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Lisa Mertens (21) uit Sevenum werd op donderdag 10 oktober in Nijkerk uitgeroepen tot
mbo-uitblinker van 2013. Zij wist de competitie te verslaan met haar verslag over haar stage in
het Afrikaanse Gambia, waar ze gewerkt heeft met kinderen met een verstandelijke beperking.
“Ik heb veel steun gehad.”

Toen Lisa Mertens de beste
bleek te zijn, geloofde ze het eerst
niet. “Ik zat bij de top drie en dat
geloofde ik al niet. Toen ik won, was

het helemaal onbeschrijfelijk. Maar
doordat je het niet verwacht, is het
alleen maar leuker.”
Lees verder op pagina 05

Werkplekken geen taak gemeente

Geen extra ﬂexplekken
De gemeenteraad verzocht het College van B&W van Horst aan de Maas eerder dit jaar mogelijkheden tot
flexplekken te onderzoeken en een pilot op te starten. Het college besloot echter anders.

www.ahhorst.nl
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Het College van B&W geeft
aan het voorzien in werkplekken
niet als een taak van de gemeente
te beschouwen. Zij geeft aan dat
een aantal horecagelegenheden,
PTC+ en de bibliotheek al flexibele
werkplekken aanbieden. “Omdat de
bibliotheek al flexibele en openbare
werkplekken heeft en runt, zou
het onlogisch zijn om hiernaast
nog een pilotlocatie te starten”,
aldus het college. Zij zegt dergelijke
initiatieven wel te willen faciliteren,
maar niet de verantwoordelijkheid
voor de realisatie of bekostiging van

deze plekken op zich te willen nemen.
Initiatiefnemer en Pvda-PKraadslid Roy Bouten is het niet eens
met deze stellingname van het
college. “De gemeente heeft wel
degelijk een verantwoordelijkheid.
Misschien niet puur bezien vanuit
openbare werkplekken, maar wel
vanuit het ondernemersklimaat
waarbij dit een mooi initiatief kan
zijn. We hebben een aantal jonge
ondernemers uitgenodigd hierover
met de wethouder te praten tijdens
een lunchbijeenkomst op 6 november.
Daarna zal ik in de raadsvergadering

van november verder met hem
in gesprek gaan over zijn aanpak,
want dan staat het onderwerp
geagendeerd.”

Haalbaarheidsonderzoek ’t Gasthoês
Burgemeester en wethouders
geven wel aan in het
haalbaarheidsonderzoek voor
cultureel centrum ’t Gasthoês te
bekijken of flexplekken hier kunnen
bijdragen aan de toekomstige
functie van het gebouw.

02

nieuws

17
10

Officiële opening nieuwe baan

Onderwaterjeu de boules in Kronenberg
Met paraplu’s en koffiekopjes in de hand staan de mensen te wachten
op het grote moment. Terwijl de een zijn jeu de boulesballen nog een keer
opgepoetst, maakt de ander zich klaar voor de eerste worp. Op zondag
13 oktober is de jeu de boulesbaan in Kronenberg officieel geopend.
De jeu de boulesbaan, die deel uit
maakt van het Dorpsontwikkelingsplan
(DOP) in Kronenberg, ligt er deze dag
nat bij. Terwijl de echte diehards nog
buiten staan om een potje jeu de
boules te spelen, heeft het merendeel
zich al naar gemeenschapshuis De
Torrekoel verplaatst. “Lekker droog en
warm”, grapt een man met een boeren-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
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muts op. “Jammer, de baan is letterlijk
in het water gevallen”, lacht pastoor
Lauvenberg, die zich met een kopje koffie bij een groep kletsende mannen en
vrouwen heeft aangesloten.

Uitleenpunten
Buiten voor de deur staat het draaiorgel nog steeds dezelfde muziek te
spelen. Op de jeu de boulesbaan kijken
de deelnemers wie zijn of haar bal
het dichtst bij het kleine balletje heeft
gegooid. “We hebben vanmorgen verschillende sets met jeu de boulesballen
uitgedeeld”, vertelt voorzitter Piet
Kurvers van de Kronenbergse dorpsraad. Het is de bedoeling dat iedereen
die wil straks een set met ballen kan
lenen. “We hebben een paar uitleenpunten: café Ummenthun, de kapper en
De Torrekoel”, somt hij op. “Ik geloof
dat er in totaal vijf uitleenpunten zijn.”

Toekomst
Piet Kurvers is ondanks de regen
blij dat het allemaal gerealiseerd is. Hij
zegt dat een handjevol vrijwilligers uit
Kronenberg heeft meegeholpen om

de baan te bouwen. Terwijl hij naar
het scorebord kijkt en wijst, zegt hij:
“Straks komt daar nog een QR-code
op en kunnen mensen de spelregels

op hun mobiele telefoon ontvangen.”
Om één ding hoeven we ons geen
zorgen te maken: de senioren in
Kronenberg blijven wel actief en bij

de tijd. “Als we het groen hier rondom
de kerk ook hebben aangepakt, bruist
Kronenberg”, vindt Kurvers. En trots is
hij. “Het dorp leeft.”

Alle collectes in één week

Gezamenlijk collecteren door heel
Horst aan de Maas
Alle dorpen in gemeente Horst aan de Maas hebben ingestemd met een
gezamenlijke collecte week vanaf 2014. Dit betekent dat de collectanten in
alle dorpen in week 15 langs de deuren gaan om de enveloppen op te
halen. Uitzondering is Swolgen, dat vasthoudt aan haar eigen data.
Jaarlijks komen tientallen goede
doelen aan de deur om een kleine
donatie op te halen. Tal van vrijwilligers
binnen onze gemeenschap zetten zich
daarvoor in. In 2007 ging het roer
in Melderslo om, waarna de andere
dorpen in de gemeente al snel volgden.
In 2011 bundelen diverse goede
doelen hun krachten en organiseerden
per dorp een gezamenlijke collecte.
Deze vonden toen nog in verschillende
weken plaats.
Om deze ontwikkeling door te
zetten hebben de werkgroepen
gezamenlijke collectes binnen
gemeente Horst aan de Maas besloten

vanaf 2014 samen te collecteren
in dezelfde week. Voorheen
hielden alle dorpen in hun eigen
week een gezamenlijke collecte.
Volgens Jolanda Spreeuwenberg van
Werkgroep gezamenlijke collectes
Melderslo ontstaat er met de nieuwe
gezamenlijke collecte week een
veelzeggende samenwerking tussen
de dorpsraden in Horst aan de Maas.
“We besluiten voortaan alles samen.”
Dat alle dorpen nu gezamenlijk
gaan collecteren, heeft volgens
Spreeuwenberg verschillende
voordelen. “Naast het besparen van
alle rompslomp in de media, creëren

we hiermee ook duidelijkheid voor
iedereen.” Als voorbeeld noemt ze
de buitengebieden. “Voor sommige
mensen is het niet duidelijk vanuit welk
dorp de enveloppen worden opgehaald.
Sommigen horen officieel bij het ene
dorp maar hebben hun sociale leven
in het andere dorp. Ik noem maar
een voorbeeld: het buitengebied van
Lottum, Grubbenvorst en Melderslo”,
vertelt Spreeuwenberg. “Nu alle dorpen
in één week collecteren is het voor
deze groep mensen ook duidelijker.
Ze leveren gewoon één envelop in en
zijn klaar”, aldus Spreeuwenberg.
“Mensen die in Melderslo niet
thuis zijn als de enveloppen worden
opgehaald, kunnen deze ook later
inleveren bij de werkgroep. Dan
worden die enveloppen gewoon
meegeteld in de opbrengst het jaar

daarop”, legt ze uit. Hoe dat in andere
dorpen is geregeld, weet ze niet. “We
doen het wel in dezelfde week maar
alle dorpen blijven wel hun eigen
regels houden.”

Behouden vrijwilligers
Zo ook Swolgen, het enige dorp in
Horst aan de Maas dat niet mee doet
met de gezamenlijke collecte in week
15. Reden daarvoor is volgens Eduard
Maas, vice-voorzitter van de dorpsraad
in Swolgen, het behouden van trouwe
vrijwilligers die ieder jaar langs de
deuren gaan. “We hebben met onze
vrijwilligers gesproken over een gezamenlijk tijdstip, maar zij vonden het fijn
om vast te houden aan dezelfde data
en tijden als voorheen. Dat is voor ons
reden genoeg om niet mee te gaan in
deze verandering.”

Fietsendiefstal
op station
Politie Horst heeft op dinsdag 15 oktober rond 16.15 uur een
15-jarige jongen uit Horst en een 16-jarige jongen uit Sevenum
aangehouden op station Horst-Sevenum vanwege fietsendiefstal.
De jongeren werden op het station aangehouden na een tip van een
reiziger.
Een reiziger die op het perron
stond, zag dat de jongens verdacht
bezig waren met een aantal fietsen.
De reiziger tipte hierop Politie Horst
die de jongens ter plaatse aantrof

toen ze aan het rommelen waren
met fietsen. De jongens zijn hierop
aangehouden.
Justitie bepaalt de verdere
gevolgen voor de jongeren.

3-gangen herfstdiner

€33,00

€16,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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‘Poolse arbeidsmigranten
zijn onze gasten’
Het Ierse champignonbedrijf Monaghan Mushrooms organiseerde op donderdag 10 oktober een rondleiding
bij drie locaties waar hun Poolse arbeidsmigranten wonen. Achttien raads- en commissieleden van gemeente
Horst aan de Maas gingen langs bij de locaties in Meterik, Melderslo en Broekhuizenvorst.
Het bedrijf Monaghan Mushrooms
heeft op 17 april Prime Champ overgenomen. In de media verscheen al
langere tijd negatieve berichtgeving
over hoe de Poolse arbeidsmigranten
zouden wonen en leven bij het bedrijf.
Daarom organiseerde Monaghan deze
rondleiding: zodat de raads- en commissieleden met eigen ogen konden
zien hoe de werknemers wonen.
De toer begon aan de Donkstraat in
Meterik. Sitemanager Rob van Dieten
en organisatoren Magda en Maria
ontvingen het gezelschap. Er werd een
Engelstalige presentatie gegeven over
het bedrijf, de ontwikkelingen en de
arbeidsmigranten.
“Het bedrijf heeft nu 115 pluksters
in dienst. Verder heeft Monaghan één
eigen woning in haar bezit. De rest
huren we”, vertelde Van Dieten. Na
de introductie konden de raads- en
commissieleden rondlopen in het huis
van de arbeidsmigranten. De Poolse
arbeiders in Meterik slapen in aparte
kamers in de kas. De gedeelde slaapkamers zijn klein en zijn sober ingericht.
“De werknemers kunnen zelf koken
en mogen beslissen of ze dat alleen
doen of samen. Ook poetsen ze zelf de
huizen”, aldus Van Dieten. In de huizen

zijn de nodige dingen, zoals een tv,
kast en banken, aanwezig. Persoonlijke
noten ontbreken echter en dat maakt
het geheel wat kaal. De sitemanager
gaf aan dat er op de locatie in Meterik
32 migranten wonen. “De Polen
betalen 8,30 euro per persoon per
nacht.” Na het bezoek aan Meterik
bezochten de leden het adres aan de
Broekhuizerdijk in Melderslo. Deze locatie is groter dan die in Meterik.

Toegang tot goede
medische zorg
Truus Knoops van commissie
samenleving: “Tot nu toe vind ik het
netjes en goed verzorgd. Ik vind het
ook belangrijk dat de mensen zelf eten
klaar kunnen maken en dat ze toegang
hebben tot goede medische zorg. En
dat is hier het geval.”
“In het huis in Melderslo leven op
het moment zestien arbeidsmigranten. Maar er is plaats voor achttien
personen”, zei Maria. In het huis
hangen er overal nooduitgangbordjes
en brandblussers. Een paar Poolse
vrouwen zaten tv te kijken in de woonkamer. De migranten die in deze huizen
zitten, zijn allemaal vrouwen, omdat

zij het plukwerk doen bij het champignonbedrijf. Na Melderslo gingen de
raads- en commissieleden naar Kasteel
Ooijen aan de Blitterswijckseweg in
Broekhuizenvorst. Pieter van Logten,
directeur van het kasteel, ontving het
gezelschap: “In het gebouw zijn tien
appartementen voor Poolse arbeidsmigranten. Verder is er een wasserette en een supermarkt aanwezig
waar de mensen gebruik van kunnen
maken.” Magda: “Op deze locatie zitten
55 werknemers.”
“De ruimtes waar de Polen in
leven, komen klein op mij over. Maar
dat ligt er denk ik aan dat ik claustrofobisch ben. Voor de rest moet ik zeggen
dat het me niet tegenvalt. Ik vind het
fijn dat er aandacht besteed wordt aan
het geheel”, zei Andries Brantsma van
commissie samenleving. Na de kamers
bezichtigd te hebben, vertrokken de
leden naar het restaurant op het terrein
van Kasteel Oijen. Burgemeester Kees
van Rooij sprak nog een slotwoord uit:
“Het is fijn dat we mochten komen
en we het nou zelf gezien hebben.
De Poolse arbeidsmigranten zijn onze
gasten en ze helpen onze economie.
Daarom zegt Horst aan de Maas welkom tegen deze mensen.”

Heerlijke
Taai-Taai
HORST • GRUBBENVORST

Hennep in tuin Meerlo
Politie Horst heeft op dinsdag 15 oktober rond de middag twee kilo henneptoppen aangetroffen in de tuin van
een woning aan de Monseigneur Jenneskensstraat in Meerlo. De hennep lag te drogen onder een zeil.
Politie Horst kwam de hennep op
het spoor na anonieme tips. De bewoners van de woning, een 51-jarige
man en een 44-jarige vrouw, werden
aangehouden. Zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Op dezelfde locatie werd in februari
2004 en in november 2012 ook al hennep aangetroffen. In de woning aan de
Monseigneur Jenneskensstraat werd in
2004 een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen in een zelfgegraven

kelder. Ook werd er een verstopt
bedrag van 100.000 euro gevonden in
de tuin. In 2012 vond de politie weer
hennep op de locatie. Justitie bepaalt
of dit verdere gevolgen heeft voor de
strafvervolging van de bewoners.

20% openingskorting op planten of
bloemen tegen inlevering van deze bon.
Raadhuisstraat 8 5975 BJ Sevenum

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

DOBBELEN
VOOR
KORTING

GOOI HOGE
OGEN TIJDENS
ONZE OOGZORG
ADVIES WEKEN
Tijdens onze jaarlijkse Oogzorg Advies Weken kunt u bij ons ‘hoge ogen’ gooien
voor aantrekkelijke kortingen. Kom naar één van onze winkels en gooi met de
Camps-dobbelsteen uw eigen korting. U kunt maar liefst tot 20% korting
ontvangen op een complete bril*. U komt toch ook een gokje wagen!
*Actie geldig de gehele maand oktober 2013, niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Bommetjeskampioenen
In zwembad De Berkel vond maandag 14 oktober de tweede editie van het kampioenschap
bommetje maken plaats. Dit werd georganiseerd door het zwembad en Sport aan de Maas. Kinderen in
twee leeftijdscategorieën namen deel aan de wedstrijd: tot en met 10 jaar en van 11 jaar en ouder.
Elke deelnemer kreeg drie pogingen om van de springplank af te springen en zo hoog mogelijke
spetters te maken. De wedstrijd startte om 14.30 uur, maar al vanaf 13.30 uur waren de deelnemers
zich al aan het ‘inspringen’ .

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
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Auto belandt
in sloot
Langs de A73, ter hoogte van de
Witveldweg in Grubbenvorst, is
vrijdagmorgen 11 oktober tegen
12.00 uur een auto in de sloot
beland.
De bestuurder van de Suzuki Alto
raakte door onbekende oorzaak van de
weg, laat een woordvoerder van politie
Limburg Noord weten. “Er zaten twee
personen in de auto, die wisten zelf uit
de auto te komen”, aldus de woordvoerder.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
13/16

St. Goarkapel Meerlo

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: de St. Goarkapel
in Meerlo.
Een beetje heilige verricht
heel wat wonderen in zijn tijd.
Zo ook St. Goar. Deze kluizenaar

leefde in de zesde eeuw. Van hem
wordt beweerd dat hij stroomopwaarts
kon varen zonder te roeien. Ook zou

Fietsendieven aangehouden
Politie Horst heeft op zondag
13 oktober rond 16.00 uur twee
jongens van 14 en 16 jaar
aangehouden op de Irenestraat in
Grubbenvorst. De jongens zijn
aangehouden in verband met een
fietsendiefstal.
De jongens, allebei afkomstig
uit Grubbenvorst, hebben zaterdagavond 12 oktober een fiets gestolen in
hun woonplaats. Na een tip van een
inwoner heeft politie Horst speurwerk
verricht en kwam bij de jongens uit.
Justitie gaat de gevolgen van deze
diefstal voor de jongens bepalen.

Enige plek waar
St. Goar wordt vereerd
Meerlo kent sinds 1662 een
St. Goarkapel. De verering voor deze
heilige ontstond waarschijnlijk al enkele
eeuwen eerder. De parochiekerk van
Meerlo zou in 1400 namelijk beschikken over een ‘altare Ghewer’. Het dorp
is heden ten dage de enige plek in

Vier koeien
vermist
America
Een boer in America mist nog
steeds vier koeien. Politie Horst
vermoedt dat de koeien zijn
uitgebroken uit de wei in de
omgeving van de Middenpeelweg.
Politie Horst is geen actieve zoekactie naar de vier vermiste boerderijdieren gestart. Wie iets gezien heeft,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie op 0900 88 44.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Autobedrijf

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

hij de derde echtgenote van Karel de
Grote verlost hebben van een enorme
kiespijn. Wie St. Goar precies was, is
niet met duidelijkheid te zeggen. Op
de website van het Meertens Instituut
staat de volgende legende beschreven:
hij zou zijn geboren als zoon van niet
onbemiddelde ouders uit Aquitanië.
Hij was deugdzaam en leidde een
vroom leven aan de oevers van de Rijn,
nabij de huidige stad Sankt-Goar. Niet
iedereen was ervan overtuigd dat St.
Goar zo’n kuis leven leidde. Hij werd
ervan beschuldigd een onecht kind te
hebben. Deze beschuldigingen wist
hij echter te weerleggen. Vervolgens
leed hij zeven jaar aan de zogenoemde
bibberkoorts. Hij wordt dan ook vereerd
als patroon tegen koortsen. Daarnaast
roepen ook wijngaardeniers en herbergiers zijn steun aan.

LAAT JE
ZIEN
w w w.k r uyt zer op t iek .nl

Kerkstraat 1 Hor st 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl

Nederland waar de Heilige Goar
nog wordt vereerd. De jaarlijkse
St. Goarviering wordt op 6 juli, of
de eerste zondag daarna, gehouden
in het kapelletje in de bossen. De
kapel behoorde tot begin twintigste
eeuw bij boerderij De Beijenbrugge,
daarna werd de parochie Meerlo
eigenaar. De parochie beschikt over
twee houten beelden van St. Goar,
een uit de zestiende en een uit
de zeventiende eeuw. Daarnaast
bevindt zich in de kerk een relikwie
van deze heilige, namelijk een botsplinter, die wordt getoond in een
neogotische verzilverde koperen
reliekhouder. De kapel is in de loop
der eeuwen diverse keren gerestaureerd. Daarbij zijn onder meer
de kleine ronde ramen vervangen
door grotere gebrandschilderde
rondboogramen en de dakpannen
zijn vervangen door een leien dak.
Tot waarschijnlijk de jaren 70 van
de vorige eeuw lag er tevens een
put naast de kapel. Uit deze put
kon ‘geneeskrachtig’ water worden
geschept. In de tweede helft van
de negentiende eeuw werd de put
door schoolkinderen vernield. De
put werd hersteld maar later alsnog
verwijderd. Bron: o.a. Meertens Instituut
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O.V. Concordia ’62 helpt

Klusclub Berkele Heem zorgt voor reuring
Een schilderij ophangen, de tv instellen of verlichting in de kledingkast maken: de klusclub van Verzorgingshuis
Berkele Heem in Horst draait er de hand niet voor om. Zelfs voor het wassen van de gordijnen mag men bij de
vijf heren aankloppen. ’Kleine klus, vraag ’t gerus’, is niet voor niets hun motto.

leden aankloppen. “Een klok die niet
meer loopt, internet dat aangesloten
moet worden”, somt Huub op. “Er is
ons ook een keer gevraagd een jas
korter te maken. Maar dat kunnen we
helaas niet”, lacht hij.

Zo komen verhalen
naar boven
De klusclub brengt daarnaast
ook elk jaar het verzorgingshuis in
kerstsfeer. Ger: “Maar niet eerder dan
na Sinterklaas. En we ruimen alles pas
weer na Driekoningen op.”

Het klusteam is er niet alleen voor
om klusjes op te knappen. Door hun
aanwezigheid zorgen ze ook voor een
beetje reuring in het gebouw. “Mensen
vinden het leuk als ze ons bezig zien en
vragen dan waar we mee bezig zijn”,
zegt Ger. “Zo komen verhalen naar
boven.”
De mannen geven aan dat ze er
vooral veel plezier in hebben. “Kijk,
we zijn natuurlijk niet uniek, er zijn
meer klusteams actief. En sowieso kent
Berkele Heem veel meer vrijwilligers.
Het is gewoon fijn om mensen te
kunnen helpen.”

24
Te koop Pastoor Debijestraat
Hegelsom
landhuis
✓

voor als u weet te waarderen:
helft van woonboerderij
✓ niet bang van enig werk
✓ pand met geschiedenis
✓ zee van ruimte
✓ TUIN OP ZUID
✓ werken vanuit huis
✓ B&B, studio, praktijk, enz
✓ laat je inspireren…
✓ gewoon WAAUW!

Op de toonbank bij de receptie
van Berkele Heem staat een grote,
metalen bol. Wie een klusje heeft voor
het klusteam kan op een formulier zijn
wens invullen en in de bol deponeren.
“Elke eerste woensdag van de maand
komen we bij elkaar en dan bekijken
we welke klussen er allemaal zijn
aangedragen”, vertelt Huub Raassens.

Hij is één van de vijf mannen van het
klusteam, dat verder bestaat uit Ger
Obers, Mart Geurtjens, Wiel Manders en
Albert Koopmans.
Het klusteam knapt klusjes op
voor bewoners van Berkele Heem,
Kuiperplein en het Antoniuspark.
Het team is een onderdeel van O.V.
Concordia ’62 uit Horst, dat al vele jaren

aan het verzorgingshuis verbonden
is. “In het verleden hebben we onder
meer uitstapjes voor de bewoners
georganiseerd”, zegt Ger Obers. “Daar
zijn we op een gegeven moment mee
gestopt. We wilden echter nog wel
graag wat blijven doen voor de bewoners. En zo is de klusclub ontstaan.”
Mensen kunnen voor van alles bij de

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

Broekenweek
t/m zaterdag
19 oktober
2e broek halve prijs

Vervolg voorpagina

‘Blijkbaar viel de hele
zaal stil’
Lisa heeft pedagogisch werker
kinderopvang gestudeerd op Gilde
Opleidingen in Venray. “Elke mboschool kiest intern haar eigen
uitblinker. Toen ik terugkwam uit
Gambia, vroegen twee leraren die
het project mee hebben opgezet of
ik mee wilde doen. Ik heb toen ja
gezegd, omdat ik wilde leren om voor
een grote groep te spreken. Dat vond
ik namelijk eerst nog moeilijk.”

helemaal niet mee bezig.” Tijdens haar
verhaal vertelde de uitblinker ook over
de overstap van vmbo naar mbo. Die
is volgens haar veel te ingewikkeld.
“Dat heeft denk ik mede de doorslag
gegeven voor mijn winst. Ik ga nu
samen met de mbo-raad, die ook de
verkiezing organiseert, kijken naar
oplossingen om deze stap makkelijker
te maken.”

