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‘Iedereen heeft er wel
eens gesport of gefeest’
De Mèrthal in Horst is volgend jaar al tien jaar in beheer van stichting De Mèrthal. Om daarbij nu stil te staan vinden er op vrijdag 12 en zaterdag 13 september
 erschillende activiteiten plaats. Wim van den Munckhof van het stichtingsbestuur en Luc Althuizen en Hans Lemmen van De Vrolijke Jordanezen blikken terug op de
v
geschiedenis van de Mèrthal. “De Mèrthal is belangrijk voor de Horster gemeenschap.” Lees verder op pagina 27

Bezwaar Broekeindweg
afgewezen
De Broekeindweg in Grubbenvorst blijft open voor doorgaand verkeer. De inmiddels twee jaar durende strijd
van buurtbewoners lijkt tot nu toe steeds op niets uit te lopen. Ook de Commissie voor Beroep en Bezwaar sluit
zich nu bij de mening van gemeente Horst aan de Maas aan.
Bewoners aan de Broekeindweg
in Grubbenvorst verzochten gemeente
Horst aan de Maas voor het eerst in
2013 hun straat af te sluiten voor doorgaand verkeer. Zij zeggen dat de weg
gebruikt wordt als sluiproute. Volgens
hen leidt dit tot gevaarlijke situaties en al enkele kleine ongelukken.
Gemeente Horst aan de Maas boog
zich daarna over de kwestie en besloot
de weg niet af te sluiten. Dit past
volgens haar niet in het gemeentelijk

verkeersplan en zou het probleem niet
oplossen. De buurt liet het er niet bij zitten en diende een bezwaar in tegen het
besluit bij de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze stelt de gemeente nu in het gelijk.
Volgens haar heeft de gemeente gelijk
als zij stelt dat afsluiting onwenselijk
is omdat het de bereikbaarheid van
Grubbenvorst zou verslechteren. Ook
stelt de gemeente dat het probleem
zou verschuiven en dat een afsluiting

niet te handhaven is. De dorpsraad gaf
eerder aan ook geen voorstander van
afsluiting te zijn. In het najaar wordt de
Broekeindweg, waar nu nog 80 kilometer per uur gereden mag worden,
ingericht als 60-kilometerzone. De
gemeente verwacht dat verkeer de
route daardoor ook minder zal gaan
gebruiken. Of dat genoeg is voor de
bewoners, moet blijken. Als dat niet
het geval is, rest hen alleen een gang
naar de rechtbank in Roermond.

2e GRATIS! www.ahhorst.nl
2 BRODEN
VOOR 2.09

AH Les Pains
broden
Vers uit eigen oven!

2e GRATIS!
2 FLESSEN
VOOR 5.69

Berberana
Dragon
Rood, wit of rosé

Zondag 14 september open van 11.00 - 17.00 uur
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Verzamelgraf oorlogsslachtoffers opgeknapt
Vlak voor de bevrijding werd Horst op 12 oktober 1944 getroffen door
een bombardement. Hierbij vielen veel slachtoffers, die vervolgens werden
begraven op het oude kerkhof in Horst. Zeventig jaar na dato wordt dit
verzamelgraf opgeknapt en voorzien van een stenen muurtje.
In de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog sloeg de bezetter

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Stichting Merthal
gehele gemeente
Kukeleku
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

keihard toe in Noord-Limburg.
Er waren regelmatig kerkrazzia’s,
waarbij mannen werden opgepakt en
tewerkgesteld in Duitsland, kerktorens
werden opgeblazen en onder
meer Horst werd gebombardeerd.
Op 12 oktober 1944 gebeurde dit
door de Brits-Canadese luchtmacht
die bommen afwierp op en rond het
centrum. “Een groot aantal doden en
gewonden was het gevolg. Onder meer
het huis van de familie Geurts werd
compleet weggevaagd”, weet Hans
Steenmetz, voorzitter van Comité 4 mei
Horst.
De slachtoffers werden twee
dagen later begraven. Dit gebeurde
door enkele jonge jongens, omdat
vanwege de razzia’s mannen zich
niet op straat durfden te begeven.
Oorspronkelijk werden de graven elk
door een betonnen plaat afgedekt,
later werden er door enkele families
grafmonumenten geplaatst. “Het is
echter niet meer precies te achterhalen
waar welk slachtoffer werd begraven”,

