarschijnlijk in november
gepresenteerd en zou, als het aan
Vostermans ligt, wel eens verrassingen
kunnen bevatten.
“We staan altijd open voor hele
goede mensen. Ik ben zelf jong en heb
ook de kans gekregen. Jong talent krijgt
bij mij alle ruimte.”

Opnieuw horeca
in pand Aan Tafel
In het voormalige restaurant Aan Tafel aan de Venrayseweg in Horst
komt opnieuw horeca. Dat liet burgemeester Kees van Rooij dinsdagvond
10 september tijdens de gemeenteraadsvergadering desgevraagd weten.
Burgemeester Van Rooij
reageerde op vragen van PvdA-PK.
Deze fractie maakt zich zorgen om
de staat van het pand dat al ruim
een jaar, na een brand, leeg staat.
Van Rooij: “Na het faillissement van
de vorige eigenaar, is het pand deze
zomer verkocht. Wij hebben contact

gehad met de huidige eigenaar, die
ons heeft ons laten weten weer een
horecagelegenheid in het pand te
willen starten. Wij hebben echter
nog geen vergunningsaanvraag
ontvangen. De ramen van het
gebouw zijn inmiddels overigens wel
dichtgetimmerd.”

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

Maak kennis met Tai-Chi, u bent welkom op woensdag van
14.45 uur – 15.45 uur in Gemeenschapshuis ‘t Haeren in Grubbenvorst.

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

U koopt uw
cadeau toch ook in de

de partij onlangs kreeg in Horst aan
de Maas, richt Vostermans zijn pijlen
op tenminste behoud van het aantal
zetels dat de partij nu heeft, 11 van
de 27. “En liever natuurlijk meer.
Dat zou fantastisch zijn, maar we
moeten ook reëel zijn. Behouden zou
al heel sterk zijn, ook omdat het CDA
in Horst aan de Maas al zo groot is.
Maar ik ben ambitieus, ik wil winnen.
Ik wil vol gas gaan voor een goede
verkiezingsuitslag.”

SHE’S GOT LEGS

ZO

15
SEP

16.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

r
Al mee ar
a
j
dan 19 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Per direct te huur!
Vrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers
en 2 overdekte parkeerplaatsen in het
centrum van Horst. Te huur per 6 mnd,
geen huisdieren, niet roken.
Kale huurprijs is € 775,- per maand.
Reageren via 077 397 05 50.

Dankbetuiging

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
`t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte,
en na het overlijden van

Atelier ‘de Brug’ Begin oktober wil
Mieke van den Beuken-Derix lessen
gaan geven in tekenen, schilderen en
werken met verschillende materialen.
Interesse of vragen? 077 398 34 53 of
janenmiavdbeuken@ziggo.nl

Sjaak Cuppen

Verse frambozen te koop
direct bij de teler. 150 gr € 2,- of 1,8
kilo voor € 20,-. Wij verkopen ook puur
frambozensap, -siroop en -jam. Malina
Fruits, Tongerloseweg 11, 5963 NR,
Hegelsom. Tel. 06 10 72 63 18.

hebben ons diep geroerd. Daarvoor onze grote dank.
Jacqueline Cuppen-van Ooijen
kinderen en kleinkinderen.
Dankbetuiging

Met veel dankbaarheid kijken we terug
op alle blijken van medelevenen de belangstelling
bij de begrafenis na het overlijden van

Het heeft ons bijzonder goed gedaan, zoveel blijken van
belangstelling te mogen ontvangen na het overlijden van ózze
vader, opa en superopa

Jan Hoeijmakers
Voor ons was dit een grote steun.
Wies Hoeijmakers-Keijsers
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 14 september a.s.
in de Lambertuskerk te Horst om 18.00 uur.

Ut wuurt noeits mier zoëás ut waas

Henk
Weej zulle ôw misse
Ut Gasthoêsteam,
Thijs, Jacqueline, Hans, Do, Ad, Dion, Erik

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
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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Te weten dat hij zo gewaardeerd en geliefd was tijdens zijn leven,
is voor ons een grote steun en troost.
Heel hartelijk dank.
Familie Thielen
De zeswekendienst vindt plaats a.s. zaterdag 14 september om
18.00 uur in de kerk te Sevenum

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

Vouwwagen/caravanstalling te huur
in Venray per 15 september.
Inlichting: Leo Gebe 06 51 29 33 75

Eetbare pompoenen en courgettes
te koop. Diverse soorten. Van Helden
Americaanseweg 41, 5961 GN Horst.
Tel.: 077 398 50 16

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

Te koop: goede snijmais.
Tel. 06 53 81 69 19

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

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

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

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

Thiêlen Thei

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

Te koop blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom
Tel. 06 58 86 32 52 / 077 398 62 49
Blokfluitles iets voor jou?
We starten in oktober. Aanmelden of
info: jeugdorkest@harmonievanhorst.nl

Met plezier meer presteren?
Taal of rekenles 2F/3F? Huiswerkhulp
of bijles (v)mbo/havo/vwo? NT2 of
mental coaching? Onderwijsspecialist
(gedrag/RT/NT2) biedt hulp. Gunstige
tarieven! In Kronenberg of thuis.
Meer info: 06 10 29 82 65
Appels zelf plukken € 0,50 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32
Ook voor bouwondernemers en klusbedrijven: Topvensters Nederland,
kunststof kozijnen en deuren, snel, makkelijk en voordelig. Tel: 06 18 03 05 13
of mail: topvensters@kpnmail.nl
Pasfoto’s direct klaar!
Maandags t/m zondags, ‘s middags en
‘s avonds van 13-21 uur. Gratis parkeren
voor de deur. Voor officiële pasfoto’s,
maar ook voor profielfoto’s voor
o.a. Facebook. Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Open les Tibetaanse Yoga & Meditatie
ma. 16-9 Monique Verschuuren.
Meditatie & Mindfulness Ontwikkelen
wo. 18-9 Jan Houwen. 19.30 - 21.15
Kunstencentrum Jeruzalem, Venray.
0478 58 73 64 info@dorje.nl
www.dorje.nl

Te koop druiven, snoep- en soeptomaten, komkommers, paprika,
snijbonen, knolselderij enz. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
Pilates Gasthoes Horst
dinsdagochtend en avond.
Info/aanmelding bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Bloeiende viooltjes in vele kleuren
nu € 0,25. Tevens bosviooltjes, siervruchten, lampionnen en herfstaster.
Cox, Molengatweg 4, Horst. Donderdags
en vrijdags gesloten.
Cadeautje vergeten? Geen nood in
onze automaat vindt u leuke cadeautjes
voor jong en oud. Deze week Orchidee
in porseleinen pot € 7.50.
Martens Hazenkampweg 15b Meterik.
Tropische en vaste planten. Opruiming
tropische planten korting tot 50%.
Vaste planten en kamerplanten in de
verkoopkraam aan de weg. Zaterdags
geopend. Groot assortiment kleine
prijzen. Beemdweg 5 Melderslo info@
toscana-plant.nl
Verlies situaties.
St. Back 2 Basic presenteert
17 september een lezing Rouw en
Verlies van professor dr. Manu Keirse.
Aanvang:19.00 uur; kosten € 30,00.
Aanmelden via 06 83 24 05 63 of
info@st-back2basic.eu
Hesse ût al gehuurd? Damesjoekskapel
uit Sevenum zoekt een trompettist.
Heb jij zin in een leuke hobby, speel
je trompet, ben je dinsdagavond vrij
om te repeteren en heb je zin om
met ons muziek te maken? Bel dan:
06 22 47 44 84.
In onze automaat deze week orchidee
in stenen pot €7.50 Martens
Hazenkampweg 15b Meterik.
Ambulante Pedicure Angeli,
uw pedicure aan huis.
Tel. nr. 077 398 83 42.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.

Op 17 september 2013 zijn onze ouders,

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

Mart & Annie Verheijen - de Swart

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Dit feest wordt in besloten kring gevierd.

50 jaar getrouwd.

Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep- en eetpompoenen.
Fam. Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 467 19 67.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Marjan & Harm
André & Wilma
Gerard
Adres:
Broekhuizerdijk 16, 5962 NM Melderslo
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Welkom lief mannetje

Liam

Geboren op
9 september 2013
Zoon van
Rob en Anke
van Vegchel
Broertje van
Roan en Melle
Molenveldweg 24
5961 NZ Horst
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Beklimming Alpe d’Huez

Vera haalt 2.100 euro op

Laura
voor Alzheimer Nederland
Zij is er!

6 september 2013

Dochter en zusje van
Nicole en Martin Hesen
Tom, Vera en Han

De tienjarige Vera Versteegen uit Horst fietste afgelopen zomer de Alpe d’Huez op. Dat deed zij niet zomaar. Op
deze manier probeerde zij geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland. Maandag 9 september kon Vera een
cheque van 2.100 euro aan de afdeling Noord-Limburg overhandigen.

Hertog van Gelresingel 43
5961 TB Horst

Geboren

Roza

30 augustus 2013
Dochter van
John Hendrix en
Monique Keijsers
zusje van Mika en Erin
Pieter Belsstraat 20a
5961 DW Horst

Welkom lief meisje!

Geboren op
27 augustus 2013

Tess
Dochter van
Bart v.d. Klashorst
& Ingrid Jacobs
Pieter Belsstraat 60
5961 DW Horst

Geboren

Tessa

3 september 2013
Dochter van
Kevin en Sanne Kerstjens
en zusje van Fleur
Van Bronckhorststraat 94
5961 SM Horst
Vera’s oma lijdt aan de ziekte
van Alzheimer. Reden voor Vera en
haar broer Willem (9) om geld in te
zamelen voor dementieonderzoek.
Samen bedachten ze verschillende
acties, zoals een diner en Vera’s Vettige
Vijf, een survivalrun door de bossen.
Het klapstuk van alle acties was Vera’s
beklimming van de Alpe d’Huez. Vader
Paul rende naast zijn dochter mee naar
de top. Vera: “De beklimming was heel
zwaar, maar de mensen die ons aanmoedigden onderweg en de verzorging
door mama en Willem op veel plaatsen

OPEN DAG

Zaterdag 21 september
11.00 tot 16.00 uur
Kinderopvang De Speelhoeve
biedt kleinschalige opvang op de
boerderij voor kinderen van 0 tot 4
jaar. Door de combinatie met het
agrarische bedrijf bieden wij een
veelzijdige en natuurlijke speel-, leeren leefomgeving Meer weten?

Kijk dan op:

www.kdvdespeelhoeve.nl
Timmermannsweg 98
5813 AP Ysselsteyn
Telefoon 0493 - 52 92 62
Mobiel 06 - 51 82 42 48
Verloren een sleutelbos met
4 sleutels en een rood huisje als
sleutelhanger. Tel.: 06 30 55 77 01

onderweg maakte het wat minder pijnlijk. In de laatste vier bochten hadden
we het erg moeilijk en hebben papa en
ik elkaar ook wel echt omhoog moeten
schreeuwen. Ik ben erg trots dat we de
Alpe d’Huez zonder te stoppen hebben
beklommen.”

De beklimming was
heel zwaar
De vele donaties leverden uiteindelijk een bedrag van 2.100 euro op voor
Alzheimer Nederland. Afgelopen maan-

dagavond werd de cheque overhandigd
aan Mark Schapendonk, voorzitter van
Alzheimer Nederland afdeling NoordLimburg. “Het is fantastisch wat Vera
en Willem en hun familie gepresteerd
hebben voor een zeer belangrijk doel,
namelijk het onderzoek naar dementie.
Het is een ziekte waaraan momenteel
zo’n 250.000 mensen in Nederland
lijden, en dit aantal zal de komende
25 jaar oplopen naar een half miljoen.
Het is hoopgevend en inspirerend, dat
zulke jonge mensen zich voor dit doel
inspannen.”

Baantje bij Ster Videotheek!
Vanaf 16j. 6-12u p.w. Donderdags
13-18u vast en wisselend op vrij, zat
& zondags. Werktijden: 13:00-21:30u.
Schriftelijke sollicitaties:
Ster Videotheek, Venloseweg 2,
5961 JC Horst. stermedia@allesin1.nl
¿Hablas español? Na cursus Spaans
voor beginners bij Mathein Trainingen
wel! Maandag 16 sept. starten we, nog
paar plaatsen vrij op maandagochtend
en maandagvond! Kijk op
www.mathein.com en meld je aan!
Snel, eenvoudig en voordelig
overstappen op kunststof kozijnen?
Topvensters Nederland, binnen 24 uur
een offerte, een levertijd van 4 tot 6
weken. Voor meer info 06 18 03 05 13
of topvensters@kpnmail.nl

Vijf generaties, hoe vaak komt dit nu voor? Bij de familie Huijs uit Horst maar liefst twee keer.
Oma Nelleke is de wijste van het stel met haar 102 jaren levenservaring. Haar oudste zoon Piet is inmiddels
84 jaar. Huub (56) is de oudste zoon van Piet. Huub is inmiddels opa geworden. Zijn eerste zoon Mike (30)
werd op 9 juli voor het eerst trotse vader van zoontje Kyam. Met geboorte van Kyam zijn een zuivere vier
generaties en een bijzondere vijf generaties bijeen. Dit is niet de enige vijf generaties in deze familie:
Linsey, Huub’s dochter, heeft ook een zoon, Djes (1).
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Nationale Ombudsman

Teersporen schuld
van gemeente
De teersporen in huis van de familie Wijsman aan de Scheperstraat in
Sevenum zijn de schuld van gemeente Horst aan de Maas. Dat is de conclusie
van een onderzoek van de Nationale Ombudsman.

Henk Lenssen uit Horst ging van de zomer op vakantie naar Banff in Canada. Na een lange reis nam hij op
donderdag 22 augustus even rust met een HALLO. “Canada is werkelijk prachtig, maar niet te vergelijken met
Horst aan de Maas”, blikt Henk terug op zijn vakantie.

Eind september 2010 liet de
gemeente een nieuwe asfaltlaag op de
Scheperstraat in Sevenum aanbrengen.
Drie maanden later merkten de bewoners teersporen op in huis. De gemeente
bood toen een schoonmaakmiddel aan
en het probleem leek opgelost. In het
voorjaar van 2011 vonden de bewoners
wederom sporen in huis. Het werd hen
duidelijk dat het aan de slijtlaag van
de weg lag. Het gezin heeft aan de
gemeente gevraagd om de schade ter
waarde van 490 euro te vergoeden. De
Nationale Ombudsman heeft vastgesteld
dat de gemeente de klacht niet zorgvuldig genoeg behandeld heeft. De organisatie heeft getoetst of de gemeente

zich heeft gehouden aan de spelregels
van haar schadevergoedingswijzer.
De Ombudsman vindt dat het college
geen gelijk heeft in het ontkennen van
een verband tussen de werkzaamheden aan het wegdek en de teersporen.
Onafhankelijk onderzoek heeft volgens
de Ombudsman uitgewezen dat hier wel
degelijk een verband bestaat. Ook wijst
de Ombudsman erop dat de gemeente
als wegbeheerder aansprakelijk is voor
de gevolgen van gebreken aan de
weg. Volgens de Ombudsman heeft
de asfaltlaag vermoedelijk losgelaten
omdat de laag niet deugt. De gemeente
is akkoord gegaan met de uitspraak en
gaat tot betaling over.

Politie waarschuwt

Wisseltrucbende
actief in Horst
Politie Horst waarschuwt voor een wisseltrucbende die actief is in Horst.
Volgens de politie gaat het om buitenlandse vrouwen die in groepjes van
twee de straat op gaan om mensen te beroven.

HALLO op vakantie
Zestigers Theo en Annie Beeker uit Hegelsom waren in Karinthië (Oostenrijk) op vakantie en bezochten
daar de Fidele Mölltaler. “We kennen de Fidele Mölltaler al 35 jaar en hebben al tientallen concerten van hen
in binnen- en buitenland bezocht”, zegt het paar. In een ruimte waar een verzameling van meer dan 42 jaar
muziek uit alle windstreken uitgestald stond, namen zij even de tijd om de HALLO te lezen.

De vrouwen vragen aan personen
of ze geld kunnen wisselen waarna
ze proberen de mensen te beroven.
Ook kunnen ze vragen om een donatie
voor het goede doel. Volgens de politie
bekijken de vrouwen de mensen goed
en spreken personen aan waarvan zij
denken dat ze een makkelijk doelwit
zijn. De politie spreekt al van meerdere

gevallen. Maandag 9 september nog
werd een man slachtoffer van een
wisseltruc op de parkeerplaats bij Jan
Linders in Horst. Nadat hem werd
gevraagd om twee euro te wisselen,
bleek zijn pinpas verdwenen. Een groot
bedrag bleek later van zijn rekening
gehaald. Nadat een getuige de vrouwen
aansprak zijn ze weggegaan.

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

AUTOBEDRIJF

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

hiernaast

699,-

699,-
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Nieuwe putdeksels voor
Grubbenvorst
Wethouder Ger van Rensch, dorpsraadsvoorzitter Ruud Meijers en commissievoorzitter Jos Jacobs legden
op woensdag 4 september de eerste nieuwe deksels op twee rioolputten in de Kloosterstraat in het centrum van
Grubbenvorst.

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

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 14 september 2013

kilo half-om-half gehakt € 5,95
4 gepaneerde schnitzels € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Pastoor Zegersstraat 9 Grubbenvorst…
De putdeksels zijn speciaal ontworpen op initiatief van de dorpsraad
en zijn gefinancierd door gemeente
Horst aan de Maas ter gelegenheid
van de uitvoering van het centrumplan
Grubbenvorst. Het ontwerp van de put-

deksel is een blijvende herinnering aan
de voormalige gemeente Grubbenvorst:
het oude gemeentewapen van
Grubbenvorst staat er op afgebeeld. Uit
het ontwerp is het woordje ‘gemeente’
wel weggehaald, laat een gemeente-

woordvoerder van Horst aan de Maas
weten. “Het is een aandenken aan de
oude gemeente.”
In totaal zijn ruim zestig
deksels met het gemeentelogo van
Grubbenvorst gelegd.