Toen zij de interne verkiezing op
het Gilde won, kwam Lisa’s naam op
een lijst van 46 leerlingen en konden
mensen stemmen. Later bleek zij ook
bij de top 10 te horen. “Dit jaar was het
een top 11, omdat de nummers tien
en elf evenveel stemmen hadden.”
Op donderdagavond maakte Lisa deel
uit van de door de jury uitgekozen top
4, waardoor ze zichzelf in een minuut
mocht presenteren. “Dit deden we
aan de hand van een voorwerp. Ik had
een kettinkje meegenomen dat ik van
een oma van een van de kindjes in
Gambia heb gekregen. Toen ik aan het
vertellen was, viel blijkbaar de hele
zaal stil. Ik was daar op dat moment

en haar vader per auto naar Gambia
afgereisd, waar ze in verband met haar
stage negen kinderen met een verstandelijke beperking heeft geholpen. “Mijn
mentor kwam op het idee. Ze wist dat
ik een stage wilde volgen in het buitenland. De school kwam in aanraking
met Stichting Go for Africa. Toen zij
dat hoorde, moest ze meteen aan mij
denken. Ik was enthousiast en zo is het
eigenlijk allemaal begonnen.”
Tegenwoordig heeft ze nog
contacten met twee leraren in Gambia
die de studenten hebben geholpen
tijdens het project. “Ook heb ik nog
contact met mijn logeeradres en
met de oprichter van Go for Africa. Ik

Iedereen kan een
Overstap naar mbo te
uitblinker zijn
ingewikkeld
Lisa is samen met medestudenten

ben van plan om met het gewonnen
prijzengeld van 2.500 euro in de
kerstvakantie nog een keer terug te
gaan.”
Voor de rest wil Lisa het geld vooral
gebruiken voor haar nieuwe studie.
“Ik studeer momenteel voor leraar
Nederlandse gebarentaal in Utrecht.
Dit is een hbo-opleiding en ook meteen
een stuk moeilijker.” Ze kwam tijdens
een stage bij een kinderdagverblijf in
Sevenum een kind tegen dat neurologisch doof was. “Daardoor ben ik de
gebaren gaan leren en ben daarmee
doorgegaan.” Voor Lisa zou haar
perfecte toekomstbeeld een combinatie zijn tussen parttime-leraarschap
Nederlands gebarentaal en parttime
een baan bij een medisch kinderdagverblijf.
Tijdens haar race voor beste uitblinker heeft Lisa veel steun gehad van
haar omgeving. “Ik heb veel te danken
aan mijn familie, vrienden, het Gilde en
andere betrokkenen. Zij hebben onder
andere flyers uitgedeeld met mijn foto
erop. Verschrikkelijk vond ik dat”, lacht
Lisa. Volgens haar wordt je een echte
uitblinker als je ergens voor de volle
100 procent voorgaat. “Je moet passie
voor je beroep hebben. Volgens mij kan
iedereen dan een uitblinker zijn.”

(tenzij anders aangegeven)

Alle dames- en
herenbroeken kunnen
gecombineerd worden
Bij aankoop van 1 broek
15% kassakorting

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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We zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden
van onze vrijwilliger

Hay van den Elsen

CNC Grondstoffen huldigt haar jubilarissen

Hay was zeer begaan met mensen met een beperking.
Hij was als huisfotograaf mede het boegbeeld van disco ’t Trefpunt,
en zijn hem veel dank verschuldigd.

(v.l.n.r.)
Jubilarissen
Jan Jansen,
Jacco Schonhoven,
Herman Sas,
Gerrie Urselmann
en Thei Minten.

Wij wensen Sanne, Wout, Benny en kleinzoon Brett
veel sterkte om de leegte die ontstaat een plek te geven.
Vrijwilligers, bezoekers en bestuur van Disco ’t Trefpunt, Horst
Dankbetuiging

Foto: Mart Smedts

Eén enkel mens ontbreekt, maar heel de wereld lijkt leeg
Het is heel fijn om te ervaren dat zoveel mensen ons
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Yolanda van Dooren
gesteund hebben en nog elke dag voor ons klaar staan.
Dit waarderen we heel erg. Samen met jullie hebben we
Yolanda een mooi afscheid gegeven. Het gemis doet pijn
maar jullie steun zullen we nooit vergeten.
John van Helden
Toos en Henk van Dooren
Belinda en Alex de Swart
Familie Van Helden

Kijk voor meer informatie over CNC Grondstoffen op www.cncgrondstoffen.nl

Dankbetuiging

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons
heeft betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Ger van Helden
hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft gegeven.
Truus, kinderen en kleinkinderen
Lottum, oktober 2013
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 27 oktober
om 09.30 uur in de parochiekerk van Lottum.
Dankbetuiging

Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na
het overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Sjaak Gooren
Hartelijk dank hiervoor. Het geeft ons de kracht om
verder te gaan met ons leven.
Rikie, kinderen en kleinkinderen
Broekhuizen, oktober 2013
Bloemenkwekerij

Reintjes
Grafmonumenten
en restauratie

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

Dagelijks
verse
rozen!

Op zaterdag 19 oktober 2013 worden vijf
jubilarissen van CNC Grondstoffen in het zonnetje gezet tijdens een speciale jubilarissendag. Op deze dag is er van 16.00 tot 18.30 uur een receptie in Boerderij ‘De Drie Kronen’,
op het terrein van CNC Grondstoffen in Milsbeek. Alle jubilarissen zijn 25 jaar in dienst.

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
CND Shellac voor slechts 15,-!
Shellac behandeling incl. vijlen/
verzorgen. Biedt je nagels sterke,
natuurlijke bescherming. Voor meer
informatie tel. 06 11 72 58 12
E-mail: lenssenjoelle@outlook.com
Facebook: perfectnailsbyjo Meerlo.
Te koop kluitmachine, met twee korven, 25 en 30 cm. Tel. 06 53 37 15 80.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Rits stuk? vanderwijstkleinvaknl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Appels zelf plukken € 0,50 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32
Aanbieding Givi Systeemhelmen.
Party luxe Givi systeemhelmen met
zonnevisier van € 249.95 voor 149.95.
Opruiming LS2 helmen nu met 30%
korting www.roefsmotortrading.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gratis winterstalling motoren dit in
combinatie met een kleine of grote
beurt aan uw motorfiets. Voor meer
info www.roefsmotortrading.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Boomkwekerij Hendrix. Het adres voor
al uw tuinplanten. Herfstaanbieding
haagconiferen van 1 tot 2,5 meter
hoog, 8 soorten. Maashofweg 154
Boekend, tel. 077 382 33 97.
Rolsteiger nodig? Verkoop en verhuur
van rolsteigers! Tevens verkoop van
prof. ladders en trappen.
Scherpe prijzen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Bolchrysanten super kwaliteit, mooie
dikke volle planten. Dagelijks van
9.00-18.00 uur. Veenweg 5 A, America.
Tevens hier potrozen tk, nu planttijd.
In Lottum bolchrysanten uitsluitend
zaterdags van 9.00 tot 18.00 uur
Zandterweg 9 A Lottum.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

www.theoarts.com

Hortensia’s 3 voor € 10,00 of
10 voor € 27,50. Grote heesters met
kluit: Deutzia en Neillia (ong. 1,5 mtr.)
€ 9,95 per stuk, 3 voor € 25,00. Buxus
v.a. € 0,60. Taxus v.a. € 1,60. Coniferen,
laurier, bomen, zuilen e.d.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Atelier “Hartkracht”, tekenen en
schilderen, laat het hart stromen!
22 en 27 oktober, 20.00 uur.
Info en opgeven bij Maryse Rijnbende
Xtra4people, 06 51 78 70 32.
Te koop haagstruiken,
laurier 1-2,2 meter en
ligustrumstruiken 1-1,3 meter.
Tel. 06 81 55 39 56.
Bent u op zoek naar een woonruimte
en heeft u niet de behoefte aan een
volledige woning? Belt u dan naar:
06 53 69 78 23 voor de huur van een
woonruimte/etage-woning in HorstHegelsom.
Puur Yoga, Power Yoga, Yoga door
(man)nen voor Mannen en natuurlijk
Vrouwen. Mensen die niet willen
zweven, maar zweten. Voor info:
Dave Peeters
puur.power.ashtanga.yoga@gmail.com

Training Zelfmeesterschap, snel in
balans fysiek, mentaal, emotioneel
en spiritueel. 10 en 24 november.
Info en opgeven: Maryse Rijnbende
Xtra4people, 06 51 78 70 32.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
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)
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

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

Kinder/jongerencoaching TIES.
Succesvolle unieke methode! Wij gaan
verder waar anderen stoppen en
zonder terugval! TIES helpt o.a. met RT,
gedrag/concentratie/motivatiepoblemen, etc. Infoavond 5 nov. in Torrekoel
te Kronenberg, 18 u.

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen: 1 x 170
m2, 2 x 85 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Alles uit eigen
keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
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Welkom lieve

Welkom lief meisje!

Bram

Geboren op
11 oktober 2013

Geboren op
15 oktober 2013
Zoon van:
Henry en Kim
Mulders-Rommen

Anne
Dochter en zusje van:
Reinier Meesters en
Laura Ververgaard
Evie
Van Goghstraat 6
5961 AR Horst

Lisdodde 23
5966 TG America

Nieuwe tactieken
voor werven vrijwilligers
succesvol
Het vinden van vrijwilligers is voor veel verenigingen een struikelblok. Nu steeds meer organisaties vrijwilligers
nodig hebben, is het essentieel om mensen te blijven werven. Synthese, Servicepunt Jong & Oud en gemeente Horst
aan de Maas helpen verenigingen daarom met het zoeken naar nieuwe mensen. Onder deze clubs ook voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum, die onlangs met een wervingsactie begon.

Hoera,
Mama heeft besloten om te trouwen
met onze vriend Ben. Dit huwelijk is voltrokken
op 11 oktober jl. te Venray.
Het was voor ons allen een onvergetelijke dag.
Ruud en Paul Geurts
Ben en Thea van Daal-Siebers, Venray

Bedankt voor de felicitaties,
in wat voor vorm dan ook, ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest.
Hai en Truus Swinkels-Aerts, Swolgen
Wethouder Loes Wijnhoven helpt Sparta ’18 met de wervingsactie
Totale leegverkoop bij
Florale Vormgevers te Horst één
maand lang elke middag open vanaf
13.30 uur tot 17.30 uur. Behalve
op zondag. Wél op koopzondag
1 december. Florale Vormgevers
Loevestraat 37 Horst.
Te koop acrylgaaslappen: 3600 maat
55x55 / 5600 maat 50x50 / 4000 maat
45x45 / 1400 maat 35x35 /
tel. 06 53 37 15 80.
www.javucomputers.nl
Onderhoud, reparatie en verkoop van
alle computers en laptops. Aanleg TV,
internet en belpakketten. Telfort glasvezeldealer. Gratis glasvezeladvies aan
huis. Lid ICT Waarborg. 077 374 52 85
of 06 10 07 21 93.
Gevonden netvoeding voor laptop in de buurt van Helmesstraat/
Gasthuisstraat. Tel. 077 398 27 28.
Winstgevende websites maken.
Workshop “Leer je Eigen Websites
Maken” en hoe je hier geld mee kunt
verdienen. 22 Okt. Of kunnen wij jou
helpen met een betaalbare website?
Websitesaandekeukentafel.nl
Alleenstaande zeer nette vrouw,
54 jaar, zoekt woonruimte te huur
in Gemeente Horst, Venlo of Venray of
andere omliggende plaats. Liefst met
twee slaapkamers. Huurprijs tot ca.
€ 450,00. Tel. 06 27 30 01 99.

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

Kinderdagverblijf

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

Gezocht! Jonge enthousiaste mensen
en/of studenten met goede sociale
vaardigheden, die op zoek zijn naar
leuke bijverdienste of baan. Bel: 06 27
02 17 83.
Heerlijk genieten van een wellness
massage of een voetreflexmassage.
Onthaasten, ontspannen en vooral
ontmoeten. Info:
www.hetstiltehuis.123website.nl

“Het runnen van een vrijwilligersorganisatie wordt steeds complexer en
vraagt steeds meer van vrijwilligers”,
stelde Synthese eerder dit jaar.
De welzijnsorganisatie onderstreept
daarmee het belang van een grote
poule met vrijwilligers en ging daarom
met Servicepunt Jong & Oud en de
gemeente een samenwerking aan om
clubs te scholen om hun organisatie
te versterken. In een cursus Meer vrijwilligers in korte tijd worden sportverenigingen geholpen bij de werving
van vrijwilligers.
Voetbalvereniging Sparta ’18 had
eerder al bij de gemeente aangegeven
hulp nodig te hebben met het werven
van vrijwilligers. Inmiddels bekeek een
commissie van de voetbalvereniging

of het werk binnen haar vereniging
door meer vrijwilligers gedragen
kan worden. “Sparta’18 is een
vereniging met ambitie. Daarom
zijn er meer vrijwilligers nodig om
de verenigingsdoelen te bereiken”,
laat voorzitter Ger van den Munckhof
weten.
De commissie inventariseerde voor
welke taken er binnen de vereniging
meer handen gewenst zijn. Zij keek
onder andere hoe ze deze vacatures
kleiner kon maken: in plaats van
wekelijks maandelijks iets bijdragen,
of één keer per jaar. “Vorige week
en deze week bellen we meer dan
driehonderd leden met de vraag of zij
iets voor de club willen betekenen”,
legt Henk Janssen, voorzitter van de

jeugdcommissie uit. “Een belteam
vraagt hen wat ze willen en hoeveel ze
kunnen helpen.”
Ger van de Munckhof vervolgt:
“De vraag aan de leden is niet óf zij iets
willen doen, maar wat zij willen doen.
De vereniging wordt gedragen door de
eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging.”
Henk Janssen is tevreden over de eerste
belronde: “Het levert al aardig wat op.
Ongeveer een derde van de vacatures
is inmiddels in te vullen.”
Ook wethouder Loes Wijnhoven
belde een rondje mee. “Zo maak je
samen je vereniging sterk. Sparta
verwacht mede door deze actie haar
ambities nog dit seizoen meer als waar
te maken”, aldus de voorzitter.

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

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop. Wij
hebben weer een groot aantal nieuwe
ex-verhuur dvd’s die wij opruimen:
5 films voor € 15,- of 10 films voor
€ 25,-. Op=op! Ster Media Store,
Venloseweg 2, Horst.

B I J A AN KO O P VAN

 PRODUCTEN  


HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. ACTIE T/M 29-12-2013 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

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

Playbackshow
Disco ’t Trefpunt organiseerde op vrijdag 11 oktober haar jaarlijkse playbackshow. Deelnemers
mochten hun favoriete artiest nadoen. In The Shuffle in Horst deden de artiesten tussen 19.00 en
22.00 uur hun uiterste best om hun liedje het beste te vertolken.
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Open dagen
bij Reindonk 2.0
De lokale omroep van Horst aan de Maas, Omroep Reindonk, maakt
op vrijdag 1 november een herstart. Wethouder Birgit op de Laak en een
mystery guest heropenen Reindonk 2.0.
Tijdens de heropening wordt een
nieuwe layout voor de kabelkrant
gepresenteerd, de nieuwe website
gelanceerd en de start naar meer
nieuws uit Horst aan de Maas op
radio en televisie aangekondigd.
Voor belangstellenden zet Omroep
Reindonk haar deuren open op
zaterdag 2 en zondag 3 november van
10.00 tot 17.00 uur. Belangstellenden
kunnen voor en achter de camera
gaan staan, teksten lezen met een
autocue, teksten en foto’s plaatsen
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Wedstrijd om titel Beste van het Ras

Hondenshow in Meerlo
Kynologenclub Venray e.o. houdt op zondag 27 oktober haar jaarlijkse hondenshow in ’t Brugeind in Meerlo.
Meer dan vijftig hondenrassen en 140 honden gaan uitmaken wie uiteindelijk gekozen wordt tot mooiste rashond
van de club.

op de website en kabelkrant, achter
het mengpaneel van de radio
plaatsnemen of informeren hoe alles
bij de omroep technisch gerealiseerd
wordt.
Tijdens de open dagen komen
(lokale) artiesten naar de studio voor
een optreden. Onder anderen Thijssen
& Co, Um & Um, Marion Steeghs en
Marloes Nogaerde, Joep van Wegberg,
Onje Klonje, Eva Wijnen en Joris
Janssen, Math Craenmehr en W-Dreej
verzorgen een optreden.

Meer dan handenprijs

Joepie maakt kans
op vrijwilligersprijs
Kindervakantiewerk (KVW) Joepie uit Sevenum doet mee met de
Meer dan handen vrijwilligersprijs van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de derde keer dat de
wedstrijd wordt gehouden. De prijzen zijn bedoeld om waardering uit te
spreken voor vrijwilligers.
Lars van ´t Hof, secretaris en
lid van de activiteitencommissie
van Joepie, heeft het KVW
opgegeven voor de prijs. “Ik heb
het voornamelijk gedaan om een
eerbetoon te geven en aandacht
te schenken aan de meer dan
tweehonderd vrijwilligers van
Joepie. Het KVW voldeed aan de
selectiecriteria van de prijs. Het
thema van de prijs is dit jaar het
werven van vrijwilligers.”
Joepie doet mee in de categorie
lokale vrijwilligersorganisaties,
-projecten en burgerinitiatieven.
De andere prijzen worden verdeeld

in de categorieën bedrijven,
gemeenten en landelijke en
regionale vrijwilligersorganisaties en
–projecten. Per categorie worden zes
instanties genomineerd.
Van ´t Hof: “We beschouwen
de verkiezing als een serieuze
aangelegenheid. Iedereen weet
er van.” Mensen kunnen tot 31
oktober stemmen. Op 1 november
worden de 24 genomineerden
bekendgemaakt.
De uitreiking vindt plaats op
7 december tijdens de internationale
vrijwilligersdag. Stemmen kan op
www.vrijwilligerswerk.nl

Herfstwandeltocht
KJEM
De KJEM uit Kronenberg en Evertsoord organiseert een herfstwandeltocht door de bossen en weides van Kronenberg. Deze tocht vindt plaats
op zondag 20 oktober.
De wandeltocht is ongeveer
8 kilometer lang en is uitgezet voor
jong en oud. Onderweg zijn enkele
posten met korte spelletjes geplaatst
en halverwege wordt een kopje soep

en broodje knak geserveerd.
Inschrijven voor de wandeltocht
kan op de dag van de tocht van 12.30
tot 13.30 uur bij de blokhut van KJEM
in Kronenberg.

Tijdens de hondenshow zijn meer dan vijftig hondenrassen te zien (Foto: Henk Heijligers, KC Venray)
Grote, kleine, kort- of ruwharige
viervoeters in alle maten en kleuren
worden door keurmeesters aan
de hand van de rasstandaard op
schoonheid. Het publiek krijgt via de
microfoon deskundige informatie over
de rassen. Ook het karakter wordt toegelicht. Van al die verschillende rassen
wordt uiteindelijk een Beste van het
Ras word gekozen, die mag deelnemen aan één van de tien rasgroepen.

De tien winnaars strijden voor de titel
Beste van de Clubmatch.

Tips over honden
en eigenaren
Daarnaast zijn huldigingen in
andere categorieën. Op de hondendag
kunnen ook mensen die een pup
zouden willen maar nog niet zeker
zijn over het ras, terecht. Elke honden-

eigenaar die met zijn hond aanwezig is,
kan informatie van het ras verstrekken,
zoals eigenschappen van zijn of haar
hond, maar ook over de eisen die aan
de eigenaar worden gesteld.
Iedereen is welkom. De
hondenshow vindt plaats in zaal
’t Brugeind in Meerlo en begint om
09.30 uur. De show duurt ongeveer
tot 16.30 uur. Publiek is de hele dag
welkom.

Tuin bestraten?

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

Hegelsoms Ommetje

Opening Tuuteloëp
Het Hegelsoms Ommetje, de Tuuteloëp, wordt zondag 20 oktober
feestelijk geopend. De festiviteiten starten om 11.00 uur bij het
Hubertusplein. Fanfare St. Hubertus ondersteunt de opening muzikaal.
Na een woordje van de voorzitter van de dorpsraad en de officiële
openingshandeling kunnen geïnteresseerden de route gezamenlijk lopen.
De Tuuteloëp is zo’n vijf kilometer

over wegen en paden, die inmiddels
allemaal voorzien zijn van namen.
Het feest eindigt in Zaal Debije, waar
een dvd met beelden van Hegelsom,
80 smaakvolle jaren te koop is.

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20
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GEPLUKT Chris Cuppen

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.

dan ook een goede leermeester”, zegt
Chris lachend. “Ook mijn zoon is een
begaafd saxofonist. Het is heel mooi
dat ik zoveel mensen kan leren over
mijn passie. Dat is ook waarom ik zo
graag lesgeef aan de jeugd. Sommige
van hen heb ik lesgegeven toen ze kind
waren en nu komen ze met hun eigen
kinderen bij mijn les. Dat is heel apart.”

Koken met

Randy

Af en toe wil ik iets
doen zonder muziek
Soms wil Chris even niet bezig
zijn met muziek en dan tuiniert hij het
liefst. “Af en toe heb ik een uitlaatklep
nodig. Dat heb ik altijd al gehad. Dan
wil ik iets doen zonder muziek en het
beste kan ik me dan afreageren in mijn
tuin. Ik heb in mijn tuin en rondom het
huis veel ruimte om mijn gang te gaan.
In totaal hebben we hier bijna een
hectare aan grond.” Een andere hobby
van hem is tennissen. “Ik tennis bij ‘de
vutters’ in Horst. We zijn met een grote
groep, een stuk of veertig personen Dat
doe ik een paar ochtenden per week.
Muziek is toch meer een middag- en
avondbezigheid.”

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.

Papillot
van forel
Benodigdheden:
· 12 kleine Roseval-aardappels
· 1 sjalot
· 1 wortel
· 1 prei
· 150 gram roomkaas (Ricotta)
· 4 forellen
· 2 deciliter witte wijn
· 1 teentje knoflook

Bereiding:
• Breng een pan met water aan de
kook;
• blancheer de aardappels
ongeveer 5 minuutjes in de pan
met water tot ze beetgaar zijn;
• maak de sjalot schoon en snipper
deze;
• schil de wortel en halveer de prei
en snij deze julienne;
• verhit een scheutje olie in de pan
en fruit de helft van de sjalot,
wortel en prei aan;
• breng dit op smaak met zout
en peper;
• voeg de knoflook eraan toe;
• bestrooi de buikholte van de forel
met zout en peper en vul de
buikholte met roomkaas;
• bestrijk aluminiumfolie met
olijfolie en leg hierop het
groentemengsel, drie aardappeltjes en de forel;
• besprenkel deze met witte wijn;
• sluit het geheel goed af en gaar
de forel 20 tot 25 minuten in de
oven op 170 graden.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Alles in het leven van Chris Cuppen (68) draait om muziek. Dirigeren, muziekles geven en muziek luisteren zijn
de grootste hobby’s van deze muziekfanaat. Op 5 oktober vierde hij zijn 40-jarig jubileum als dirigent. Een beroep
dat hij niet onverdienstelijk uitoefent, want tot nu toe won hij maar liefst elf kampioenswimpels. “Muziek is echt
een passie van mij, maar soms heb ik even genoeg muziek gehad en moet ik me uitleven op iets anders.” Deze
week wordt Chris Cuppen geplukt.
Chris Cuppen groeide op in America
en is oorspronkelijk tuinder van beroep.
Zijn muziekcarrière begon hij als
tubaspeler bij muziekvereniging St.
Caecilia. Jaren later verbrijzelde hij zijn
pols door een ongeluk in zijn kas en
werd hij gedwongen het tuindersvak
op te geven. “Ik heb het vaak een
geluk bij een ongeluk genoemd. Door
het ongeval heb ik namelijk van mijn
hobby mijn beroep kunnen maken.
Ik ging op 29-jarige leeftijd naar het
Conservatorium en daar heb ik mijn

tuba- en directiediploma gehaald. Ik
kreeg al snel mijn eigen orkesten. Op
een gegeven moment had ik wel vijf
orkesten tegelijk, daar had ik het erg
druk mee. Maar als je iets graag doet,
dan denk ik dat je ook veel kunt”, kijkt
Chris terug op die periode.