Een touw geeft aan waar het muurtje komt
aldus Steenmetz. De omgekomen
leden van de familie Geurts kregen
een eigen graftombe. Daar werd een
monumentje naast geplaatst waarmee
de drie omgekomen huishoudsters van

Infoavond OoijenWanssum

Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands

Om bewoners en andere geïnteresseerden te informeren over de actuele
stand van zaken organiseert Projectbureau Ooijen-Wanssum een
informatieavond over de gebiedsontwikkeling. Op maandag 29 september
om 19.30 uur vindt deze plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Het eerste deel van de avond
bestaat uit een presentatie, het
tweede deel heeft de vorm van een
informatiemarkt waar de aanwezigen
vragen kunnen stellen. De avond is
toegankelijk voor alle geïnteresseerden.
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum bevindt zich in de
planuitwerkingsfase. In deze fase
worden alle eerder gemaakte
plannen voor de rondweg, de dijken,

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

is. Het is nog niet zeker wanneer dit
wordt onthuld. “We bekijken of we
dit doen op 22 of 23 november, als
het 70 jaar geleden is dat Horst werd
bevrijd”, zegt Steenmetz.

Gebiedsontwikkeling

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings

Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

de familie herdacht werden.
Het plan is nu om rondom de
graven een stenen muurtje te zetten,
samen met een lessenaartje waarop
uitgelegd wordt wat er precies gebeurd

de hoogwatergeulen en de Oude
Maasarm uitgewerkt in een provinciaal
bestemmingsplan en contracten voor
de toekomstige aannemer. Ook de
initiatieven die door bedrijven in
het gebied zijn ingediend, worden
inmiddels bekeken. Nu de uitwerking
van de plannen in een vergevorderd
stadium is, wil het projectbureau de
omgeving op de hoogte brengen van
de laatste stand van zaken.

Gemeente sluit
huisvesting arbeidsmigranten

HALLO in Frankrijk
Op vakantie kon bezorger Niek van Rensch uit Horst, met broertjes
Kris en Loek, het niet laten om ook een HALLO mee te nemen tijdens
het geocachen in de Ardèche. Na een flinke wandeltocht werd uiteindelijk de schat gevonden. De ruïne van le château d’Iserand had alleen
geen brievenbus om de HALLO te bezorgen.

Gemeente Horst aan de Maas heeft in 2013 drie huisvestingslocaties
voor arbeidsmigranten gesloten. Dit gebeurde omdat de locaties na
hercontrole niet voldeden aan de brandveiligheid. In 2014 wordt nog een
vierde adres gesloten.
De controles vonden in 2012 en
2013 plaats in het kader van de pilot
Interventieaanpak illegale huisvesting
en arbeidsvoorwaarden van arbeids
migranten. Het doel van deze pilot was
onder andere illegale huisvesting aan
te pakken en te voorkomen. Daarnaast
wilde de gemeenten hiermee
uitzendorganisaties en werkgevers
aanpakken die gebruikmaken van
deze illegale huisvesting. In 2012 en
2013 werden vijftien locaties bezocht.
Hiervan werd vermoed dat er sprake
was van onveilige huisvesting. Tijdens
de eerste controle bleek geen van de

vijftien te voldoen aan de eisen van
brandveiligheid. Na een hercontrole
bleken er vier nog steeds niet in orde
te zijn. Daarop zijn er in 2013 al drie
gesloten en volgt er dit jaar nog een
vierde.
Met ingang van september vindt
deze vorm van huisvestingscontrole
regionaal plaats. De gemeenten
Horst aan de Maas, Nederweert,
Peel en Maas, Venlo en Venray w
 erken
samen in een regionaal project
Interventieaanpak (huisvesting en
arbeidsvoorwaarden) arbeidsmigranten
Noord- en Midden-Limburg.