Geen deﬁnitief ‘nee’
voor bioscoop
Er zijn in totaal veertien zienswijzen binnengekomen tegen de uitbreidingsplannen van shopping center
Interchalet. Deze hebben echter geen grote gevolgen voor de plannen van de winkel.
Het shopping center langs de A73
heeft plannen voor een dierenwinkel
met dierbenodigdheden, -voer en
-verzorging. Daarnaast wil het een stuk
aanbouwen voor een tuincentrum, waar
tuinbeleving centraal staat. De nieuwbouw gaat een kleine 8.000 vierkante
meter beslaan. Daarnaast zijn er plannen
voor een bioscoop. Gemeente Horst aan

de Maas wil echter onderzoeken of er
mogelijkheden zijn voor de vestiging
van een bioscoop in het centrum van
Horst. “Heeft zich binnen twee jaar geen
kandidaat met een geschikte locatie in
het centrum gemeld, dan wordt opnieuw
de mogelijkheid voor een bioscoop
bij Interchalet onderzocht”, aldus een
woordvoerder van gemeente Horst aan

de Maas. Verder mag de onderneming
naast jacht- en golfsport nog slecht één
extra vorm van detailhandel in gespecialiseerde sportartikelen toevoegen aan
het assortiment. Van de omliggende
gemeenten vindt alleen Venlo dat er nog
nader overlegd moet worden voordat
het bestemmingsplan naar de gemeenteraad ter goedkeuring gaat.

wel even de moeite!
Bent u op zoek naar:

✓ besloten tuin met warm
terras

✓ grote woonkamer en
tuinkamer

✓ tuinkamer met overkapping
✓ gave leefruimte met veel zon
✓ tuin en terras op zuid
✓ P ook aan achterzijde
✓ grote garage
✓ aan plein gelegen
Bel dan gewoon even!

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

Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie

Guus
“ Het gaat heel goed met mij. Ik sport als ik thuis ben drie keer in de week
omdat ik vanwege mijn werk veel onderweg ben. Tijdens mijn reizen
denk ik bewust aan het eten. Ik neem het schema mee en hou me daar
precies aan. Ook mijn doelstelling om tien kilo af te vallen, gaat prima.
Ik ben inmiddels al 9,6 kilo kwijt. De motivatie is er nog volop omdat je
er zoveel voor terugkrijgt.”

Ik heb energie als nooit tevoren.

stisch!

Het najaar van 2013 wordt fanta
Kom zelf kijken op de

OPEN HUIS DAGEN

NAJAARSMODE
t/m zaterdag 14 september

Roger (41) en Inge (34) Alards-Wijnen uit Melderso zijn deze zomer getrouwd. Zelfs op hun trouwdag
nam de bruid nog even de tijd om de HALLO door te lezen. Tijdens de bruidsreportage moesten bruidegom
Roger, dochters Maud (8) en Floor (3) en zoon Juul (6) daar even op wachten. (Foto: Pieternel Clabbers fotografie)

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Meer zelfvertrouwen
door weerbaarheidstrainingen
Je bent stil, je durft niets te zeggen en het woord ‘nee’ ken je niet. Mensen met deze karaktertrekken zijn
soms sneller het slachtoffer van pesten. Mede om hen sterker in de schoenen te laten staan, zijn er weerbaarheidstrainingen ontwikkeld. Jos Slots uit Horst geeft deze trainingen aan onder andere basisschoolkinderen.

Het vergroten van het zelfvertrouwen is het doel van weerbaarheidstrainingen. Ook zijn meer durven en
uitgaan van het positieve een belang-

kinderen van groep vijf tot en met
acht. “Vaak geven ouders hun kind op
voor de trainingen. Zij vinden bijvoorbeeld dat hun kind te ingetogen is, dat

rijk streven. Om dit te kunnen bereiken,
volgen mensen de trainingen. Iedereen
kan deze trainingen volgen, maar Jos
Slots geeft de meeste trainingen aan

hun zoon of dochter zich onder laat
sneeuwen of dat ze geen nee-gevoel
hebben. Deze kinderen komen dan bij
mij terecht.”
Tijdens de trainingen worden
werkvormen gebruikt, zoals gesprekjes,
rollenspellen en zelfverdedigingstechnieken. Ook zijn Rots en Wateroefeningen een belangrijk onderdeel.
“Deze oefening is erg belangrijk. Rots
staat voor kracht en onverzettelijkheid.
Als kinderen zich als een rots opstellen,
dan sluiten ze zich af van alles wat om
hen heen gebeurd. Dat is in sommige
situaties wenselijk, bijvoorbeeld als ze
gepest worden.” Volgens Slots is het
goed dat kinderen zich soms afsluiten,
want zo beschermen ze zichzelf. Ook is
het voor een pester niet meer leuk om
te pesten als iemand niet op hem of
haar reageert.
Maar kinderen moeten zich
volgens de trainer natuurlijk niet
altijd afsluiten van alles. “Omgaan
met bepaalde situaties is belangrijk,
daarom hebben we naast de Rotsoefening ook de Water-oefening. Die
staat voor vriendschap, respect en
communicatie. Samenwerken is hierbij
het sleutelwoord. Verder moet men
openstaan voor anderen en proberen
samen tot een oplossing te komen.
Aan de hand van deze oefeningen

proberen we kinderen te leren dat ze
niet altijd alles hoeven te doen wat
anderen willen. Ze moeten voor zichzelf
opkomen en naar zichzelf luisteren”,
legt Slots uit.
De laatste jaren kwamen regelmatig zelfmoorden door jongeren in
het nieuws. Hierdoor is er echter niet
meer vraag naar weerbaarheidstrainingen ontstaan. “We merken niet dat
er meer aanmeldingen komen door
de voorvallen in het nieuws. Het is
natuurlijk verschrikkelijk, maar onze
trainingen kosten ook geld. Misschien
weerhoudt dit mensen, dat weet ik
niet. Ik weet wel dat pestprotocollen op
scholen niet afdoende werken.”
De Horster trainer vindt dat
weerbaarheidstrainingen altijd
belangrijk zijn. Hij merkt dat de trainingen effect hebben op de kinderen.
Dat is ook zijn drive om er mee door te
gaan. “Ik vind het fijn om te zien dat
kinderen na de trainingen vaker ‘nee’
kunnen en durven zeggen. Ook krijgen
ze meer zelfvertrouwen en kruipen uit
hun schulp. Daar doe ik het allemaal
voor. Kinderen moeten zich veilig voelen en moeten de mogelijkheid hebben
kind te zijn.”
Voor meer informatie over
weerbaarheidstrainingen, kijk op
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand september geldig
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Parador
Basic 400

4V Eiken Geslepen 19,4x128,5cm
1426542
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Zondag 22 september koopzondag van 11:00 tot 17:00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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Het verhaal achter het beroep: uitvaartondernemer

Een mooi en ﬁjn afscheid
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. Deze week: uitvaartondernemer Bob Noten uit Grubbenvorst.

Ik kan er op de een of andere manier
goed mee om gaan. Ieder heeft zo z’n
talent.” Volgens de Grubbenvorster
uitvaartondernemer is zijn beroep het
meest onvoorspelbare wat er bestaat.
“Mensen gaan dood wanneer het hun
tijd is en wanneer dat is, dat weet
niemand. Een negen-tot-vijfbaan is dit
totaal niet.”

B-nails
Bettina Helling
Vliesstraat 12
5961 JV Horst
077 398 22 53
06 48 79 91 90
info@b-nails.nl
www.b-nails.nl
schoonheidsinstituten
01-04-2013

Activiteiten
B-nails is gespecialiseerd in
het verzorgen van de handen
en nagels. Het doel is om de
klant te voorzien van een
prachtige set kunstnagels of
een versteviging van de
natuurlijke nagels waarvan de
klant, door deze tijdig op te
laten vullen, lang plezier zal
hebben. Bij B-nails wordt er
met zowel gel als acryl
gewerkt.
Eén ding is zeker, mooie
nagels liggen voor iedereen
binnen handbereik.
Een complete set met french
manicure, nagelbedverlenging,
nailart of een mooie verlenging
van de natuurlijke nagels, de
keuze is uiteraard aan de klant.
De gelpolish is een ’nagellak’, verkrijgbaar in verschillende kleuren en blijft 6 tot 8
weken zitten.
Speciaal voor de teennagels
is een luxe stoel aanwezig met
massagemogelijkheden voor de
nek en rug.
Doelgroep
Iedereen die verzorgde
handen en nagels wil, is van
harte welkom in de nagelstudio. Voor een betaalbare prijs
en goede kwaliteit is men bij
B-nails op het juiste adres. De
nagelstudio is gelegen aan de
Vliesstraat 12 in Horst en is ook
toegankelijk voor mindervaliden. Kijk op de website
www.b-nails.nl of ga gerust
vrijblijvend langs voor meer
informatie.
Onderscheidend vermogen
Bij B-nails staan klantgerichtheid en hygiëne hoog in
het vaandel en gaat de kwaliteit boven de kwantiteit.
Nagelstudio B-nails is een
bedrijf met gecertificeerd
personeel en voldoet aan de
huidige normen. Tijdens de
behandeling kan de klant
genieten van een lekker kopje
koffie of thee. De gezellig
ingerichte nagelstudio ligt dicht
bij het centrum van Horst, is
makkelijk bereikbaar en er is
voldoende parkeergelegenheid
aanwezig.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl

Kleine dingen die het
bijzonder maken
Hoewel Bob veel uitvaarten moet
regelen, heeft hij wel één uitvaart die
hij tot nu toe het mooist vond. “Ik vond
de uitvaart van een jong meisje uit
Grubbenvorst heel mooi. Er was zoveel
saamhorigheid. De kerk was te klein
om alle mensen kwijt te kunnen. Het
was heel bijzonder. Vaak zijn het ook
de kleine dingen die een uitvaart
speciaal maken.” Ieder mens is anders
en iedere uitvaart ook, zo vertelt hij.
“Dat maakt mijn beroep ook zo interessant. Je komt steeds bij andere mensen
thuis. Geen uitvaart is hetzelfde.”

Er gaat af en toe
wel eens iets mis
‘Wat bezielt je in godsnaam?’ Dat
is de reactie die Bob vaak kreeg toen
hij op 26-jarige leeftijd vertelde dat hij
uitvaartondernemer wilde worden. Na
zijn studie creatieve therapie werkte hij
nog een tijdje als postbode, maar dat
was niet wat hij wilde. Met mensen
werken, dat sprak hem het meeste aan.
Zodoende reageerde hij op een vacature van een uitvaartonderneming. Hij
werd niet aangenomen. Toch liet Bob
de moed niet zakken en solliciteerde
bij een uitvaartondernemer in Horst.

Na enkele maanden proefgedraaid te
hebben, wist hij: dit beroep is écht iets
voor mij. Ongeveer tien jaar geleden
begon hij zijn eigen uitvaartonderneming.

Het is een soort
roeping
“Ik zeg altijd maar zo: je kiest er
niet voor om uitvaartondernemer te
worden. Het is een soort roeping, iets
dat op je pad komt. Veel mensen den-

ken nu ook: er is geen beter beroep dat
bij Bob past.”
Het beroep is niet voor iedereen
weggelegd. “Het is een onregelmatige
baan, want het overlijden van iemand
is niet te plannen.” Ook moet je met de
dood en het verdriet om kunnen gaan.
“Ik neem mijn werk niet mee naar
huis. Als ik een uitvaart moet regelen,
wil ik er een fijn afscheid van maken
voor de nabestaanden. Soms denk
ik wel dat ik in een film ben beland,
maar dingen gebeuren nu eenmaal.

kom gezellig nazomeren
met uitzicht over de Maas

Een uitvaart moet volgens de
Grubbenvorsternaar een mooi en fijn
afscheid zijn, al is dat niet altijd even
gemakkelijk. “Er gaan af en toe wel
eens dingen mis.” Zo wilde hij een keer
een kist uit de auto halen. Hij pakte
de handgreep vast, maar toen hij de
kist eruit wilde trekken, had hij alleen
nog de handgreep vast. De kist lag nog
in de auto. “Op dat moment had ik
mezelf willen begraven. Ik schaamde
me kapot. Gelukkig ving de familie het
sportief op. Achteraf gezien was het
ook een slechte kist. Maar zulke dingen
gebeuren nu eenmaal.”
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Het Maashotel
Het hele jaar culinair genieten,
wegdromen aan de Maas,
comfortabel slapen of vergaderen.
Zes dagen per week staan wij
graag voor u klaar op ons unieke
plekje aan de Maas in Broekhuizen.
Op maandag zijn wij gesloten.

Veerweg 9-11 | 5872 AE Broekhuizen | Tel.: 077 463 2114 | info@hetmaashotel.nl | www.hetmaashotel.nl
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Dierenspeciaalzaak sluit deuren

Van de Ligt weg uit Horst
De dierenspeciaalzaak aan de Loevestraat in Horst heeft onlangs haar deuren gesloten. De Horster vestiging van
Dierenspeciaalzaak XXL bleek niet succesvol genoeg.
“We hebben mogen constateren dat een eenrichtingsweg lastig
is voor onze klanten”, verklaart
Kathleen van de Ligt van Van de
Ligt Allicht dierenspeciaalzaken de
sluiting. “Voorts hebben we een groei
in onze webshop. Deze werd vanuit
Horst aangestuurd. In verband met de

logistiek daarvan gaat de webshop nu
vanuit Venray. Hiermee hopen we de
groei van Dierenspeciaalzaak XXL te
versterken.”
Het webshopteam wordt in
Venray geplaatst. “Klanten uit Horst
kunnen naar de andere winkels in
Blerick en Venray uitwijken, waar

ze bediend worden zoals ze van ons
gewend zijn.”
De zienswijze die Van de Ligt had
ingediend tegen de vergunningsaanvraag van Interchalet voor een
dierenzaak, blijft ondanks het vertrek
uit Horst nog wel geldig, laat een
gemeentewoordvoerder weten.

Hoofdstad van de Smaak

10
jaar

Eigenaresse Trix Peeters: ”Wij zijn
in tien jaar tijd enorm gegroeid. Bij
Slender You Fit staan bewegen, een
beter figuur en een stralend uiterlijk
centraal. Het is voor jong en oud,

voor man en vrouw, met en zonder
medische klachten en altijd onder
individuele deskundige begeleiding.
Wij zijn groot geworden door klein te
blijven.”

Uitbreiding met
therapieën
In Juul’s kruidenhoekje in Horst worden vanaf september therapeutische behandelingen gegeven. Klanten kunnen terecht voor onder meer
energetische behandelingen en bloesemtherapieën.

Hoeymakers Fruit uit Sevenum is niet door naar de finale van De Smaak van NL. Frank en Manon Hoeymakers
wisten met hun appelmoes de jury op 5 september niet te overtuigen van hun product.
Creusen met Zwarte walnoten op siroop
en Hein Corten met The Pommbar. De
Smaak van NL is de verkiezing van het
lekkerste product van Nederland. De
ideeën worden beoordeeld op basis
van smaak, concept, commercie en
duurzaamheid. De halve finales voor
regio zuid waren op 5 september. Dit
jaar wordt de competitie voor de zesde
keer gehouden. Medeorganisator is

Slender You Fit aan de Weltersweide 1 in Horst bestaat tien jaar en
voor die gelegenheid opent het bedrijf haar deuren op vrijdag 13
september van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 14 september van
11.00 tot 16.00 uur.

Juul’s Kruidenhoekje

Hoeymakers Fruit niet
in ﬁnale Smaak van NL
Het product en het bijbehorende
verhaal van Hoeymakers Fruit werd
tijdens de halve finale van De Smaak
van NL beoordeeld door de jury.
Hoeymakers Fruit zat niet bij de drie
van de acht halve finalisten die geselecteerd zijn voor de laatste ronde. De
gelukkigen die de finale wel bereikt
hebben zijn Larisse van der Haar-Buijze
met Sweet Pepper Surprise, Marc

Open dag
Slender You Fit

Regio Venlo, omdat zij zijn verkozen tot
Hoofdstad van de smaak 2013.
De negen landelijke finalisten,
van elke regio drie, presenteren zich
op 24 oktober op de Food Valley Expo.
De beoordelingen van de jury en het
bekendmaken van de winnaar vinden
plaats op 25 oktober in het voormalige
kloostercomplex Landgoed Roepaen in
Ottersum.

De therapiesessies worden
gegeven in een speciaal daarvoor
ingerichte ruimte in de winkel. Er zijn
energetische behandelingen, waarbij
blokkades opgespoord en behandeld
worden om zo een genezingsproces op gang te brengen. Via een
energiestoel wordt de gezondheid
hersteld en weer in balans gebracht.

Bloesemtherapieën zijn te gebruiken
voor zowel baby’s, kinderen als volwassenen. Op 19 september is er een
bijeenkomst over de nieuwste energetische huidverzorging. Verder wordt er
een dag gepland met een babyfluisteraar. Vanaf oktober worden er lezingen
gegeven over onder meer het gebruik
van voedingssupplementen.

Voor:

Slender You Fit
in Horst
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Yolanda
van Lipzig:
“Het dieet is heel
goed bevallen,
ik kan het iedereen
aanraden. Ik ben
apetrots op mezelf;
ben van broekmaat
44/46 naar 38/40
gegaan.”
Na:

l
n
.
t
fi
eryou

Tel. 077 - 398 49 71
Weltersweide 1, Horst
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Nieuwe modezaak opent in Grubbenvorst

‘Wij geloven in deze zaak’
Wendy van Rhee (41) uit Tegelen en Nicole Meerts (42) uit Lottum hebben vanaf zaterdag 14 september een
nieuwe zaak. Dan opent hun nieuwe kledingwinkel Trento Moda in Grubbenvorst. De dames zijn de zaak begonnen
omdat het hen een leuke uitdaging leek een nieuwe onderneming te starten. “Wij denken dat deze onderneming
een toegevoegde waarde heeft voor het centrum”, vertelt Meerts.

Nicole Meerts en Wendy van Rhee in hun winkel
Wendy van Rhee is de eigenaresse
van Kapsalon Wendy in Grubbenvorst.
Samen met Nicole Meerts uit Lottum,

die een bedrijf heeft in de financiële
dienstverlening, bedacht ze in maart
een idee om in het toen leeggekomen

pand een kledingwinkel op te zetten.
“De vorige huurster van het gebouw
had hier ook een kledingzaak in zitten.

Toen zij ermee stopte, dachten wij: ‘is
dat niks voor ons?’ We zijn toen rond
de tafel gaan zitten en hebben de
mogelijkheden bekeken. Na een paar
dagen ging het balletje rollen”, zegt
Van Rhee.

ken aan het centrumplan. Het duo
heeft echter geen geld gezien. “Dat is
natuurlijk jammer”, vertelt Van Rhee.
Maar de vrouwen gaan niet bij de
pakken neerzitten. “We gaan ervoor”,
aldus Meerts.