Behalve aan de vele leerlingen die
hij muziekles heeft gegeven, heeft hij
zijn passie voor muziek ook doorgegeven aan zijn vrouw Mien en zijn zoon.
“Ik heb mijn vrouw saxofoon leren
spelen en dat ging redelijk snel. Ze had

Ik ben nog fit genoeg
om dit te doen
Van stoppen met dirigeren en lesgeven wil Chris nog niets weten. “Soms
houden mensen op met alles wat ze
doen, zodra ze 65 worden. Zo zit ik niet
in elkaar. Muziek is iets wat je altijd
kunt blijven doen en dat is ook mijn
plan. Ik ben nog fit genoeg en ik word
ook nog steeds voor van alles gevraagd.
Muziek houdt mij altijd bezig.”

Passie doorgegeven
Tegenwoordig doet hij het iets rustiger aan en is hij dirigent van fanfare
St. Nicolaas uit Broekhuizen. Daarnaast
geeft hij muziekles aan de jeugd.

Banden - Accu’s - Carwash

PUZZEL

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 50.00
175/65R14 v.a. E 56.00
185/65R15 v.a. E 62.00
195/65R15 v.a. E 63.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 82.00

Sudoku

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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.

3

7

2

5
6

5

7
8

7

9

1

2

5
2

9

3

4
8
9

8
2

2

6

6

8

4

5

9

9

7
4

Kijk voor de oplossing op
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Ribjes
v/h scharrelvarken
Magere rund poulet
Scharrelvinken

100 gram € 0,80
100 gram € 1,15
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Inloopdag
sportpodotherapie
Thijssen & Gubbels sportpodotherapeuten en het LoopCentrum
organiseren op zaterdag 26 oktober van 10.00 tot 15.00 uur een inloopdag voor iedereen die geïnteresseerd is in sportpodotherapie.
Belasting tijdens het hardlopen
leidt soms tot blessures als klachten
aan de voet, enkel, knie, achillespees, kuit en hamstring. Veel van
deze problemen kunnen voorkomen
worden door het dragen van een
functioneel juiste schoen en een
goede en verantwoorde trainingsopbouw, maar soms is de kennis van de
sportpodotherapeut nodig, stelt het
LoopCentrum. De sportpodotherapeu-

ten van Thijssen & Gubbels werken al
jaren samen met het LoopCentrum. Zij
maken onder andere gebruik van een
geavanceerde RS-scan waarmee ze
een digitale analyse kunnen maken
van het voettype en looppatroon. Aan
de hand van deze gegevens en de
gekozen schoen kan een inlegzool op
maat gemaakt worden.
Aanwezigen krijgen op de inloopdag gratis en vrijblijvend advies.

Toverland tweede
beste attractiepark
Attractiepark Toverland in Sevenum is verkozen tot het op een na
beste attractiepark van Nederland van de Zoover Awards.
De Zoover Awards zijn consumentenprijzen in de reisbranche. Mensen
kunnen hier hun beoordeling over
een dagje uit plaatsen. Op basis van
de recensies van bezoekers worden

jaarlijks de Zoover Awards uitgedeeld.
Het attractiepark in Sevenum kreeg
een gemiddelde waardering van 8.6
en verloor daarmee nipt van winnaar
De Efteling, dat een 8,7 kreeg.

Botscandag in Horst
In de praktijkruimte van Juul’s Kruidenhoekje in Horst vindt vrijdag
25 oktober een preventief onderzoek naar osteoporose, ofwel botontkalking, plaats. OsteoControl voert het onderzoek uit.
Geïnteresseerden kunnen een
hielbotscan laten maken, waarmee
botontkalking kan worden opgespoord. Preventief onderzoek en
een juiste behandeling voorkomen
veel klachten en botbreuken. Het
onderzoek bestaat uit twee delen:

een risicoanalyse in de vorm van een
vragenlijst en een hielbotmeting door
middel van geluidsgolven. Na het
onderzoek volgt direct de uitslag en
een persoonlijk advies. Aanmelden
kan bij Juul’s Kruidenhoekje, via
077 398 02 50.
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Presentatie paardenproducten
Ondernemers uit de paardenbranche presenteren zich woensdag
23 oktober in de kantine van manege D’n Umswing. Van 19.00 tot 22.00 uur
zijn er in stands ruitersportartikelen en sieraden te zien en te koop.
Tijdens de gratis te bezoeken
avond presenteren bijvoorbeeld Coya
Sieraden, Plastron Unique en Horseware
Unique zich. Coya Sieraden maakt
sieraden met paardenhaar. Volgens
het bedrijf leeft de kracht en energie van het dier voort in het speciaal
gemaakte sieraad. De sieraden kunnen
ook als gedenksieraden of krachtsiera-

den gebruikt worden. Roxanne Boots
van Plastron Unique presenteert haar
plastrons, frontriemen, halsbanden
en andere ruitersportartikelen. Lisette
Deenen begon dit jaar met haar bedrijf
Horseware Unique en is een samenwerking aangegaan met Boots. Horseware
Unique maakt unieke rijbroeken op
maat en verkoopt rijlaarzen.

Zonnebloem kiest
weer voor Munckhof
Tom Roefs, CEO van Munckhof uit Horst, en Noud van Rooij, directeur van
nationale vereniging De Zonnebloem, hebben woensdag 9 oktober het
contract ondertekend waarmee een vervolg gegeven wordt aan de samenwerking tussen beide partijen.
De samenwerking houdt in dat
vervoersbedrijf Munckhof in 2014
het touringcarvervoer gaat verzorgen
van zo’n 10.000 Zonnebloemgasten
en -vrijwilligers naar Paleis ’t Loo in
Apeldoorn. Ongeveer tweehonderd
afdelingen van De Zonnebloem uit heel
Nederland zullen in 2014 een bezoek
brengen aan Paleis ’t Loo. Munckhof
organiseert en verzorgt het vervoer met
behulp van speciale rolstoeltouringcars.
Munckhof is sinds 2012 een vaste
vervoerspartner van De Zonnebloem.

Tom Roefs: “In 2012 werd Munckhof
vervoerspartner van De Zonnebloem
in verband met de Floriade in Venlo.
We hebben toen met succes 34.000
Zonnebloemdeelnemers vervoerd.”
Het arrangement naar Paleis ’t Loo
is opgezet vanwege het Floriadeproject. Noud van Rooij: “Tijdens en
na de Floriade hebben we enorm veel
positieve reacties gekregen over de
organisatie en het vervoer. Dat was
voor ons reden om hier een vervolg
aan te geven.”

Wintertijd Challenge
Gezonde spieren zijn goud waard in de nacht van zaterdag 26 op zondag
27 oktober. Op ruim honderd locaties in Nederland wordt gesport voor
kinderen met een spierziekte, met als doel zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor Stichting Spieren voor Spieren. In Sevenum wordt bij Anytime
Fitness Sevenum de Winter Challenge gehouden.
De Wintertijd Challenge is een
jaarlijks fondsenwervend sportevenement van Stichting Spieren voor
Spieren. Het programma bestaat onder
andere uit een spinning les, circuittrainingen, wie rent en fietst de meeste
meters, maar er is ook de mogelijkheid
om ‘gewoon’ te sporten in het 24-uurs
concept van Anytime Fitness.
De Wintertijd Challenge vindt plaats

in het uur dat de wintertijd ingaat en
de klok teruggaat. Dit is het enige
moment in het jaar dat je tijd kunt winnen: voor kinderen met een spierziekte,
stelt de organisatie.
Het geld dat wordt ingezameld
levert een bijdrage aan het verbeteren
van de kwaliteit van leven van 20.000
kinderen met een spierziekte in
Nederland.

Globe Horst overgenomen door D-Reizen
Globe Reisbureau in Horst is op dinsdag 15 oktober officieel overgenomen door D-Reizen. De vijf werknemers van Globe moesten solliciteren bij
D-Reizen in Breda. Van de vijf werknemers treden Kristel Coppens en
Anita Heldens in dienst bij D-Reizen.
Volgens manager van Globe
Reisbureau in Horst, Sandra Vestjens,
heeft D-Reizen voor de winkel in Horst
gekozen omdat ze rekening hebben
gehouden met het dekkingspercentage.
Vestjens neemt afscheid en gaat aan de
slag als mobiel reisadviseuse. “Ik doe
hetzelfde werk als bij Globe alleen ga
ik nu bij de mensen op afspraak langs.”
Ze sluit zich aan bij het internationale
bedrijf Holland International Reisbureau
at Home. “We kregen zaterdag 12
oktober de uitslagen van de sollicitaties
met of zonder aanbod. Per 1 novem-

ber worden de nieuwe werknemers
officieel bij D-Reizen ingeschreven”,
zegt Vestjens.
Anita Heldens: “In principe verandert er niet zoveel voor de klant. We
willen dezelfde hoeveelheid service
verlenen als altijd, alleen doen we dat
nu onder een andere baas.” Het nieuwe
reisbureau gaat vanaf dinsdag 15 oktober weer beperkt reizen boeken. “Het
computersysteem is nog niet helemaal
omgezet”, zegt Heldens. Zij gaat er
vanuit dat nieuwe werknemers worden
aangenomen bij D-Reizen Horst.

Starters
in de regio
Studielokaal
Bedrijf
Studielokaal
Eigenaar Janneke Coenders
Adres
Gebr. Van Doornelaan
124
Plaats
Horst
Telefoon 06 16 46 84 69
E-mail
studielokaal@
dendron.nl
Website Sector
studiebegeleiding/
onderwijs
Start
26-08-2013
Activiteiten
Het studielokaal biedt
leerlingen de tijd en de ruimte
voor het maken van hun
huiswerk, aansluitend aan de
lessen op het Dendron College.
De leerlingen worden getraind
in het aanbrengen van structuur
en het onder de knie krijgen
van vaardigheden die ze nodig
hebben om hun leer- en
maakwerk te volbrengen. Het
studielokaal is elke dag open
vanaf 14.05 uur tot 16.30 uur
(7e, 8e en 9e lesuur) in een
vast lokaal. Aanmelden kan
door middel van het sturen van
een mail naar studielokaal@
dendron.nl, waarna een
inschrijfformulier wordt
toegezonden.
Doelgroep
Leerlingen die hun onderwijs volgen aan het Dendron
College in Horst
Onderscheidend vermogen
Het Studielokaal is een
instituut dat studiebegeleiding
verzorgt en dat zich onderscheidt van andere studiebegeleidingsinstituten doordat de
studiebegeleiding aansluit op
de lestijden van de school en
dit ook doet in geval van
verkorte roosters en toetsweken. Er zijn korte communicatielijnen met de docenten,
mentoren en anderen. Het
Studielokaal biedt de volgende
voordelen:
• Bekende en veilige omgeving
voor het kind
• Geen extra reistijd voor de
leerling
• Bekendheid met de schoolorganisatie en de mensen
erachter: docenten, mentoren
en afdelingsleiders
• Goede aansluiting op lestijden
van de leerlingen, ook bij
verkorte roosters
• Inzage in digitale agenda’s en
cijferregistratie van de school
• Mogelijkheid tot inzage in
studiewijzers en toetsinhouden
• Het kunnen bieden van lagere
tarieven dan elders.

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

‘De echte postbode bestaat niet meer’
Zij is naar eigen zeggen een van de eerste postbezorgers in Horst. Het lekker buiten zijn, persoonlijk contact met
de buurt en de post: het is voor postbezorgster Ria Kusters (51) uit Horst de ideale combinatie. “Mijn collega’s en ik
hebben hart voor de post.”

je het hebben, want je bouwt toch
vertrouwen op met die mensen.”

Kwaad daglicht
De laatste jaren hebben veranderingen het beroep vaker in een kwaad
daglicht gezet. “Het beroep postbode
is niet meer wat het is geweest.
De traditionele postbode is uitgekleed
en de postbezorgers zijn er voor in de
plaats gekomen”, legt Ria uit. “De reorganisatie is niet altijd even goed
gegaan. Je kunt de wielen van een
rijdende trein niet vervangen”, zegt ze.
“Daar is Post NL in 2012 al achter
gekomen.”
Dit jaar kwamen de postbezorger
weer slecht in het nieuws. Post
verbrand of thuis achtergehouden,
las iedereen steeds vaker in de krant.
“Dat postbezorgers dat doen snap ik

niet. De collega’s die ik ken, hebben
gelukkig nog allemaal een post-hart.
Wij horen ook wat de gevolgen van
verkeerd omgaan met post zijn en die
zijn niet voor de poes”, denkt Ria.
Als ze terugblikt op alle jaren dat
ze de post in Horst al bezorgd, krijgt
ze een glimlach op haar gezicht.
“De kleding van Post NL hoef ik maar
aan te doen en dan gaat alles vanzelf.
Of het mooi weer is of regent. Je weet
wat je te doen staat.” Ria hoopt de post
nog jaren te mogen doen, maar zeker
is ze er niet van. Ria: “Je weet niet wat
er in de toekomst gaat veranderen.
Misschien is er over 10 jaar geen post
meer en gaat alles voortaan digitaal.”
Voor nu geniet ze er nog van. Straks
mag ze weer post bezorgen. Iets wat
ze maar al te graag doet. Met een lach
op de fiets.

De 7de Hemel

Hopla wint
bierwedstrijd
Ria Kusters begon met brieven
bezorgen voor het bedrijf waar haar
vader boekhouder was. Voor iedere
brief die ze rondbracht, kreeg ze
het geld wat uitgespaard werd aan
postzegels. “Het zat er toen denk ik
al een beetje in. Ik vond het toen al
heerlijk om buiten te werken en met
de fiets op pad te gaan om post te
bezorgen.”
In 2003 solliciteerde Ria bij
TPG Post. Ze werd aangenomen als
postbezorgster. “In die tijd had je nog
postbodes en waren de postbezorgsters
in opkomst. Postbodes mochten de post
nog zelf sorteren, maar tegenwoordig

gebeurt dit allemaal automatisch met
sorteermachines en wordt er bezuinigd
op personeel”, vertelt Ria.

Ik heb al veel banden
geplakt
Ondertussen heeft ze al drie
verschillende namen meegemaakt.
TPG Post, TNT Post en nu Post NL. “Ik
ben benieuwd wat er nog meer gaat
veranderen, want de echte postbode
bestaat al lang niet meer”, zegt ze. “De
postbezorgers werden jarenlang gezien
als een bedreiging voor de postbodes,
maar dat is nu niet meer”, denkt Ria.

Ze begon met een oude abrahamsfiets die haar ouders nog op zolder
hadden staan. “Ik heb intussen al veel
banden geplakt”, lacht ze. Ria bezorgt
de post na 10 jaar nog altijd met veel
plezier. “Je hebt de vrijheid en het
contact met de mensen in de buurt is
gewoon heel prettig. Als er iets in een
wijk is gebeurd, hoor je dat meteen.”
Het verhaal dat haar nog altijd
bij is gebleven is een vrouw die haar
op straat vroeg de veters te strikken.
“Die vrouw was net geopereerd en
kon haar veters zelf niet strikken. Haar
buren waren niet thuis en dus vroeg
ze mij”, vertelt Ria. “Van je wijk moet

Brouwerij de 7de Hemel uit Sevenum heeft met haar eigen bier,
genaamd Hopla, de gouden medaille gewonnen in de categorie Best
European Imperial IPA tijdens de World Beer Awards in London.
Ger en Kitty Hendrix van brouwerij de 7de Hemel zijn trots en blij met
deze onderscheiding. “We hebben de
Hopla in mei naar London gestuurd
en we hadden er eigenlijk niet meer
bij stilgestaan toen we bericht kregen
dat we hadden gewonnen. Van de
in totaal zeshonderd ingestuurde
bieren over de hele wereld, waarvan drie uit Nederland, zijn wij de
beste. Prachtig”, zegt Kitty Hendrix.
De Hopla wordt gebrouwen bij De
Proefbrouwerij in Lochristi in België.

Zelf bierbrouwen is een grote
passie van Ger en Kitty Hendrix.
“Wij vinden het leuk om mensen te
enthousiasmeren voor het vak van
ambachtelijke bierbrouwen en organiseren regelmatig een cursus. We laten
zien hoe water, gerst, hop en gist tot
bier wordt gemaakt. Alle bijkomende
vragen in het proces kunnen wij dan
beantwoorden”, zegt Ger Hendrix.
Voor meer informatie over de cursus, stuur een mail naar beerdopke@
hotmail.com of bel 077 467 33 26.

De Centrumcrew feliciteert brouwerij
de 7de Hemel met dit geweldige succes!

E
VAN D

Hopla is verkrijgbaar
in het kleinste café
van Horst.
Wilhelminaplein 13 Horst

ZA 19 OKTOBER

MEXX event
Een styliste van MEXX zal u
deze dag tips en advies geven!
hapjes - drankjes/proseccobar
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Blok
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lok 10 happen & tappen • Slagerij Joosten • Café He
Het Centrum
entrum
Fysiotherapie Westsingell • D
Douven
Herberg de Lindehoeve
en Blauwe bessen • Herbe
IJssalon Passi • Eefje Smits diëtistenpraktijk • Lekkernij Proeverij de Zwerfkei

Bij aankoop van een MEXX-artikel
ontvangt u een leuke attentie van ons!

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
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Onderzoek naar regionaal zwembad

Zwembad De Berkel moet koste
wat kost blijven bestaan

Samen met onder meer gemeente Venray wil gemeente Horst aan de Maas onderzoeken of een
groot regionaal zwembad haalbaar is. Wat er dan met zwembad De Berkel gaat gebeuren is nog
maar de vraag. Bijna de helft van de stemmers, 49 procent, vindt dat De Berkel koste wat kost
behouden moet blijven, 27 procent is het daar niet mee eens. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Er zijn meer“Er zijn ook
“Berkel is net weer helemaal
dere mensen
recreatieparken
opgeknapt”
die aangeven
waar gezwommen kan
“Maak deal met recratieparken” dat er best eens
naar de andere
worden, maak
“Er is in Panningen een
zwembaden in
daar een deal
de gemeente
mee”, zegt één
prachtig bad”
gekeken mag
van de stemworden. “Gebruik de zwembaden van
mers. “Ouders gaan sowieso altijd met
Meerdal en Loohorst”, wordt er gezegd.
de auto naar de zwemlessen van hun
kinderen. Een paar kilometer doorrijden Zijn mensen dan ook bereid om verder
te rijden voor een bezoekje aan
maakt dan ook niet meer uit.”

Oneens
27%

het zwembad? Zestig
procent van
de inwoners
wil maximaal
10 kilometer rijden
voor de zwemles,
24 procent gaat tot
15 kilometer van huis. “Voor mij
is een afstand van 5 tot 10 kilometer
geen probleem, maar wel voor de
jeugd”, reageert een stemmer. Enkelen

Neutraal
24%

geven aan dat ze geen
auto bezitten. Dan
wordt verder
reizen naar het
zwembad niet
eenvoudig.
Het feit
dat Horst
aan de Maas
met meerdere
gemeenten de
mogelijkheden
voor een regionaal
zwembad onderzoekt, is
voor 57 procent geen probleem.
Sommigen zien dit initiatief echter
helemaal niet zitten. “Waarom weer
een gezamenlijk initiatief? Heeft men

Eens
49%

niks geleerd van de Floriade? Men
moet het doen met de dingen die men
heeft, zeker nu er bezuinigd moet
worden. Laat de marktwerking dit maar
oplossen, maar steek er geen geld in.”
Anderen vragen zich af waarom een
regionaal bad nog nodig is. Ze verwijzen naar andere baden in de regio,
zoals die van Venray en Panningen.
Bovendien “De Berkel is net weer helemaal opgeknapt.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden
geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Strandpaviljoen Broekhuizen: sfeervol maar te vroeg gesloten
Afgelopen zomer hebben we een bezoek gebracht aan het zogeheten
strandpaviljoen langs de Maas bij de veerstoep in Broekhuizen. Wat een
fantastische plek en een geweldig sfeervol paviljoen.
Zittend op het terras, genieten we
van het uitzicht, de bijzondere koffie
en thee en de vriendelijke gastheer en zijn vrouw: een aanwinst in

toeristisch Noord-Limburg. Vele fietsers
maakten hier een stop. Het bijzondere
is ook nog dat de constructie van het
dak afkomstig is van het dak van het

kiosk van het Lambertusplein in Horst.
Tijdens de herfstvakantie wilden wij
met vrienden weer terug naar deze bijzondere plek aan de Maas. Wat schetst
onze verbazing: het strandpaviljoen
was gesloten. Met ons kwamen
meerdere toeristen aan een gesloten
deur. En wat blijkt: de eigenaar heeft

maar vergunning tot 1 oktober en naar
zijn zeggen was er met gemeente Horst
aan de Maas niet te onderhandelen om
de kiosk open te houden tot en met
de herfstvakantie. Hetgeen logisch zou
zijn geweest. Een langere opening van
het paviljoen sluit dan ook beter aan
op de openingstijden van het nieuwe

voetveer Arcen en Lottum, dat wel
operationeel is tot 1 november.
Wellicht dat de gemeente er nog
eens naar kijkt, zodat de toeristen ook
tijdens de drukke herfstvakantie een
mooie locatie hebben om even halt
te houden.
José en René Poels, Meerlo

gekozen worden. Dit zal pas in het
eerste kwartaal van 2014 gebeuren.
Tot die tijd blijven de vier verenigingen
acteren onder hun huidige naam.
Ook willen wij duidelijk maken
dat er naast de vier samenwerkende
verenigingen nog meer korfbalverenigingen in Horst aan de Maas zijn,
te weten: De Merels uit Melderslo,
SV Lottum uit Lottum, Sporting ST uit
Swolgen en Tienray, en SV United uit

Meerlo en Wanssum. Door de fusie
trachten wij de korfbalsport in Horst
aan de Maas, samen met deze andere
verenigingen bloeiend en gezond te
houden.

Ingezonden brief

Fusie korfbalverenigingen
In HALLO Horst aan de Maas van 10 oktober stond een artikel over de
fusie tussen vier korfbalverenigingen in Horst aan de Maas. Deze vier
korfbalverenigingen, Erica uit America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls
uit Meterik en Wittenhorst uit Horst werken al geruime tijd samen en
hebben nu de stap genomen om te gaan fuseren.
In het artikel wordt een nieuwe
naam voor de nieuwe club vermeld,
zijnde Korfbalclub Horst aan de Maas.
Wij, besturen van de vier verenigingen, willen benadrukken dat er echter

nog geen nieuwe naam gekozen is
voor de nieuwe vereniging.
In de in mei gepresenteerde intentieverklaring is deze naam gebruikt als
aanduiding voor de vier samenwer-

kende verenigingen, om in diezelfde
intentieverklaring duidelijkheid te
scheppen over huidige en toekomstige
onderdelen. Het was allerminst onze
bedoeling om hiermee verwarring te
scheppen.
Een nieuwe naam moet nog
gekozen worden. Dit zal middels een
prijsvraag onder de leden gebeuren.
Zij mogen een nieuwe naam aandragen
en daaruit zal zorgvuldig een winnaar

Marieke van Asten,
interim-voorzitter Vonckel Girls
Meterik, namens de vier korfbalverenigingen Erica, ODOS, Vonckel
Girls, Wittenhorst
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Bespreking Poll week 40

St. Josephstraat is goed alternatief voor rondweg Horst
Deze stelling bracht twee weken geleden nogal wat emoties teweeg.
Een groot aantal buurtbewoners van de St. Josephstraat stemde tegen.
Resultaat: 77 procent oneens, 23 procent eens.
Gemeente Horst aan de Maas heeft grote plannen voor het centrum van
Horst. Grootste verandering is het nog aan te leggen Gasthoêsplein. Verkeer
wordt dan bijvoorbeeld via de St. Josephstraat geleid. Buurtbewoners geven
aan dit een slecht idee te vinden: zo verwijzen zij naar parkeerproblemen,
gevaarlijke situaties voor fietsers en schoolkinderen die vrachtverkeer
tegenkomen en bereikbaarheid voor omwonenden. Anderen wijzen naar
problemen die ontstaan als het verkeer de St. Josephstraat door is. Piet van
Kempen uit Horst: “Zowel de kruising met de Kranestraat als de T-splitsing
met de Bemmelstaat zijn niet geschikt voor een vloeiend afvoeren van het
verkeer.” Remy uit Horst heeft compassie met de bewoners: “Ik begrijp de
mensen in de St. Josephstraat goed en ik ben geen belanghebbende. Deze
mensen hebben bewust voor in rustige straat gekozen toen ze er gingen
wonen. Dit kun je niet vergelijken met de mensen die in de Herstraat en
Loevestraat wonen. Dit zijn sinds jaar en dag drukke straten.”