Definitieve figuurcorrectie
met Medicell

€100,00

€45,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Cultuurprijs voor Afterpartees Insluiping America
De tweede Cultuurprijs van Horst aan de Maas werd zondagavond 7 september uitgereikt aan de Horster band
Afterpartees. Wethouder Ger van Rensch en Marion Peeters van Rabobank Horst Venray overhandigden de prijs
tijdens het cultuurfestival OP2014 op het Wilhelminaplein in Horst.

Politie Horst is op zoek naar twee verdachten die op woensdag
3 september even na het middaguur een pand aan de Schiksedijk in
America zijn binnengeslopen.
De mannen zijn na de insluiping weggereden in de richting van
Meterik in een grijze personenauto.
De achterklep van de auto stond toen
open. De politie zoekt de twee mannen, die volgens haar beschrijving

een getinte huidskleur hebben.
Of de mannen iets buit hebben
gemaakt, is nog onduidelijk. Getuigen
of mensen met tips wordt gevraagd
zich te melden bij de politie via
0900 88 44.

Vrouw in Glaze Hoês
In tegenstelling tot eerdere berichten zal niet Stijn Bastiaansen, maar
Sanne Scheepers (24) uit Sevenum als derde dj aanschuiven in Ut Glaze
Hoês. Zij wordt daarmee de jongste en eerste vrouwelijke dj in het huis.
Scheepers deed onder andere
ervaring op bij Zapp op het toen
malige Nederland 3 en bij L1. Eerder
al kondigde de organisatie de
deelname van Reindonk-dj’s Martijn
Berende en Peter Berghs aan. Zij gaan

Begin dit jaar stonden de
Afterpartees op het EurosonicNoorderslagfestival in Groningen. Een
optreden in het tv-programma De
wereld draait door ging eraan vooraf.
De Volkskrant en muziekwebsite
3voor12 omschreven het optreden
van de Horster garageband als een

van de hoogtepunten van het festival.
Grote festivals als Best Kept Secret en
Pinkpop volgen. Tijdens dat laatste
festival tekenen de Afterpartees
tijdens een live-uitzending van 3FM-dj
Eric Corton een platencontract bij het
Excelsior-label. De komende tijd toeren
de Afterpartees door het land. Volgens

van vrijdag 19 december 18.00 uur
tot en met dinsdag 23 december
18.00 uur op het Wilhelminaplein
in Horst actievoeren voor het goede
doel. Berghs en Berende namen
allebei al eerder deel aan de actie.

de jury is hun stormachtige carrière een
knappe prestatie die perfect weergeeft
dat Horst aan de Maas, met bands als
Rowwen Hèze, Heideroosjes en de
Afterpartees trots mag zijn op haar
bandjescultuur. De bandleden kregen
de prijs en het bijbehorende schilderij
van Jack Poels zondag overhandigd.

Heerlijk nazomeren met

Griendtsveense verongelukt

abrikozenvlaai

Een 68-jarige inwoonster van Griendtsveen is woensdag 3 september overleden bij een auto-ongeluk in het
Duitse Kevelaer. Ook haar 40-jarige passagier kwam daarbij om het leven.
Volgens de Duitse politie had de
Griendtsveense bij het oversteken van
een kruispunt een auto die van rechts
kwam over het hoofd gezien. De twee
auto’s kwamen in botsing, waarbij de
auto van de vrouw over de kop sloeg

en op de linkerzijde terechtkwam.
De twee vrouwen werden door
hulpdiensten uit de auto bevrijd, maar
overleden ter plekke.
De inzittenden van de andere
auto, een 29-jarige vrouw uit Aken,

haar echtgenoot (34) en hun kind van
11 maanden, werden uit voorzorg
naar het ziekenhuis gebracht. De weg
waar het ongeluk gebeurde was
de hele middag afgesloten voor
onderzoek.