Alles in huis
voor de vrouw

Af en toe moet je
een gokje wagen

Het ondernemersduo heeft voor
een modewinkel gekozen omdat ze
dat beiden aansprak. Van Rhee: “We
wilden iets beginnen waar we allebei
onze eigen ideeën op konden loslaten.
Ook past het bij de kapsalon.” Het is de
bedoeling dat de zaak in de toekomst
alles in huis heeft voor de vrouw.
“Van kleding en tassen tot kapsalon,
pedicure en schoonheidssalon, noem
maar op”, vertelt Meerts. De winkel
moet garant staan voor kwaliteit en
service. “Als we dat bereiken, is het
helemaal goed”, zeggen de dames.
De winkel moet daarnaast volgens
de dames ook zorgen voor minder
leegstand in Grubbenvorst. Meerts: “Wij
hopen dat deze zaak andere mensen
stimuleert om ook iets te ondernemen
zodat we het centrum een betere aanblik kunnen geven. Lege winkels staan
niet aantrekkelijk.” Gemeente Horst
aan de Maas heeft meestal een bedrag
over voor ondernemers die meewer-

Het is nog steeds crisistijd. Toch
heeft dat de collega´s niet afgeschrikt.
Meerts: “Ondernemen betekent dat
je af en toe een gokje moet wagen.
We geloven in deze zaak. Het ligt op
een gunstige locatie in Grubbenvorst.
Bovendien hebben Wendy en ik allebei
een groot netwerk opgebouwd. Veel
mensen kennen ons en dat kan positief
werken.” De dames gaan de winkel
samen besturen. “We hebben iemand
aangenomen om in de winkel te staan,
maar wij zullen er ook met regelmaat
te vinden zijn”, zegt Van Rhee.
De naam van de kledingzaak is per
toeval ontstaan. Van Rhee: “We wilden
eerst iets met onze namen doen, maar
dat werd niks. We hadden besloten dat
het een winkel in Italiaanse stijl moest
worden. Daarop ben ik op internet
naar namen gaan zoeken en kwam bij
Trento uit. Dit deed mij denken aan
trends. We kozen deze naam en voegden er moda aan toe.”

blijvend gevestigd
in VENRAY
Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

www.partijdumper.nl

Iedere zondag open
van 12.00 tot 18.00 uur

Wasmachine
Samsung
Eco Bubble

DEZE WEEK SIEMENS VOORDEELWEEK
Diverse siemens apparaten tegen een zeer scherpe prijs.

Beko RVS
koelvriescombinatie
CS232020X

Siemens
condensdroger
WT44E175NL

7kg
1400 toeren
Met Duitse display
A+++
2 jaar garantie
Van € 499,00 voor

A+
Inhoud koel 183 liter
Inhoud vries 80 liter
RVS uitgevoerd
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 499,00 voor

€ 349,00

€ 349,00

€ 369,00

Vrijstaande
vaatwasser
Siemens
SN25D200EU

Combimagnetron Severin MW9675

Siemens
stofzuiger
VS06G1812

Energieklasse A+
12 couverts
5 programma’s

magnetronvermogen 800 watt
Grillvermogen 1200 watt
Heteluchtvermogen
1200 watt
Inhoud 23 liter
2 jaar
fabrieksgarantie

Van € 469,00 voor

Van € 139,00 voor

€ 299,00

€ 89,00

Wasmachine Haier
HW60-1482

Wasmachine
Siemens
WM14B261NL

Energieklasse A+
Aantal toeren 1400
Laadvermogen 6 kg
Display
Nieuw in verpakking
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 399,00 voor

€ 269,00

Energieklasse A+
6 kg machine
1400 toeren
Van € 499,00 voor

€ 369,00

Energieklasse B
7 kg laadvermogen
Softdry
Touch control
Van € 499,00 voor

U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte
transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

Siemens
koelvriescombi
KG33VNW20

Energieklasse A+
Inhoud koel 194 liter
Inhoud vries 94 liter
Afmetingen:
176 x 60 x 65 cm
(hxbxd)

1800 watt
4 liter stofzuigerzak
10 meter bereik
Parketborstel
Van € 99,95 voor

€ 79,00

Exquisit
tafelmodel
vriezer GS72

A+
Inhoud koel 68liter
3 lades
2 jaars
fabrieksgarantie
Van € 199,00 voor

€ 149,00

Van € 399,00 voor

€ 299,00

Openingstijden
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Gratis bezorgen in een
straal van 20 km
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

14

en zo
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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.

Robert van der Pol
Koken met

Randy

Het maakt hem eigenlijk niet uit waar hij woont, maar inmiddels merkt
hij toch dat het in een dorp veel gemoedelijker, gezelliger en leuker is dan
in een stad. “In een dorp staan de mensen nog echt voor je klaar.”
Een eigenschap die zeker ook op hem van toepassing is. Deze week wordt
Robert van der Pol (41) uit Tienray geplukt.

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.

Aardappelsalade

Inmiddels woont Robert samen met
zijn vrouw Silvia (39), zoon Lars (12) en
dochter Vera (8) alweer twaalf jaar in
het dorp.

Daar waar ik kan,
help ik haar
Tot een paar maanden geleden
had hij naast zijn baan meer tijd voor
zichzelf. “Ik ging een bakje koffie
doen bij een vriend, stond bij mijn
zoon op het voetbalveld of poetste
op mijn werk de vrachtwagen eens
grondig”, aldus Robert. Die tijden
blijken nu voorbij, want de nieuwe
bloemenzaak van zijn vrouw in Horst
vergt veel tijd en energie van hem en
de rest van het gezin. “Silvia raakte
haar baan als bloemiste kwijt, doordat
haar werkgever stopte met de zaak. Ze
had de keus om in deze economisch
mindere tijden een nieuwe baan te
gaan zoeken of de stoute schoenen
aantrekken.” Na een uitvoerige
afweging van de risico’s, de plannen
doorspreken en daarbij ook de kinderen
betrekken, besloten ze om een eigen
zaak te beginnen. “De zaak is van
Silvia, maar daar waar ik kan, help ik
haar. Ik vind het belangrijk dat zij haar
creativiteit kwijt kan”, zegt Robert.
Dat van hem nu meer wordt verwacht
in het huishouden en het opvoeden van
de kinderen, vindt Robert geen enkel
probleem. “Dat doe ik gewoon.”

Iets waar je tegen
moet kunnen

mosterddressing

Zelf verdient Robert de kost als
vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf
in Grubbenvorst. “Vroeger ging ik als
internationaal chauffeur op pad, maar
toen mijn vrouw en ik kozen voor
kinderen, besloot ik om elke dag thuis
te zijn.” Zijn werkdag begint elke dag
tussen 04.00 en 06.00 uur en wanneer
deze eindigt, is per dag verschillend.
“Ik werk minimaal acht uur per dag en

Benodigdheden:
· 800 gram Opperdoeser
ronde aardappels
· 125 gram spekjes
· 65 gram cashewnoten
· 500 gram groene asperges
· 1 bosje radijs
· 10 gram grove mosterd

dat kan oplopen tot vijftien of zestien
uur per dag. Dat is wel iets waar je
tegen moet kunnen.”
In het drukke schema van de
nieuwe zaak van zijn vrouw en zijn
werkzaamheden als vrachtwagenchauffeur vindt Robert op dinsdagavond
de rust door een partijtje te darten bij
zijn club in Swolgen. “Ik kan op mijn
niveau een aardig pijltje gooien”,
zegt hij. Professionele dartambities
heeft hij niet, want om op dat niveau
te komen en vooral te blijven zal een
darter toch zeker vijf tot zes uur per
dag moeten trainen.
“Ik ben zeer fanatiek in het spel.
Als ik op waarde wordt geklopt, dan
kan ik daar prima mee leven. Maar als
ik aan de winnende hand ben en ik laat
op cruciale momenten punten liggen,
dan heb ik er echt de pest in”, aldus
Robert. Ook voor andere sporten, met
name balsporten, heeft hij een goed
gevoel. “Geef mij een bal en ik beheers
het spelletje meteen. Laatst ben ik ook
gaan waterskiën in Sevenum, dan kijk
en luister ik goed en stel vragen. Daar
moet je je nooit voor schamen”, aldus
Robert.

Als zij mij nodig
hebben, dan ga ik
Robert staat graag voor anderen
klaar. Het maakt niet uit of het voor zijn
vrouw, kinderen of zijn werk is. “Voor
wat, hoort wat.” Drie maanden geleden
werd zijn schoonvader ongeneeslijk
ziek en een week later na de opening
van de bloemenzaak van zijn vrouw,
overleed hij.
“Ik moest ’s nachts om 02.00 uur
gaan werken, terwijl mijn schoonvader
op sterven lag. Ik heb de planner
gebeld en de situatie uitgelegd.
Binnen tien minuten was het geregeld
en had ik een dag vrij. Dat vind ik
geweldig. En van de andere kant geldt
dan: als zij mij nodig hebben en ik
kan, dan ga ik.”

· 10 gram Dijonmosterd
· 10 gram honing
· 2 deciliter witte wijnazijn
· 6 deciliter olijfolie

Bereiding:
• Breng een pan water aan de kook
en voeg een snuf zout toe;
• kook de aardappels met schil gaar;
• bak de spekblokjes krokant en
voeg op het laatst de nootjes toe;
• breng opnieuw een pan water
aan de kook met een snuf zout;
• schil de groene asperges, snijd ze
in drieën en kook ze beetgaar;
• snijd de radijsjes in vieren;
• meng de Dijonmosterd met de
grove mosterd, de wijnazijn en de
honing en voeg druppelsgewijs
de olijfolie toe;
• breng de dressing op smaak met
peper en zout;
• snijd de afgekoelde aardappels in
plakjes en meng deze met de
asperges, spekjes, nootjes en de
radijsjes;
• meng vlak voor het serveren de
dressing door de salade.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

hij zijn vrouw leerde kennen, gingen
ze samenwonen in Horst en al
pendelend naar zijn werk in Swolgen
reed hij dagelijks langs de woonwijk in
Tienray, die toen nog in aanbouw was.

Robert is geboren en getogen
in Venray en verhuisde toen hij 22
was samen met zijn ouders en zus
naar Melderslo, die daar cafetaria
Molensteen waren begonnen. Toen

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Gepaneerde schnitzel
diverse soorten

100 gram € 1,25

Poulet v/h scharrelvarken
Rookworst uit eigen keuken

100 gram € 0,99
100 gram € 0,80

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Wat
zegje?
Bijna de helft van de inwoners van
Horst aan de Maas vindt de winkels
in zijn of haar directe woonomgeving
het belangrijkst. Precies 55 procent
van de ondervraagden wil het liefste
een bioscoop of een theater binnen de
gemeentegrenzen. En 57 procent vindt
dat de winkelier zelf moet kunnen
beslissen wat hij wil: wel of niet op
zondag open. Het is maar een kleine
greep van de resultaten uit het eerste
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
onder inwoners van onze gemeente.

Enthousiaste
deelnemers
Martijn Hulsen werkt voor
Toponderzoek in Horst en heeft, in
een samenwerking met Kempen
Nieuwsmedia BV uit Horst,
inwonerspanel TipHorstaandemaas.nl
opgezet. “We willen inzicht krijgen

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

Onderzoeker Martijn Hulsen van TipHorstaandemaas.nl

‘Met deze cijfers
heb je goud in handen’

wat er in de haarvaten van onze
samenleving leeft”, aldus Martijn.
“We hebben een behoorlijk aantal
enthousiaste deelnemers verzameld,
die graag hun mening geven. Begin
augustus hebben we de eerste enquête
verstuurd. Ik ben uitermate tevreden
over de respons. Samen met Kempen
Nieuwsmedia zijn we nog aan het
uitzoeken hoe we de resultaten het
beste kunnen presenteren. Belangrijk is
dat de inwoners van Horst aan de Maas
worden geïnformeerd over wat er leeft
in de gemeente”, aldus Martijn.
Eén van de vragen die
Tiphorstaandemaas.nl aan haar
panelleden stelde: Is er binnen
uw woonplaats een tekort aan
woningen? “Van de ondervraagden
vindt 36 procent dat er een tekort
aan woningen is. Als we dan verder
kijken, zien we dat 78 procent
vindt dat er vooral een tekort is in

de huursector. Drie procent geeft
aan dat er in de koopsector een
probleem is en 18 procent koos
voor beide”, aldus Martijn. “Dit zijn
voor mij keiharde cijfers, waarbij
ik hoop dat de gemeente en de
woningbouwverenigingen dit
onderkennen en ze bereid zijn deze
vast te leggen in prestatieafspraken.”
Bij een volgende vraag over het tekort
aan woningen, blijkt dat bijna de helft
van de ondervraagden vindt dat er een
tekort aan starterswoningen is.

Op een statistisch
verantwoorde manier
Martijn: “De redactie van
nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas verwerkt de cijfers uit onze
onderzoeken in de rubriek Wat
zeg je. Ook kan zij de uitkomsten
voorleggen aan een verantwoordelijk

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

overkappingen

gaashekwerken

wethouder van de gemeente, aan
een belangenorganisatie of aan een
woningcoöperatie en hen om een
reactie vragen”, zegt Martijn. “En de
toelichting die het inwonerspanel
geeft, nemen zij ook in de bespreking
van de vraag.”
De onderzoeksresultaten van
TipHorstaandemaas.nl worden door
Martijn verwerkt en weergegeven.
“Om representatieve uitspraken
te doen, ga ik op een statistisch
verantwoorde manier aan de slag.
Belangrijk hierbij is dat de resultaten
een goede afspiegeling zijn van
de mening van inwoners van de
gemeente.” Na het eerste onderzoek
werd Martijn aangesproken door
diverse mensen uit Horst aan de Maas.
”Ik vind het prachtig om te merken dat
TipHorstaandeMaas.nl leeft.”
Ook zonder moeite je zegje doen?
Schrijf je in op TipHorstaandeMaas.nl

Klikgebit en Kunstgebit

schuifpoorten

afrasteringen

opinie 15

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

Bespreking Poll week 35

Het openbaar vervoer in mijn dorp is top
Iets minder dan de helft van de stemmers antwoordde met ‘eens’ op
de stelling het openbaar vervoer in mijn dorp is top. Van alle stemmers
is 55 procent het niet eens met de stelling. Proef op de som wees twee
weken geleden uit dat iemand uit Grubbenvorst 41 minuten moet reizen
voor een ritje naar het gemeentehuis. En dat als die zelfde persoon naar
het treinstation Horst-Sevenum wil, ruim een uur onderweg is en via
station Venlo gestuurd wordt. In enkele dorpen is het niet bij iedereen

bekende belbussysteem van kracht. Ook regiotaxi’s bieden een optie
voor vervoer, maar blijken wel duurder dan een bus- of treinverbinding.
Toch zegt ruim twee derde van alle stemmers tevreden te zijn met het
openbaar vervoer: er is een directe treinverbinding in Horst-Sevenum met
Venlo en Eindhoven en wie even in de bus zit kan vanuit station Venray
direct naar Nijmegen. En wie een beetje handig is met belbussen, komt al
snel een heel eind.

Het is belachelijk dat er nu al pepernoten
in de winkels liggen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is net september en de afgelopen week zijn nog temperaturen van 30
graden bereikt. Ook begin september: de eerste pepernoten liggen alweer in de
winkel. Gekkigheid of terecht?
Veel mensen zijn nog lang niet in de sinterklaasstemming. De zomer is net
een beetje aan het eindigen en bij pepernoten denken de meeste mensen toch
aan de winter en kou. Daarnaast is het verwarrend voor kinderen. Als zij pepernoten zien liggen, denken ze dat het al bijna Sinterklaas is. Het is veel logischer als
er pas pepernoten in de winkels zouden liggen als de goedheiligman in het land
is. Hoe leg je aan de kinderen uit dat er al pepernoten in de winkels liggen terwijl

de sint pas over drie maanden in het land is?
Anderen vinden het prima dat er al pepernoten verkrijgbaar zijn. Waarom
zouden we ze alleen mogen eten tijdens en vlak voor Sinterklaas? Speculaas is
er ook het hele jaar door te vinden en dat is toch vergelijkbaar? De lekkernijen
zijn in het algemeen ook niet erg duur en voor arme studenten of jongeren die
toch iets lekkers willen snoepen, is dit een ideale oplossing. Bovendien leggen
supermarkten de kruidnoten niet voor niks in de schappen. Als niemand ze kocht,
dan lagen ze er niet.
Het is belachelijk dat er nu al pepernoten in de winkels liggen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Nieuwe miljoenenprojecten zijn nu ongepast
> eens 72% oneens 28%

Kop
Goedheid
Tekstdagelijks berichten
Met
over uitgaansgeweld, gifgasD!rk
Reacties:
bedreigingen
en ophanden
www.hallohorstaandemaas.nl
zijnde
oorlogen is het makkelijk te vergeten dat alle
betrokkenen bij dergelijk
nieuws ook gewoon mensen
zijn. Vooral in mijn vakgebied
voeren negatieve berichten
vaak de boventoon. Het is
misschien naïef, maar soms is
het dan wel fijn om weer even
op de gewone goedheid van
mensen gewezen te worden.
De setting is een druilerige
zondagochtend na een verregende nacht. Met moeite sleur ik
mezelf uit bed. Mijn wandelschoenen liggen al klaar, met
haast en lichte tegenzin zoek ik
een regenjas. Doel is verslag te
doen van Walk 4 The Roses. Er
volledig van overtuigd dat de
aanhoudende stortbuien een
groot deel van de deelnemers
hebben afgeschrikt, bereid ik me
voor op een verhaal over een
paar doorzetters. Positief verrast
kom ik aan op het
Wilhelminaplein, waar drommen
mensen bepakt, bezakt en
waterproof klaarstaan voor een
tocht om hun sympathie te uiten
voor hen die strijden tegen
kanker en me allemaal hetzelfde
vertellen: ‘Onze strijd duurt maar
even, dus niet klagen maar
doorlopen.’ +1 voor de goedheid
van mensen. Tijdens de tocht
ontmoet ik een groep van meer
dan honderd mensen die
collectief en zonder enige twijfel
lopen voor één persoon. +2. Ik
ontmoet een groep van zo’n
twintig opgeschoten jongeren
die – sommigen nadat ze drie
uur geleden nog uit de kroeg
gerold zijn – lastminute besloten
hun medeleven te tonen met
een sterfgeval in de familie van
een van hen door geld in te
zamelen voor het goede doel.
+3. Na de finish sta ik onder een
waterig zonnetje te kijken naar
het podium van OP2013. Naast
ballerinaatjes van een jaar of vijf
en een hip drumgezelschap
treedt ook een seniorenorkest
op. Mijn blik landt op een oud
stel, dat ondanks de gebreken
die met hun leeftijden zijn
gekomen en zichtbaar voor
uitdagingen zorgen, vol liefde
naar elkaar kijken en de
woorden van het dan spelende
liedje verliefd naar elkaar
fluisteren. De goedheid van
mensen. Soms vang je er een
glimp van op. Mooi man.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Wat gebeurt er met ons afval?