Xavier van Dijk uit Horst: “Waarom niet de voorkeur gegeven aan de
Americaanseweg, die in het Gemeentelijk Verkeer- & Vervoersplan van de
gemeente staat aangemerkt als erftoegangsweg, van waaraf het westelijke
deel van de dorpskern bereikbaar is?” Jan Timmermans uit Horst snapt de
bezwaren, maar zegt: “Soms gaat algemeen belang voor het belang van
enkelen. Ik denk dat de meerderheid der Horstenaren het nieuwe Gasthoêsplein
toejuicht.” Dennis uit Melderslo denkt dat de straat met wat aanpassingen zoals
een verplichte rijrichting best een verlenging kan vormen van de Herstraat.
Wiel Lemmen uit Horst concludeert: “Het lijkt mij een goede zaak dat de
gemeente veel aandacht schenkt aan het verbeteren van de infrastructuur van
het centrum. Natuurlijk dient aandacht geschonken te worden aan veiligheid.
De plannen van een Gasthoêsplein hebben veel positieve effecten, vooral
voor bewoners van Hof te Berkel. Voor bewoners van de St. Josephstraat is
het geen vooruitgang. Mijn voorstel is een rotonde aan te leggen op hoek
Americaanseweg en Herstraat. Voorzie de St. Josephstraat van eenrichtingsverkeer. Hierdoor kan verkeer via Westsingel worden geleid. Dit komt aan veel
bezwaren tegemoet.”

Ik weet al op wie ik ga stemmen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn voor Horst aan de Maas op
woensdag 19 maart. Lokale politieke partijen beginnen langzamerhand met het
verder uitwerken of aanpassen van hun partijprogramma, ze stellen een kandidatenlijst op en gaan in gesprek met verschillende media. Ze willen namelijk
met de lokale kiezer in gesprek en ervoor zorgen dat de kostbare stem naar hun
partij gaat. Het begint bij de lokale politieke partijen aardig te kriebelen. Of het
ook bij de kiezer kriebelt is nog maar de vraag. Voor sommigen is de dag van
de gemeenteraadsverkiezingen nog ver weg. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Een

aantal kiezers zal eerst afwachten wat de programmapunten zijn en volgt, niet
alleen de landelijke, maar ook de regionale en lokale ontwikkelingen op de voet
of beoordeelt eerst de beschikbare kandidaten. En misschien bepalen ze in het
stemhokje pas waar de stem naar toe gaat. Bij anderen ligt de politieke voorkeur
al jaren vast doordat hun politiek kleur jaren geleden al definitief is ingekleurd of
ze kunnen het vinden in de werkwijze en resultaten van de zittende partij en zullen hen daarvoor belonen. En echte politieke junkies kunnen niet wachten tot de
campagnes van start gaan. Ik weet al op wie ik ga stemmen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > Het is onzin te bouwen voor leegstand > eens 88% oneens 12%

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

E

Spoorstraat 25, Tienray
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Blitterswijck

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

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Marieke
ment...
Net vijf jaar was ik. Een
klein, mager huppelmeisje met
lange haren, perfect voor een
knot. Die mijn moeder elke
zaterdagmiddag, voor de
balletles, in mijn haren maakte.
Ik begon met een lichtblauw
balletpakje en roze schoentjes
maat 27. Die liggen nog steeds
in mijn kast. Net als de andere
schoenen die ik in de 22 jaar
erna versleten heb, een enkele
met bloed erin. Later mochten
we linten aan onze schoenen,
panty’s gaan dragen en
uiteindelijk het felbegeerde
zwarte balletpakje. Dan hoorde
je officieel bij de groten. Dat
bracht ook wel een
verantwoordelijkheid met zich
mee. De kleintjes keken tegen
je op en tegelijkertijd waren ze
jaloers op je omdat de ‘groten’
de echte rollen kregen in de
balletvoorstelling. Want dat
betekende dat je dan ook de
mooiste kostuums aan mocht.
Het kamertje waar de kleding
bewaard werd, was een echte
schatkist. Tutu’s in alle kleuren,
rokken, jurken van soms wel 25
jaar oud, balletpakjes en
allerhande accessoires.
Ik heb met knikkende
knieën en kriebels in mijn buik
in de coulissen gestaan, maar
als ik dan het podium op ging
en de toneellichten ervoor
zorgden dat je toch niemand in
het publiek zag zitten, waren
die zenuwen zo verdwenen.
Mijn laatste voorstelling was
zeven jaar geleden Alice in
Balletland, vrij naar Alice in
Wonderland. Het was mijn
eerste, gedeelde, hoofdrol en ik
heb nog nooit met zoveel
plezier op het toneel gestaan.
Sinds die tijd ga ik nog trouw
naar elke voorstelling kijken. En
dan voel ik het weer kriebelen
in mijn buik.
Maar of er na 2014 nog een
balletvoorstelling door de enige
balletschool in Horst aan de
Maas wordt gedanst? Ik heb er
een hard hoofd in nu gemeente
Horst aan de Maas de subsidie
wil stopzetten. Er wordt vaak
wat schamper gedaan over
ballet. Alsof het niet meer is
dan wat rondjes draaien op je
tenen. Het is jammer dat Horst
aan de Maas geen oog lijkt te
hebben voor deze vorm van
topsport.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Verkiezingen in zicht
Alle partijen lopen zo langzamerhand weer warm voor de komende
raadsverkiezingen in maart 2014. Voorbereidingen worden getroffen voor
het samenstellen van de kieslijst en het programma en er worden beloftes
gedaan om de kiezers voor zich te winnen. Ook het CDA is uiteraard met
deze voorbereidingen bezig. Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering is Bob Vostermans unaniem benoemd tot lijsttrekker van het CDA.
Bob is een jonge enthousiaste
CDA-er, hij gaat de kar trekken en
daar hebben we alle vertrouwen in.
Zoals al gezegd gaan de verschillende partijen strijden om de gunst
van de kiezer, vooral door veel beloftes te doen. Ook het CDA zal beloftes

doen. Deze beloftes zullen vooral reële
beloftes zijn, die ook uitvoerbaar zijn.
En het beste bewijs daarvoor is een
terugblik op de voorbije jaren waarin
het CDA steeds deel heeft mogen
nemen aan de coalitie. Een greep uit
de gedane beloftes die in het coalitie-

programma zijn opgenomen en zijn of
worden uitgevoerd: in verschillende
kernen zijn nieuwe accommodaties
verrezen of aangepast voor multifunctioneel gebruik. Het lang gewenste
fietspad Broekhuizen-Horst is deels uitgevoerd, voor het resterende gedeelte
is krediet beschikbaar gesteld. De
centra van Horst, Grubbenvorst en
Sevenum zijn of worden herontwikkeld. Verenigingen vormen het
fundament binnen de samenleving,
daarom zijn wij blij dat de subsidies
voor verenigingen zijn geïndexeerd. De

voorwaarden voor de startersleningen
zijn aangepast, de Woonketting en de
Garantieregeling hebben een positieve
impuls gegeven. Deze maatregelen
hebben er onder andere toe bijgedragen dat ondanks de economische
crisis er in Horst aan de Maas toch nog
een behoorlijk aantal nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd. Diverse
agrarische locaties in de nabijheid
van dorpskernen zijn gesaneerd. De
lasten voor bedrijven en burgers zijn
met niet meer dan de normale inflatie
verhoogd. In het sociale domein zijn

veel zaken opgepakt om te kunnen
voldoen aan de wettelijke taken die
ons wachten.
Het CDA staat voor betrouwbaarheid en degelijkheid. Wetende dat
we het niet iedereen naar de zin
kunnen maken, maar we willen
vooral het algemeen belang voorop
laten staan en we hebben rekening
te houden met de middelen die
beschikbaar zijn.

niet meer te remmen omdat ze over
de stenen kunnen rijden. Als het nu
mis gaat, gaat het echt mis. Nieuwe
gaten ontstaan alweer, dus toch weer
onderhoud.
Goed bedoeld, maar verkeerd
gekozen en een beloning voor snelle
rijders. Daar gaat de slogan We gaan
voor nul, dus niet meer dan loos ge…
praat. Het gezegde van het kalf en de
put is welbekend?
Bij een verandering hoort een
risicoanalyse en dan kom je vanzelf
op te nemen verkeersmaatregelen,

educatie en handhaving. Daar is geen
geld voor, was het antwoord. Dan is
er dus sprake van een onzorgvuldig
proces.
Gemeente, ga terug naar de juiste
route. Onderhoud goed, eventueel
met ZZP’ers die goedkoop bermonderhoud kunnen verzorgen. Zorg dat bij
beslissingen de huidige functie van de
weg en verkeersveiligheidsmaatregelen volledig meetellen. Ga echt voor
nul en kies de juiste route.
Andries Brantsma,
commissielid D66 Horst aan de Maas

Ger Verstraelen,
CDA Horst aan de Maas

De verkeerde afslag
Ook voor wegen geldt dat goed onderhoud beter is dan verwaarlozen
en repareren. Dat spel speelt de gemeente met alle gevolgen van dien.
Een Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (GVVP) geeft het type
wegen aan: gebiedsontsluitingswegen, stroomwegen en erftoegangswegen met hoeveelheid verkeer en
snelheid passend bij de functie van
de weg. We hebben veel toeristische
wegen voor voetgangers, fietsers en
auto’s. We hebben veel smalle landelijke wegen en dat karakter wilden
we houden. Daarnaast is in het GVVP

aangegeven dat we veiligheid wilden
verhogen: “We gaan voor nul (ernstige
ongevallen).”
Prima, maar de gemeente neemt
de verkeerde afslag en vergeet de nul.
Slecht bermonderhoud zorgt voor grote
gaten naast en aan de rand van het
asfalt. Gaten werden gedicht met slecht
materiaal. Soms werd er wel eens hard
gereden, maar minder hard dan op
bredere wegen. Goed bermonderhoud

is de waarborg. En? De gemeente gaat
niet onderhouden maar verbreedt de
wegen met kostbare grasbetonstenen.
Dus ontstaan een ander wegkarakter,
nieuwe sluiproutes en meer verkeer,
een weg met stenen waarop je niet
kunt lopen, moeilijk fietsen en waar
auto’s extra hard kunnen rijden. Tel uit
je winst, tel op je risico’s.
Extra verkeer (Hagelkruisweg),
nieuwe vrachtwagens op een sluipweg (Hilleweg), auto’s rijden nu
zonder afremmen langs voetgangers
en fietsers en tegenliggers hoeven

Over fietspad Broekhuizen, bioscoop en huurwoningen
Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober zijn veel verschillende dingen
besproken en besloten. Hierbij bespreken we een aantal van die punten.
Wethouder Paul Driessen
(Essentie) informeerde de gemeenteraad over de stand van zaken van de
uitvoering van het fietspad tussen
Horst en Broekhuizen. Essentie heeft
zich vanaf het begin van deze raadsperiode in 2010 sterk gemaakt om
dit fietspad uiterlijk in 2014 gereed
te hebben. De gemeente heeft haar
zaken inmiddels op orde: bestemmingsplannen zijn gereed en de

aanbesteding heeft plaatsgevonden.
Helaas kan de schop nog niet overal
de grond in, omdat er met een aantal
grondeigenaren nog geen overeenstemming is over de aankoop van de
benodigde gronden. Wij gaan er vanuit
dat er snel zaken gedaan kan worden
met deze grondeigenaren, des te sneller is het fietspad gereed.
Een belangrijk besluit betrof de
uitbreiding van Interchalet met onder

andere een tuincentrum en dierenspeciaalzaak. Daarnaast zijn er over
het assortiment zaken vastgelegd
die al jaren geregeld hadden moeten
worden. Een bioscoop komt er nog
niet. Pas als deze in het centrum van
Horst niet gerealiseerd wordt, is een
locatie als Interchalet aan de beurt.
Volgens Essentie is de beste plek voor
een bioscoop het centrum. Daar sluit
een bioscoopvoorziening goed aan op
het horecaplein. Echter, mocht er de
komende twee jaar geen ondernemer
komen met bioscoopplannen in het

centrum, dan komen wat Essentie
betreft ook locaties elders in beeld.
Ondernemers die vooruit willen en een
goed plan hebben, moeten gesteund
worden.
Waar Essentie zich ook hard voor
maakt, zijn voldoende betaalbare
huurwoningen. Daarvoor hebben we
onder andere woningcorporaties als
Wonen Limburg nodig. Op dinsdag
22 oktober is er in het gemeentehuis
een thema-avond over het thema
wonen. Daarvoor bent u van harte
uitgenodigd. Belangrijk punt dan zijn de

prestatieafspraken die de gemeente
gaat sluiten met woningcorporaties.
Tijdens de laatste raadsvergadering is
besloten om de grondprijs voor tien
huurwoningen in de Horster wijk De
Afhang te verlagen tot 160 euro per
vierkante meter, onder voorwaarde
dat er uiterlijk 1 december harde
prestatieafspraken liggen. Een goede
ontwikkeling dus voor diegenen die
op zoek zijn naar een huurwoning.
Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

p.st.
Phalaenopsis orchideeën 10,99
3 takken! Vol knop en bloem, alle kleuren

Violen alle soorten uit eigen kweek

12 st.

Vogelhuisjes op voet

p.st.
23,99

De allerbeste voor de beste prijs!

Geïmpregneerd hout, 120 cm hoog

Dwergconiferen

o.a. Juniperus, Cupressus, etc.
Struiken, 5 tot 60 cm hoog, keuze uit 60 soorten!

Prunus lusitanica

80-100 cm hoog, potgekweekt

p.st.
13,99

6,99
3,99
18,99
-25%
9,99

Aanbiedingen geldig t/m 22 okt. 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur
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d
geop9-1en
7 Uur
van

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
17 oktober 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Aandacht voor tuinkorven
In de gemeente Horst aan de Maas staan
ruim 1200 tuinkorven. Ze zijn een belangrijk
onderdeel van ons afvalsysteem. Daarom nemen we klachten over het inzamelen van het
tuinafval serieus. De gemeente krijgt wel eens
meldingen dat er tuinafval in of rondom de
korf achterblijft. Ook komt het voor dat tuinkorven bij het leegmaken worden beschadigd.
Verbetering afgesproken
De gemeente heeft afspraken gemaakt met het
bedrijf dat ons tuinafval ophaalt om de inzameling te verbeteren. Het bedrijf zet meer ervaren
chauffeurs in en zorgt in de piekperiodes, zoals
het najaar, voor een extra inzamelwagen. De
gemeente inventariseert welke tuinkorven gerepareerd of vervangen moeten worden.

Op die manier houden we het netjes in en rond
de tuinkorven.
U kunt helpen
Hebt u grote hoeveelheden blad- en tuinafval of
grof tuinafval? Brengt u dat dan naar gemeentewerken, Americaanseweg 43 in Horst. U kunt uw
tuinafval daar iedere zaterdag tussen 12.00 en
16.00 uur gratis afgeven. Zo zorgen we er samen
voor dat alle bewoners gebruik kunnen maken
van de tuinkorf in hun buurt. Hartelijk dank voor
uw medewerking!
Hebt u vragen?
Voor vragen over de tuinkorven kunt u contact
opnemen met gemeentewerken via
telefoonnummer (077) 477 97 77.

Openbare hoorzitting van de
commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 22 oktober 2013 vergadert de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op
bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang
via hoofdingang) en zijn openbaar.
1e hoorzitting om 18.30 uur
De eerste hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen een besluit betreffende afwijzing
vergoeding leerlingenvervoer.
2e hoorzitting om 19.15 uur
De tweede hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen een besluit weigering inning
van verbeurde dwangsommen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

Dinsdag 22 oktober

Raadsthemabijeenkomst
over Wonen
Wonen en de woningmarkt in Horst aan de
Maas. Dit zijn de thema’s die centraal staan
tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op dinsdag 22 oktober. Tijdens deze
bijeenkomst laat de gemeenteraad zich
informeren over een groot aantal actuele
ontwikkelingen in het kader van wonen in
Horst aan de Maas.

Horst aan de
Maas organiseert
Zorg Dichtbij
Deze maand zijn in Horst aan de Maas twee
pilots gestart. Beide met het doel inwoners
dichtbij huis te ondersteunen op het gebied
van zorg, welzijn en opvoeden. Het gaat
om de pilots gezinscoaches (in kader van
jeugdzorg) en sociale wijkteams (gericht
op zorg en welzijn in de wijk). Vanaf 2015
krijgen alle gemeenten in Nederland er taken
en verantwoordelijkheden bij op het gebied
van jeugdzorg, zorg & welzijn (AWBZ) en
werk. De twee pilots zijn een voorbereiding
hierop. In de pilots past de gemeente nieuwe
werkwijzen toe. Gericht op eerder signaleren,
vergroten van zelfredzaamheid van inwoners,
betere samenwerking tussen hulpverleners
en zorg op maat. In deze voorbereidingsfase
is gekozen voor twee pilots. De gemeente wil
namelijk leren en doorontwikkelen. Eén grote
pilot zou hiervoor nu te omvangrijk en complex zijn. Uiteraard bekijkt de gemeente nadrukkelijk hoe zaken uit de pilots voor 2015
in samenhang kunnen worden opgepakt.
Voorbereiden op nieuwe taken en verantwoordelijkheden
Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten in Nederland
er verschillende taken en verantwoordelijkheden
bij. Wethouder Loes Wijnhoven hierover: “Vanaf
1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor heel veel nieuwe taken binnen het
sociale domein (zorg, welzijn, werken). De twee
pilots zijn belangrijk om ons voor te bereiden
op deze nieuwe taken. We gaan namelijk niet
alleen nieuwe taken uitvoeren, maar kijken ook
op welke manier we de organisatie van zorg en
welzijn kunnen vernieuwen”. Het gaat in de voorbereiding dus duidelijk ook om leren en verbeteren. In dit verband merkt wethouder Birgit op de
Laak op: “We volgen de resultaten van de pilots
nauwlettend en willen leren van de ervaringen
over en weer. We gaan de veranderingen die
op ons afkomen zoveel mogelijk in samenhang
aanpakken.”
De pilot gezincscoaches
Kern van deze pilot is dat een team van gezinscoaches aan de slag gaat met problemen op het
gebied van opgroeien en opvoeden. Dit doet het

Wethouders H. Dinghs en P. Driessen lichten
de laatste ontwikkelingen vanuit het college
van B&W toe. W. Hazeu van woningcorporatie Wonen Limburg en F. van Engelen van
woningcorporatie Woonwenz presenteren het
gezamenlijke woningbehoeftenonderzoek,
dat samen met de gemeente is uitgevoerd en
geven een toelichting op de actuele ontwikkelingen. Vervolgens geven de dorpsraden
hun visie hierop. Op basis van deze informatie
vindt tenslotte een raadsdebat plaats.
Deze themabijeenkomst van de gemeenteraad is openbaar en vindt plaats in de
raadszaal. De bijeenkomst duurt van 20.00
tot 22.00 uur. Bent u geïnteresseerd in de
ontwikkelingen op het gebied van wonen en
woningmarkt in Horst aan de Maas? U bent
van harte uitgenodigd.
Binnenkort kunt u op www.horstaandemaas.nl
nog enige achtergrondinformatie met betrekking tot deze themabijeenkomst downloaden.

team op plaatsen waar kinderen, jongeren en
hun ouders regelmatig komen. Denk aan de
school, kinderopvang, consultatiebureau, e.d.
Vanuit hier ondersteunen en begeleiden de
coaches gezinnen bij problemen rond opgroeien en opvoeden. Ook geven ze waar nodig
advies en begeleiding aan professionals, zoals
leerkrachten, intern begeleiders, leidsters kinderopvang/peuterspeelzaal. Hierdoor kunnen
deze professionals nog beter bijdragen aan de
ondersteuning van kinderen en gezinnen. Als
specialistische jeugdzorg nodig is, schakelt de
gezinscoach deze in.
De pilot sociale wijkteams
De pilot sociale wijkteams is er op gericht om
alle vragen en ideeën over wonen, welzijn
en zorg in een wijk te signaleren en hiermee
samen met de bewoners aan de slag te
gaan. Uitgangspunt is dat individuele vragen
en gemeenschappelijke (wijk)activiteiten zo
veel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden.
Bewoners houden hierbij zoveel mogelijk zelf
de leiding. Het team bestaat uit professionals
afkomstig uit verschillende disciplines binnen
zorg, welzijn en wonen. Het team richt zich
tijdens de pilot om te beginnen op de wijk
Norbertus en zal zich waarschijnlijk over enkele
weken vestigen in de sacristie van de voormalige Norbertuskerk. De pilot sociale wijkteams
Horst aan de Maas is een gezamenlijk project
van Wonen Limburg, VGZ/Zorgkantoor en de
gemeente.
Samenwerking
In de voorbereiding maar ook tijdens de pilots
werkt de gemeente nauw samen met allerlei (zorg)partners zoals Bureau Jeugdzorg,
Synthese, MEE, GGD, huisartsen,politie
onderwijs, etc. Ook vrijwilligers (zoals het
wijkcomité) worden nauw betrokken. Daarnaast
zijn er regelmatig evaluaties en is er aandacht
voor uitwisseling van ervaringen tussen de
pilots. Doel is immers om met ingang van 2015
één duidelijk, klantgericht systeem voor zorg,
welzijn en werken te kunnen bieden aan de
inwoners van Horst aan de Maas. Daar werken
we met z’n allen aan!
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Persbericht Damoclesbeleid

Horst aan de Maas sluit
panden bij drugsvondst

Om drugshandel en hennepteelt in woningen
en bedrijfspanden tegen te gaan, kunnen panden in de toekomst direct gesloten worden. Met
deze nieuwe maatregel wil burgemeester Kees
van Rooij iedere vorm van (drugs)criminaliteit
meteen de kop indrukken.

Op basis van het nieuwe drugsbeleid van de gemeente worden woningen en bedrijfspanden gesloten bij het aantreffen van meer dan een halve gram
harddrugs of bij meer dan vijf gram softdrugs. Ook
bij het aantreffen van meer dan vijf hennepplanten

wordt een woning voor minimaal drie maanden
gesloten. Voor bedrijfspanden geldt een minimale
sluiting van zes maanden. Deze maatregel komt
bovenop de bestaande strafrechtelijke aanpak door
justitie en ﬁscale aanpak door de belastingdienst.
Drugshandel en hennepteelt zorgen voor overlast,
verloedering en brandgevaarlijke situaties in wijken
en buurten. Bewoners voelen zich daarbij vaak
onveilig. Panden waar drugs worden verhandeld
of gekweekt trekt bovendien andere criminele
activiteiten aan.