Lindes Annakapel vervangen
De twee lindes aan de voorzijde van de Annakapel in Horst worden opgeruimd. De twee eeuwen oude
bomen zijn door een deskundige onderzocht. Deze heeft aangegeven dat ze erg ziek zijn en daarom beter
weggehaald kunnen worden. “Er komen echter twee grote lindes voor terug”, geeft een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas aan. Naar verwachting worden de twee bomen in het najaar verwijderd.
De herplant maakt deel uit van het project Boerenlandschap Verfraaid van Landschap Horst aan de Maas.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
adres voor al
Pechhulp bij d
ou
le
rh
de
on
of
bedrijfsauto!
r
lie
regu
ruitschades!
n
r per dag 7 dage

24 uu
Europa
per week in heel

€ 49,95

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

04

nieuws

18
09

Digitaal archief voor
schoenendoos vol foto’s
Elke vereniging met een schoenendoos vol foto’s en een wens om die te archiveren en zo te bewaren voor het
nageslacht, is welkom bij TerHorstNet. Dit online archief staat vol met historische foto’s en andere documenten van
diverse verenigingen uit Horst aan de Maas. Momenteel telt de website dertien gebruikers. De organisatie ziet dit
aantal echter graag groeien.

Vernielingen
Bekkershof
Meterik
Een nieuwbouwhuis aan het Bekkershof in Meterik is in de nacht van
vrijdag 5 op zaterdag 6 september beklad. Het huis staat aan een plein
met de ingang aan de Donkstraat, en was bijna klaar voor oplevering.

De gebruikers van TerHorstNet in vergadering
Het Peelmuseum in America, de
Sevenumse heemkundevereniging,
maar ook Stichting Beheer
Kunstschatten St.-Lambertus Horst
en Museum Bert Coppus, allemaal
maken ze gebruik van TerHorstNet.
Sommigen al vanaf het begin en
anderen nog maar net. Zoals de
Heemkundeverenging Sevenum. “Dit
is pas de tweede keer dat ik een
vergadering van TerHorstNet bezoek”,
zegt Pim van den Bercken. “Waarom
wij ons aangesloten hebben? We
proberen op deze manier meer publiek
te bereiken, door middel van een groter
podium laten zien wat we hebben.”
“TerHorstNet heeft een archieffunctie
met documenten die al dan niet voor
de bezoekers zichtbaar zijn”, legt Frank
Voet, onder andere contactpersoon
van Museum De Kantfabriek, uit. “Een
vereniging kan er namelijk ook voor
kiezen om wel alle foto’s via onze site
te archiveren, maar slechts een deel
van de collectie openbaar te maken. Dit

is vooral interessant voor verenigingen
die geen eigen website hebben, maar
toch hun archief willen digitaliseren.”

Op het punt de stekker
eruit te trekken
TerHorstNet werd in 2011
gelanceerd, naar voorbeeld van het al
langer bestaande RooyNet in Venray.
Een van de convenantpartners was
BiblioNu Horst. Marian van Leth vertelt:
“Na een jaar zakte het echter wat
in. Er waren te weinig gebruikers en
we hadden niet genoeg mankracht.
We misten daarnaast een goede
webmaster.” “We stonden op het punt
om de stekker er uit te trekken”, vult
Frank Voet aan.
Uiteindelijk is er een nieuwe
webmaster gevonden, in de persoon
van Jörgen Dinnissen. De kosten tot
2016 worden gedeeld door gemeente
Horst aan de Maas, Museum De
Locht, Museum De Kantfabriek en de

bibliotheek. “Vorig jaar september
zijn we opnieuw gestart”, zegt
Marian van Leth. “Inmiddels is het
aantal gebruikers verdubbeld.” Op
het moment zijn het nog vooral
heemkunde- en andere historische
verenigingen die gebruikmaken
van de website. Voet: “Maar dat is
toevallig. Ook carnavalsverenigingen
of bijvoorbeeld een voetbalclub zijn
welkom. En ook particulieren mogen
zich aansluiten.” De huidige site van
TerHorstNet krijgt een nieuwe layout en ook een technische update.
Daarmee wordt de website nog
interactiever. “Mensen kunnen straks
rechtstreeks op de foto’s reageren, een
beetje te vergelijken met Facebook”,
zegt Dinissen. “We hebben bijvoorbeeld
veel ansichtkaarten waarvan we niet
weten wie er op staat. We hopen dat
mensen ons zo gaan helpen en de site
nog meer gaat leven.”
Kijk voor meer informatie op
www.terhorstnet.nl