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

In Horst aan de Maas zamelen we veel afvalstromen gescheiden in. Maar wat gebeurt er na de
inzameling? Dat is een veelgestelde vraag. De komende maanden geven we u regelmatig een
kijkje achter de schermen van de afvalverwerking.

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een
mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier
helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan
de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf
kunt bijdragen.

drankenkartons in Nederland. HEDRA zorgt
kosteloos voor de afvoer en verwerking van
onze drankkartons. De drankenkartons uit Horst
aan de Maas gaan naar een recyclefabriek in
Duitsland.

Van drankpak tot tissue
Wereldwijd gaan er jaarlijks miljarden drankpakken over de toonbank. De pakken bestaan grotendeels uit karton maar zijn aan de binnenkant
bekleed met een laagje plastic en soms ook
aluminium. Door de pakken te recyclen worden
deze grondstoffen opnieuw gebruikt en hoeven
we minder afval te verbranden. In Nederland
groeit het aantal gemeenten dat – net als
wij – de drankpakken apart van het restafval
inzamelt.
In Horst aan de Maas zamelen we de drankpakken samen met blik in. De eerste stap in
de verwerking is het scheiden van metaal en
drankpakken. Dat gebeurt in Maasbracht met
behulp van magneten. De drankpakken worden
vervolgens in balen geperst en overgedragen
aan stichting HEDRA. HEDRA is de afkorting
van Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen
en is een initiatief van de drie leveranciers van

Nieuw papier, pennen en kofﬁepotten
In de recyclefabriek worden de kartonvezels
van het plastic en aluminium laagje gescheiden.
De papierpulp die vrijkomt wordt ingezet in de
papierindustrie als grondstof voor kantoorbenodigdheden, kartonnen dozen en tissuepapier.
In sommige recyclefabrieken worden plastic
en aluminium samen verwerkt tot dakplaten en
bouwpanelen. In andere recyclefabrieken worden ook het plastic en aluminium gescheiden
en gebruikt als zuivere grondstof voor allerlei
producten zoals kratten, emmers, pannen, kofﬁepotten en aluminium buizen.
In toekomst wellicht regionale verwerking
De drankpakken uit Horst aan de Maas gaan nu
nog naar Duitsland, maar er is overleg gaande
in de regio Limburg om drankpakken lokaal te
gaan verwerken. Van Houtum, een producent
van hygiënepapier in Swalmen en onder meer
bekend van het meest milieuvriendelijke toiletpapier ter wereld ‘Satino Black’, kijkt serieus
naar de drankenkartons als grondstof. “Wij
blijven zoeken naar alternatieven voor de toekomst”, aldus Bas Gehlen, algemeen directeur
van Van Houtum. “Wij streven CO2-reductie na
en zijn steeds op zoek naar lokale grondstoffen.
Daarom zijn we nu ook in de regio Limburg aan
het bekijken of het economisch en ecologisch
haalbaar is om afval van drinkpakken hier te
verwerken.”

De bermen worden weer gemaaid
Begin september is er gestart met het maaien van de bermen en sloten in de gemeente Horst
aan de Maas. De werkzaamheden duren tot eind november. De hele berm inclusief de sloten
worden gemaaid en geruimd.

WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Elkaar helpen met
gesloten beurs
“Door samen de schouders ergens onder te zetten blijkt hoeveel er
mogelijkheid is zonder je portemonnee te trekken. Bij de Maatschappelijke Beursvloer
komt ons oudste betaalmiddel weer tot leven: de ruilhandel. Dat vind ik de mooie uitdaging hiervan: ontdekken hoe je heel veel kunt doen voor elkaar zonder dat het geld kost.”
Dat zegt Annie Korstjaans van Synthese. Deze instelling voor zorg en welzijn kreeg dit
jaar het verzoek van Horst aan de Maas om te onderzoeken of een Maatschappelijke
Beursvloer hier levensvatbaar is. Korstjaans is samen met Mieke Cruijsberg (eveneens
van Synthese) en Henk van Ballegooijen (actieve inwoner) ‘kartrekker’ van de initiatiefgroep. “Het initiatief sluit goed aan bij de WIJ-gedachte van Horst aan de Maas en bij de
veranderende samenleving waarin het nu meer op de mensen zelf aankomt.”
Handelen en netwerken
Bij de Maatschappelijke Beursvloer – die
al in veel gemeenten met succes draait –
komen bedrijven, overheden, verenigingen
en instellingen anderhalf uur lang bijeen om
met gesloten beurs te ‘handelen’. Een bedrijf
stelt bijvoorbeeld zijn pand beschikbaar als
trainingsruimte voor de plaatselijke EHBO en
krijgt als tegenprestatie een gratis training
voor drie medewerkers. Door onderling te
ruilen is iedereen geholpen zonder dat er een
euro aan te pas komt.
Mieke Cruijsberg: “Hiermee toon je dat er
meer is in het leven dan alleen geldzaken.
Mensen kunnen hun eigen krachten met
elkaar delen, elkaar versterken, sociale contacten leggen. Als iedereen op deze manier
werkt en iets voor elkaar betekent, wordt de
wereld sterker. Dit sluit mooi aan bij hoe ik de
gemeente Horst ken.”
Volgens Henk van Ballegooijen vormt een

Themabijeenkomst
17 september 2013
'Werkgeversdienstverlening'
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas
plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad
achtergrondinformatie ontvangt over diverse
uiteenlopende onderwerpen.

Op de foto staan van links naar rechts: Henk
van Ballegooijen, Mieke Cruijsberg en Annie
Korstjaans.

Het thema op 17 september is “Werkgevers
en gemeente werken samen aan werk”
Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas, aanvang
20.00 uur.
De avond ziet er als volgt uit:
20:00: Opening door de voorzitter,
dhr. C. van Rooij.
20.05: Informatief gedeelte.
20.50: Intermezzo, (ﬁlm).
21.00: Interactief gedeelte.
21:30 : Plenaire terugkoppeling o.l.v. voorzitter.
21:45: Informele afsluiting.

Maatschappelijke Beursvloer een ideaal platform om te netwerken. “Zo ontstaat cohesie
tussen alle geledingen binnen onze samenleving. Ik geloof in de meerwaarde hiervan.
En ik ben nog enthousiaster geworden na het
bijwonen van een beursvloer in Gennep. Daar
verliep de eerste beursvloer zo goed dat de
burgemeester daar het liefst elk half jaar een
beursvloer zou willen.”
Brede opzet
De drie initiatiefnemers zien in de
Maatschappelijke Beursvloer kansen voor
verenigingen, maatschappelijke organisaties,
scholen, gemeentelijke onderdelen en bedrijven. Maar ook individuele burgers en ZZP’ers
zijn welkom. Omdat de initiatiefgroep zo breed
mogelijk wil werken, zijn er in de zestien
kerkdorpen nogal wat bedrijven, verenigingen
en instellingen die benaderd moeten worden.
Annie Korstjaans: “Bij al deze doelgroepen
in de diverse dorpen willen we presentaties
houden om hen enthousiast te maken voor
deelname. Dit najaar hopen we een werkgroep
te hebben die alles op poten wil zetten. Met
een beetje geluk kan de allereerste beursvloer
voorjaar 2014 gehouden worden.”
Voor meer informatie over de Maatschappelijke Beursvloer kunt u bellen
met 077 - 201 13 12 of een e-mail sturen naar beursvloerhorst@synthese.nl.
De ontwikkelingen zijn ook te volgen via
twitter (#BeursvloerHadM) en facebook
(BeursvloerHadM).

Onderhoud bomen
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag 17 september 2013 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in AUDIO uitgezonden via de website: www.horstaandemaas.nl

Vanaf maandag 16 september wordt er onderhoud uitgevoerd aan de laanbomen langs de
Venloseweg en de Horsterweg in Horst en Grubbenvorst. Om de werkzaamheden veilig en
gestructureerd te laten verlopen wordt de weg voor alle verkeer afgesloten, uitgezonderd
bestemmingsverkeer.
De werkzaamheden worden in twee fase
uitgevoerd. Er wordt gestart met het gedeelte
vanaf de Venloseweg - Dijkerheideweg tot
aan de rotonde Venloseweg - Aartserfweg.
Aansluitend zal het wegvak vanaf de rotonde
tot aan de Californischeweg worden afgesloten.

Gedurende de werkzaamheden wordt het
doorgaande verkeer omgeleid.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met
dhr. Mart Peeters van de gemeente Horst aan
de Maas via telefoonnummer 077 - 477 97 77.
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Bezoek eens
de markt

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 28a
Grubbenvorst
Kloosterstraat 4
Hegelsom
Pastoor Debijestraat 6 (verzonden op 9 sept. 2013)
Pastoor Debijestraat 8
Stationsstraat 151

Horst
Deken Creemersstraat 56
Gasthuisstraat 49
Herstraat 45
Kronenberg
Heuvelsestraat 14
Meerlo
Constantijnstraat 5

Sevenum
Kleefsedijk 22
Steeg 5
Tongerlosestraat 20
Hackfoirtstraat 21
Horst aan de Maas
Wijziging CAR UWO
Vertrokken naar
onbekende bestemming

Woonrijp maken Uitbreidingsplan
De Afhang fase B2
In het uitbreidingsplan De Afhang Fase B2 zijn al veel woningen gerealiseerd. Dit najaar wordt
gestart met het woonrijp maken van deze fase.
Planning
Op maandag 16 september gaat de ﬁrma
Strabag, starten met de werkzaamheden. De
wegen, parkeerplaatsen en trottoirs worden dan
in de deﬁnitieve vorm aangelegd. Gelijktijdig en
in overleg met de wegenbouwer gaat het aannemersbedrijf Gebr.vd Donk voor ReggeFiber
glasvezel in uw wijk aanleggen.
De werkzaamheden van het woonrijp maken
lopen door tot februari 2014.
Overlast
De werkzaamheden zullen enige overlast veroorzaken voor de aanwonenden en het verkeer.
De werkzaamheden zullen daarom in fases per
straat worden uitgevoerd, waardoor we de overlast tot een minimum proberen te beperken.
Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer
worden omgeleid.
De aannemer zal voor aanvang van de

werkzaamheden de aanwonenden schriftelijk
verzoeken om hun auto gedurende het werk in
de zijstraten of elders te parkeren.
Afvalinzameling
Gedurende de werkzaamheden zal de afvalinzamelaar niet bij de woning kunnen komen.
De container/zakken dienen vóór 7:00 uur aan
de kant van de weg te staan. De aannemer zal
zorgen dat uw afval op de koppen van het werk
wordt aangeboden, zodat de afvalinzamelaar
ze kan ledigen of meenemen. Zorg dat uw
huisnummer duidelijk op keukenafvalemmer en
plastic container vermeld staat in verband met
het terugzetten.
Hulpverleningsdiensten
De hulpverleningsdiensten worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de toegankelijkheid.

Pompoen- en zonnebloemwedstrijd
We zijn weer gestart met het meten van de pompoenen en de zonnebloemen. Van een aantal
scholen hebben we de gegevens doorgekregen. Wie ook mee wil doen kan de meetgegevens van de hoogte van de zonnebloem en/of de omtrek van de pompoen op school
doorgeven.
De school geeft deze gegevens door aan
Natuur en Jeugd. Vervolgens plaatsen wij de
standenlijst op www.horstaandemaas.nl en
geven we de lijst aan de scholen door.
Vanaf 28 september komt Natuur en Jeugd bij

Iedere dinsdagmorgen van 09.00
tot 12.00 uur is er een markt in het
centrum van Horst
In de zomermaanden, van 14 mei
tot en met 17 september, is deze
markt van 09.00 tot 13.00 uur.

de 15 hoogste in de eindstand van zonnebloem en pompoen meten. Half november is
de prijsuitreiking in het gemeentehuis in Horst.
Maar daarover vertellen we later meer.
Wij wensen jullie veel succes bij het meten.

2012 en 2013

Participatie Platform
Horst aan de Maas

Het Participatie Platform Horst aan de Maas geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over zaken die te maken hebben met wonen, welzijn en zorg. Ook is het platform gesprekspartner van de gemeente als het gaat om wettelijke regelingen - zoals de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Werk en Bijstand of Wet Sociale Werkvoorziening - en
gemeentelijk minimabeleid. De diverse werkgroepen binnen het PPH geven invulling aan deze
taak.
Het dagelijks bestuur van het Platform is
vernieuwd. Nadat Leo Hoefs in 2012 de functie
van penningmeester had overgenomen,
werden ook de vacante functies van voorzitter
(Marc Vincken, per 1 januari j.l.) en secretaris
(Christiaan den Dekker, per 15 maart j.l.) weer
ingevuld.
De gemeentelijke Concernplanning sociaal
beleid afdeling Samenleving 2012 is een
belangrijk uitgangspunt geweest voor planning
van activiteiten zoals het Participatie Platform
zich die had voorgenomen in 2012.
Een extra belasting voor het Platform vormden
enkele in de loop van 2012 aangekondigde
belangrijke en omvangrijke decentralisaties van
het rijk naar de gemeenten.
Te noemen zijn overheveling van de jeugdzorg,
begeleiding AWBZ en Wet werken naar vermogen naar de gemeente.
Het PPH heeft in 2012 enkele belangrijke
adviezen uitgebracht. Deze zijn verwoord in het
Jaarverslag 2012 van het Participatie Platform
Horst aan de Maas. Het complete jaarverslag
is te lezen op de website van het platform
www.pphorstaandemaas.nl onder de rubriek
Wat is het PPH?
Momenteel is het terrein, waarop het Participatie
Platform Horst aan de Maas actief is, volop in
beweging. Zoals hierboven al genoemd staan er
ingrijpende veranderingen voor de deur, onder
andere op het gebied van de AWBZ, de sociale
werkvoorziening en de jeugdzorg. Begrippen

Illegale inzameling van afval in
Horst aan de Maas niet toegestaan!
Deze week werd samen met andere reclamefolders een ﬂyer verspreid met de volgende
tekst: voor al uw ijzer, metalen en electroapparatuur kunt u mij bellen. Wij komen het
bij u ophalen en een telefoonnummer.
Er is hier sprake van een inzamelaar die geen
vergunning voor de gemeente Horst aan de
Maas heeft. De gemeente doet een dringend
beroep op de inwoners om géén spullen aan

als verantwoord burgerschap, de kanteling en
‘we gaan het anders doen’ zijn veel gehoord.
Het PPH volgt de ontwikkelingen op de voet
en zij vertegenwoordigt de belangen van de
inwoners van Horst aan de Maas. Samen met
de gemeente zoekt zij naar vormen, binnen
de kaders die vanuit het rijk worden gegeven,
waarmee inwoners van onze gemeente zo
optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de
voorzieningen. Voor het PPH is het belangrijk
om hier vroegtijdig bij betrokken te zijn en zo
goed mogelijk gebruik te maken van de adviseringsmogelijkheid. De leden van de werkgroepen zijn de specialisten en spelen derhalve een
belangrijke rol in het advies traject.
Op dit moment is de gemeente Horst aan de
Maas actief met het ontwikkelen van beleid
op bovenstaande beleidsterreinen. PPH heeft
ingezet om mede op basis van dit nieuwe beleid
een werkplan 2013/2014 samen te stellen zodat
optimaal aangesloten kan worden bij dit nieuwe
beleid met name vanuit het perspectief van de
gebruiker.
Meer info over het PPH op de website
www.pphorstaandemaas.nl
Heeft u vragen, dan kunt u ons of via email bereiken: secretariaat@pphorstaandemaas.nl dan
wel telefonisch 06 - 10 89 80 62 (beperkt bereikbaar). Het vestigingsadres is Dienstencentrum
Mikado (Dichterbij), Deken Creemersstraat 56,
5961 JP te Horst. Het kantoor is enkele
dagdelen per week bemand (zie website).

Sinds kort is Sandra
Kleuskens eigenaresse
van Streekrestaurant
De Paddestoelerij aan
de Horsterweg 80 in
Grubbenvorst.
Ter gelegenheid van
de heropening bood
wethouder Paul Driessen
haar een bloemetje aan
namens de gemeente
Horst aan de Maas.

deze illegale inzamelaar aan te bieden. Mensen
kunnen hun spullen kwijt bij de inzamelende
verenigingen in hun eigen dorp of via de gemeentelijke ophaalroute.
De gemeentelijke ophaalroute wordt gereden
door de daarvoor aangewezen ﬁrma Henraath,
Heuvelweg 23 in Melderslo.
Zij zijn herkenbaar aan het logo met naam op
de vrachtwagen.

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.
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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.