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
Nieuwe Peeldijk 40
Hofweg 51
Wouterstraat 22
Evertsoord
Helenaveenseweg 27
Helenaveenseweg 39
Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 48
(verzonden 11 oktober 2013)
Grubbenvorst
Kerkstraat 2

Kloosterstraat 4
Horst
Venloseweg 110
Deken Cremersstraat 56
Rietbos 33
Achter de Smaalbrug 29
Horst aan de Maas
Klaver 6b
Damoclesbeleid
Horst aan de Maas
Aanpassing bijlagen
GBA-verordening
Actualisering mandaatregister

60 km-zone Horst aan de Maas
- zuidoost
60 km-zone Horst aan de Maas
- west
Meterik
Jan Drabbelsstraat 20
Sevenum
Industrieweg 22
Most 14
Steeghoek 4-6

Nieuw in Sevenum:

Wij zoeken jou .....

Transportplanner
met een frisse blik
Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen

Heb jij een aantal jaren ervaring met logistiek en transport, kun je
overzicht creëren, samenwerken en goed communiceren? Vind je het
leuk om een breed takenpakket te hebben en heb je geen 9 tot 5
mentaliteit? Dan zoeken wij jou!

Fietsplein Maasbree
In- en verkoop van 2e hands fietsen
en het juiste adres voor reparatie.
Helenaveenseweg 13A Sevenum
Tel.: 06 57 07 22 03
Web: www.fietspleinmaasbree.nl
Voor openingstijden: zie website

ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals

Wij zijn voor onze locatie in Grubbenvorst per direct op zoek naar een
enthousiaste en flexibele persoon voor de functie van

Transportplanner / productieplanner (full-time)

professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat

Als planner coördineer en begeleid je het dagelijkse planningsproces en
heb je de volledige verantwoordelijkheid voor de transport- en
productieplanning. Voor deze uitdagende functie is een proactieve en
flexibele instelling een must. Je combineert kennis van logistiek met
klantgerichtheid en je hebt een sterk analytisch vermogen.

in f o r me e r n
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Voor deze functie zoeken wij iemand met MBO+/HBO werk- en
denkniveau. Je moet kunnen werken met planningssoftware, bent
meedenkend, kwaliteitsbewust en stressbestendig. Het hebben van
rijbewijs CE is een pré.

De innovatie op het gebied van duurzame tuinproducten!

Heb je interesse in deze uitdagende functie met uitstekende
arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie?
Graag ontvangen wij dan vóór 31 oktober aanstaande, je sollicitatiebrief
met een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring. Je sollicitatie kun
je richten aan de heer L. Jeucken. Voor meer informatie kun je ook bellen:
(077) 366 93 69.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
Email: ljeucken@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lochtstraat 14 5962 AK Melderslo
(0031) 06-48 22 21 81

At the Foundation of Growth

info@alardsdeco.nl
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RAADSFEITEN
EDITIE 19 SEPTEMBER 2013

Wegwijsdag 2013

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van dinsdag 8 oktober
De tweede vergadering na het zomerreces vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2013. Op de
agenda staan deze keer 14 punten, de totale duur van de vergadering bedraagt ruim 3 uur.
Janny Hermans
Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt
Janny Hermans geïnstalleerd als raadslid voor
Essentie. Na bestudering van de geloofsbrieven
door de commissie Coppus-van Driel-Weijs
volgt de ofﬁciële plichtpleging, waarna mevrouw
Hermans wordt gefeliciteerd door het college en
de raadsleden. Janny Hermans volgt Stef van de
Loo op, die onlangs als raadslid is opgestapt.

De bedenkers en uitvoerders van het winnende project “ Geef arbeidsmigranten een gezicht” met
de cheque van € 1250,De wegwijsdag is een project van één dag voor leerlingen van middelbare scholen uit Horst
aan de Maas, dit jaar voor de zevende keer op rij georganiseerd onder verantwoordelijkheid
van de gemeenteraad en in samenwerking met het Bureau Prodemos. Tijdens deze dag maken
de leerlingen kennis met het reilen en zeilen van de politiek binnen hun gemeente. Ieder jaar
kan een groep leerlingen van Citaverde of het Dendroncollege deelnemen. Dit jaar waren
leerlingen van HAVO 5 en 5 en 6 VWO van het Dendroncollege van de partij. Het thema van de
Wegwijsdag 2013 was ‘Arbeidsmigranten en Integratie’. Directe aanleiding voor de leerlingen
om dit thema te kiezen waren de negatieve reacties op het drama met twee Poolse jongeren,
afgelopen zomer in Kasteelpark ter Horst.
Voorafgaand aan het project werden de leerlingen verdeeld in 7 groepen van 10 mensen.
Iedere groep bedacht een project dat te maken
had met het thema, met de bedoeling het ook
echt te gaan uitvoeren (als men zou winnen).
Speciaal voor deze dag, waren een aantal
deskundige vertegenwoordigers, die direct of
indirect bij het thema betrokken waren, uitgenodigd. Hierbij waren ondermeer afgevaardigden
van Stichting Stimulering Integratie Horst aan
de Maas en Vluchtelingenwerk en Integratie.
Daarnaast waren er Edwin Michiels van de
LLTB, Krysztof Feldman namens de Poolse
gemeenschap en wethouder Birgit op de Laak.
De leerlingen konden in de ochtend aan dit
deskundigenpanel vragen stellen. In de middag
waren de politici aan de beurt. Het panel van
raadsleden bestond uit Han van Driel (D66),
Hendrik Hazeu (SP), Bram Hendrix (Essentie),
Rudy Tegels (CDA) en Richard van der
Weegen (PvdA-PK). Na aﬂoop van de vragenronde werden er onder de scholieren schaduw-

verkiezingen gehouden. Voor het eerst in de
7 jaar won D66 en meteen zeer overtuigend,
want zij wonnen 15 van de 27 raadszetels.
Vervolgens gingen de 7 groepen met elkaar in
debat in een jongerenraadsvergadering onder
leiding van kees van Rooij, om uiteindelijk het
best bedachte en uitgewerkte onderwerp te kiezen. Er mochten vragen worden gesteld, men
ging met elkaar in debat en er moest natuurlijk
worden gestemd. De meeste stemmen gingen
uit naar het project “Geef arbeidsmigranten
een gezicht”, waarbij Poolse en Nederlandse
jongeren via social media met elkaar in contact
komen om vervolgens middels een workshop
een gezamenlijk muziekproject op te zetten.
De leerlingen krijgen daarbij steun van Jan
Duijf van Stichting Cambrinus Concerten. Het
winnende onderwerp mocht worden toegelicht tijdens het burgerpodium van de ‘echte’
gemeenteraadsvergadering. De raadsleden
beloonden het winnende project met een
ﬁnanciële bijdrage van € 1.250,00.

Het panel van raadsleden beantwoorden de kritische vragen van de scholieren van VWO 6 en
Havo 5 van het Dendroncollege.

CVI Raaieind
Een van de speerpunten van de vergadering
is de behandeling van de zienswijzen door
verschillende externe instanties op het bestemmingsplan CVI Raaieind. Dit behelst een project
dat onderdeel uitmaakt van het Deltaplan voor de
gehele Maas, waaraan de Gemeente Horst aan
de Maas haar medewerking verleent. Door middel van zandwinning en zandoverslag ter hoogte
van Grubbenvorst wordt de veiligheid rondom de
Maas en de Maasdorpen verhoogd. Meerdere
partijen stippen het probleem van geluidsoverlast
door laagfrequente tonen bij de werkzaamheden
aan. Hiervoor wordt een passende oplossing
verlangd. Dit geldt ook voor de verkeersveiligheid
rondom het gebied. Volgens raadslid van Renghs
bestaat hierover nog onvoldoende duidelijkheid.
Ook de heren Beurskens en van der Weegen
maken zich zorgen over de verkeersveiligheid
van ﬁetsers en de verwachtte geluidsoverlast
voor omwonenden. De heer van der Weegen
oppert een clausule in het bestemmingsplan op
te nemen, waarbij eventuele aanpassingen tegen
geluidsoverlast ook na de realisatie van het CVI
kunnen worden toegepast. De heer Kemperman
vraagt het college vooral het gesprek tussen de
verschillende betrokken partijen, zoals uitvoerder
DCM, de dorpsraad en omwonenden gaande
te houden. Wethouder van Rengs licht toe dat
voor de verkeersafwikkeling rondom het gebied
de ultieme oplossing wordt gezocht. Hij hoopt de
resultaten van het onderzoek op 4 december te
kunnen presenteren. Bij de gehele uitvoering van
het project liggen de voorstellen van de gemeenteraad, zoals die in 2009 zijn gedaan, volgens
wethouder van Rengs ‘bovenop de stapel’.
Salarissen topfunctionarissen
Namens de SP wil de heer Coppus een motie
indienen inzake het aanpassen van salarissen
van topbestuurders bij instellingen en instanties, die door de Gemeente Horst aan de Maas
worden gesubsidieerd. De salarissen zouden niet
hoger mogen zijn dan die van de burgemeester.
Zou dat wel het geval zijn dan zou volgens de
motie de subsidie hierop gekort moeten worden.
Het voorstel wordt positief ontvangen door de
overige raadsleden, waarbij de kanttekening
wordt geplaatst of niet gewacht kan worden op
de modelverordening van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten in verband met dit
onderwerp. Volgens voorzitter Kees van Rooij is
door de rechtbank Oost Brabant onlangs beslist
dat subsidies voor instanties niet mogen worden
gekort met betrekking tot de salarissen van
topbestuurders. De voorzitter ontraadt de raadsleden dan ook onder deze voorwaarden met de
motie in te stemmen. De SP past hierop de motie
aan. De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen, met de belofte van het college om
voor de gestelde datum van 1 maart 2014 hierop
te antwoorden.

Bestemmingsplan Interchalet
De eigenaar van Interchalet is van plan een
tuincentrum en een bioscoop te bouwen bij de
lokatie in het buitengebied waar nu het bouwcentrum is gevestigd. De raadsleden zijn vol lof over
het initiatief en beschouwen het als positief dat
deze ondernemer vooruit wil, om werkgelegenheid en het voortbestaan van zijn onderneming te
garanderen. De vraag is echter of een bioscoop
op die lokatie wel gewenst is. Volgens de heren
Kemperman, Coppus en van der Weegen is het
centrum van Horst bij uitstek geschikt voor een
dergelijke voorziening, zeker in combinatie met
de bestaande horeca. Er wordt al enige jaren
onderzocht of een bioscoop in te passen is in
het centrum van Horst, echter zonder resultaat.
Initiatiefnemers krijgen nog twee jaar de tijd om
een bioscoop of ﬁlmzaal in het centrum te realiseren. Mocht dit niet lukken, dan gaat de beurt naar
andere initiatiefnemers, zoals Interchalet. Ook de
branchevervaging komt ter sprake. Bij Interchalet
worden momenteel boeken verkocht. Volgens de
heren Kemperman en Coppus gaat dit ten koste
van de omzet van boekwinkels in Horst. Als deze
winkelier daar problemen mee heeft, had deze
een zienswijze op het bestemmingsplan moeten
indienen volgens de heer Hendrix. De heer
Kemperman wil twee amendementen indienen. In
het eerste amendement vraagt zijn patij de bouw
van een bioscoop op de lokatie bij Interchalet
volledig te schrappen. In het tweede wil hij de
wijzigingsbevoegdheid voor het bestemmingsplan
toekennen aan de raad in plaats van het college.
De amendementen worden bij meerderheid van
stemmen verworpen.
Hippisch centrum
Een aantal private ondernemers is van plan
in Park de Peelbergen, naast Toverland een
hippisch centrum te vestigen. De Gemeente
Horst aan de Maas gaat hiertoe 9 miljoen euro
investeren in de grondexploitatie. De heer Engels
vraagt of er bij de realisering van het centrum
mogelijkheden zijn voor social return, bijvoorbeeld
in de vorm van inzetten van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Hij dient namens het
CDA, D66, Essentie en PvdA-PK een amendement in , waarin het college wordt gevraagd pas
te investeren in het project door middel van een
krediet, als er zekerheid is dat de bijdrage van het
regiofonds en de investeringen door private partijen daadwerkelijk zijn ingebracht. Alleen de SP
stemt tegen het amendement. De heer Beurskens
en van der Weegen vragen het college de inwoners van Horst aan de Maas beter te informeren
over de verstrekking van een krediet van 9 miljoen
euro aan het hippisch centrum. Wethouder Dings
licht de beslissing toe en zegt dat niet wordt
geïnvesteerd in het hippisch centrum, maar dat
de Gemeente de grond exploiteert. Hij vertrouwt
erop dat het slechtste scenario, waarbij de
Gemeente een verlies zou leiden van 700.000
euro niet doorgaat. De heer van der Weegen
maakt zich bovendien zorgen over de bedrijvigheid rond het geplande centrum. Hij is bang dat er
een bedrijventerrein gaat ontstaan waarbij weinig
paardgerelateerde activiteiten gaan plaatsvinden.
Wethouder Dings geeft aan erop toe te zien dat
dit niet gaat gebeuren. De heer Kemperman
vraagt het college de raad voortdurend op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het
hippisch centrum.
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Fanatieke karpervisser

Op pad met de viskar
Sjuul Philipsen (14) uit Tienray is fanatiek karpervisser. Naast het vissen zelf, ontwikkelt hij de nieuwste snufjes
voor de vissport. Zijn passie ontstond toen hij op vierjarige leeftijd door zijn oppas mee uit vissen werd genomen.
“Ik was om”, herinnert Sjuul zich nog als de dag van gisteren.

grotere vissen. Er bestaan allerlei soorten, maten en vormen van karpers.”
Karpers zijn kostbare, beschermde
vissen die zo’n 25.000 euro op kunnen
leveren wanneer ze groot van formaat
zijn. De grootste karper die Sjuul ooit
heeft gevangen, woog meer dan 17
kilo.

Elk water heeft zijn
eigen uitdagingen
Sjuuls leven draait vooral om vissen. Hij is aangesloten bij de verenigingen van onder andere Tienray,
Grubbenvorst en Swolgen. “Elk water
heeft zijn eigen uitdaging en zijn
eigen soorten”, legt Sjuul uit. Wanneer
vrienden gaan vissen voor de gezelligheid, kiest hij vaak een ander water
of een ander plekje. Of hij gaat vissen
met de serieuze vissers die hij via het
verenigingsleven leerde kennen. Met
zijn viskar achter zijn fiets, gaat hij er
dan op uit om pas na uren weer terug
te keren.

Vissen is een
geavanceerde sport
Toen Sjuul zes was, kocht hij met
zijn vader voor het eerst eigen visspullen. Daarna ging het heel snel. Sjuul

sloot zich aan bij visverenigingen en de
secretaris van de Tienrayse visvereniging, Michiel, leerde hem de kneepjes

van het vak.
Al snel legde Sjuul zich toe op het
vissen naar karpers. “Dit zijn sterkere,

HBSV breekt SVEB
Door: Tim Geurts, SVEB
Een slap begin kwam voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst zondag negentig minuten
lang niet meer te boven. Het resulteerde in een klinkende en niet eens geflatteerde 3-0 overwinning voor de
tegenstander HBSV uit Hout-Blerick.

Sjuul is vaak de jongste. De oudere
vissers vinden het leuk een jongeling
onder zich te hebben. Praten met de
mannen om hem heen vindt Sjuul

leuk, omdat ze zo’n andere beleving
hebben. Sjuul vertelt vaak nog langer
bezig te zijn met de voorbereidingen
dan met het vissen zelf: “Ik ontwikkel en maak mijn aas zelf. Ik kies de
beste samenstellingen en maak eigen
draden.” Via filmpjes over karpervissen
leert hij over technieken en moderne
snufjes. Draden die hij zelf maakt,
verkoopt hij vervolgens weer door via
internet. Sjuul legt uit dat het beeld dat
vissen ouderwets is, niet meer klopt:
Door allerlei technologieën is het een
geavanceerde sport geworden: “Het is
niet zo dat ik staar naar een dobber:
door een apparaatje hoor ik wanneer
ik beet heb.” Daardoor kan Sjuul ook
nachtvissen.

Waterbeheer en
viskunde studeren
Ondanks dat hij pas 14 is, heeft
Sjuul zijn toekomst al uitgestippeld. Hij
gaat nu naar het derde jaar van het
vmbo aan het Dendron college. Daarna
wil hij naar de Sportvisacademie in
Zwolle. Deze opleiding is gericht op
waterbeheer en viskunde. Later wil
Sjuul ontwerper worden. “Ik wil graag
systemen bedenken waardoor je nog
beter kunt vissen en waardoor de vissen jouw hengel kiezen in plaats van
die van anderen”, legt hij uit.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Joris de Mulder probeert achter het standbeen langs te scoren (Foto: Thijs Janssen)
Overal een stapje te laat, net niet
scherp genoeg en ook de weinige
kansje die SVEB zondag kreeg, werden
niet benut. Dit was HBSV–SVEB in een
notendop. De thuisploeg wist wel raad
met het matte begin van SVEB. Vanaf
de eerste minuut was HBSV de bovenliggende partij. Vooral op het middenveld was de ploeg de baas en het was
dan ook aan een aantal ongelukkige
keuzes en slecht ingekopte ballen te
danken, dat SVEB in die fase nog in
leven werd gehouden.
In de tiende minuut had het net
wel moeten bollen. SVEB stelde daar
weinig tegenover. Alleen het laatste
kwartier voor rust was er een korte
opleving. Een halve kans was aan Tom

Aerts niet besteed en ook een goede
volley van Dean Crompvoets ging een
metertje over. De grootste SVEB-kans
van de middag was voor Joris de
Mulder. Maik Vermazeren haalde goed
de achterlijn. Zijn voorzet kwam echter
net achter Joris. Achter het standbeen
probeerde de topschutter de doelman
van HBSV nog te verschalken, maar de
bal hobbelde uiteindelijk voorlangs.
De hoop dat SVEB de rust met een
0-0 stand zou halen, werd vijf minuten
na de kans van Joris de grond ingeslagen. Een voorzet van HBSV werd
ongelukkig weggewerkt. En daar waar
drie spelers van SVEB de bal kwijt
waren, wist Moreno Walda precies waar
de bal was.

Na de rust bleef het spelbeeld in
het begin intact. Onnodig balverlies
leidde in de vijftigste minuut een
counter in. Drie passes later stond
Waldo wederom oog in oog met John
Tissen en ook dit keer liet hij John
beheerst kansloos. Het leek voor SVEB
het signaal om wakker te schrikken.
Ineens werden er wel duels gewonnen
en waren er kleine kansjes voor Joris
en Maik die de wedstrijd misschien nog
hadden kunnen omdraaien.
Zo ver kwam het echter niet.
En toen Waldo in de zeventigste
minuut, na een feilloos uitgespeelde
aanval van de thuisploeg, zijn derde
van de middag binnenschoot, was het
verzet van SVEB definitief gebroken.

LAAT JE
ZIEN
w w w.k r uyt zer op t iek .nl

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl
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Derde plek voor Kevin
van Leuven

GFC’33 overtreft
VVV’03
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
In de directe confrontatie met concurrent VVV’03 heeft debutant
GFC’33 in de 5e klasse F een forse tik uitgedeeld aan de Venlonaren.
Na twee thuiswedstrijden op rij
moesten de Grubbenvorstenaren afgelopen zondag naar directe concurrent
VVV’03. Trainer Casper Tielen kreeg in
aanloop naar de wedstrijd te maken
met tegenslagen: basisspelers Joris
Rutten en Job van Lare waren beide
niet inzetbaar.De wedstrijd begon later
vanwege het niet op komen dagen
van de aangewezen scheidsrechter.
Door de vele afgelastingen was Mark
Bloemen beschikbaar en zodoende
kon de topper een uur later worden
aangefloten.GFC’33 wist zich gesteund
door bijna honderd toeschouwers
uit Grubbenvorst. De withemden
begonnen furieus aan de wedstrijd en
wisten VVV’03 direct vast te zetten op
eigen helft. Met gedoseerde aanvallen over beide vleugels werden de
Venlonaren teruggedrongen en in de
tiende minuut scoorde John Schatorjé
uit een hoekschop. Gedurende het
verdere verloop van de eerste helft
konden er diverse kansen worden
genoteerd voor beide teams maar
het duurde tot in 45e minuut voordat
Etienne Verhofstad de score verdubbelde: 0-2. Na de thee tapte VVV uit

Extra
weekend
actie

het spreekwoordelijke andere vaatje
en zette GFC onder druk. Diverse
kansen werden gecreëerd maar niet
benut. Deels lag dit aan het goed
keeperswerk van Etienne Baghuis
maar ook aan het onvermogen van
de Venlose voorhoede. Het duurde
tot de 74e minuut voordat VVV de
‘anschlusstreffer’ kon laten noteren.
VVV ging op jacht naar de gelijkmaker maar kreeg een lesje effectief
countervoetbal voor de kiezen wat
resulteerde in drie doelpunten voor
GFC van Jop Hermkes, Paul Straten,
met een beauty vanaf 20 meter in de
kruising, en jeugdspeler Bram Martijn.
De eindstand was 1-5. Al met al een
verdiende overwinning voor GFC dat
zich daardoor nestelt op de tweede
plaats met twee punten achterstand
op EWC. Vanwege de herfstvakantie
hervat GFC’33 op zondag 27 oktober
de competitie met een thuiswedstrijd
tegen Leunen. Deze ploeg staat nu
zesde maar heeft pas drie wedstrijden
gespeeld en staat qua verliespunten
gelijk met EWC. Dus ook op 27 oktober
staat er voor beide ploegen veel op
het spel.

Soepvlees zonder been en runderpoulet
van Iers rundvlees met 1 ster Beter Leven

4,49

nu
per 500 gram
nu

Grote kruimelvlaai van Ut Bruêdje

5,98

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 oktober 2013

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl
PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Door: United Gebben Racing
Motorracer Kevin van Leuven heeft afgelopen weekend samen met zijn team United Gebben Racing
deelgenomen aan twee wedstrijden voor het Open Nederlands Kampioenschap. Deze wedstrijden vonden plaats op
het TT-circuit van Assen.

Kevin, die vierde stond in de tussenstand, was erop gebrand na het uitvallen in de vorige wedstrijd zijn derde
plek terug te veroveren op concurrent
Davy Thoonen. Met moeilijke weersomstandigheden zag het er even uit
dat dit een lastige opgave zou worden.
Kevin kwalificeerde zich slechts als
twintigste na een verkeerd uitgevallen
bandenkeuze.
Kevin revancheerde zich in de
eerste race door als zesde te eindigen.
Hierna kwam hij nog twee punten
tekort. De tweede race verliep zelfs nog

beter. Na een denderende start wist
Kevin twaalf concurrenten in de eerste
ronde achter zich te laten.
Vele sponsors en fans waren
deze dag naar Assen vertrokken voor
de jaarlijkse sponsor-en fanclubdag.
Deze waren getuige van een spannende wedstrijd waarin Kevin vanaf de
twintigste plaats op de grid de laatste
podiumplek opeiste.
Kevin: “De kwalificaties vielen
letterlijk in het water door het weer.
Gelukkig was het zondag droog en kon
ik gebruikmaken van goed materiaal.

Ik ben blij met het resultaat, en het
feit dat ik in de tweede race de snelste
raceronde heb gezet is nog eens extra
motiverend. Graag wil ik iedereen
bedanken voor de steun dit jaar. Ik ben
volop bezig met het volgende seizoen,
maar houd het nog even geheim.
Het kan nog een leuke verrassing
worden.” Tijdens de finishparty worden
Kevin en het team nog extra in het
zonnetje gezet voor het feit dat Kevin
zich derde mag noemen in het Open
Nederlands Kampioenschap Supersport
600. (Foto: Henk Teerink)

Bixieclinic bij Wieneshof
In manege Wieneshof in Hegelsom is vrijdagmiddag 18 oktober een bixieclinic. De opzet van de Bixie is om
jonge ruitertjes de kans te geven om op een lager niveau aan wedstrijdjes deel te nemen en zo vertrouwd te raken
met de sport.
Er zijn vier onderdelen: een
dressuurproef, een springproef, een
vaardigheidsproef en een spelonderdeel.
Solange Hermans geeft deze middag

uitleg over wat Bixie-rijden is en geeft
deelnemers aan de clinic aanwijzingen
voor hun dressuurproefje.De clinic is niet
alleen leuk voor de deelnemers maar

ook voor toeschouwers. Iedereen is welkom op vrijdag 18 oktober om 14.00 uur
in manege Wieneshof in Hegelsom. De
clinic is gratis en duurt tot 16.00 uur.