Een avond genieten doe je bij…

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

van Well

STERK
in beglazing

zijn thuisgekomen. Familie van de
gedupeerden hebben via sociale
media een oproep gedaan voor
getuigen om zich te melden. De
politie vermoedt dat het een daad is
van baldadige jongeren.
De gedupeerden geven aan dat
ze hopen dat de daders iets leren
door de aandacht die de zaak in het
dorp inmiddels heeft gekregen. “We
hopen dat ze contact opnemen of
hun excuses aanbieden”, aldus de
gedupeerden. De familie heeft nog
geen aangifte gedaan.

t/m zondag 14 september

OPEN HUIS
DAGEN
n leuke verrassing
ontvang ee
bij aankoop vanaf € 75,-

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

De daders hebben zich toegang
tot de woning verschaft. Daarna
hebben ze met de in de woning
aanwezig verf vernielingen
aangericht. De toekomstige
bewoners troffen verf aan op ramen,
deuren, muren en de afgelopen
week gelegde tegelvloer, toen zij bij
het huis aankwamen om een open
dag voor de laatste kavel op het
terrein voor te bereiden.
Er stonden duidelijke
schoenafdrukken in de verf en
men vermoedt dat de daders met
verf op de schoenen of kleding

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

www.restauranthetmaasdal.nl

In september gaan de volgende cursussen van start:
● Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits,
Spaans, Pools ● Tai chi ● Fotografie
Mis geen les en schrijf u nu in
of bezoek onze website voor meer informatie.
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
Ma, Di en Do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Wij hebben een prachtige
najaarscollectie geselecteerd
en nodigen u uit om een kijkje
te komen nemen op onze dames-,
heren- en schoenenafdeling.

Zondag 14 september

zijn wij open van 11.00 - 17.00 uur

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

‘Het is eigenlijk niet normaal hoe wij
hier leven’
Naar plekken zonder veel toeristen en op ontdekkingstocht gaan. Dat is de manier waarop Jolanda en John Pouwels uit America het liefste vakantie
vieren. In 2011 leidde een vakantie naar Kenia tot een sterke band met de familie Mariaka, die zij inmiddels vier jaar ondersteunen. Niet via één of andere
grote hulporganisatie, maar gewoon zelf.

Het schooltje in Ukunda waarvoor de familie een actie hield
“Mensen hier denken soms dat ze
arm zijn, maar dat is niks vergeleken
met daar”, vertelt Jolanda over hun
eerste vakantie naar het zuiden van
Kenia. Ze zit aan de keukentafel in
haar huis, waar hier en daar Afrikaanse
kunstwerken hangen. Maskers,
geschilderde stenen, zelfs de hond
heeft een Keniaanse halsband. “Die
eerste vakantie gaf ons echt een
cultuurshock”, geeft Jolanda toe. “Toen
we thuiskwamen, trokken we de kast
open en dan zie je al dat eten. Het
is eigenlijk niet normaal hoe wij hier
leven.”
Tijdens hun vakantie kwamen ze
Juma Mariaka tegen, een vader die met
verkoop aan toeristen zijn familie met
toen nog zeven kinderen probeerde te
voeden. “Hij verkocht excursies, maar
deed dat heel onhandig. Uiteindelijk
vroeg hij of we zijn dorpje wilden zien.
Zijn familie woont in een hutje van
leem en palmbladen zonder elektriciteit of stromend water.” In Kenia gaan

kinderen tot hun 16e gratis naar school.
Als ze daarmee klaar zijn, hebben ze
een niveau van basisschoolleerlingen
hier. Een vervolgopleiding kost geld,
maar dat had Juma niet. “Wij hadden
na onze vakantie al snel contact met
hem en besloten het schoolgeld voor
zijn oudste zoon, Mohammed (nu 20)
te betalen. Hij leert voor elektromonteur. Zo heeft hij kans op werk en een
toekomst”, aldus John.