Stef van Loo stopt als gemeenteraadslid Horst aan de Maas
Raadslid Stef van Loo heeft zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid
van Horst aan de Maas. De reden hiervoor is dat Stef zijn werkzaamheden als
ondernemer niet langer kan combineren met zijn raadslidmaatschap. Stef is
eigenaar van Bouwburo Van Loo en exploiteert daarnaast sinds deze zomer
strandpaviljoen Hoëg in Broekhuizen.
Het was voor Stef een moeilijk
besluit, aangezien de gemeente Horst
aan de Maas hem na aan het hart gaat.
“Voor mij persoonlijk was het een grote

stap om na het voorzitterschap van de
dorpsraad Broekhuizen/Broekhuizenvorst
in 2010 toe te treden tot de gemeenteraad namens Essentie. Het was de

start van een periode waarin ik veel
heb geleerd, mede door mijn voorzitterschap van de commissie Samenleving,
en waarin ik veel nieuwe mensen heb
leren kennen. Dit alles binnen een jonge
partij, die na een goede verkiezingsuitslag prima werk heeft geleverd in de
gemeenteraad. Voor mij persoonlijk was
het definitieve besluit tot het aanleggen van het fietspad Broekhuizen-Horst

hierin één van de politieke hoogtepunten.” Fractievoorzitter Bram Hendrix
geeft aan dat het besluit van Stef in
goed overleg met de fractie en het
bestuur van Essentie is genomen. “Stef is
een gevoelsmens, zijn besluit valt dan
ook alleen maar te respecteren. Namens
Essentie wil ik Stef bedanken voor zijn
inzet in de fractie, gelukkig blijft hij op
de achtergrond betrokken.” De openge-

vallen positie in de gemeenteraad zal
volgens Hendrix snel opnieuw ingevuld
worden: “Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 oktober willen we
de opvolger van Stef laten benoemen.
Zo krijgt ons nieuwe fractielid de
kans om nog een half jaar te proeven
aan het raadslidmaatschap, richting
verkiezingen van 19 maart 2014.”
Fractie Essentie

Inspirerende gesprekken met jong en oud in Meerlo
Op vrijdagavond 30 augustus bracht PvdA Horst aan de Maas met Tweede
Kamerlid Keklik Yücel een bezoek aan Meerlo. Een geslaagd bezoek dat in het
teken staat van de 16-dorpentour, waarin we zestien maanden op rij, met
zestien Tweede Kamerleden, onze zestien dorpen bezoeken.
In de vroege avond begonnen
we met canvassen, waarbij we met
negentien Meerlose huishoudens hebben gesproken over onze samenleving
en de politiek. Als grootste pluspunten
van Meerlo werden de rustige woon-

omgeving (42 procent) en de sociale
samenhang (26 procent) genoemd. Op
de vraag waarmee we als politiek in
Meerlo aan de slag moeten, werd door
32 procent overlast (met name hondenpoep en katten) genoemd. Daarnaast

is er een aantal punten benoemd als
onderhoud van het trottoir en verkeersveiligheid. In een aantal gesprekken
kwam ook de landelijke politiek (onder
andere zorg, reiskosten leerlingen,
verhouding rijk/arm) aan bod. Na de
canvasactie werd de avond afgesloten
in ‘t Brugeind met een politiek café over
de rol van de overheid op het gebied
van emancipatie in de breedste zin van
het woord. Op inspirerende wijze nam

Keklik Yücel de aanwezigen mee in de
wereld van de landelijke politiek: wat
moet men in Den Haag doen om ervoor
te zorgen dat iedereen op een gelijke
manier mee kan doen in de samenleving? Ook werd gesproken over de rol
die we als gemeente hierbij hebben.
Verder werden we door Linda Jonkers en
Stanley der Meer geïnformeerd over het
Naoberzorgpunt, een geweldig lokaal
initiatief in het kader van betrokken

burgerschap. Kortom, een goed bezoek
aan Meerlo. Onze 16 dorpentour gaat
op 13 september verder met een
bezoek aan Melderslo waar we met
Tweede Kamerlid Loes Ypma in gesprek
gaan over het belang van scholen voor
onze kleine kernen. Wilt u meepraten?
U bent vanaf 20.30 uur welkom in café
zaal ’t Paradijs in Melderslo.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Tweede kamer-lid Jaco Geurts (CDA) brengt werkbezoek aan Swolgen
Op uitnodiging van Henk Weijs, gemeenteraadslid voor het CDA in Horst
aan de Maas, bracht Jaco Geurts, CDA-Tweede Kamerlid vrijdagmiddag 6
september een werkbezoek aan Swolgen. Geurts ontmoette er een groep
ondernemers uit diverse agrarische sectoren en een aantal lokale politici.
Het werkbezoek vond plaats bij
boomkwekerij Mart van Dijk. Eigenaar
Hans de Swart vertelde trots over
zijn bedrijf, dat zeer vooruitstrevend
is op het gebied van duurzaamheid

en milieu. De betrokkenheid van de
medewerkers bij de boomkwekerij is
groot. Een aantal innovaties in het productieproces zijn eigen ontwerpen. Jaco
Geurts, namens het CDA woordvoerder,

op het gebied van land- en tuinbouw,
water, milieu en externe veiligheid werd
over uiteenlopende zaken bevraagd.
Zo werd er flink gediscussieerd over
de economische verhoudingen in
Europa. Nederlandse ondernemers
voldoen aan de hoogste eisen op het
gebied van milieu, volksgezondheid en
diervriendelijkheid, maar worden op de
Europese afzetmarkt geconfronteerd met

ongelijke concurrentie omdat in andere
landen lagere eisen worden gesteld.
Andere onderwerpen waarover werd
gesproken waren de druk die ontstaat
op de beschikbaarheid van landbouwgronden, de complexiteit van de
Natuurbeschermingswet en de regeldruk
die ondernemers ervaren. Met een heleboel informatie en achtergronden vertrok het Tweede Kamerlid uit Swolgen.

Geurts beloofde zich in Den Haag
voor enkele zaken sterk te maken. De
aanwezige ondernemers en politici
waren zeer tevreden over het gesprek.
De contacten met Jaco Geurts zullen
warm gehouden worden, om daarmee
zaken die in de gemeente Horst aan de
Maas spelen, in het Haagse onder de
aandacht te blijven brengen.
Fractie CDA

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Informeer naar de mogelijkheden m.b.t. verkoop eigen woning
Nieuwbouw: o.a. goede isolatie,
eerste jaren nauwelijks onderhoud
en energiezuinig (energielabel A+).
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Karakteristieke hoevewoningen
• Vrijstaand (geschakelde) woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of woning met slaapkamer/badkamer
op de begane grond (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• Inclusief berging/garage
• Diverse optie mogelijkheden
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

2e hoeve nu in verkoop!
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00
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verenigingen 19

De AMC-zengers bestaan 45 jaar

‘We wilden door, het was nog veel
te gezellig’
De AMC-zengers uit Horst aan de Maas vieren op zondag 15 september hun 45-jarige bestaan. Het feest
Heidewietska wordt vanaf 14.30 uur gehouden in de zaal van MFC De Meulewiek in Meterik. Verschillende
zangverenigingen treden op.

leider, de man die de vereniging altijd
draaiende hield, was er niet meer.
“Het is maar goed dat we een vervanger hebben gevonden, want zonder
Toon was de vereniging nergens”,
besluit Jo.

nooit geweest. Dan gaat het motto
weer gelden, want wie van gezelligheid houdt, mag er altijd bij komen.
“We zijn begonnen met een groep van
mannen uit Horst, maar nu komen
onze leden uit heel de gemeente”,
zeggen de mannen trots. De AMCzengers nodigen iedereen uit om naar
het jubileumfestival te komen. “En
wie graag zingt en van een potje bier
houdt, is altijd welkom”, besluiten de
mannen lachend.

Leden uit de hele
gemeente
De vereniging bestaat nu uit
22 leden. Een tekort aan aanwas is er

Verkoop loten
Grote Clubactie
Verenigingen uit Horst aan de Maas gaan op 14 september langs de
deuren om loten te verkopen voor de Grote Clubactie. De opbrengst van
loten gaat grotendeels naar de clubs zelf.

Wie erbij wil, moet kunnen zingen
en niet weglopen voor een potje bier,
dat is het motto van de AMC-zengers,
een zanggroep bestaande uit mannen
uit Horst aan de Maas. Cor Kuijpers,
Hub Smits en Jo Smits, alle drie 71
jaar, zijn er al jaren bij. Tijdens de
gezellige, wekelijkse repetities zingen
zij uit volle borst mee.

De AMC-zengers,
bestaan die nog wel?
Nu horen zij vaak de vraag: de
AMC-zengers, bestaan deze nog wel?
“Nou”, zegt Cor. “Jazeker bestaan wij
nog en dat nog altijd zonder bestuur.”
De zanggroep is voortgekomen uit
de buurtvereniging van de Afhang en
Middelijk in Horst. Toen deze vereniging haar eerste carnavalsprins kreeg
in 1968, werd er door een paar man-

nen een lied bedacht. Het AMC-lied,
een nummer dat de AMC-zengers in
hun geheugen gegrift staat. Het werd
het eerste nummer in hun uitgebreide
repertoire.
De buurtvereniging van de Afhang
en Middelijk was jaren een succesvolle vereniging waar gezelligheid
voorop stond. Hun vaste honk was
café Roëze Grádje, een stamkroeg
die in 2000 werd gesloten. Vanaf dat
moment ging het bergafwaarts met
de vereniging. De AMC-zengers, die
deel uitmaakten van de buurtvereniging, verloren hun repetitieruimte en
kondigden een dodenmars aan.
De buurtvereniging ging rond die
tijd verloren, maar de AMC-zengers
besloten bij elkaar te blijven. “We
spraken met elkaar af dat dit niet het
einde voor onze zanggroep zou zijn.
We wilden door, want het was nog

veel te gezellig”, vertelt Hub. “De dag
dat het café sloot, hebben we op de
kruising bij de Wittenhorststaat een
boom gepland. En die boom staat er
nog steeds”, zegt Jo Smits.

Wij regelen alles
samen
De mannen namen toen het eigen
initiatief om door te gaan. Onder leiding van Toon Smits kon de zanggroep
verder. Een bestuur was niet nodig,
want iedereen stak zijn handen uit de
mouwen. “Wij willen niet aan regels
gebonden worden. Een vereniging
moet gezellig zijn en daar hebben wij
geen statuten voor nodig. Wij regelen
alles samen”, zegt Cor daarover.
Toen Toon Smits jaren later kwam
te overlijden zat de schrik er bij de
AMC-zengers wel even goed in. Hun

DE LEUKSTE FEESTJES VIER JE
BIJ DE WEVERT
• Sfeervolle ruimte op mooie locatie,
zowel binnen als buiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Feesten op maat voor families, bedrijven
en vriendengroepen
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

... Jubileumfe
est...

Familie / est
rs
pe oneelsfe
Bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bel voor een afspraak of kijk op onze website.

077-397 03 88
www.dewevert.nl

dit jaar gaan er landelijk weer vierhonderdduizend lotenverkopers de
straat op om geld in te zamelen voor
hun club”, zegt Peter Smit, directeur
van de Grote Clubactie.
Aan de Grote Clubactie nemen
dit jaar bijna 6.000 clubs deel. Van
de opbrengst gaat tachtig procent
rechtstreeks naar de club. Gemiddeld
wordt per club 1.500 euro bijeen
gebracht. De overige twintig procent
gaat onder meer naar prijzen en de
organisatie van de loterij.

In Horst aan de Maas doen dit
jaar drie clubs mee aan de actie.
Handbalclub Wittenhorst, Koninklijke
Harmonie van Horst en gymnastiekvereniging Hosema hebben zich ingeschreven. De loten van de landelijke
actie hebben in de afgelopen veertig
jaar ongeveer 250.000 clubs geholpen
en hebben bijna 230 miljoen euro
opgebracht. ”Onze loterij wordt
steeds belangrijker voor verenigingen
in Nederland. Veel clubs kunnen niet
meer zonder de Grote Clubactie. Ook

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 15 september weer een
kinderkleding- en speelgoedbeurs.
wordt gehouden op recreatiecentrum
De Schatberg in Sevenum en is van
10.00 tot 12.00 uur te bezoeken.
Voor meer informatie, kijk op
www.mamaloesevenum.nl

Op de beurs wordt een groot
assortiment tweedehands kinderkleding in de maten van 74 tot
176, XS en S, speelgoed, spellen en
kinderboeken aangeboden. De beurs
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Fotoboek over projecten VNeL

Jubileum voor Vrijwillig Natuur- en
Landschapsbeheer
Het Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL) viert feest. De werkgroep bestaat namelijk 25 jaar.
Dit jubileum wordt op zaterdag 14 september gevierd bij de Houthuizermolen in Lottum. Ter gelegenheid van deze
festiviteit is er een fotoboek gemaakt over het VNeL door de jaren heen.

tor van het VNeL. “Het is voor ons positief om te zien dat ons kleinschalige
project door hen grootschalig gemaakt
wordt. Wij geven vaak de aanzet en
dan gaan zij er mee door. Zo gaat een
project bloeien.”

6.000 uur werken
en koffie drinken
Inmiddels hebben de vrijwilligers
van de werkgroep in 25 jaar tijd
meer dan 6.000 uur in de natuur
gewerkt. Het werken wordt af en toe
afgewisseld met gezellig bijkletsen en
koffie drinken. “De contacten zijn ook
belangrijk. Ik ben twintig jaar geleden
als vrijwilliger bij het VNeL gegaan,
mede voor mijn ontspanning en het
contact met mensen”, legt Ton uit.
Dat de werkgroep nog steeds bestaat,

vinden de twee mannen niet raar.
“We hebben veel projecten gedaan en
daarvan zien we ook resultaten. Dat is
ons geheim”, zegt Bart lachend. “We
hebben ook niet echte dieptepunten
gekend. Hoogtepunten komen bij ons
gelukkig veel voor. Zo hebben we in
1999 de August de Weverprijs van het
Natuurhistorisch Genootschap Limburg
(NHGL) ontvangen. Daarmee heeft het
vrijwillige beheerwerk ook provinciale
bekendheid gekregen. Dat is toch
fantastisch?”
Het jubileum van het VNeL wordt
bekroond met een fotoboek. Daarin
staan foto’s van de projecten die de
werkgroep van het begin tot nu gedaan
heeft. “Foto’s zeggen veel meer dan
woorden. We kunnen door middel van
het boek onze resultaten ook goed
laten zien aan anderen”, zegt Ton trots.

Dag van je leven

Jongeren met beperking naar Toverland

Bart Reintjes en Ton Wismans in de natuur
De werkgroep VNeL zet zich in voor
het landschap en de natuurgebieden
in Horst aan de Maas. Het is met haar
25 jaar een van de oudste vrijwillige
Natuur- en Landschapswerkgroepen
van Limburg. In 1988 werd het
opgericht door IVN Maasdorpen.
Hun eerste project was het vlechten
van meidoornhagen in Kaldenbroek.
Zo voorkwamen ze dat de hagen
gerooid werden. Daarna volgden steeds

meer projecten. Van vele konden ze na
een tijd het resultaat bekijken.
“Het is prachtig om te zien hoe
de natuur zich ontwikkelt in een
gebied waar we bezig zijn geweest.
Soms groeien er ineens bijzondere
plantensoorten of vliegt er een
blauwvleugelsprinkhaan voorbij. Ik
vind het geweldig dat wij met onze
werkgroep een steentje bij kunnen
dragen aan de natuur”, vertelt Ton

Wismans uit Sevenum, coördinator van
het VNeL.
Het doel van de werkgroep is
het onderhouden van kleine landschapselementen, zoals heidevelden,
vennen, poelen en graslanden. Ook
werkt het VNeL geregeld samen met
Staatsbosbeheer en Stichting het
Limburgs Landschap. “De samenwerking verloopt heel fijn”, zegt Bart
Reintjes uit Broekhuizen, ook coördina-

Jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking brengen
op zondag 15 september een bezoekje aan attractiepark Toverland in
Sevenum. Dit is een initiatief van de afdeling Horst aan de Maas - Venray
van het Nederlandse Rode Kruis.
Op deze dag worden 23 jongeren
met een verstandelijke of lichamelijke
beperking ontvangen in Toverland.
Deze jongeren zijn tussen de 8 en
19 jaar oud. Ze worden die dag

opgevangen en begeleid door vrijwilligers van 12 tot 23 jaar oud. Doel van
de organisatie is jongeren met een
beperking een onvergetelijke dag te
bezorgen.

LOPERS, VRIJWILLIGERS
EN SPONSOREN

BEDANKT!
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Pompoenfeest in Lottum Open dag Dexter
minikoeien
De Vrije Akker in Lottum houdt op zaterdag 14 september een pompoenfeest. Van 10.00 tot 14.00 uur is het
mogelijk om pompoenhapjes te komen proeven.

In Nederland en Vlaanderen kunnen bezoekers op zondag 15 september
van 10.00 tot 17.00 uur terecht om de kleinste koeien van Nederland,
de Dexter minikoeien, te bekijken. Zo ook in Kronenberg en Meterik.

De Vrije Akker is sinds begin dit jaar
gevestigd bij camping de Rozenhorst
aan de Hoofdstraat in Lottum. Twee
tuinders, Maaike Kruijt en Moniek van
Hirtum, zijn dagelijks in de weer om
de biologische groenten, kruiden en
bloemen te zaaien en verzorgen. De
leden van de oogsttuin komen voor
eigen gebruik. “De locatie in Lottum

10

biedt veel mogelijkheden voor ons”,
vertelt Moniek. “Hier zitten we midden
in het dorp en zijn goed bereikbaar
voor leden uit Grubbenvorst, Lottum
en Broekhuizen. Inmiddels hebben we
ook al aardig wat nieuwe leden uit deze
dorpen mogen verwelkomen. De Vrije
Akker is gebaseerd op het principe van
CSA, wat betekent Community Supported

Agriculture. Wij als tuinders zorgen voor
de kennis van biologisch tuinieren,
samen met de leden delen we de kosten
en oogst. Sinds dit jaar hebben we ook
de mogelijkheid om zorg te verlenen bij
onze tuin.” Bij De Vrije Akker worden
regelmatig activiteiten georganiseerd.
15
Zo zijn er kruidenworkshops
en worden
08
herfstkransen gevlochten.

winkel&bedrijf
nieuws
Ad ve r torial

Carte blanche regisseuse
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum speelt eind september en begin oktober in totaal acht keer de
voorstelling Peelgoden in manege D’n Umswing in Kronenberg. Marcel Camps, voorzitter van Setovera:
“Peelgoden is een stuk dat binnen de vereniging breed gedragen wordt, een zeer belangrijke voorwaarde
voor een succesvolle voorstelling.”

Leden van Holland Dexter zetten op
15 september hun staldeuren figuurlijk
open. Dexterkoeien lopen normaliter
het hele jaar in de wei. De Dexter komt
oorspronkelijk uit Ierland. Het meest in
het oog springende kenmerk van dit ras
is het kleine formaat. De schofthoogte
van volwassen Dexters varieert van 95
tot 115 centimeter. De ‘gewone’ melk-

koe meet al snel 1,45 meter.
Bij Anita van het Nederend van
Qre Veterinaire natuurgeneeskunde in
Meterik en familie Selen van camping
en kattenpensioen ’t Rouweelse Veld
in Kronenberg kan men de koeien ook
bekijken.
Voor een overzicht van alle deelnemers, kijk op www.hollanddexter.nl

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

Marcel: “We zijn in de zomer van 2011 bij elkaar gaan
zitten en begonnen met de voorbereidingen voor een
nieuwe toneelvoorstelling. Toen duidelijk werd dat we
een verhaal over de Peel wilden, is de Belgische schrijver
Louis Boonen voor ons aan de slag gegaan. Met een
goedgekeurd verhaal verplaatst de verantwoordelijkheid
van het stuk naar regisseuse Karen Buwalda.” Iedereen
binnen de vereniging speelt mee en geeft van tevoren
een voorkeur door, bijvoorbeeld of ze een kleine of
grote rol willen spelen. Daarna krijgt de regisseuse carte
blanche, en geeft iedereen de rol waarvan zij denkt dat
diegene hem het beste kan spelen.
“Bij het bekendmaken van de verschillende rollen
werden alle leden van de vereniging opgetrommeld om

bij de Wingerd in Sevenum te verzamelen. Twee schimmige figuren brachten ons naar atelier de Stal, waar de
naam van het toneelstuk werd onthuld en waar we kennis
maakten met het decorontwerp. Vanaf dat moment krijgt
het stuk vorm. Eenzelfde gevoel ervaar je bij de presentatie van de maquettes van de verschillende decorstukken,
die zelfs door een technisch tekenaar gemaakt zijn.”
Vanaf de laatste woensdag van augustus zijn de
repetities verplaatst naar de manege in
Kronenberg. “We zetten nu de puntjes op
de i, zodat de overgang van de scenes
vlekkeloos verloopt”, aldus Marcel.
Kijk voor meer informatie, zoals speeldata en kaartverkoop, op www.setovera.nl

Beleef een

super dagje uit,
kom eens discobowlen
en/of waterskieën!
www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77
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Heel veel proberen en
oefenen

Stormloop voor
nieuw schoolplein

Vallen en opstaan is voor Jef Kleuskens (13) uit Horst gesneden koek. Met zijn BMX is hij bijna iedere dag in de
weer. Af en toe probeert hij trucjes, maar die gaan niet altijd goed. Soms valt hij hard op de grond. Dit weerhoudt
hem niet om door te gaan, want zijn streven is om aan BMX-wedstrijden deel te nemen.