Internationaal succes
Door: Bram Becks, HZPC
Rinske Becks, Michelle Verouden, Ingrid van Horen en Judith van Meijel van HZPC uit Horst vertrokken op
zaterdagmorgen 12 oktober richting Aachen in Duitsland. Hier werd het jaarlijkse Internationale Swimming Festival
gehouden. Zwemmers uit verschillende landen streden hier tegen elkaar.
Op zaterdag stond voor Michelle,
Ingrid en Judith de 200 meter vlinderslag op het programma. Na het
inzwemmen moesten de zwemmers
apart naar trainer Paul voor de juiste
voorbereiding. Naast elkaar op de
startblokken begonnen Michelle en
Ingrid de wedstrijd. Beiden zwommen
een goede race met goed resultaat en
een persoonlijk record voor Michelle
Verouden. Trainer Paul en beide zwemsters waren tevreden.
Hierna ging Judith van start. Ze
wilde gaan voor de NK-limiet. Zij had
samen met Paul een afspraak gemaakt
om de eerste 100 meter voluit te gaan.

Dit was goed gelukt, maar helaas
kwam er nog een tweede 100 meter,
die iets minder verliep, waardoor ze
geen NK-limiet haalde. Ze heeft in de
komende wedstrijden nog een aantal
kansen.
Na afloop van dag één ging Judith
naar huis en kwam Bjorn Piket, want
hij moest de volgende dag zwemmen.
De zwemmers moesten vroeg op. Het
inzwemmen begon al om 08.00 uur.
Als eerste was de 100 meter vrije slag.
Hier gingen Rinske en Michelle van
start. Bij beiden was het resultaat iets
minder. Maar de zwemmers hadden
nog afstanden te gaan waarbij ze het

goed konden maken. De 100 meter
vlinderslag volgde voor Ingrid. Met een
goede opening en eindtijd zwom ze
een mooie race. Tijdens de 200 meter
wisselslag die hierop volgde, zwom
Rinske een persoonlijk record van een
seconde. Michelle zwom iets boven
haar tijd, maar dit maakte ze goed op
de 200 meter vrije slag. Deze was vrij
snel na de 200 meter wisselslag. Toch
zwom ze snel en een goede tijd. Ingrid
was snel met een tijd van 2.13.
Bjorn Piket eindigde de wedstrijd
voor de HZPC’ers met de 200 meter
vrije slag. Deze ging iets minder dan
gehoopt.
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Een gebouw van de mensen zelf

Realisatie sportpark De Meulebèèk
Het nieuwe sportpark De Meulebèèk opent op zondag 20 oktober haar deuren. Stichting De Meulebèèk is de realisator en staat symbool voor de unieke
samenwerking van buitensportverenigingen in Meerlo, Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren. Secretaris van deze stichting, Arie Janssen uit Meerlo, legt uit
hoe het sportpark tot stand is gekomen: “Het is een ingewikkeld proces geweest, maar het resultaat is prachtig.”

een mooie tafel kun je niet eten. Het
ziet er niet alleen goed uit, het is ook
nog eens heel functioneel. We zijn bijvoorbeeld heel erg blij met ons nieuwe
kunstgrasveld.”

Toch even slikken bij
laatste wedstrijd

Na ruim zes jaar overleg met de
voormalige gemeente Meerlo-Wanssum
en met gemeentes Venray en Horst
aan de Maas is het nieuwe sportpark
De Meulebèèk dan toch echt klaar. Het
wordt de thuishaven voor drie verenigingen. Voetbal- en korfbalvereniging
SV United uit en motorsportvereniging
MAC en postduivenvereniging De
Maasvogels uit Meerlo en Wanssum
vestigen zich in De Meulebèèk. Arie

Janssen is secretaris van Stichting De
Meulebèèk en afgevaardigde in het
stichtingsbestuur vanuit SV United.
Hij vertelt: “De stichting werd in 2011
opgericht uit Stichting Bergbos uit
Meerlo en Stichting De Broekberg uit
Wanssum om een gezamenlijke sportaccommodatie te realiseren. Het plan
om een multifunctioneel sportpark te
bouwen was er al voor de gemeentelijke herindeling van 2010, waarbij

Meerlo bij gemeente Horst aan de Maas
ging horen en Wanssum bij gemeente
Venray.” Er waren verschillende opties
voor de locatie van het sportpark in
Meerlo, Wanssum en Blitterswijck.
“Bestemmingsplannen in Meerlo verhinderden dat onze sportaccommodatie
kon worden uitgebreid. In Blitterswijck
was niet genoeg ruimte voor uitbreiding
en de droomlocatie De Helling tussen
Meerlo en Wanssum was financieel

Workshops en wandeling

Pink Ribbon Evenement
in Sevenum
In Sevenum vindt op 20 oktober een Pink Ribbon Evenement plaats. Geïnteresseerden kunnen deze dag
diverse workshops volgen in De Kruisweide. De opbrengst is bestemd voor stichting Pink Ribbon.
Het evenement wordt voor de
tweede maal georganiseerd door
Trees Driessen. Op het programma,
dat om 10.00 uur begint, staan

workshops spinning, yoga, zumba en
aerobics. Verder kan er een wandeling
worden gemaakt. Aanmelden kan via
pinkribbonsevenum@gmail.com

Voor meer informatie kijk op
de Facebook-pagina Pink Ribbon
Sevenum of op www.pinkribbon.nl
bij evenementen.

Kater voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst uit Horst bleef ook na het zesde duel nog zonder een overwinning. In de thuiswedstrijd
tegen het geroutineerde SV Meerssen moest het na de pauze op de offensieve daden van de mannen uit
Zuid-Limburg het antwoord schuldig blijven.
De supporters van de
oranjemannen waren blij verrast
dat de thuisclub van meet af aan
de strijd aan ging. Gelukkig was
de agressie aanwezig. Het zocht
met veel druk het vijandelijke doel
op. Met enkele plaagstoten klopte
Wittenhorst aan de deur. Wittenhorst
kon en mocht niet de aandacht
verliezen, want Danny Goessen
kreeg een behoorlijke kans. Doelman
Sjors Witt was attent en kon onheil
voorkomen.
De grootste mogelijkheid kreeg
spits Gijs Hagens na een mooie
doorkopper van Tom van Bergen.
Gijs werd geheel vrij voor doelman
Lennart Quaden gezet. Het gehaaste
schot van Gijs zorgde ervoor dat de
bal aan de verkeerde kant van de
paal het einde haalde.

Voor de pauze was Wittenhorst
nog tweemaal dicht bij een doelpunt.
De precisie of de doelman zorgde
ervoor dat de pauzestand op 0-0 werd
gehouden. Wittenhorst was op punten
winnaar.
SV Meerssen kwam direct na de
thee met een groot offensief voor de
dag. Wittenhorst moest duidelijk terug.
Jammer dat balverlies de 0-1 inleidde.
Raymond Frijns gaf het beslissende
tikje.
De thuisclub zat nu met een
geweldige kater. Het goede spel van
voor rust werd ineens tenietgedaan.
De stormloop bleef echter aanhouden
en als doelman Sjors Witt niet in
goede vorm stak, was de voorsprong
toen al groter geweest. Het was uitstel
van executie. Benji Nunumete was
bij een ingreep ongelukkig en de

goed leidende scheidsrechter kon
niks anders doen dan een penalty
toekennen, maar de rode kaart had
niet gehoeven. Aanvoerder Roy
Andrien verzilverde deze kans: 0-2.
Wittenhorst spartelde nog even
door. Met drie wissels probeerde
trainer Jan Lauers nog iets te
forceren. Met een ondertal aan
spelers is het echter moeilijk om
nog iets terug te doen. De wil was
er toch. Enkele momenten leverden
toch wat perspectief op voor het
vervolg van de competitie.
Dat in de blessuretijd door een
eigen doelpunt de eindstand op 0-3
werd bepaald, was alleen voor de
statistiek van waarde. Een goede
helft bleek niet voldoende te zijn
voor succes. De ommekeer moet nog
even op zich laten wachten.

niet haalbaar. De keuze viel dus op
Wanssum: daar was voor het minste
geld het meeste te realiseren.”

Bijna 200.000 euro
bespaard
In december 2012 startte de bouw
van De Meulebèèk. ‘We hebben veel
hulp gehad van vrijwilligers. Mensen uit
Meerlo en Wanssum, sporters en nietsporters, iedereen droeg zijn steentje
bij. In totaal hebben de vrijwilligers
voor ongeveer 200.000 euro aan werk
gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld geholpen met de sloop en met de bestrating.
Het is echt een prachtig gebouw van
de mensen zelf geworden. Maar van

Dat het nieuwe sportpark in
Wanssum ligt, betekent dat de voetballers en korfballers uit Meerlo geen
accommodatie meer hebben in hun
eigen dorp. “Voor de jonge sporters
maakt dit weinig uit, zij voetballen al
lange tijd samen in Wanssum. Toch
maakt het bij sommige mensen wel
emoties los, ook bij mij. Afgelopen
zaterdag werd er voor het laatst
gevoetbald op sportpark Bergsbos in
Meerlo en van tevoren moest ik toch
wel even slikken. Maar het allerbelangrijkste is dat we de jeugd een sportfaciliteit voor de toekomst kunnen bieden.
Dat kan niet in Meerlo, maar wel in
Wanssum. We verliezen dus een verbindingsfactor in Meerlo, maar we krijgen
er een prachtig nieuwe voor terug in
Wanssum, waar de verenigingen en
de mensen nu nog meer dan ooit met
elkaar in aanraking komen.”
Iedereen kan op zondag 20 oktober
kennis komen maken met de nieuwe
accommodatie en de drie verenigingen die daar huizen. ’s Middags is de
officiële opening, waarbij de naam
die op het gebouw staat onthuld
wordt. Gedeputeerde Patrick van der
Broeck, wethouder Lucien Peeters van
gemeente Venray en wethouder Ger
van Rensch van gemeente Horst aan de
Maas zijn hierbij van de partij.

Spannende wedstrijd

Meterik speelt
gelijk
Door: RKSV Meterik
Onder herfstige omstandigheden toog het eerste elftal van Meterik naar
RKPVV uit Helmond, de nummer 2 in de 6e klasse C. De intenties van
Meterik waren vanaf de eerste minuut duidelijk: voor de volle winst gaan.
Met een aantal goede aanvallen
werd RKPVV achteruit geduwd. In het
eerste kwartier mochten er drie goede
kansen worden genoteerd, maar de
afronding was vooralsnog niet doeltreffend. Meterik bleef de bovenliggende
partij. Voor elke bal werd gestreden en
na een mooie aanval over diverse schijven had Meterik het eerste doelpunt
zeker verdiend. Het net werd echter
nog niet gevonden.
RKPVV probeerde het wel, maar
door veel inzet en goed spel van
Meterik mocht het blij zijn met de 0-0
ruststand. In de tweede helft ontstond
eenzelfde spelbeeld: een aanvallend
Meterik zocht naar het bevrijdende
doelpunt. In de 52e minuut kwam het
team uitstekend door op links, maar
de voorzet was net te hoog voor de
inkomende Quincy Rubie.
In de 64e minuut werd de doorgebroken Huub Kleuskens neergelegd
binnen het zestienmetergebied. De
toegekende pingel, genomen door Boi
Geurts, werd goed gepareerd door de

keeper van RKPVV.
In de 68e minuut werd een stevige
overtreding gemaakt op de goed
spelende Tom Verbong, die door de
goed leidende scheidsrechter deze
keer echter werd weggewuifd. Vanaf
dit moment moest het moegestreden
Meterik het initiatief meer en meer aan
RKPVV laten. De Meterikse achterhoede
was echter niet van plan cadeautjes
uit te delen en RKPVV kon geen echte
kansen creëren. De beste kans was
in de laatste minuut voor Meterik. Na
een prima counter nam Quincy Rubie
de voorzet ineens, maar helaas voor
Meterik eindigde deze in het zijnet.
Ondanks de 0-0 eindstand zagen
de toeschouwers een sportieve wedstrijd van twee ploegen die wilden
voetballen. Deze middag lukte het
Meterik wat beter dan RKPVV en had
het misschien door het overwicht in
het grootste gedeelte van de wedstrijd
wellicht wat meer verdiend, maar
uiteindelijk kon iedereen leven met dit
gelijkspel.
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Jonge doedelzakspeler

‘Het is het mooiste geluid op deze wereld’
Nick Verstappen (19) uit Horst speelt al sinds zijn tiende doedelzak. Hij is
lid van de MacLaren Pipe Band in Tegelen en geeft les aan leden van
Batavorum Pipes and Drums in Nijmegen. “De doedelzak is een deel van
mezelf”, zegt Nick over zijn grote hobby.

Het bespelen van een doedelzak is niet
makkelijk. Nick: “Blazen is de basis en
ook meteen het moeilijkste. Het heeft
niks met je longen te maken, want
je moet echt vanuit je buikspieren de
lucht omhoog drukken. Verder spelen
ook nek- en mondspieren een grote rol.
Er staat altijd overdruk in de doedelzak
en die druk moet je leren beheersen.
De doedelzak moet een deel van jezelf
worden.” Op het instrument kun je

begin had ik nog last van podiumangst.
Maar door steeds vaker op te treden
en dus veel ervaring op te doen, is die
angst minder geworden.”
Volgens Nick reageert zijn
omgeving heel positief op het feit dat
hij doedelzak speelt. “Mijn familie en
de buurt vinden het mooi. Iedereen
weet ook dat ik het speel en dat het
dus bij mij hoort. Het is eens een keer
wat anders, zeggen ze allemaal.”

met je vingers de toonhoogte bepalen
en zorgen de drie pijpen voor de
grondtoon.
Volgens Nick is het moeilijk om van
doedelzakspelen je beroep te maken.
“Een echte baan hiermee vinden, is
heel moeilijk. Ik moet ook blijven
denken aan mijn school en studie. Maar
ik ga sowieso door met lesgeven en
volgen. En ik wil ook mijn optredens
blijven uitbreiden.”

Duurzaamheid op
basisschool De Kroevert
De leerlingen van basisschool De Kroevert in Kronenberg schonken tijdens de landelijke dag voor de duurzaamheid op donderdag 10 oktober aandacht aan dit begrip. De kinderen werden verdeeld in groepen en kregen
een programma van ongeveer 45 minuten voorgelegd in gemeenschapshuis De Torrekoel.
Bekijk het filmpje
www.hallohorstaandemaas.nl

Voor Nick Verstappen begon het
allemaal met een optreden op tv.
“Ik zag een militaire doedelzakband
optreden en vond dat heel mooi. Ik
ben toen gaan kijken in Alden Biesen
in België waar een doedelzakwedstrijd
plaatsvond. Ik vond het geweldig en
besloot een vereniging in de buurt te
gaan zoeken.”
Tijdens zijn zoektocht kwam Nick
een doedelzakband uit Tegelen tegen.
“De MacLaren Pipe Band, daar zit ik
nu nog steeds bij.” Het geluid van het
instrument sprak Nick het meeste aan.
“Het geluid van een doedelzak is het
mooiste geluid op deze wereld.” De
doedelzakspeler is begonnen met spelen op een oefenfluit. “Hierop kun je de
vingeroefeningen en de basis leren.”
Intussen is Nick ook lid van
Batavorum Pipes and Drums in
Nijmegen. “Daar geef ik co-leiding aan
drie jongeren.” Nick: “Ik ben heel lang
de jongste geweest van de vereniging.

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

Maar ik merk wel dat doedelzak spelen
populairder wordt onder jongeren. Het
wordt bekender en dus horen steeds
meer jongeren ervan en gaan meedoen.” De student heeft al op heel
veel plaatsen opgetreden. Een paar
optredens springen er voor hem uit.
“Persoonlijk vond ik het slotconcert van
Rowwen Hèze het leukste. Onze hele
band mocht daar optreden als openingsprogramma. De hele zaal ging los.”

Spelen voor de koning
Hij vond zijn optreden met André
Rieu tijdens het kroningsconcert voor
koning Willem-Alexander ook heel
bijzonder. “Zo’n 250 doedelzakspelers
hebben tijdens dit concert tegelijkertijd
opgetreden. Het was geweldig, maar
wel lastig om al die doedelzakken
op elkaar af te stemmen.” Ook zijn
allereerste optreden toen hij ongeveer
14 jaar was, vond Nick bijzonder. “Dat
was bij de Parkfeesten in Venlo. In het

Op de dag van de duurzaamheid
schenken instanties door het hele land
aandacht aan duurzaamheid. Iedereen
kan en mag dit doen op zijn eigen
manier. De kinderen van De Kroevert
werden verdeeld in de onder-,
midden- en bovenbouw. Zij kregen
allemaal een verhaal voorgelezen uit
het boek Nog lang en gelukkig. Dit
boek is landelijk verspreid en wordt op
meerdere scholen gelezen. Elke groep
kreeg een ander verhaal voorgelezen
dat qua leeftijd en niveau goed bij
hen past. Ouder en initiatiefnemer
Nicole Camps: “Het boek is geschreven door schrijvers die hun strepen

al ruimschoots verdiend hebben. Ook
mochten amateurschrijvers meedoen
die door middel van een verhalenwedstrijd werden geselecteerd.”
Na aanleiding van de verhalen,
vragen en dingen die in De Torrekoel
waren neergezet, werden gesprekken
gevoerd met de leerlingen over onder
andere recycling, waterverbruik en
zonne-energie. Een van de attributen
in het zaaltje was een solarpaneel dat
kleine autootjes met zonnepanelen
erop aandreef.
Verder was er een één vierkante
meterhuisje aanwezig. Het concept
van dit huisje is bedacht door een

vluchteling. Je kunt er in staan en zitten. Als je het huisje kantelt komt er
ook plek vrij om te liggen.
Om de kinderen ook na vandaag
bezig te laten zijn met duurzaamheid,
wordt er een wedstrijd georganiseerd.
Voor die wedstrijden kunnen de
leerlingen hun eigen idee om duurzamer te leven tekenen, knutselen
of opschrijven. De ideeën mogen de
kinderen tot 31 oktober inleveren.
Camps kijkt tevreden terug op de
dag: “De kinderen waren enthousiast
en ze stelden veel vragen. Je zag dat
ze over duurzaamheid gingen nadenken. Ik ben zeer tevreden.”

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Viooltjes WinterBolgrote planten
hei
chrysanten
€ 0,25
86 kleuren
eigen kweek
(de goedkoopste)
vol in bloem

in bloei

Lei linde plataan € 39,95
stam 180 cm, totale hoogte met rek 350 cm
Dakplataan linde € 39,95
stam 220 cm, alles stam maat 10-12
Lei photinia € 59,95

grote pot

€ 0,95

diameter 60-70 cm

€ 4,95

wintergroen, mooi rood blad, stam 180 cm tot 200 cm,
totale hoogte 350 cm

eigen kweek

Fruitbomen 25% korting
en vele andere lei- en dakbomen

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Alle bomen
buiten de actie

25% korting

Beukenhaag div.
maten groen en rood,
vele andere hagen.
Alle soorten tuin-vaste
planten heesters,
potgrond.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

17
10

15 VRAGEN

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

Dries van den Beuken
12 jaar
Sevenum
Dendron College

Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Dat is James Bond, omdat ik dat leuke
films vind. Er zit altijd actie in er daar
houd ik van. Eigenlijk kijk ik heel vaak
actiefilms, omdat het spannende en
meestal leuke films zijn. Er zitten
meestal ook veel stunts in. Ik heb er
nu twee van James Bond gezien en de
beste vond ik Skyfall, omdat deze film
nieuwer is en ik vond ’m ook beter.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop tegen die tijd klaar te zijn met
mijn studie. Ik wil graag hetzelfde gaan
doen als mijn oom Willem Aerts. Hij
maakt filmpjes en documentaires. Ik
zou dus heel graag een studie op filmen fotografiegebied willen doen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?

Ik was bij de verjaardag van mijn oom
en moeder en wilde daar de hele dag
blijven, maar dat ging helaas niet. Ik
zat op de rand van een springkussen en
werd daar vanaf geveerd. Vervolgens
vloog ik in een achteruitsalto met mijn
arm tegen een auto aan. De volgende
keer zou ik dus niet meer op een rand
van het springkussen gaan zitten.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik ben blij met wat ik al heb. Ik laat
mij verrassen, meestal houd ik wel van
verrassingen. Ik heb tijdens mijn vorige
verjaardag veel geld gekregen, waar
ik een draaitafel van wil gaan kopen.
Ik wil zelf gaan draaien, omdat ik nu al
heel veel met muziek bezig ben.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Kay Nabben uit Horst. Ik ken hem van
het eerste jaar op de middelbare school.
Doordat het vaak heel druk is op school
spreken we nu vaak af op Skype, via de
laptop, gewoon vanuit thuis.

aan
Dries van den Beuken Mies

Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
’’Hoe laat op school?’’ van Rutger
Rijs. Ik heb terugge-sms’t dat hij om
07.30 uur bij Rabobank moet zijn, want
dan fietsen we samen naar school.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Serumse kermis en Toverland zijn
toch echt wel de tofste belevingen in
Sevenum. Vooral de nieuwe attractie
Wervelwind is übercool. Deze week
ga ik nog naar Halloween Toverland,
samen met wat vrienden.
Stel je wint een miljoen,
wat zou je dan doen?
Ik zou met dat geld dingen kopen
die ik nu nog te duur vind, zoals een
iPhone. Ook zou ik met pap, mam
en mijn broers naar Nieuw-Zeeland
willen gaan. Opa is daar geweest en
heeft hier veel over verteld. We hebben daar ook familie wonen, dus ik
zou wel eens willen zien hoe zij daar
leven.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Scampi’s, heel erg lekker met brood en
sla. Het recept is van opa uit Frankrijk.
Hij kon heel goed koken. Mijn moeder
maakt het nu niet zo heel vaak meer
klaar. Dat komt vooral doordat ze het
nu redelijk druk heeft.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik krijg maandelijks zakgeld van mijn
ouders en doe daarvoor klusjes om
het huis. Ik veeg de bladeren en soms
help ik mee met bijvoorbeeld het glas
wegbrengen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Oud en nieuw, dan mag je vuurwerk
afsteken en dat vind ik heel leuk. We
vieren dat bij vrienden van mijn ouders
en zijn dan echt de hele avond buiten
bezig met het vuurwerk. Ik vind het
gewoon een erg gezellige en spannende avond, met hapjes en drankjes.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Een 9,6 voor een Duits SO over woorden.
Maar ik heb inmiddels ook een nieuw
cijfer terug voor biologie en dat was
een 10. Tot nu toe is dit ook mijn beste
vak op school, maar dat vind ik niet het
leukste vak. Het leukst vind ik toch wel
gym, omdat ik dan sportief bezig ben en
niet in de klas hoeft te zitten.
Knuffel of kus?
Dat deed ik alleen met opa uit Frankrijk
vlak voor hij ziek was en doodging.
Mam wil natuurlijk ook veel knuffels
enzo, maar daar heb ik nu echt geen
behoefte aan. Ze vraagt het elke avond,
maar dan wil ik gewoon gaan slapen,
heb ik daar geen zin in.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens, dat is veel gezelliger met
de familie. In het weekend mogen we
altijd lekker lang opblijven, tv kijken,
gamen. ’s Ochtends ben ik vaak chagrijnig, mijn ouders houden daar gelukkig
wel rekening mee. Zelf zijn ze ook
avondmensen, dus ze maken me niet
wakker of zo.
Online of offline?
Online, omdat ik, misschien iets te vaak,
game. Mijn favoriete spel is Minecraft.
Daarin bouw je een eigen huis en speel
je online tegen andere mensen.