Wij helpen liever één
iemand goed
Ze zijn afgelopen zomer ook weer
geweest, onder andere naar Ukunda.
Daar hebben ze een donatie gedaan
aan een kleine school voor weeskinderen. “We hebben een statiegeldactie
gehouden bij de Albert Heijn in Horst.
Daarnaast doneer ik mijn fooien van
mijn cateringbedrijf en leggen we zelf
wat bij”, legt Jolanda uit. “De lerares
op de school wist niet dat we wat

kwamen brengen, ze was helemaal
overdonderd.” De school koopt van
hun bijdrage onder andere schriften
en schoolbankjes, maar ook eten en
medicijnen.

Hij had zijn kip voor
ons geslacht
Jolanda en John kiezen er bewust
voor om niet via grote hulporganisaties te doneren. “Wij hebben het idee
dat zo niet alles komt waar het moet
komen.” Ze geven aan dat ze weten
dat hun hulp een druppel op een
gloeiende plaat is. “Maar wij helpen
liever één iemand goed, dan dat we
honderd mensen een euro geven.
Dan kopen ze een pak rijst en is het op.
Nu kan Mohammed wat, straks kunnen
zijn kinderen ook naar school.” Dat het
Juma’s familie is geworden, was
toevallig. “Sommige mensen daar zijn
opdringerig of duidelijk aan de drank.
Maar in Juma hadden we vertrouwen

en dus besloten we te helpen”, aldus
Jolanda.
Afgelopen zomer bezocht de familie
Pouwels haar Keniaanse vrienden
weer. “De kokosmat werd uitgerold en
we kregen een heel feestmaal in hun
hut. De vader had zelfs zijn kip voor
ons geslacht”, vertelt Jolanda stralend.
“Hij had borden en bestek in de buurt
verzameld. Het was zoveel, zijn inmiddels acht kinderen hadden er ook nog
een heel feestmaal aan.” Tijdens die
reis spraken ze ook met Mohammed
over zijn opleiding. “Hij was voorzichtig.
Gaf toe dat hij niet zo goed kon leren,
maar wel zijn best deed. Hij voelde
zich schuldig, maar ik heb hem gezegd
dat zijn best doen, al genoeg is”, zegt
Jolanda. “En hij haalt heel gemiddelde
punten”, vult John aan.
Inmiddels is de familie drie keer
in Kenia geweest. Ze zien de kleine
veranderingen bij de familie Mariaka.
De oudste dochter gaat inmiddels ook
naar school. ““We hebben Juma ook
meegenomen op een excursie, zodat
hij in ieder geval weet wat hij verkoopt.
Ook heeft hij nu maïs en bonen op zijn
veldje staan.”

Zondag 14 september

NAJAARS-

MARKT
IN SEVENUM
bij De Wingerd

van 11.00 tot 17.00 uur
diverse activiteiten o.a.
live muziek op het terras
hobbyistenbeurs
Kraamverhuur deelnemers info:
Organisatie EERI v.o.f.
telefoonnr. 077 - 467 06 65
of 06 - 26 35 22 00

Mohammed in zijn schooluniform en de kinderen van de familie Pouwels
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De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Na ’n leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid en liefde is van ons heengegaan
onze zus, schoonzus en tante

Zuster Margaretha
Coba Rutten

Geboren te sevenum, 12 september 1924
Overleden te Maastricht, 7 september 2014
De eucharistieviering vind plaats vrijdag 12 september
om 11 uur in ’t klooster Kommel 29 te Maastricht,
waarna we haar te ruste leggen op het kerkhof
in Limmel-Maastricht bij haar medezusters.
Correspondentieadres:
Molenveldweg 10, 5975 AK, Sevenum

“Loate we dur maa á beginne,
daan kumt ut vâzelf enne kier àf.”