Leerlingen van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst houden op
vrijdag 20 september een stormloop. Met de opbrengst hiervan willen ze
toestellen voor het nieuwe schoolplein aanschaffen.

Veel tricks kan de jonge BMX’er
nog niet, want sommige vindt hij nog
iets te eng. Niet heel gek, want hij is
een keer zó hard gevallen dat hij drie
maanden zijn knie in een brace had.
Zijn trapper bleef haken in een houten
stellage, waardoor hij voorover viel.
“Het was verschrikkelijk, maar dat
houdt me niet tegen om door te gaan.
Ik merk wel dat ik sommige tricks nu
enger vind, maar ik hoop dat ik ze
straks allemaal durf. De komende tijd
moet ik gewoon heel veel proberen en
oefenen.”

De nieuwbouw van basisschool
De Kameleon is bijna gereed. Ook het
schoolplein wordt binnenkort ingericht. Op de nieuwe speelplaats staat
gezond bewegen centraal. De kosten
van het tegelwerk, het plaatsen van
het hekwerk, een zandbak en een
aantal banken maakt deel uit van het
totale bouwproject. Voor het plaatsen
van speeltoestellen is echter geen
budget.

De werkgroep schoolplein wil
graag de speeltoestellen die op de
locatie aan de Schoolstraat staan, een
plek geven op de nieuwe speelplaats
en daarnaast nog toestellen aanschaffen. Door het organiseren van
onder andere een stormloop wil de
werkgroep geld inzamelen om dit te
realiseren. Deze hindernisloop vindt
plaats op vrijdag 20 september vanaf
10.00 uur in het Ursulinenpark.

Bijna elke dag
trainen

De 13-jarige Horstenaar doet al
bijna anderhalf jaar aan BMX. Toen hij
van Melderslo naar Horst verhuisde,
heeft hij zijn passie ontdekt.
“In de buurt waar we nu wonen,
doen veel kinderen aan BMX’en. In
America is ook een BMX-baan. Daar ga
ik vaak naartoe. Ik vond fietsen altijd

Banden - Accu’s - Carwash

al leuk en nu kan ik met kinderen uit
de buurt tricks doen. Dat vind ik erg
gezellig.”
Het leukste vindt Jef het in de
lucht springen met zijn BMX. “Het is
een tof gevoel als je heel even in de
lucht hangt. Springen is ook iets wat ik
veel doe.”

Oefenen en proberen is ook
nodig, want Jef wil graag deelnemen
aan BMX-wedstrijden. Hij mag nu al
meedoen, maar daar kan hij nog niet
genoeg tricks voor, zo vindt hij. “Ik
wil nog veel tricks leren. Daar train ik
nu hard voor. Die ene harde val houdt
mij niet tegen, want ik wil dit heel
graag. Ik oefen bijna iedere dag, dus
ik hoop dat ik over ongeveer een jaar
klaar ben om aan wedstrijden mee
te doen.” Jef hoeft het niet allemaal
alleen te doen, want hij krijgt veel
steun van zijn moeder. Zij stimuleert
hem om door te gaan met BMX’en.
Dat is voor hem ook de kracht om door
te zetten. “Zij is mijn grootste fan”,
zegt Jef lachend.
Zoals veel jonge jongens droomt
ook Jef van een profcarrière, maar
die wil hij geen werkelijkheid laten
worden. “Ik weet dat het niet mogelijk
is, dan moet je echt heel goed zijn.
Professionals kunnen echt alles. Ik ben
al blij als ik aan wedstrijden mee mag
doen. Dat is voor mij al heel wat. Daar
ga ik nu helemaal voor.”

Jeugdvereniging KJEM uit Kronenberg en Evertsoord organiseerde
zondag 8 september haar seizoensopener, de Poemeldaag. Dit jaar had
de KJEM op locatie bij BMV De Torrekoel spellen en activiteiten
georganiseerd voor kinderen uit Kronenberg en omstreken. Zo was er
onder andere een stormbaan, een klauter- en klimbaan en ging de
kampfilm in première. De dag werd mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg.

Bloemenaktie
HOVOC

Het adres voor alle
banden en accu’s.

18 en 19 september

www.bartseuren.nl

Steun de volleybalclub!

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Poemeldaag KJEM

NEFIT TRENDLINE HRC25 CW4
incl. montage en Moduline 100 kamerthermostaat

Nu voor

Een streekpakket,
leuk cadeau!

€ 1.995,00 inclusief btw.

GRATIS 7 JAAR NEFIT GARANTIE
Kijk voor al onze aanbiedingen op
www.vanderbeele.nl

ONDERHOUDSCONTRACT
CV KETEL

Pret
ng
voor jod
en ou

€ 58,50

inclusief btw / per jaar
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15 VRAGEN aan Fien Schippers

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

Fien Schippers
12 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan afgestudeerd te zijn en
een leuke baan en vriend te hebben. Ik
zou bijvoorbeeld wel graag masseuse
willen worden. Mijn droom is ook om
op mijn 30e in Oostenrijk te wonen. Ik
vind de natuur en ook de klederdracht
daar namelijk heel erg mooi.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Het liefste zou ik een paar supermooie,
zwarte, hoge hakken schoenen willen
krijgen. Ik loop eigenlijk helemaal niet
vaak op hakken, maar dat lijkt me wel
leuk om te doen en ik vind het er ook
mooi uit zien.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van hockeyster Noami van
As. Ik vind haar heel goed, voor mij is
ze echt een voorbeeld. Ik zie haar vaak

op televisie spelen, in het echt heb ik
haar nog niet gezien. Maar ik zou wel
graag een keer naar een wedstrijd van
het hele Nederlandse dameshockeyteam gaan kijken.
Wat is uniek aan jou?
Ik ben spontaan, ijdel en ik zeg best
wel vaak wat ik denk en dat doen volgens mij niet zo heel veel mensen.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Van een vriendin, ze vroeg wanneer we
naar de Primark willen gaan. We willen
een keer in de herfstvakantie gaan,
maar een precieze dag hebben we nog
niet afgesproken, dat spreken we tegen
die tijd wel af. Ik ben er al een keer
eerder geweest, ze hebben er gewoon
voor heel veel soorten kleding en voor
niet zo heel veel geld kun je daar best
veel kopen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van de gezelligheid en het superlekkere ijs van de ijssalons binnen Horst
aan de Maas. Mijn favoriete ijssalon is

toch wel Clevers in Grubbenvorst. Ik
vind de notenexplosie daar heel erg
lekker, ik weet trouwens niet of ze het
daar ook zo noemen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou de helft verdelen over mijn
twee zussen en mijn ouders. Van een
kwart zou ik kleding kopen en het
kwart dat dan nog overblijft, zou ik op
de bank zetten. Dat zou ik dan later
gebruiken voor mijn huis of voor een
auto of zo.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik bezorg folders en daarbij krijg ik hulp
van mijn nicht. Dat doe ik één keer in
de week. Ik doe dit denk ik nu ongeveer anderhalf jaar, toen heb ik dat van
mijn zus overgenomen.
Wat is de leukste dag in het jaar?`
Ik vind oudejaarsdag de leukste dag in
het jaar. Pap bakt altijd oliebollen en
dan komt de hele familie oliebollen
eten. ’s Avonds gaan we met het gezin
en de hele buurt buiten vuurwerk
afsteken.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Ik denk spaghetti op Vorstermans’
wijze, dat is een familierecept dat
volgens mij al best wel oud is. Ik vind
dat heel lekker, het is ook mijn lievelingseten.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Als ik ga shoppen dan ga ik meestal
in het weekend met mam naar Venlo.
In Venray kan ik ook wel heel goed
shoppen. En laatst ben ik dan naar de
Primark in Essen geweest en dat vond
ik ook wel heel erg leuk.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Mijn eerste en tot nu toe ook mijn
enige cijfer dat ik dit jaar gehaald heb,
was een 10 voor geschiedenis. Daar
ben ik superblij mee, want voor zo’n
saaie vakken haal je niet zo gemakkelijk zo’n hoog punt. Ik denk dat wiskunde mijn beste vak op school is, dat
vind ik namelijk ook het leukste vak.
Zon of sneeuw?
Sneeuw, ik ben gewoon superblij als
er sneeuw ligt, want dat maak je niet
zo heel vaak mee. Daarom houd ik
ook zo van skiën, lekker twee meter
sneeuw en een zonnetje erbij: dat vind
ik gewoon keileuk. Ik ga ook ieder jaar
op wintersport, vanaf mijn zevende al
denk ik.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben meer een ochtendmens, ’s ochtends in de zomer is het lekker buiten,
kun je lekker buiten ontbijten en zo. Ik
heb ’s ochtends ook nooit problemen
met opstaan. Nu vind ik het nog leuk
om naar school te gaan, omdat het
mijn eerste jaar is, dus misschien verandert dat nog wel. Ik kan wel lang op
blijven, maar dan ben ik ’s avonds ook
wel echt moe en heb ik ook gewoon
zin om naar bed te gaan.
Online of offline?
Online. In het weekend ben ik best
vaak online, want ik heb niet heel veel
te doen dan. Dan ben ik gewoon aan
het whatsappen met vrienden en dat
vind ik altijd wel gezellig.

Overwin je faalangst!

Met behulp van Victor het paard

Voor informatie:
info@centrumnewlife.nl of info@reachup.nl of tel: 06 50 27 19 73

Een avond genieten doe je bij...

& kunststof kozijnen
Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

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

Mies
Column
Vanuit
het hart
Leven vanuit het hart, ja ja,
lekker zweverig allemaal.
Niets voor mij en mijn
nuchtere ik. Ik leef gewoon
precies hoe ik dat leuk vind,
en of dat nou vanuit het hart is
of vanuit mijn kleine teen, dat
maakt me niet zoveel uit. Toch
ben ik stiekem wel heel
geïnteresseerd in het hart. Hoe
kan zo een relatief, kleine
spier nou voor het hele
lichaam zorgen, als een soort
levenslange batterij?
Hoe voelt zoiets? En uit
welke kleuren is deze onmisbare
spier opgebouwd? Ja, ongeveer
weet ik het natuurlijk wel. Heb
ook een jaartje of twee biologie
gehad. Maar daar houdt het ook
wel mee op. Al toen ik vijftien
was, heb ik biologie en alle
vakken in die richting ver
weggeduwd. Raar, maar waar:
toch ben ik nieuwsgierig naar
alles wat binnen in mij een
eigen plaatsje en taak heeft
ingenomen. Een
fotografieopdracht met als
concept onsterfelijkheid leek me
de uitgelezen kans om dan toch
eens dieper dat hart in te
duiken. Natuurlijk geen
menselijk hart. Ze zien me
aankomen bij het AMC: “Zeg
hallo, ik ben op zoek naar een
hart, om te fotograferen
welteverstaan. Hebben jullie er
toevallig nog eentje liggen?”
Nee, dat zou niet werken. Ik
schatte in bij de slager meer
succes te hebben. En bingo! Ik
had meteen beet. Geloof het of
niet: 1,20 euro kost zoiets. Ik
kreeg er zelfs een, weliswaar
goedkoop, plastic zakje bij. Nah,
zielig! Stel je voor: je hart in de
aanbieding voor iets meer dan
een euro.
Ik heb er direct een stuk of
wat gekocht en allemaal
gefotografeerd. Is er toch nog
een beetje eer gedaan aan zo
een belangrijke spier van die
beestjes. Een hartstochtelijke
actie, niet waar? En geloof het of
niet: het kwam direct vanuit
mijn hart.
Mies
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Melderslo start competitie goed Tweede plek na
Door: Frank van Gerven, RKSV Melderslo
Op het nieuwe sportcomplex van SV United, De Meulebèèk in Meerlo, werd zondag 8 september het competitieduel tussen SV United en RKSV Melderslo gespeeld. Er werd door Melderslo met speels gemak gewonnen.
De wedstrijd werd op het nieuwe
kunstgrasveld gespeeld, een veldtype
dat Melderslo normaal gesproken
niet echt ligt. De mannen van nieuwe
trainer Roeland van Oudenhoven
begonnen sterk aan de wedstrijd.
United werd flink onder druk gezet.
Dit leverde meteen een aantal kleine
kansjes op, maar niet gevaarlijk
genoeg om de score snel te kunnen
openen. Na een kwartier spelen, zakte
Melderslo wat terug en zo kwam
United meer in de wedstrijd. Het was
Rob Driessen die met een afstands-

schot de bal over de keeper krulde en
de mannen van Melderslo op een 1-0
voorsprong zette. Het ijs was gebroken
en de druk eraf. Tijd voor de thee. Het
gevaarlijkste moment aan United-kant
was een corner die door een speler
net werd gemist. Na tien minuten
spelen in de tweede helft was het Rob
Driessen die de stand verdubbelde.
Het was voor United alleen nog maar
verdedigen geblazen. Het tenue van
Melderslo-keeper Bas van Westerveld
is opgevouwen terug in de tas gestopt.
Het telraam werd voor de dag gehaald

want een hoge score zat er dan ook
wel in. Een perfecte steekbal zette
Caspar de Swart vrij voor de doelman
van United en Caspar rondde perfect af. Het laatste half uur was het
éénrichtingsverkeer op sportcomplex
De Meulebèèk. Door goed doorzetten
van Jelle Claassens stond de 4-0 op
het scorebord en hij zorgde met een
kanonskogel en een volley voor de 6-0
en de 7-0. De 5-0 kwam van het hoofd
van Arno Poels. De 8-0 kwam van de
voet van de ingevallen Bram Keiren.
Een goed begin dus voor Melderslo.

Uw velgen weer als nieuw?
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

moeilijk weekend
Door: United Gebben Racing
Motorracer Kevin van Leuven uit Swolgen nam afgelopen weekend
met zijn United Gebben Racing- team deel aan twee wedstrijden voor het
Open Nederlands Kampioenschap op het TT-circuit van Assen. De natte baan
speelde hem parten tijdens de eerste wedstrijd. De tweede race verliep beter.
De kwalificaties liepen door
bandenproblemen niet naar wens en
Kevin moest genoegen nemen met een
zevende startplek. Tijdens de eerste
wedstrijd was de baan nog behoorlijk
nat met een smal opdrogend spoortje.
Kevin kwam buiten dit spoor en moest
van het gas af. Bij de eerste doorkomst
lag hij dertiende. Op een opdrogende
baan gingen de tijden naar beneden en
Kevin kon in de laatste ronde toch nog
de elfde plek opeisen. Van Leuven: “Op
een natte baan ben ik nog steeds niet
snel genoeg. Ik maak wel progressie.
Deze klassering heb ik nog nooit bereikt
onder dergelijke omstandigheden dus
volgende keer gaan we er weer voor.”
De tweede wedstrijd was het
droog en Kevin was erop gebrand om
hoger te eindigen. Na een goede start

lag Van Leuven derde. De koplopers
waren met elkaar in gevecht en ook
Kevin en EK Superstock-rijder Covena,
die dit weekend gastrijder was, waren
constant aan het stuivertje wisselen.
Ze reden samen richting de koplopers
en in de laatste ronde was het gat net
te groot om nog te dichten. Kevin lag
vierde en remde Covena uit in de haarbocht. In de laatste bocht viel koploper
Bos waardoor Kevin tweede werd. Van
Leuven: “Op de helft van de wedstrijd
merkte ik al dat de band slecht werd.
Ik ben echter geconcentreerd blijven
pushen. Ik ben dan ook supertevreden
met het resultaat.”
De Swolgenaar is door deze
uitslagen weer een plek gestegen in
het kampioenschap. Hij staat nu derde
achter Bos en Schouten.

RKsv Wittenhorst
organiseert
Limgroup Cup
Voetbalclub RKsv Wittenhorst uit Horst organiseert in samenwerking met
VV Venray, SV Deurne en VV Gemert de Limgroup Cup, een competitie waarin
selecties van spelers tussen 16 en 21 jaar tegen elkaar spelen.
Het doel van de Limgroup Cup is
het ondersteunen van jonge talentvolle
spelers en ze op hoog niveau ervaring
laten opdoen. Namens Horst speelt
het Jong Oranje Team in de competitie,
een team samengesteld uit spelers van
Wittenhorst 1, 2, A1 en B1. “Zo krijgen
jonge spelers de mogelijkheid om
samen met de ’jonge’ senioren te voetballen en daarmee worden zij beter
voorbereid op de overstap richting de
selectie van RKsv Wittenhorst. Meer
betrokkenheid, meer weerstand, maar
ook de overbrugging ten aanzien van
technische, tactische en mentale ontwikkeling, krijgen een goede impuls.
We hebben samen met de bevriende

verenigingen de regels afgestemd, de
KNVB-richtlijnen zijn van toepassing en
de teams mogen maximaal drie dispensatiespelers (spelers ouder dan 21 jaar)
inzetten”, zegt Rob Vissers, bestuurslid
Technische Zaken en initiatiefnemer.
Alle wedstrijden worden gespeeld
op sportpark Ter Horst. “Het is geweldig
dat de clubs uit Venray, Gemert en
Deurne enthousiast zijn over ons initiatief en willen deelnemen. We streven
immers allemaal naar het zelfde doel”,
aldus Rob Vissers. De eerste twee wedstrijden zijn op dinsdag 10 september
al gespeeld. SV Deurne versloeg daarbij
VV Venray met 6-2. RKsv Wittenhorst
verloor met 2-1 van VV Gemert.