Cateringservice

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

jongeren 23

Jolanda Pouwels

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

... Jubileumfe
est...
Familie / t
personeelsfees

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

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

Column

Mijn huis
uit!
De omgekeerde wereld
deed zich vorige week voor:
mijn huis was ineens niet
meer mijn huis. Welkom was
ik niet en mijn warme thuis
was, voor even, niet meer
thuis. Klink dat niet raar? Ja,
toch? Het was ook raar. Raar
en stiekem een beetje naar. Ik
moest er wel even aan
wennen, om niet naar huis te
kunnen en plotseling ergens
anders onderdak te moeten
zoeken.
Wennen aan het feit dat ik
mijn huis, een heel weekend
lang, in een dozijn
jongenshanden achtergelaten
had. Een huis vol jongens en
boxershorts, een koelkast vol
bier, een tv die omgetoverd
werd tot Xbox-scherm en een
kast vol chips. O jee. Als dat
maar goed gaat... Een weekend
lang ben ik het huis uitgejaagd
door vriendlief en zijn vrienden.
Ik moest mijn onderkomen
vinden bij vriendinnen en het
ouderlijk paar twee uur treinen
verderop. Dat komt ook niet
vaak voor: dat notabene ikzelf
degene ben die het huis
uitgestuurd wordt door een
groep jongens. Meestal ben ik
natuurlijk degene die mensen
de deur wijst. Ik bedoel: hallo,
we hebben het hier over mijn
huis, waar ik in leef, woon,
slaap en eet. Verrassend om te
zien dat ons meisjeshuis, van
mijn huisgenootje en mij,
omgetoverd werd tot een soort
beestachtige jongenskeet.
Alhoewel, verrassender vond ik
de situatie waarin ik mijn huis
terugvond na een weekend vol
feestjes en biertjes. Geloof het
of niet: in een picobello
gedweild vloertje lachte ik
mezelf tegemoet bij
binnenkomst, waarna een frisse
schoonmaakgeur me
verwelkomde in de woonkamer.
Dat uit huis gaan voor een
groepje beestachtige, maar
stiekem keurig nette jongens, is
me dus 100 procent
meegevallen. Het bevalt me
stiekem wel. Ga ik lekker een
weekendje ’op vakantie’ bij een
vriendin, kom ik vervolgens in
een fris huisje weer thuis: deal?
Nou dan, hup: mijn huis in!
Mies
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De temperatuur daalt, de sponsormeter stijgt
Nieuwe website

De vrijwilligers zijn niet alleen met
centen bezig. Twee nieuwe, jonge,
enthousiaste vrijwilligers hebben voor de
stichting een nieuwe website gebouwd.
Daan Reinders en Luud Janssen hebben
de afgelopen maanden vele vrije uurtjes
gestoken in de bouw van de website.
Luud en Daan zitten samen in 6 vwo op
het Dendron College.“ We hebben alles
zelf geleerd en moeten vaak dingen
in de praktijk ontdekken. Ook van de
site van de ijsbaan hebben we weer
veel opgestoken.” Kijk eens op
www.ijsbaanhorst.nl, ook voor het
laatste nieuws rondom de ijsbaan.

IJs te koop
Het lijkt nog ver weg maar achter de schermen wordt al een tijdje koortsachtig gewerkt om een goede
financiële basis te leggen onder de ijsvloer die weer in hartje Horst zal worden gerealiseerd. De ijsbaan op het
Wilhelminaplein zorgt al enkele jaren voor een bijzondere wintersfeer rond de kerstdagen in het centrum van Horst.
De afgelopen weken is een
aantal vrijwilligers druk in de weer
geweest om potentiële sponsoren te
vertellen dat hun steun onmisbaar

3 gangen
keuze menu
€ 16,50

DE WISSEL
Familierestaurant

0493-539241 www.dehalte.info
Soemeersingel 1 Helenaveen

is, ook dit jaar. Naast de toezegging
van gemeente Horst aan de Maas zijn
de bijdragen van de ondernemers
en de burgers essentieel om dit

evenement mogelijk te maken.
Met alleen de opbrengst uit de
entreegelden is dit evenement niet te
organiseren.

De stichting moet 480 vierkante
meter verkocht hebben om verantwoord
een ijsbaan neer te kunnen leggen.
Denk niet dat alleen bedrijven de ijsbaan
kunnen steunen. Ook vriendengroepen,
buurtverenigingen, voetbalelftallen,
waterpoloteams of particulieren kunnen
een meter ijs kopen.
Via www.ijsbaanhorst.nl kan
iedereen het ijs kopen.

Tussenstand

480 m2

20%
Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

spin

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

toestelprijs:

€ 149.

95

Vrijstaande boerderij in het
buitengebied met 72 are grond
en schuur, wil ruilen met woning
in het dorp of in de Maasdorpen,
slaapkamer en badkamer op de
begane grond geniet de voorkeur.

Samsung
Galaxy
Note 3

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

nu 2 jaar €47.50

€ 38.-/mnd

G
SAMSUN R
A
E
G
Y
GALAX
CH
T
A
W
SMART
*

€ 249.-

i.c.m. 2-jarig
Tele2 SmartMix
300 min/sms + 1500 MB

keuze uit alle netwerken:
Horst
Venray
Venlo

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
wij zijn verhuisd!
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl

*

OOK
IJGBAAR
R
K
R
VE

prijs bij een �50.- cashback bij de Samsung Galaxy Note 3,
actievoorwaarden: samsung.com/nl/promotion

abonnementskosten:

club

sev

MELDERSLO (ruilen):

Novocom

Sponsor
meter

enu

m

zondag 29 september

KATINKA

POLDERMAN
Cabaret
(try out)
Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

al 20 jaar

erken
w
r
e
d
l
i
h
c
s
w
u
Voor al
ng!
i
k
r
e
w
f
a
d
n
a
en w
Venrayseweg 16, 5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 48 33 info@vanrens-horst.nl
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Love, nature and movement

‘Afwisseling brengt extra dimensie in
de show’
Vocalgroup Hoor’s uit Horst brengt begin november drie voorstellingen van hun nieuwste show: Images.
De muzikale productie staat volledig in het teken van de thema’s love, nature en movement. De regie is in handen
van regisseuse Marie-Anne Mittelmeijer.

laatste weken werd er door de groep
intensief en hard gewerkt. Repeteren is
passen en meten. Maar ik vind dat ze
het goed doen”, aldus Marie-Anne. De
productie is voor iedereen die interesse
heeft in muziek, zang en dans. “Het
is geen concert, maar we bieden toch
veel meer dan alleen uit een boekje

zingen. We halen alles uit de kast
voor een avondvullend programma”,
aldus Marie-Anne.
De voorstellingen worden opgevoerd van 1 tot en met 3 november in
cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst.
Kijk voor meer informatie op
www.vocalgrouphoors.nl

Tio Gringo in America
Een deel van vocalgroup Hoor’s studeert tijdens de repetities het nummer Steam Heat in
Marie-Anne Mittelmeijer: “Je
ontkomt er tegenwoordig niet meer
aan om expertise in te huren. Je hebt
professionals nodig voor het geluid en
de belichting.” Choreografe Annelies
van Kempen staat Marie-Anne bij en
geeft haar ideeën over hoe het koor
zich op het toneel kan verplaatsen.
“Een productie moet uiteindelijk
helemaal kloppen. En op een gegeven
moment moet je zeggen: het is klaar,
we houden dit vast.” Met deze informatie instrueert Marie-Anne de licht- en
geluidprofessionals.
“Bij Images is veel te zien en wat
mij betreft gebeurt dat in een hoog
tempo. Het stuk bevat muzikaal pittige
nummers en ik vind dat de belichting
van het decor en de zangers moet

spreken. De bezoekers zullen verrast
zijn door de muziekkeuze en de combinatie met de gebrachte beelden”, aldus
Marie-Anne. Ter ondersteuning van
Images worden illusies en illustraties
op doeken geprojecteerd. Deze zijn
verzorgd door Lars Janssen uit Holthees.

Dat vond ik net iets
te spannend
“Hij heeft een mooie montage
gemaakt. Je kon bij wijze van spreken een cd aanzetten en alleen maar
kijken. Dat vond ik net iets te spannend
en daarom heb ik het omlaag gebracht.
Door afwisseling breng je namelijk
een extra dimensie in je show.” De
thema’s van deze muzikale show zijn

love, nature en movement. MarieAnne: “Je kunt dat op verschillende
manieren naar voren laten komen. De
ene keer leent een nummer zich daar
inhoudelijk voor en een andere keer
zul je de muziek door middel van licht
accentueren. Je kiest iedere keer een
sfeer voor een bepaald nummer. Bij
het nummer Earth song staat nature
centraal en bij Jump van Van Halen gaat
het om movement.” Bij sommige nummers kiest de regisseuse ervoor om
het naturel te brengen, bijvoorbeeld
als dat mooier is voor het nummer
of de gebrachte beelden ten koste
gaan van de mensen op het podium.”
Images kwam in een selecte groep tot
stand, waarna het breed binnen de
vereniging gedragen moet worden. “De

De Brabantse trash country-band Tio Gringo staat zaterdag 19 oktober in
OJC Cartouche in America. Zij spelen outlaw country met een vleugje
garagerock, zonder opsmuk, niks gepolijst: gewoon recht toe, recht aan, met
een zelfgemaakt drumstel van een speciekuip, potten en pannen.
Nummers die Tio Gringo spelen
zijn gebaseerd zijn op het werk van
Johnny Cash, the Pine Box Boys,
Hank Williams III en Bob Wayne, maar
worden sneller en lomper uitgevoerd
dan het origineel. Tio Gringo is rock

’n roll met een metal- en psychobillyrandje.
De meeste leden hun wortels
hebben bij Batmobile en The Gecko
Brothers. Toegang is gratis en de soos
is geopend om 20.00 uur.

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

Allan Taylor
in De Sevewaeg
Allan Taylor treedt zondag 27 oktober op in horecacentrum De Sevewaeg
in Sevenum. Al meer dan 35 jaar duurt de muzikale carrière van Allan Taylor.
Hij is dan ook uitgegroeid tot een van de bekendste liedjesschrijvers van
Engeland, met meer dan 25 albums op zijn naam.

Promsconcert M.U.S.I.C.
Fanfare Vriendenkring uit Swolgen organiseerde op zaterdag 12 oktober de tweede editie van
M.U.S.I.C. Op een groot podium gaven leden, muzikanten en artiesten uit Swolgen en omstreken een
wervelende show vol muziek, dans en verrassende acts. Tijdens Music Unlimited Swolgen In Concert
werd de geschiedenis van klassieke muziek tot moderne popsongs vertolkt in manege De Leygraaf
in Swolgen.

Met het album The Traveller heeft
Allan Taylor de Grand Prix du Disque de
Montreaux voor Best European Album
gewonnen. Hij is een virtuoze gitarist
en heeft een direct herkenbare, warme,
donkere zangstem. Daarnaast is hij een
poëtische tekstschrijver die de indrukken en verhalen die hij op zijn vele
reizen verzameld heeft, kan verwoorden. Met zijn liedjes kan hij amuseren,
maar ook diepe emoties oproepen.
Het is dan ook niet vreemd dat de lijst

van muzikanten die songs van Allan
hebben opgenomen steeds langer
wordt. Daaronder zijn beroemde artiesten uit de folkwereld zoals Fairport
Convention, Dick Caughan, The Fureys
en John Wright maar ook wereldsterren
als Nana Mouskouri en Don Williams
hebben nummers van Allan Taylor op
hun repertoire.
Het optreden begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.allantaylor.com
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Fotoboek Jan Janssen wint award

‘Het fotograferen kostte mij een hoop tranen’
Fotograferen is zijn grote passie. Als inspiratiebron gebruikt hij de emoties van mensen om hem heen. In het
Himalaya-gebergte liet hij zijn eigen gevoel ook de vrije loop. Met zijn fotoboek The Himalaya my home heeft
fotograaf Jan Janssen (50) uit Hegelsom de best of the best award gewonnen bij een grote grafische wedstrijd van
Xerox Graphic Arts Premier Partners in Amerika.

Met het boek wil Janssen zijn
dagen in het Himalaya-gebergte
afronden. “Bij het maken van sommige
foto’s rolden de tranen over mijn
wangen. Op een gegeven moment
mocht ik de Dalai Lama ontmoeten,
dat is niet te bevatten. Ik had een shirt
aan waar ‘Nederland groet Dalai Lama’
op stond. Hij kwam op me af en gaf
me een hand. We wisselden een paar
woorden en daarna was het al voorbij.”
Dat moment flitst nog steeds in zijn
geheugen voorbij. Nu toegezegd is
dat de Dalai Lama het voorwoord voor
zijn boek gaat schrijven, is alles voor
Janssen compleet. “Dat maakt het
verhaal helemaal af.”

Eigenzinnig karakter
De dagen die Janssen in het
gebergte heeft doorgebracht, zal
hij niet snel vergeten. “Er was
gewoon zoveel te zien. Als ik met
een groepsreis mee was, ging

Het gezegde luidt: een foto zegt
meer dan duizend woorden. “En zo is
het maar net”, vindt Jan. “Van deze
gezichten is van alles te zeggen, maar
die blik van deze mensen spreekt voor
zich”, begint Janssen zijn verhaal. Voor
hem is het fotoboek The Himalaya
my home slechts een selectie van de
mooiste momenten van zijn reizen. “Je
komt zoveel tegen. Soms sta je een
half uur stil voordat het juiste moment
zich voordoet”, legt hij uit. “Juist die
momenten zijn memorabel. Die emotie
krijg je nooit meer te zien.”

( m e r k ) k l e d i n g

•

Lezing en expositie
De opbrengst van het fotoboek, dat
binnenkort uitkomt, gaat naar stichting Zanskar Scholen in Noord-India.
Van het geld worden oude scholen
gerestaureerd en voorzien van stoeltjes
en banken. Janssen geeft op zondag
20 oktober om 13.30 uur een gratis
lezing in museum De Kantfabriek en
exposeert zijn foto’s bij Galerie Irok en
het oude gemeentehuis in Horst.
Voor meer informatie kijk op
www.janjanssenfotografie.nl

Jack en Jolanda in
museum De Locht

Fotograaf Jan Janssen met drukker Harry Mennen (r) en
vormgevers Jeroen Senders en Oscar Ellerbrak (l), die meehielpen aan zijn boek
Jan Janssen begon net als ieder
ander met het knippen van leuke
vakantiefoto’s. “Ik ben eigenlijk
gewoon boomkweker, maar freelancen
als fotograaf kan ik daar gemakkelijk bij doen”, vertelt hij. Pas in 2010
besloot hij zijn passie verder uit te
bouwen. “Vanaf toen ben ik mij echt
gaan verdiepen in het fotograferen
van mensen.” Het begon bij hem met
het fotograferen van wilde dieren in
Afrika en eindigde met een fotoreeks
van Boeddhisten tijdens veertien reizen
door het Himalaya-gebergte.

iedereen links, maar ik ging rechts.”
Het eigenzinnige karakter is dat wat
zijn boek sterk maakt. “Zonder de
vormgevers was het mij waarschijnlijk
niet gelukt. Vormgever Jeroen Senders
heeft me net dat extra duwtje in de
rug gegeven. Al bij de eerste foto’s die
ik maakte, gaf hij advies. Door hem
zijn we in de prijzen gevallen”, zegt
Janssen.

m e u b e l e n

De Himalaya is voor Janssen als een
droom die werkelijkheid wordt. “De
festivals die je daar ziet, zijn zo kleurrijk. De mensen die je tegenkomt, zijn
aardig en heel behulpzaam. En toch is
niet alles wat het lijkt”, praat hij verder.
“Dit is bijvoorbeeld een foto gemaakt
op zo’n festival.” Terwijl hij een foto
van een versierde man op een paard
laat zien, zegt hij: “Wat die man deed
was hartstikke knap, maar het publiek
kon niet echt genieten, want marcherende agenten onderdrukten het blije
gevoel.”

•

Jack en Jolanda treden zondag 20 oktober van 13.30 tot 17.00 uur op
in museum De Locht in Melderslo. Allerlei stijlen en liedjes passeren de
revue: van luisterliedjes van Ilse de Lange of Adèle tot ballades van John
Mayer en Passenger.
Naast luisterliedjes en ballades
spelen Jack en Jolanda ook soft-rock,
evergreens en countrymuziek. Het
optreden vindt plaats in het splinternieuwe champignonpaviljoen van

De Locht. Zondag 20 oktober is dan
ook champignondag in het museum,
waarbij aandacht wordt besteed
aan de champignon en het nieuwe
paviljoen.

h u i s r a a d

RAAD EN WIN 7 25,00 gratis shoppen
Vraag: hoeveel paar schoenen en laarzen lagen er
in de winkel woensdag 16 oktober 12.00 uur ?
Geef uw antwoord en naam aan de kassa door.

VooR AllE bEzoEkERs gratis koffie,thee of fris met stuk cake
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

RIMPELS?

Cosmetisch arts drs. Koeiman, van Sanavisie
uit Mill, komt regelmatig bij ons langs voor
diverse behandelingen zoals botox
Henriëtte Vievermans

www.tweddekans.nl

HUIDTHERAPIE

VIEVERMANS

verzorgt & verbetert

Onze paramedische
professionals staan
voor u klaar!

Optreden Greg Trooper

Neem voor een gratis intakegesprek en meer informatie
contact met ons op.

De Amerikaanse Greg Trooper staat zondag 20 oktober op het podium
van Cambrinus in Horst. Deze singer-songwriter uit New Jersey staat bekend
als een geboren artiest met ijzersterke liedjes die zijn beïnvloed door Otis
Redding, Bob Dylan en Hank Williams.

info@huidtherapievievermans.nl
0478 581 352
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Trooper begon zijn muzikale carrière al eind jaren 80 nadat hij zich had
laten inspireren door de folk- en singersongwriters uit de New Yorkse scene.
Na zijn studie vestigde hij zich in Texas
waar hij grootheden zag spelen als Guy
Clark en Townes Van Zandt. Zijn eerste
twee albums trokken de aandacht

van grote artiesten in Nashville met
als resultaat dat Steve Earle een liedje
van hem opnam, waarna vele andere
artiesten volgden. Trooper’s muziekstijl
is schatplichtig aan zowel Memphis soul
en Greenwich Village -folk als de alternatieve country. Dit optreden begint om
16.00 uur.
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Fietstocht Smaak van
Horst aan de Maas
De fietstocht De Smaak van Horst aan de Maas vindt op 19 oktober plaats. De fietstocht voert langs producenten
van (streek)producten en deelnemers krijgen gratis rondleidingen en proeverijtjes.
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Kukeleku presenteert

Katinka Polderman
Cabaretière Katinka Polderman speelt zondag 20 oktober bij Kukeleku
een try-out van haar nieuwe voorstelling Polderman baart zorgen. De
voorstelling vindt plaats in ‘t Gasthoês in Horst en begint om 20.00 uur.
Polderman (32) is de rustigste
cabaretière van Nederland. Ze staat
bekend om haar gortdroge humor.
Ze is onverstoorbaar, subtiel en
lomp, hilarisch en ontroerend. Haar
rake observaties, zelfspot, grote
taalgevoel, nuchter engagement
en oorspronkelijke liedjes maken
Polderman tot een van de meest intrigerende cabaretiers van dit moment.
Polderman baart zorgen is haar vierde

theaterprogramma. In 2005 won ze
zowel de jury- als de publieksprijs
op het Leids Cabaret Festival. Haar
tweede grote prijs won Polderman
in 2007, toen ze de Zonta-award in
ontvangst mocht nemen.
De voorstelling Polderman baart
zorgen maakte ze in samenwerking met collega-cabaretier Mischa
Wertheim. Katinka Polderman speelde
al twee keer eerder bij Kukeleku.

zaterdag 19 oktober

Nieuwe productpresentatie!
Scrub & Rub bad and body producten
Maak kennis met, voel en ruik aan alle dierproefvrije producten
en hun natuurlijke grondstoffen.
De fietstocht wordt georganiseerd
in het kader van Regio van de Smaak
en laat kennismaken met producten
van Horster bodem. De starten is vanaf
10.00 uur op het Lambertusplein bij
het Huis van de Streek/VVV, waar
streekproducten en de producten van
Keurslager Crist Coppens geproefd
kunnen worden.
De lengte van de tocht is ongeveer
38 kilometer. De bedrijven zijn tot
17.00 uur geopend voor bezoekers.
De fietsroute eindigt in het centrum

van Horst bij Blok 10 aan het
Wilhelminaplein. Hier verzorgt het duo
Joep en Joep livemuziek en staat een
proeverijtje klaar.
Verschillende ondernemers uit
Horst aan de Maas stellen hun bedrijf
open. Bij bakkerij Ummenthun kan men
de bakkerij bekijken en proeven van
blauwe bessen, bij De Gastendonk gaat
men op bezoek in de versboerderij,
bij De Peelkroon in America krijgen
gasten een rondleiding tussen de
kasaardbeien en in Akkie’s tuin ziet

men de imker aan het werk. Ook
nemen fietsers onderweg een kijkje
in het vleesvarkensbedrijf Aan den
Herenbosweg en zijn ze te gast bij
Hemelse wijn in Sevenum.
Vooraf inschrijven is niet nodig en
deelnemen is gratis. De fietstocht wordt
mede aangeboden door gemeente
Horst aan de Maas, Toeristisch Platform
Horst aan de Maas en Horst aan de
Maas, natuurlijk ondernemend.
Voor meer informatie, kijk op
www.uitagenda-limburg.nl

Jeugdliedjesmiddag D`n Dreumel

Winnaar: Òs oma eure rollator
Jeroen Baltussen en Sam Domaniecki zijn met hun liedje Òs oma eure rollator winnaars geworden van de
jeugdliedjesmiddag van Jeugdcarnaval D’n Dreumel in Horst.

van 10.30 tot 16.00 uur
Kerkstraat 6-6 A, Horst 077 - 398 59 63

Beweeg Bewust:

Actieve lessen voor de
jonge actieve 50-plusser.

- Lichamelijke inspanning, kracht en coördinatie
houdt je lichaam fit.
- Spelvormen zoals, volleybal, korfbal, badminton, hockey etc.
Wil je een keer meedoen dat kan in een van de sportzalen!
Kijk op www.sameninbeweging.com
Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

0,Vraagprijs e 210.00

TE KOOP!

De twaalfde jeugdliedjesmiddag
vond plaats op zondag 13 oktober in
OJC Niks. Zeven deelnemers streden
deze middag op de eerste en tweede
plek. Naast Jeroen Baltussen en Sam
Domaniecki, komt ook Demy Janssen
met Later ás ik groët bin op de

carnavals-cd van D’n Dreumel.
Met een geheel nieuw decor, presentatie door Geert van den Munckhof
en een groot aantal belangstellenden,
waren alle ingrediënten aanwezig voor
een geslaagde jeugdliedjesmiddag.
En hoewel er altijd wordt gezegd dat

het niveau steeds hoger ligt, was dat
ook dit jaar weer het geval, waardoor
de jury voor een moeilijke keuze stond.
Naast de eerste en tweede plek was de
derde plek voor alle andere deelnemers. Kijk voor meer informatie op
www.dendreumel.nl

Halfvrijstaande woning
met aanpandige berging,

ondergrond, erf en tuin, gelegen te
Dorpsstraat 11, 5971 CC Grubbenvorst.
Interesse? Neem gerust contact op:
06 48 55 42 04 / 06 51 88 70 90
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Krangs Um winnaar
liedjesavond Dreumel

Denk ook eens aan één van de volgende cursussen:

Gebruik je iPad optimaal – Mindfulness
Massage – Kunstgeschiedenis
Zie voor ons volledige aanbod onze website.
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma, di + do. 09.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

’t Gasthoês in Horst was zaterdag 13 oktober het strijdtoneel voor een plekje op de nieuwe Dreumel-cd.
Uiteindelijk werd het viertal Krangs Um uitgeroepen als winnaar van de liedjesavond van de Horster carnavalsvereniging.