Wiel Verdellen
echtgenoot van

Nellie Verdellen-Hanssen
Ôzze Pap overleed in de gezegende leeftijd van 91 jaar.
Horst,
Horst,
Horst,
Horst,
Melderslo,
Maashees,
Horst,

Mam
Peter en Rita
Jeanny en Frans
Gert en Math
Jack en Jeannette
Annet en Thijs
Geert en Sandra
En Opa’s klein- en
achterkleinkinderen

Uit allernaam, Fam. Rutten

Venlo, 7 september 2014

Hartelijk dank voor uw
aanwezigheid, felicitaties,
bloemen, cadeaus en
versieringen ter gelegenheid
van ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was een dag
om nooit te vergeten.
Hay en Mien
Roeven-Jenniskens

Vrijdag 12 september a.s. zijn

Toon & Mien
Rambags
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd en nog
vele gelukkige jaren samen!
John, Mirjam,
Fenna & Teun

Haagweg 6
5961 PP Horst
Wij zijn voor het laatst met ôzze Pap samen
op vrijdag 12 september om 10.30 uur in de
H. Lambertuskerk van Horst,
waarna wij hem te rusten leggen op de r.-k. begraafplaats.
De avondwake wordt gehouden in bovengenoemde kerk
op donderdag 11 september om 19.30 uur.
Ôzze Pap is in de 24-uurskamer van Uitvaarthuis Theo Arts
aan de Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u donderdag
voor de avondwake van 18.15 tot 19.00 uur afscheid
van hem kunt nemen.
Dankbetuiging

Een handdruk, even een arm om je heen
een kaart, een telefoongesprek, bloemen, een gift voor Alzheimer.
Het was een troost in deze moeilijke tijd.
Het helpt ons bij het verwerken van het overlijden van

Mat Stelten
Bedankt namens Willy Stelten-de Caluwe,
kinderen en kleinkinderen.

Gevonden fietstas in Horst.
Tel. 077 398 36 46.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.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.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Een speciaal woord van dank aan het team Zorggroep Groene Kruis
Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Stationsfiets gezocht
Herenfiets, min. 26 inch, rem en licht
moeten werken. Bel 06 22 23 83 04.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Vrijwilligers gezocht die Gasterij
Bergerbaan Sevenum willen ondersteunen bij het koken met onze gasten of
het leggen van een kaartje of andere
activiteit. info Chantal 06 29 18 46 31
en www.bergerbaan.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Vrijwilliger gezocht
54-jarige man, verstandelijke beperkt,
zou heel graag om de 2 wk op za- of
zo middag koffie drinken in het dorp.
Wie wil er mee? Info vrijwilligerszorg
Horst a/d Maas 06 52 66 95 70.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

HORTENSIA’S veel soorten.
Aanbiedingen v.a. € 2.75
Vlinderstruik (ook kleinbl.) e.a. heesters
ook veel op stam. Bomen (bol-zuil-lei),
grassen, bodembedekkers v.a € 0,85
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.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
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. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Leer- of gedragsproblemen!
Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen. Alle leeftijden.
Dyslexie, autisme, ADHD, faalangst.
Rekenen, Engels, Nederlands. Huiswerk
begeleiding. Gratis intake-gesprek!
Tel 06 20 27 19 73. www.reachup.nl
Benedenwoning te huur in centrum
Horst. Slaapkamer, ruime woonkamer,
keuken, ruime doucheruimte, toilet,
keuken, bijkeuken, tuin, garage en
parkeerplaats. € 615,- p.mnd.
Bel 077 398 68 69 (na 18.00 uur).
Aanvaarding per 17/10.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

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

www.theoarts.com

Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement aan de Bobbaan,
voor info mail naar jeanne.verdellen@
hotmail.com, kijk ook op onze facebook
pagina Winterberg Appartement,
sept en okt nog beschikbaar.