Horst start hockeyseizoen goed
Door: Hockey Club Horst
Het hockeyseizoen startte voor heren 1 van Hockey Club Horst op zondag
8 september. Horst stond voor een grote opgave. Ze moesten starten tegen
heren 1 van Son.
Vorig jaar eindigden deze teams
als zesde en zevende. De wedstrijd
beloofde een spannende te worden.
Binnen de herenteams van Hockey
Club Horst hebben enkele wisselingen
plaatsgevonden. Nieuwe jeugdspelers
zijn toegetreden tot het eerste team en
enkele oudere spelers hebben het team
verlaten. Ook heeft er een trainingswissel plaatsgevonden. Coach en trainer
Cornfiel Kroon, afkomstig van Venray,
heeft de groep dit seizoen onder zijn
hoede. Een fris en vernieuwend team

verscheen zondag op de grasmat.
Erg geïnspireerd en zonder vrees werd
een aanvallend spel vertoont. Dit resulteerde ook meteen in een aantal goede
kansen. Horst had duidelijk in de eerste
helft de overhand maar toch lieten
goals op zich wachten.
In de tweede helft werd het dan
uiteindelijk nog behoorlijk spannend
wie de openingstreffer zou maken.
Uiteindelijk, in de slotminuut, wist
Horst te scoren uit een strafcorner: 1-0.
Een verdiend resultaat in alle opzichten.
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Nieuw veteranenteam
VV Hegelsom

Meterik verslaat
SVS overtuigend

De Hegelsomse voetbalclub kent sinds kort weer een veteranenteam. Dit seizoen start een nieuw team, dat deel
gaat nemen aan de zaterdagmiddagcompetitie.

Vier jaar geleden werd het veteranenteam wegens een teruglopend
ledenaantal noodgedwongen opgeheven. Het bleek steeds moeilijker
te zijn om de mensen bij elkaar te
krijgen. Toch is het nu gelukt om een
nieuw team van 23 spelers samen te
stellen. Zij gaan deelnemen aan de

zaterdagmiddagcompetitie, waar door
de veteranenfederatie geen stand bij
wordt gehouden, zodat de veteranen
er niet te fanatiek tegenaan gaan. Het
team speelt twee helften van elk 35
minuten, de derde helft wordt afgesloten in de kantine van het sportpark
in Hegelsom. De doelstelling van de

Hegelsomse veteranen is om sportief
bezig te zijn en daarna gezellig met
elkaar en de tegenstander de wedstrijd
af te sluiten.
Op de foto poseert het team in de
nieuwe outfits. Voor meer informatie
over het veteranenteam, kijk op
www.vvhegelsom.nl

Door: Jos Claessens, RKSV Meterik
De groen-witten van RKSV Meterik zijn overtuigend begonnen aan de
eerste wedstrijd van het seizoen in de zesde klasse. De voetballers van
SVS uit Stevensbeek werden met duidelijke cijfers verslagen, 8-0.
Nieuwe trainer Gé Ummenthun
kan terugkijken op een geslaagde
start van het seizoen. De spelers lijken
het plezier weer terug te hebben.
In de eerste helft gaf Meterik
helemaal niets weg. Keeper Stefan
Bouten hoefde slechts een keer
opgelucht adem te halen toen de bal
rakelings langs werd gekopt. Voor de
rest was het Meterik dat het spelbeeld bepaalde. Vooral Dirk van Rengs
had een drietal keren de openingstreffer op de schoen liggen maar hij
schoot twee keer voor langs en een
keer recht in de handen van de keeper. Na een half uur wist Boi Geurts
1-0 te scoren. Een paar minuten later
bracht Boi vleugelspeler Gijs van
Rengs in stelling en die maakte de
2-0. Voor de rust werd de stand nog
opgevoerd naar 4-0. Dirk van Rengs
soleerde door de SVS-verdediging
en liet de keeper kansloos en Dirk
Muijsers zag de keeper ver voor zijn
goal staan en scoorde met een fraaie
lob.
De tweede helft moest Meterik
eerst wat rust zoeken in het spel door

een wissel achterin, maar al snel hervonden de groen-witten hun ritme.
Dirk van Rengs toverde een mooi
hakbal tevoorschijn en leek even later
ook met een lob te gaan scoren, maar
de keeper kon de bal weg slaan.
Vervolgens was het voor Boi Geurts
echter heel eenvoudig om de 5-0 binnen te tikken. Boi gaf even later een
strakke voorzet op Gijs van Rengs, die
net iets eerder bij de bal was dan de
keeper en de 6-0 liet aantekenen. Bij
deze actie raakte de keeper geblesseerd. Hij moest het veld verlaten.
De wedstrijd was al lang gespeeld en
door het inbrengen van diverse wisselspelers werd het spelbeeld steeds
rommeliger. SVS kwam nu vaker
bij de goal van Stefan Bouten maar
deze hoefde slechts een keer een
doorgebroken speler van scoren af te
houden. Het slotakkoord was weer
voor Meterik. Dirk van Rengs kopte
eerst een corner van Leon Sijbers
beheerst binnen en tenslotte liet hij
met een bekeken lob de invalkeeper
kansloos. SVS was een maat te klein
voor Meterik.

FAILLISSEMENTS
kortingen tot 75% VERKOOP kortingen tot 75%
Walker Pioneer AS alu frame, maat 855, gordijnset, showmodel
DWT Tango 300, stalen frame, maat 10, showmodel
Isabella Commodore Concept, maat 900, CarbonX, showmodel
Dorema Sigma XL 270 blauw, staalframe, maat 8, showmodel
Dorema Uitbouw Sigma blauw, staalframe, maat 8
Dorema Sigma 270 XL blauw met uitbouw, staalframe, maat 8

1447,1770,2405,868,329,1197,-

850,1299,1799,699,250,899,-

165,180,225,250,-

125,135,165,185,-

969,1119,1299,1539,1889,2169,239,129,199,249,-

489,639,650,799,1099,1350,129,79,109,159,-

515,575,-

369,415,-

Thule Omnistor 5003, wit, 350 cm, Blue Sky, showmodel
728,Thule Omnistor 6002, antraciet, 325 cm, Mystic Grey
815,Thule Omnistor 6200, wit, 300 cm, Sapphire, showmodel
691,Thule Omnistor 9200, wit, 400 cm, 300 cm uitval, showmodel
1067,Thule Safari Residence G2 voor 8000, lengte 450 cm, hoogte L,
kleur mystic grey, deur rechts, showmodel
1220,Thule voorwand Safari Room, lengte 600 cm, hoogte XL ,
593,Thule Omnistor luifel 8000 met Safari Residence G2, 450 cm
2380,-

499,525,475,725,-

Isabella Shadow 240 luifel 240x200 cm, nieuw
Isabella Shadow 300 luifel 300x200 cm, nieuw
Isabella Shadow 360 luifel 360x200 cm, nieuw
Isabella Shadow 400 luifel 440x200 cm, nieuw
Bardani Livigno, 4 pers tunneltent katoen + dakluifel
Bardani Torino, 5 pers tunneltent katoen + dakluifel
Bardani Locarno 330, 4 pers tunneltent katoen + luifel
Bardani Locarno 400, 6 pers tunneltent katoen + luifel
Bardani Villa Grande 400, 6 pers. tunneltent katoen + luxe luifel
Bardani Villa Grande 450, 6+ pers tunneltent katoen+ luxe luifel
Bardani Cortina 180, 3 pers bijzettent katoen
Outwell Vision 200, 2 pers pop-up tent, div. kleuren
Outwell Fusion 200, 2 pers pop-up tent, div. kleuren
Outwell Fusion 400, 4 pers pop-up tent, div. kleuren
en vele andere modellen
DWT Maxum 1 Bustent; ruime bustent voor minivans
DWT Maxum 2 Bustent; hogere uitvoering van de Maxum 1

+ diverse caravanluifels

825,199,1550,-

Badkleding 50 - 75% korting op alle dames, heren en kinder badkleding

Sandalen 50% korting op alle sandalen en slippers (TEVA, Protest, etc)
Lafuma Futura Clippe relaxstoel
159,Lafuma Futura Clippe AC composite relaxstoel
199,Crespo Al-237 standenstoel plat opvouwbaar, diverse kleuren
109,95
Crespo Al-215 standenstoel diverse kleuren
76,95
Crespo AL-219 vouwstoel, diverse kleuren
65,50
Crespo accessoires; voetensteunen, hoofdkussens en stoelhoezen
Bardani stoelen, Avanti en Poltrona diverse kleuren
Bardani accessoires; voetensteunen en hoofdkussens
Bocamp Copa Rio, vouwstoel met polyester bekleding
36,Outwell vouwstoelen, diverse modellen en kleuren
EasyCamp, vouwstoelen, diverse modellen en kleuren
Sieger tafels, diverse modellen

108,119,76,55,46,-40%
-40%
-75%
18,-40%
-40%
-25%

Campingaz, CV470, gasvulling met ventiel per stuk
per doos ( 12 stuks)

5,25
45,-

Viking Noren schaatsen van Viking

-50%

Campingservies van MEPAL, diverse kleuren en modellen

-25%

Slaapzakken

-25%

-25%

Alle andere artikelen

Jerrycans

-25%
Alle aanbieding zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl
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RKsv Wittenhorst
overklast
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Vorig seizoen kon Heidebloem alleen in de beginfase van de competitie
indruk maken. Later viel het ver terug. Reden voor hen om het dit jaar over
een andere boeg te gooien. Het winkelmandje werd behoorlijk gevuld.
Resultaat: de goede verrichtingen van de laatste weken.

Nieuwe sponsor voor Olsredlem
Volleybalvereniging Olsredlem uit Melderslo heeft onlangs een sponsorcontract gesloten met Techno
Service Nederland B.V. De ieder jaar groeiende club weet zich de komende vijf jaar verzekerd van trainingsen inspeelshirts. Op de foto wordt de eerste polo overhandigd door beide directeuren van Techno Service
Nederland B.V., Roland Hermkens en Loek Kleuskens, aan V.C. Olsredlem-voorzitter Mendy Hagens.

In Horst was het niet anders. Met
veel snelheid, uitstekend positiespel
en dito spelopvatting gaf de ploeg uit
Geleen snel hun visitekaartje af. Vanaf
het begin was het duidelijk waar de
mannen van Heidebloem voor waren
gekomen. Wittenhorst kon maar krampachtig bijblijven. Na speldenprikken wist
Wittenhorst pas rond het halfuur eventjes aan de boom te schudden. Tot twee
keer toe kon de thuisclub binnen enkele
minuten voor enig gevaar zorgen. Eerst
was het Thom Derks die doelman Maikel
Schuffelen tot een heldendaad dwong.
Slechts een corner, was het povere
resultaat. De andere mogelijkheid
ontstond toen rechtsachter Tom Zanders
plots voor de doelman opdook. Voor
een achterspeler zijn zulke situaties niet
hun lievelingsacties en de inzet was te
mager. Dan deed Heidebloem het beter.
In de 36e minuut kon Lars Brinkman
uit een corner het gaatje vinden: 0-1.
Pal voor rust werd de voorsprong bijna

verdubbeld. Reniel Lutecia was met een
gevaarlijk schot bijna succesvol.
Na de pauze deed Heidebloem er
een schepje bovenop. De erg beweeglijke ploeg sneed vaak door de wankele
achterhoede van Wittenhorst heen. Het
was slechts een kwestie van tijd voordat
de tweede treffer in het net werd
geschoten. Dit gebeurde echter twee
keer binnen 2 minuten. Robbie Lutgens
en Dennis Welters waren verantwoordelijk voor deze doelpunten. De wedstrijd
was toen duidelijk gespeeld.
Met enkele wissels probeerde
trainer Jan Lauers nog enigszins in het
spel terug te komen. Daarvoor al was de
snelle Badre Kotbani er als de kippen bij
om de 0-4 binnen te schieten. De hatelijke nul werd uiteindelijk toch nog weggewerkt. Uit een toegekende penalty
wegens hands schoot Gijs Hagens fraai
raak: 1-4. De eer was gered. Wittenhorst
weet nu waar het staat. Een betere
ouverture was zeker denkbaar.

TOP D Toernooi
Grubbenvorst
Voetbalvereniging GFC´33 uit Grubbenvorst organiseert op zaterdag 14
en zondag 15 september het Graphic & Mail TOP D Jeugdvoetbaltoernooi.
Het toernooi is voor spelers onder de dertien jaar. De competitie wordt op
zaterdag geopend om 10.30 uur op de voetbalvelden van GFC´33.

Clubkampioenschappen ’t Löbke
Tennisvereniging ’t Löbke uit Swolgen hield afgelopen week de clubkampioenschappen voor zowel de
senioren als voor de jongste leden van de club. Met veel enthousiasme werden door hen de wedstrijden
gespeeld. Allemaal werden ze gekoppeld aan een speler van formaat en streden ze om de eer, het
clubkampioenschap 2013. Op de foto staan de jongste prijswinnaars.

Het toernooi wordt dit jaar voor
de zeventiende keer gehouden. De
clubs die dit jaar meedoen zijn Ajax
Amsterdam, AZ Alkmaar, Bayer ’04
Leverkusen, Borussia Dortmund,
Borussia Mönchengladbach, FC Twente
Voetbalacademie, Football Academy
21, PSV Eindhoven, RB Leipzig
en Schalke ’04. De eerste teams,
waaronder RB Leipzig en AZ Alkmaar,
arriveren al op vrijdag. Tijdens het
toernooi verblijven de spelers van zes

teams bij vijftig gastgezinnen. Ook de
gehandicaptensport komt aan bod.
Op zondag wordt om 11.45 uur een
wedstrijd gespeeld tussen de G-teams
van RKsv Wittenhorst en SV Venray.
Zondag wordt om 09.00 uur
gestart met de wedstijden. De finale
vindt plaats om 15.45 uur. Alle wedstrijden worden gespeeld op de voetbalvelden van GFC´33 in Grubbenvorst.
Vorig jaar won Bayer ´04 Leverkusen
het toernooi.
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OP2013:
cultuurprijs voor Jan Duijf
Gratis cultuurfestival OP2013 vond zondag 8 september plaats op het Wilhelminaplein in Horst. Een gevarieerde
artiestengroep verzorgde optredens op de twee podia en de straten van het centrum van Horst. Hoogtepunt was de
uitreiking van de Cultuurprijs Horst aan de Maas.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Museum De Kantfabriek

Lezing natuurfotograaf
Natuurfotograaf Ari Martinali geeft op zondag 15 september een
lezing in museum De Kantfabriek in Horst. Deze lezing begint om
14.30 uur, het museum is vanaf 14.00 uur geopend.
De uit Helmond afkomstige Aria
Martinali is al 45 jaar een fanatiek
natuurfotograaf. Hij fotografeerde
vooral in De Peel en de laatste tien
jaar in natuurgebied De Mortelen
bij Oirschot. Sinds zijn pensionering
kan Ari er dagelijks op uittrekken. Hij
heeft al menig natuurgebied in binnen- en buitenland met zijn camera

bezocht. Vogels spreken hem het
meeste aan. Hij laat echter meer flora
en fauna zien tijdens zijn presentatie
op zondagmiddag 15 september in
het museum. Voor en na de lezing
is de expositie Momentopname van
Fotogroep Horst aan de Maas te
bezichtigen. Kijk voor meer informatie
op www.museumdekantfabriek.nl

Westerholtstraat 10, Horst

06 53 47 28 07 / t.hoeymakers@home.nl
te koop en dagelijkse levering van:

metselzand • betonzand
Muzikanten, theatermakers,
filmmakers en andere kunstenaars
vulden de straten en podia op en
om het Wilhelminaplein in Horst.
Het diverse programma trok divers
publiek. Ook de wandelaars van Walk
4 The Roses werden met feestelijkheden onthaald.

De Cultuurprijs Horst aan de Maas
werd voor het eerst uitgereikt op het
festival. Winnaar was Horstenaar Jan
Duijf, bekend van café Cambrinus en
zijn concerten. De cultuurprijs is een
waardering voor een culturele prestatie. Jan Duijf ontving een gicléeafdruk van het kunstwerk Hart voor

Cultuur, gemaakt door Jack Poels van
Rowwen Hèze. De jury, bestaande
uit wethouder Van Rensch, beeldend
kunstenaar Roel Sanders, muzikant
en componist Egbert Derix, muzikant
en producer Tren van Enckevort en
cultureel ondernemer Fred Houben,
koos de winnaar.

Joekskapel presenteert nieuwe cd

Labberjoeks is ‘dartig’
De Sevenumse joekskapel Labberjoeks bestaat dertig jaar. Dit wordt gevierd op 15 september met de presentatie van een nieuwe cd. De presentatie vindt vanaf 14.00 uur plaats in De Wingerd.

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

vulzand • teelaarde
voegzand • vloerzand
cement • potgrond
tuinturf • grind
diverse soorten compost
inname: schoon puin
u kunt bij ons ook terecht voor:

verhuur van kraanauto
en graafmachine
openingstijden: maandag op afspraak
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Labberjoeks werd opgericht op
carnavalsdinsdag 1983, anno 2013 is
de joekskapel nog steeds springlevend
en telt 18 leden. Hoogtepunten in de
afgelopen jaren waren onder andere de
zittingsavonden, Kennedymars, carnavalsbals en de concerten in Duitsland.
Ook de vijf hieërezittingen in Sevenum
waren een groot succes. In 2003
verscheen de eerste cd, in 2008 zag de

single Labberjoekslied het levenslicht.
Ter gelegenheid van het dertig jarig
bestaan verschijnt een nieuwe cd,
toepasselijk getiteld Dartig. De cd is
live opgenomen en geproduceerd door
Richard Kleuskens uit Horst. De kapel
wordt op de cd vocaal ondersteund
door de Balkers.
De cd-presentatie op 15 september wordt opgeluisterd door diverse

artiesten, zoals damesjoekskapel Hesse
ut al gehuurd, joekskapel Wie heat die
gebeld en drumgroep Slaagveld.
De dansgarde van CV dun Ezelskop
treedt enkele keren op en ook de
Balkers laten zich horen, evenals de
jubilerende kapel. Tijdens de middag
worden tevens de nieuwe kostuums
gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op www.labberjoeks.nl
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Optreden Volksdansgroep in Melderslo

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

De Volksdansgroep Horst treedt zondagmiddag 15 september op in
museum De Locht in Melderslo. De groep bestaat uit 24 leden en brengt
volksdansen uit Nederland, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk. Vanaf
13.00 uur geven zij een show.
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

De tweede editie van Cultura Grubbenvorst vond zondag 8 september plaats. Het festival biedt een
podium aan muzikanten en kunstenaars uit Grubbenvorst. Op twee podia en in kraampjes werden optredens
gegeven en kunsten gepresenteerd. Onder andere shantygroep Maashave, harmonieorkest en slagwerkensemble St. Joseph, het Grubbenvorster Mannenkoor en smartlappenkoor Huur Os waren te horen. Ook
vertoonde een Balinese danseres haar kunsten.