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Pistolet
met farmersalade,
ananas en augurk

+1
gel

Circusze

GRATIS

1.95

geldig vanaf 17 t/m 23 oktober

broodje van de week

www.plushorst.nl
Een uur gezellig
samen zingen aan
de keukentafel met
Troubadour Math.

Opa, oma, vader of
moeder jarig?

Kijk voor filmpjes op
YouTube onder
Troubadour Math.
Troubadour
Math Craenmehr
06-22604188 of
math@muziekenspel.nl

GEEF EEN
MUZIKAAL
CADEAU!

De Wendelwei Horst zoekt hulp!
De Wendelwei Horst zoekt hulp!
De Wendelwei Horst zoekt hulp!

Ben jij de vrijwilliger die samen met anderen
Ben jij de vrijwilliger die samen met anderen
de dieren
verzorgt
de
Benopjijtoerbeurt
de vrijwilliger
die samen
metvan
anderen
op toerbeurt de dieren verzorgt van de
dierenweide
aan Deken
Creemerstraat
56de
Horst?
op toerbeurt
de dieren
verzorgt van
dierenweide aan Deken Creemerstraat 56 Horst?
dierenweide aan Deken Creemerstraat 56 Horst?
Meer weten / tips? bel / mail:
Meer weten / tips? bel / mail:
Annemie
Lucassen
Ingrid
Flinsenberg
Meer weten
/ tips? /bel
/ mail:
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
T:06-12969383
/
06-52760759
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
T:06-12969383 / 06-52760759
E: Annemie.lucassen@dichterbij.nl
/
T:06-12969383
/ 06-52760759
E: Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
i.flinsenberg@dichterbij.nl
E: Annemie.lucassen@dichterbij.nl
/
E: i.flinsenberg@dichterbij.nl
E: i.flinsenberg@dichterbij.nl

In totaal zeventien deelnemers
namen deel aan de liedjesavond.
Terwijl de jury in beraad ging, traden
Eva Wijnen en Coen Janssen voor
het publiek op. Met een 100 pro-

centscore is het nummer Spring Ow
Werrum van Krangs Um uiteindelijk
als eerste geëindigd. Op de tweede
plaats eindigden de Roy@lties met
het Prinsessenlied. Nummer drie zijn

Marion & Roel geworden met Schon. En
ook Joske en Maikel staan op de cd, als
vierde met het liedje D’n Hannes. De
nieuwe Dreumel-cd wordt verkocht op
18 januari. (Foto: Jan Janssen)

Gregoriaanse koorzang Sevenum
De mis in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum wordt op zaterdag 19 oktober opgeluisterd
worden door Gregoriaans koor Schola 54. De leiding van het koor is in handen van dirigent Jo Valckx.
Het Gregoriaans koor Schola 54 is
ontstaan in 1994 tijdens een reünie
van de klas die in 1954 eindexamen deed op de Bisschoppelijke
Kweekschool. Het koor telt 28 leden
uit heel Limburg. De gregoriaanse

koorzang is ontstaan vanuit de liturgie
van de kerk en hoort ook thuis binnen
de liturgie van de kerk. Het zijn vooral
psalmen die muzikaal verwoord zijn.
Melodie en tekst vormen een geheel,
waarbij de melodie de tekst onder-

streept. “Wil men het Gregoriaans
goed zingen dan moet men het met
een gelovig hart zingen”, stelt een
monnik van de Benedictijnenabdij
van Mamelis in Vaals. De mis is om
18.00 uur.

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

Bezoek ons op de

18 t/m 20 oktober 2013
van 10.00 tot 17.00 uur
Evenementenhal Venray

Div
beu erse
rsac
ties!
Expeditiestraat 3-C, 5961 PX HORST, TEL. 077-3823203
WWW.DEURENLAND.NL
Tijdens de Herfstfair is onze showroom gesloten, en bent u van harte
welkom in onze stand. Telefonisch en per e-mail zijn wij bereikbaar.

Limonollen in Griendtsveen
Het Limollen werd zondag 13 oktober gehouden in Griendtsveen. Na het WK voor de volwassenen
op zaterdag, was het zondag de beurt aan de jongeren. De bedoeling was om met goedgevulde
dienbladen met chocomel de overkant van het parcours te bereiken. En dat ging niet altijd zonder slag
of stoot.
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Verzameling beschuitblikken en jokers

‘Voor bijzondere jokers moet je verder kijken dan je neus lang is’
Er zijn veel soorten verzamelingen: de een spaart pennen, de ander bidprentjes, vingerhoedjes of postzegels.
Dit alles spaart Guusje Billekens (76) uit Sevenum niet. Haar passie ligt bij het verzamelen van beschuitblikken en
speelkaarten met jokers erop.

“Vier keer per jaar is er een beurs in
Hasselt, daar ga ik dan heen. Natuurlijk
struin ik ook rommelmarkten af. Op
vakantie ben ik ook op zoek naar
jokers. Tegenwoordig zijn kaartenspellen vaak verpakt, die maak ik dan
natuurlijk niet open. Het is dan wel een
gok of je er een bijzondere joker tussen
hebt zitten of niet. Voor bijzondere
jokers moet je zeker verder kijken dan
je neus lang is.”
Hetzelfde geldt voor haar verzameling beschuitblikken. “Met het verzamelen van beschuitblikken ben ik 15 jaar
geleden begonnen. Bij één blik hoort

een bijzonder verhaal: ik ben twaalf
jaar coördinator van een maaltijdservice
geweest. Ik kwam bij een mevrouw
thuis en mijn oog viel meteen op het
blik dat ze daar had staan. Toen me
gevraagd werd of ik het blik wilde
hebben, zei ik meteen ja.” Ook voor
haar beschuitblikkenverzameling gaat
Guusje rommelmarkten en kringloopwinkels af.
Als Guusje moet kiezen tussen
de twee verzamelingen, kiest ze toch
voor haar jokerverzameling: “Ik vind
de jokers leuker, het is te gek wat er te
koop is van dat spul.”

Buutgala
De Lange Horst en carnavalsvereniging D’n Dreumel pakten een
aantal jaren geleden het idee op om een avond vol met buutreedners te
organiseren. Na vier uitverkochte buutgala’s in de zaal van De Lange
Horst, organiseren ze dit jaar het vijfde buutgala.

“Ongeveer tien jaar geleden ben
ik echt begonnen met het sparen
van jokers”, vertelt Guusje. ”Vroeger
hadden we een drogisterij in Baarlo
en daar kregen we wel eens speelkaarten van vertegenwoordigers. Toen
al haalde ik altijd de jokers eruit. Toen
ongeveer tien jaar geleden iemand een
zoekertje plaatste in de krant, dacht ik:
dit is eigenlijk wel een leuke hobby. Op
dat moment begon ik ook met bridgen,

daar werden alle jokers uit de setjes
speelkaarten gehaald. Die mocht ik dan
hebben, dat kwam goed uit. Nu krijg
ik ook nog jokers van de bridgeclub en
inmiddels heb ik al zo’n 3.500 kaarten.”
Guusje heeft klappers vol met
jokers. “Sommige jokerkaarten zijn van
een bepaalde reeks. Ik heb bijvoorbeeld een aantal jokers met steden
erop. Op de rug van de kaart staat
informatie over de desbetreffende stad.

Er zijn veel series. De kaarten lijken dan
op elkaar maar dan zijn er toch kleine
verschillen. Er is dan bijvoorbeeld een
ander lettertype gebruikt of een andere
kleur. Zelfs de standaardjoker is niet
standaard. Ik heb geen favoriete joker.
Soms weet ik niet meer welke jokers ik
allemaal heb. Dan ga ik weer even in
de klappers kijken, het blijft leuk.”
De verzameling van de Sevenumse
Guusje wordt nog altijd uitgebreid:

Op het programma staan
optredens van Rens Teunissen, Chrit
Driessen, Hans Eijkemans, Bas van
Neer, Pierre van Helden en Frank
Schrijen. De avond wordt gepresenteerd door Wim Hendrix. Het

evenement vindt plaats op zondag
3 november in de zaal van De Lange
Horst. De deuren van de zaal openen
om 18.00 uur en het programma
begint om 18.30 uur. Voor meer informatie, kijk op www.delangehorst.nl

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Hamertenen
Een hamerteen is een standsafwijking van de teen waarbij het eerste en/of tweede kootje van de teen gebogen staat. Hierdoor gaat
de teen in een geklauwde positie staan, de zogenaamde hamer- of
klauwstand. Hamertenen komen vooral voor bij de middelste drie
tenen. Door de foutieve teenstand kunnen er klachten ontstaan
aan de bovenzijde van de teen door wrijving met de schoen. De
topjes van de tenen kunnen pijn gaan doen doordat deze als het
ware in de grond worden gedrukt. Een ander probleem welke
zich bij deze teenstand voor kan doen is het ontstaan van pijnlijke
eeltvorming en/of likdoorns. Er zijn verschillende oorzaken voor
het ontstaan van hamertenen; het kan aan niet goed passend
schoeisel liggen. Ook een verkeerde voetstand kan de veroorzaker
zijn, hierbij moet men denken aan doorgezakte voeten, holvoeten
of platvoeten. Er zijn ook een aantal medische aandoeningen die
hamertenen kunnen veroorzaken, zoals reuma en diabetes.
De podotherapeut is dé specialist als het om voeten gaat en kan
een onderzoek verrichten om er achter te komen waarom de
hamerstand van de tenen ontstaat. Als de oorzaak bekend is,
kunnen vervolgens de klachten behandeld worden. Dit kan door
middel van een steunzool, orthese ter verbetering van de stand
van de tenen, schoenadvies, advies voor een pedicurebehandeling
of een combinatie hiervan. Het grootste deel van de therapieën
wordt vergoed door de zorgverzekeraar en podotherapie valt niet
onder het eigen risico.
Podotherapie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat u een afspraak
kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op

Partners van Erato

www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

Jos Willems van autobedrijf
Jos Willems uit Horst
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in
Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.
Jos Willems: “Waorum ik mejduj mit Stichting ERATO? Umdát ut en gojje zaak is, mekkeluk zát.”

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

HH

In de regio Horst zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Herstraat 20
5961 GJ Horst
Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl
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America

Comedy Night
vr 18 oktober 20.30 uur
Locatie: Station America

17
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Caldenbroich Music Night

Kronenberg

Businessclub Caldenbroich organiseert op zaterdag 2 november haar tweejaarlijkse Caldenbroich Music Night in
Grubbenvorst. Naast Harmonie St. Joseph zijn ook andere topartiesten te bewonderen. Leading lady is Erica Yong uit
de stal van Joop van den Ende.

Politiehondenkeuringen
za 19 en zo 20 oktober 09.00 uur
Organisatie: PHV De Bedelaer
Locatie: oefenterrein aan de
Steegbredeweg

Optreden Tio Gringo
za 19 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Grubbenvorst
Speelgoedbeurs

za 19 oktober 10.00-11.30 uur
Organisatie:
Kledingbeurs Grubbenvorst
Locatie: zaal De Vonkel

Reünie 6e klassen
1982-1983
za 19 oktober
Locatie: Mariaschool

Hegelsom
Bixieclinic

vr 18 oktober 14.00-16.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof

Opening Hegelsoms
Ommetje
zo 20 oktober 11.00 uur
Organisatie: Dorpsraad en
fanfare St. Hubertus
Locatie: Hubertusplein

Horst

Quiltcafé
vr 18 oktober 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Horst aan de Massive
vr 18 oktober 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Fietstocht De Smaak van
Horst aan de Maas
za 19 oktober 10.00-17.00 uur
Locatie:
Start Huis van de Streek/ VVV

I love Techniks
za 19 oktober 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

Super Swing Saturday
za 19 oktober 22.30 uur
Locatie: Blok 10

Lezing The Himalaya
my home

Herfstwandeltocht
zo 20 oktober 12.30 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: KJEM-blokhut

Lottum

Lottumse popkwis
zo 20 oktober 14.00 uur
Locatie: OJC Canix

True Survivorzz
vr 18 oktober 19.00-02.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo
Concert

za 19 oktober 19.30 uur
Organisatie: slagwerkgroepen
Horst en Meterik
Locatie: MFC De Zwingel

Champignondagen met
optreden Jack en Jolanda
zo 20 oktober 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 17 oktober 20.30-22.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

175 jaar Carré-Gala. Ook alle muzikanten van het orkest en het slagwerkensemble van harmonie St. Joseph spelen
mee, onder leiding van Leo Beckers en
Peter van der Loo.
Business Caldenbroich heeft al jaren
een nauwe band met harmoniemuziek
en Harmonie St. Joseph in het bijzonder.
Doel van Caldenbroich Music Night is
om harmoniemuziek dichter bij een
breed publiek te brengen.
Caldenbroich Music Night wordt
gehouden op zaterdag 2 november
in gemeenschapshuis ’t Haeren in
Grubbenvorst. Aanvang is 20.00 uur.

TOTALE LEEGVERKOOP
IVM VERBOUWING, na 12½ jaar

moet onze showroom in een nieuw jasje

TOTALE LEEGVERKOOP
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IVM VERBOUWING,

na 12½ jaar moet onze showroom in een nieuw jasje

vr 18 t/m zo 20 oktober
Organisatie: PSV St. Joris
Locatie: Molenhorsthal

Via de Miëterik
vr 18 en za 19 oktober 20.00 uur
en zo 20 oktober 14.30 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum

Speciaalbieravond
vr 18 oktober 20.30 uur
Organisatie:
Brouwerij Grimbergen
Locatie: De Sevewaeg

Optreden Greg Trooper

Levels: Turn The Night Up

zo 20 oktober 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

za 19 oktober 21.00 uur
Locatie: café Metieske

Try-out Katinka Polderman
– Baart zorgen

Pink Ribbon Event

za 19 oktober 18.00 uur
Org: Gregoriaans koor Schola 54
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

zo 20 oktober 10.00-14.00 uur
Org: Pink Ribbon Sevenum
Locatie: De Kruisweide

Tapzingen
ma 21 oktober 18.30 uur
Locatie: Blok 10

Caldenbroich Music Night wil ook
een platform zijn voor lokaal talent.
De deelname van Miriam Wijnen is
dan ook een schot in de roos. Het
publiek genoot al van haar kunnen
als schrijfster en regisseur voor de
Grubbenvorster revue 2013 en als
comédienne en zangeres van het
cabaret-duo Zus & Zo.
Klassieke roots zijn terug te vinden
bij de laatste gast, violist Jasper van
Rosmalen. Jasper was eerder onder
meer te beluisteren tijdens het staatsbezoek van het Belgische koningspaar,
de uitvaart van Prins Bernhard en het

Dressuurwedstrijden
paarden en pony’s

Gregoriaanse koorzang

‘t Ondernemerscafé

Ook optredens van Roy Verbeek,
een vaste gast tijdens de Music Night,
violist Jasper van Rosmalen en vocaliste
Miriam Wijnen staan op het programma.
Sraar Straten, onder meer medeverantwoordelijk voor de programmering:
“We zijn blij dat Erica Yong voor de
tweede keer op het affiche staat. Het
publiek herkent haar stem ongetwijfeld van de tv-tune van Goede Tijden,
Slechte Tijden. Ze is ook al jaren vaste
gast in de theatertour van het Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht. In
2009-2010 was zij te bewonderen in de
musical All shook up/Love me tender.”

Meerlo

zo 20 oktober 13.30 uur
Organisatie: fotograaf
Jan Janssen
Locatie:
Museum De Kantfabriek

zo 20 oktober 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Topartiesten en lokaal talent

do 24 oktober 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Dorpsraadvergadering

zo 20 oktober 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

ONZE SHOWROOM
MOET LEEG!

LIKE & SHARE!

www.facebook.com/

eigenhaardcitymeubel

DE VERKOOP ST
ART A.S.

DONDERDAG 15:0
0 - 21:00 uur
VRIJDAG
09:30 - 21:00 uur
ZATERDAG 09:3
0 - 17:00 uur
ZONDAG
11:00 - 17:00 uur

PROFITEER HIER VAN!
PROFITEER HIER VAN !!

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

11.00

America

Meerlo

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.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost

zondag

zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag
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Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

5r
2a
ja

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum

(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

zaterdag
zondag
maandag

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

09.45

Griendtsveen

Venlo

Venray

Heilige mis

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 oktober 2013
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

r
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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DOBBEL (geldt niet voor aanbieding
zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Verloskundige zorg

Crist Coppens

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

geldig tot en met zaterdag 19 oktober 2013

Hacheepakket met uien en
hacheekruiden € 5,95

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

150 gram Zeeuws spek met 100 gram
ei-bieslook salade €2,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

32
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Blaoskracht
in St. Lambertuskerk
De St. Lambertuskerk in Horst vormt zondag 17 november het decor voor
een bijzonder concert.
Samen met organist Theo Hes
verzorgt de Koninklijke Harmonie
van Horst dan, onder de noemer
Blaoskracht, een optreden. Deze
samenwerking is ontstaan door een
uitnodiging van Deken De Graaf
Woutering om het orgel eens een
keer in zijn volle glorie samen met

de Koninklijke Harmonie te laten
klinken. Tijdens het concert worden
diverse werken ten gehore gebracht,
waaronder de Organ Fugue van
J. S. Bach. Amy Geurtjens, Maikel van
Els, beide op hoorn en Loek Kleeven op
fagot soleren met werken van Mozart.
Het concert begint om 15.00 uur.

Comedyclub Station
America
Station America begint op vrijdag 18 oktober weer met stand-up
comedy. Station presenteert een show met oude bekenden en nieuwe
toppers. Toonaangevende comedians brengen hun scherpste grappen,
beste verhalen en anekdotes.
In de gevarieerde line-up van
komieken staat deze keer Chris van der
Ende, een oude bekende in America.
Al een paar keer zette hij met zijn
improvisaties de tent op zijn kop. Op
vrijdag 18 oktober is hij de ‘host’ en
brengt hij alle comedians voor het

voetlicht. Optredens zijn er van Rajko
Disseldorp, die zijn televisiedebuut
maakte bij The Comedy Factory en
het podium deelde met Najib Amhali,
Brabander Raymon Hofkens en nononsense Hagenees Bert Kleijweg.
De avond begint om 20.30 uur.

Informatiebijeenkomst voor (stief)ouders
en grootouders

Scheiden… en de
kinderen dan?

“Mijn ouders? Die zijn echt goed gescheiden.” Zo zouden volgens Villa
Pinedo, een platform voor jongeren met gescheiden ouders, alle kinderen
terug moeten kunnen kijken op de scheiding van hun ouders. Het Centrum
voor Jeugd en Gezin Horst aan de Maas – Venray (CJG) organiseert in dit
kader een informatieavond.
Samen met familietherapeut
Else-Marie van den Eerenbeemt
verzorgen jongeren van Villa Pinedo
de informatiebijeenkomst van het CJG.
Belangstellende (stief)ouders, grootouders en mede-opvoeders zijn welkom
op woensdag 30 oktober van 20.00
tot 22.00 uur op het Dendron College
in Horst. Deelname is gratis. Elk jaar
krijgen 70.000 thuiswonende kinderen
te horen dat hun ouders gaan scheiden.
Soms gaat het goed, vaak ook niet.
Kinderen worden tijdens een scheiding

vaak geconfronteerd met ouders die
het over allerlei zaken niet met elkaar
eens kunnen worden en hun verdriet
moeten verwerken. Daardoor kunnen kinderen hevig worstelen met
hun loyaliteit. Ze moeten soms ook
wennen aan de twee werelden waarin
hun leven opeens is opgesplitst of het
nieuwe gezin waar ze onderdeel van
uitmaken. De gastsprekers van het CJG
geven tips en delen hun inzichten en
ervaringen. Kijk voor meer informatie
en aanmelding op www.mijncjg.nl

I Love Techniks
OJC Niks in Horst staat zaterdag 19 oktober in het teken van I Love
Techniks. Tijdens de avond worden meerdere helden binnen de elektronische muziekwereld geëerd.
Om dit concept mogelijk te maken
zijn lokale dj’s uitgenodigd die elk een
act voor hun rekening nemen. Een
breed spectrum aan genres komt aan
bod. Zo worden dj-sets geïnspireerd

op Diplo, Cashmere Cat, Will Sparks,
Disclosure, Just Blaze en Deadmau5 ten
gehore gebracht.
Het evenement begint om
21.30 uur en gaat door tot 03.00 uur.

Lottumse Popkwis
In OJC Canix vindt op zaterdag 20 oktober de Lottumse Popkwis plaats.
De zaal gaat om 13.00 uur open, de quiz begint om 14.00 uur.
Aan de hand van muziek- en
geluidsfragmenten, hoezen, foto’s en
diverse tussenrondes worden de deelnemers getest op hun parate muziekkennis
van pakweg de afgelopen honderd jaar.

Bezoekers hebben vanaf het hoger gelegen café van Canix een goed uitzicht
over het hele gebeuren. Wie wil, kan
meedoen aan de publieksrondes waarmee eveneens prijzen zijn te winnen.

Wij zoeken

2 Allround
Teeltmedewerkers (m/v)
voor onze locaties Baarlo en Kessel
De gedegen organisatie
Grow Group is een gedegen internationaal opererend opkweekbedrijf voor
uitgangsmateriaal en sierteeltproducten. Innovatieve teelttechniek en bioopkweek zijn diep in het bedrijf verankerde specialismen. Grow Group
opereert in Nederland vanuit 4 eigen vestigingen. Partnerships en zelfstandige
projecten in veel buitenlandse tuinbouwgebieden in de wereld vormen een
steeds belangrijker onderdeel van de totale business van Grow Group.
Grow Group werkt in Nederland met 80 mensen in vaste dienst en is actief
in meer dan 20 landen, verdeeld over alle continenten.
De uitdagende functie
Als Allround Teeltmedewerker verricht je werkzaamheden die gericht zijn op de
teeltvoorbereiding, het telen, oogsten, verpakken en het intern transporteren van
tuinbouwgewassen. Het accent ligt op de teeltvoorbereiding en de dagelijkse
gewasverzorging. Als breed inzetbare medewerker kan je echter alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden op het bedrijf zelfstandig verrichten.
Je moet hierbij denken aan stekken, steksteken, planten, uitzetten, instellen van
klimaatregeling, controleren op groei, signaleren van afwijkingen, uitvoeren van
gewasbescherming, registratie van productgegevens, uitvoeren van dagelijks
onderhoud aan apparatuur en gereedschap, transporteren van gewas en
materialen met de vorkheftruck en laden en lossen van vrachtauto’s.
De ambitieuze kandidaat
• beschikt over een MBO werk- en denkniveau;
• heeft aantoonbare ervaring met diverse gewassen in de plantenkwekerij;
• bezit een brede teeltkennis en heeft echt passie voor het vak;
• heeft ervaring met het bedienen en het afstellen van machines;
• heeft ervaring met het rijden met een vorkheftruck;
• heeft interesse in techniek;
• is een doorzetter die gemotiveerd is om alle voorkomende werkzaamheden
op te pakken;
• is secuur, kan zelfstandig werken maar is ook gewend te werken in een team
en onder toezicht;
• beheerst bij voorkeur ook het Engels.
Het mooie aanbod
Grow Group biedt kandidaten een veelzijdige baan met veel verantwoordelijkheden en de mogelijkheid vanuit deze functie binnen enkele jaren door te
groeien. Werken bij Grow Group is werken bij een zeer onderscheidend, ervaren
bedrijf met een uitstekende reputatie. De beloning en overige arbeidsvoorwaarden zijn navenant. En werken in een sector als de internationale (glas) tuinbouw
is werken aan de gezonde toekomst van de maatschappij; wie wil dat niet?
Is uw interesse gewekt? Voor meer informatie over de vacatures kunt u zich
wenden tot Wien Hermans, Productiemanager Zuid. Meer informatie over
Grow Group vindt u op onze website, www.growgroup.com. Uw sollicitatie,
bestaande uit uw CV en motivatiebrief, kunt u richten aan Hilde Aerts,
hoofd P&O, h.aerts@growgroup.com.