Versleijen Installatie Techniek in Oirlo, telt 20 medewerkers
en bestaat uit een bedrijfsbureau, nieuwbouwafdeling en service en onderhoudsdienst. Het werkgebied is Noord Limburg
en Oost Brabant. Het bedrijf is onderdeel van de Versleijen
Holding. Door samenwerking binnen de groep kan Versleijen
zijn klanten een totaaloplossing voor aanleg, onderhoud en
service van alle voorkomende installaties bieden. Zie verder
www.versleijen.com.

Wij zijn op zoek naar een ervaren m/v:

Service Technicus –
installatietechniek W
Werkzaamheden:

■ 		Als servicemonteur/technicus ben je verantwoordelijk
voor het onderhoud, inregelen en het verhelpen
van storingen aan stooktoestellen, ventilatie units,
sanitair, warmtepompen ed. Daarnaast draai je
storingsdiensten volgens een vooraf vastgesteld
schema.

Functie-eisen:

Om voor deze functie in aanmerking te komen:
■ 		Heb je ruime ervaring als service monteur/technicus
opgedaan binnen de installatietechniek (zonder
ruime ervaring onnodig te reageren).
■ 		Heb je een mbo opleiding afgerond WTB/
Werktuigbouwkunde of installatietechniek (MIT oid),
aangevuld met een opleiding tot service/technicus
installatietechniek.
■ Beschik je over enige kennis van besturingstechniek.
■			Ben je communicatief, representatief en sociaal
vaardig.
■ Ben je uiterst gedreven en is techniek jouw ding!

Wij bieden u:

■ 		Zeer afwisselend en zelfstandig werk
■ 		Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
■ Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
■			Prima salaris en toeslagen
■ Diverse extra’s

Ben je geïnteresseerd? Neem dan, bij voorkeur per e-mail, contact op met:
Versleijen Installatie Techniek, dhr. Koen Arts, koen@versleijen.com
Castenrayseweg 14, 5808 AG Oirlo. Telefonische inlichtingen: 0478-571941.
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Van Wegberg bij
Grote Prijs
Joep van Wegberg uit Horst neemt vrijdag 13 september deel aan de
kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. In de Kroepoekfabriek in
Vlaardingen strijdt hij in de categorie singer songwriter voor een plek in
de halve finale.
Van Wegberg is bekend vanwege
zijn jazzy popmelodieën en dichterlijke
teksten. Sinds 2010 treedt hij op met
zijn begeleidingsband, die bestaat
uit toetsenist Louis van Gool, drummer Rob van Kollenburg en bassist

Christian Keijsers. Joep van Wegberg
is vrijdag 13 september om 21.10 uur
aan de beurt om indruk te maken op
het publiek en de jury. Eind september
wordt bekend of hij door is naar de
halve finale.

Lezing in Parochiehuis Sevenum
In het Parochiehuis in Sevenum staat op 17 september een lezing over
de gehaaide rentmeester op het programma. Deze bijeenkomst start om
20.00 uur.
In de bijbel wordt de lezer door
Jezus vaak op het verkeerde been
gezet. Denk aan een vader die zijn
nietsnut van een zoon met open armen
ontvangt of zoeken naar één verloren
schaap en 99 schapen achterlaten in de
woestijn. Op dinsdag 17 september

wordt gesproken over een gehaaide
rentmeester. Hij licht zijn baas op om
zijn leven veilig te stellen. En toch
wordt hij door Jezus geprezen. Kan een
beetje sjoemelen geen kwaad?
De lezing die deze avond centraal staat,
is Lucas 16, 1-13.

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

Oogstdankviering
wil verbinden
Afdeling Horst-Venlo van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) organiseerde zondag 8 september een oogstdankviering in
De Mèrthal in Horst. Tijdens deze viering was er speciale aandacht voor
de Poolse arbeidsmigranten in de regio. Het thema van de viering was
dan ook verbinding.

cultuur 29
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Kick-off tour Amenti
Onder de artiestennaam Amenti nam Niels Hermkens (30) uit Sevenum afgelopen zaterdag deel aan de
kwartfinale van De Grote Prijs van Nederland. Zaterdagavond 14 september trapt hij in OJC Walhalla zijn Gaia-tour
af. “Daarmee begin ik bij de basis.”

vorige week deel aan de kwartfinale
van De Grote Prijs van Nederland, nadat
hij met Amenti+ op publieksstemmen
makkelijk door de eerste ronde gerold
was. Eind september maakt een jury
bekend of hij tot de halve finalisten
behoort. “En dan mag iedereen natuurlijk weer stemmen”, zegt hij.

Belangrijk dat muziek
gehoord wordt
Zaterdag 14 september is naast de
kick-off van zijn tour ook de officieuze
release van de debuut-EP van Amenti,
genaamd Gaia. “Het wordt een avond

met hiphopduo De Kunstenaars in het
voorprogramma en dj Sacrebleu uit
Horst. Er zijn zalen die prestigieuzer
zijn, maar dit is mijn thuisbasis. Ik vind
het leuk familie en vrienden te laten
zien wat ik doe. Mijn shows zijn vaak
verder weg. Het is leuk om te beginnen
bij de basis.” Er komt die dag een track
uit van het album. “Later deze maand
is het hele album gratis te downloaden. Ik vind het namelijk belangrijk dat
mijn muziek gehoord wordt en dat de
zaal bij een optreden vol staat. Ik wil
dat mensen de act leren kennen, het
kan een eerste kennismaking zijn.”
(Foto: Lisanne Hermkens voor PIRIVisuals)

Tweede editie
Herbstfest
In het centrum van Horst is van 13 tot en met 15 september het
Herbstfest. Het evenement vindt plaats in een tent op het Wilhelminaplein.

Niels Hermkens is al lang met
muziek bezig. “Ik was al vroeg vrijwilliger bij Walhalla in Sevenum. Daar rolde
ik in het bandjescircuit.” Daarna werd
hij bekend als zanger van de hiphopact
Def P & The Beatbuster, waar hij nog

steeds actief is. Als Amenti combineert
Niels zijn band- en hiphopervaring en
rapt en zingt hij op jazzy, eclectische
hiphopbeats. “Ik heb de creatieve
leiding van Amenti+, waarbij ik optreed
met een live band. Dat geeft optre-

dens veel elan en is dynamisch om
naar te kijken. Ik kan als Amenti ook
met een dj optreden, maar dan ligt er
meer vast. Met de band kunnen we ter
plekke nog lekker spelen.” De student
van de Rockacademie in Tilburg nam

Vorig jaar werd de eerste editie
van het Herbstfest door De Lange Horst
georganiseerd. Het succes deed de
organisatie besluiten ook dit jaar een
Herbstfest te houden. Op vrijdag is
das Grosse Bierfest met de Anseltaler
Party Express. Op zaterdag staan Die
Powerhosen tijdens de Pullen Party op

Kusters

industriedeuren

het podium. Die Powerhosen wordt
aangevuld met de Duits-Oostenrijkse
Rudi Mathias. Huisdeejay Stijn maakt
het feest compleet op zaterdag. Op
zondag is in het café het Familien Fest.
Dj Hay Vissers haalt zijn vinylplaten
weer van stal en laat zien waarom hij
de ultieme feestdj is.

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

U koopt uw
cadeau toch ook in de

• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

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

30

cultuur

Agenda
Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Dorpsraadvergadering
wo 18 september 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
‘t Haeren

Horst

Cambrinus Lokaal:
She’s Got Legs

Rozenbotteldag

zo 15 september 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Orgelconcert Paul Rosoman

Breicafé

Feestelijke opening BMV

Neonparty

Dorpsraadvergadering

za 14 en zo 15 september
11.00-17.00 uur
Locatie: zichtstal Aan den
Herenboschweg

vr 13 t/m zo 15 september
Locatie: Brede Maatschappelijke
Voorziening

vr 13 september
19.00 – 22.00 uur
Organisatie: jongerendiscotheek
UsMa
Locatie: OJC Niks

do 19 september 20.00 uur
Locatie: De Riet

Optreden volksdansgroep

Optreden van Joep Hoebers

zo 15 september 11.00 uur
Locatie: kerk en De Smelentos

vr 13 september
19.00-22.00 uur
Organisatie: Disco ‘t Trefpunt
Locatie: The Shuffle

Griendtsveen
Dorpsraadvergadering

Herbstfest

wo 18 september 20.00 uur
Locatie: De Zaal

vr 13 t/m 15 september
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Informatiebijeenkomst
inrichtingsplan
Peelvenen-Mariapeel
do 19 september 19.30 uur
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst

Kronenberg

zo 15 september
11.00-17.00 uur
Organisatie: Volksdansgroep Horst
Locatie: Museum De Locht

zo 15 september 10.00-17.00 uur
Organisatie: Holland Dexter
Locatie: ’t Rouweelse Veld

Lisdonk penaltybokaal

Lottum

Dorpsraadvergadering

Back to School-party

Optreden en ﬁlmvertoning
Iain Matthews en
Egbert Derix
za 14 september 20.30 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Top-D toernooi

Lezing natuurfotograaf Ari
Martinali

za 14 en zo 15 september
Locatie: sportpark D’n Haspel

zo 15 september 14.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

TE KOOP GEVRAAGD

Perceel cultuurgrond van 6-8 ha
t.b.v. oprichting kwekerij met containervelden,
0.50 ha glas en bedrijfsloods
in de regio: Horst aan de Maas, Venray, Meerlo – Wanssum
en Well – Wellerlooi.

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

een sjaal
CADEAU

bij aankoop van een
winterjas of coat!

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

za 14 september 21.00 uur
Locatie: café Metieske

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
zo 15 september
10.00 – 12.00 uur
Organisatie: Mamaloe
Locatie: recreatiecentrum De
Schatberg

Dag van je Leven

ma 16 september 20.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

vr 13 september 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 15 september
Organisatie: Rode Kruis afdeling
Horst aan de Maas-Venray
Locatie: Toverland

Meterik

Reünie en presentatie
jubileumboek

Open dag Dexter minikoeien

za 14 september 15.00 -21.00 uur
Organisatie: Vrijwillig Natuur en
Landschapsbeheer
Locatie: Houthuizermolen

30-jarig jubileum en cdpresentatie

zo 15 september 10.00-17.00 uur
Organisatie: Holland Dexter
Locatie: Qre Veterinaire

Pompoenfeest

45-jarig jubileumfeest
Heidewietska

za 14 september 10.00-14.00 uur
Locatie:
zelfoogsttuin De Vrije Akker

zo 15 september 14.30 uur
Organisatie: AMC-zengers
Locatie: MFC De Meulewiek

zo 15 september 14.00 uur
Organisatie: Labberjoeks
Locatie: terras De Wingerd

Lezing Gehaaide rentmeester
di 17 september 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Zonne-energie loont!
Zonne-energie is niet alleen duurzaam, het levert u ook nog eens geld op! Wij zijn reeds vele
jaren actief in de PV en bieden complete systemen aan op maat. Deze PV systemen bestaan
uitsluitend uit producten van hoogwaardige kwaliteit van toonaangevende fabrikanten zoals
Yingli Solar, JA Solar, Delta Energy Systems, SMA Solar Technoly AG en Benz Alu Systeme GmbH.
Nu de nationale subsidiepot leeg is willen wij
u tegemoet komen. Wij geven u de helft van
de nationale subsidie waar u recht op had als
korting. Deze korting kan oplopen tot maar
liefst € 325!

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

kwaliteit bij team geert nottelman

za 14 september 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

zo 15 september 12.00 uur
Locatie: sportpark De Merel

Info en aanbiedingen:
Dhr. H. Hendrix tel. 06 53 23 64 41 of hhendrix@arvalis.nl

L

Kickoff Gaia-tour Amenti+

Beachclub Meteasers

Open dag Dexter minikoeien

Evertsoorddag

Sevenum

Weekend van het varken

vr 13 september 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Evertsoord

do 19 september 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Melderslo

zo 15 september 16.00-17.00 uur
Organisatie: Orgelcomité Venray
Locatie: St. Lambertuskerk

Broekhuizenvorst

Dorpsraadvergadering
met B&W

zo 15 september 11.00-18.00 uur
Locatie: De Maashof

Set met
12 panelen

Set met
16 panelen

Set met
20 panelen

van € 3.995

van € 5.250

van € 6.450

nu
voor

€ 3.695

nu
voor

€ 4.925

nu
voor

€ 6.125

De hierboven genoemde prijzen zijn inclusief btw en af magazijn.

Een set bestaat uit de volgende onderdelen: zonnepanelen van Yingli Solar (YL250-29b),
omvormer van Delta Energy Systems (Delta Solivia), onderbouw van Benz
Alu Systeme GmbH (schuindakconstructie) en een DC kabel.
Uiteraard zijn er ook andere samenstellingen mogelijk!
Kom ook
Wij komen graag vrijblijvend langs voor een advies op maat.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via
venlo@schulz.st of bel 077 374 43 96.

naar de

leil
TouinrformdautieveSmoiddag of

een
ie.
zonne-energ a
avond over
aan vi
Meld u dan
Interesse?
tele2.nl
solar2010@

We Build Solutions.
SCHULZ Systemtechnik BV • De Gruisdonk 41 • 5928 RT Venlo • industrie zone 6254
Tel.: 077 374 43 96 • Fax: 077 374 43 97 • E-mail: venlo@schulz.st • Website: http://nl.schulz.st
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Medische zorg

Religie

America

zondag

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

Broekhuizen

Sevenum

zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

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

Kronenberg

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

zondag
donderdag

(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

Venray
(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

Tandarts

09.45

Grubbenvorst

Horst (Lambertus)

Venlo

19.15

Griendtsveen

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

Huisartsenpost

09.45

Broekhuizenvorst

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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo

Melderslo
woensdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

dinsdag
donderdag
vrijdag

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

zondag

kerkdienst
kerkdienst

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Belangrijk is dat je enig technisch inzicht hebt en geen 8 tot 5
mentaliteit. Heb je interesse stuur dan je sollicitatie naar:

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

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

broodje van de week

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

T

allround medewerker m/v

10.00
14.30

Verloskundige zorg

112

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

De Schuilplaats

Spoedgevallendienst
13 t/m 19 september 2013
TipTopTand Tandartspraktijk
Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Brand, ongeval of misdrijf

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf € 150,-

18.00
19.00

Pistolet
met komkommersalade en kipfilet

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

€295,-

Molenveldweg 5, 5961 NZ Horst

Tienray
zaterdag
woensdag

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

Wij zijn op zoek naar een collega, een

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Uw adres voor de totale woninginrichting!

incl. leggen en tapijt!

Swolgen
zondag
dinsdag

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL

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

1.95

geldig vanaf 12 t/m 18 september

Huisarts en apotheek

service 31

www.plushorst.nl

Nieuws

32

nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

OOK IN 2013 STEUN
VOOR GOEDE INITIATIEVEN

A

ls maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het verwezenlijken van ambities en dromen.
Waar een beursgenoteerde bank haar winst of dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, keren wij ons dividend uit aan de gemeenschap. De voormalige Rabobanken Maashorst en Venray deden dit al via een coöperatiefonds. Door de fusie ontstaat in 2013
een nieuw coöperatiefonds: Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray!

Ook in 2013 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi
bruisen van de initiatieven om het maatschappelijke, sociale en culturele
leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een flink prijskaartje.
In zulke gevallen kan het coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray
uitkomst bieden. Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in
deze regio wonen, werken en leven.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds?
Tot en met 27 september worden verenigingen en stichtingen

Uw gegevens
wijzigen?

Kom je
spaarpot
legen

uitgenodigd een projectaanvraag voor het coöperatiefonds in te
dienen. De beoordeling vindt plaats in de maand november.
In december wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd
zijn met een bijdrage.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van
Rabobank Horst Venray via 077 389 84 25 of kijk voor meer informatie
op www.rabobank.nl/horstvenray

en zoek een
leuk cadeau
uit!

Jonge
spaarders (0-12 jaar) met een Rabo-spaarrekening
Kom naar het spaarfeest in de herfstvakantie (14-18 oktober)!
zijn
harte
welkom
in onze zijn
kantoren
in Venray
Jongevan
spaarders
(0-12 jaar)
met een Rabo-spaarrekening
van harte welkom
in onze kantoren in Venray (Schouwburgplein) en Horst-Centrum (Kerkeveld).
(Schouwburgplein)
en
Horst-Centrum
(Kerkeveld).
Tot ziens bij het spaarfeest!
www.rabobank.nl/horstvenray
Tot
ziens bij het spaarfeest!
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

KORT NIEUWS
Om jongeren bij
te brengen hoe ze
met geld moeten
omgaan, zoeken de
jongerenadviseurs
van de Rabobank
aansluiting bij
lesprogramma’s en
thema’s die op
basisscholen
behandeld worden.
Ook dit schooljaar
wil de Rabobank
aansluiting zoeken
bij basisscholen.
Daarom benaderen
de jongerenadviseurs op korte
termijn basisscholen
in de regio’s Venray
en Horst aan de
Maas, om samen te
kijken waar samenwerking mogelijk is.

KORT NIEUWS
Op 16 mei was
het 25 jaar geleden
dat Ton De Juncker
in dienst trad bij de
Rabobank Group.
Ton is werkzaam als
Manager Food &
Agri. Rabobank Horst
Venray feliciteert
Ton van harte met
zijn 25-jarig
jubileum!

Regel het
via Internetbankieren

Kom je
spaarpot
en zoek een
leuk cadeau
Kom naar hetlegen
spaarfeest
uit!
in de herfstvakantie (14-18
oktober)!

KORT NIEUWS
Heeft u een veelbelovend familiebedrijf?
En wilt u kans maken
op een award? Meld
u dan aan voor de
Familie Fundament
Award. Een prijs die
wordt uitgereikt aan
drie veelbelovende
familiebedrijven in
Nederland.
Aanmelden kan
tot en met vrijdag
18 oktober 2013.
Kijk voor meer
informatie op
www.ncfb.nl

Uw gegevens
wijzigen?

Regel het
via Internetbankieren

Uw gegevens Regel het
Zelf onlinevia
regelen
internetwijzigen?
www.rabobank.nl/klantenservice
bankieren

Kom je
spaarpot
legen

Zelf online regelen
www.rabobank.nl/klantenservice

en zoek een
leuk cadeau