Op 4 september 2014 behaalde
Marijke Clabbers aan de Erasmus
Universiteit van Rotterdam
haar Master of Social Sciences.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl 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. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Garageverkoop Loevestraat 19
zat. 13-9 en 20-9, servies, huisraad,
vintage, planten, (tuin)gereedsch.,
wol, textiel, wijnmakersbenodigdh.,
sieraden, 10.00-17.00 uur.
Automonteur gezocht
voor Citroën Berlingo 1.4 uit 1996.
Bel 06 22 23 83 04.
Bovenwoning te huur in centrum
Horst. Slaapkamer, ruime woonkamer,
keuken, douche en toilet. Berghok
op beg. grond. € 490,- p.mnd.
077 398 68 69 (na 18.00 uur).
Valise Atelier & Natuur.
Schilderworkshops en diverse
andereworkshops voor families,
vriendengroepen en bedrijven (6-50
pers}. We maken samen met u een
programma op maat. Het Atelier biedt
vele mogelijkheden. www.valise.nl
Vrijwilliger gezocht
Vrolijke 100-jarige zoekt vrijwilliger
die 1 of 2 x per week met haar in
rolstoel wil wandelen of koffie drinken.
Informatie vrijwilligerszorg Horst
a/d Maas, 06 52 66 95 70.
Woning te huur Tijdelijk
eengezinswoning te huur in centrum
Horst met o.a. ruime woonkamer en
keuken, tuin, werk/studeer/speel
kamer, berging, 3 slaapkamers, zolder.
Tel: 06 48 32 08 24.
Zelfverdediging op 7 oktober. a.s.
start in Horst weer een cursus voor
jeugd van 10 t/m 14 jaar.
Informatie: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40
Patiobungalow Stappersmolen 11 te
Horst. Zie Jaap.nl. € 234.000.

van Well

STERK
in onderhoud
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Te huur zeer luxe 3-kamer appartement in centrum Broekhuizen.
Met buitenterras, parking en berging.
Ook geschikt voor rolstoelgebruik.
Info: Groengoed Makelaardij BV
077 398 75 76
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fruit persen Wij persen uw fruit
tegen vergoeding, € 0,50 per ltr, evt.
ook inkoken. Iedere zaterdag van
10 tot 11 uur demonst., t/m 27 sept.
2014. Hobby wijngaard den Hiezel,
Helenaveenseweg 13 Sevenum.
06 20 35 21 22.
Vrijwilliger gezocht
77-jarige man met verstandelijke
beperking zoekt vrijwilliger die met
hem in rolstoel wil wandelen of muziek
luisteren, info vrijwilligerszorg Horst
a/d Maas, 06 52 66 95 70.
Yogacentrum L’Espoir
voor hatha-, power- en zwangerschaps
yoga. Voor info kunt u terecht op onze
site www.yogacentrumlespoir.nl of
bel 077 398 51 36 Almeweg 11 Horst.
Te koop: Rector Mulderstraat 10
Melderslo. Halfvrijstaand woonhuis met
ruime tuin. Indeling: kelder. Begane
grond: hal, keuken, woonkamer, serre,
ruime badkamer, apart toilet, wasruimte. 1e Verdieping: 4 slaapkamers.
Vrijstaande schuur met garage.
Tel.: 06 18 88 64 01
Opslagruimte gezocht +/- 80m2 voor
bedrijf. Tel. 06 26 35 22 00 omgeving
Sevenum.
Badmintonclub Horst. We zijn op zoek
naar sportieve recreatieve badmintonspelers. Leeftijd vanaf 18 jaar. We spelen
op de woensdagavond 20.00 t/m 21.30
in sporthal De Berkel. Voor meer info:
06 15 33 01 23 of via website.
Troubadour Math Craenmehr. Een
muzikaal cadeau voor oma, opa, pa
of ma. Gezellig samen zingen in de
huiskamer. Liedjes uit vroeger tijden.
Voor inlichtingen 077 398 50 88 of
06 22 60 41 88. Muzikale groetjes, Math.
Verloren niet-reanimeren-penning.
Tel. 077 398 69 27.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Geboren

Jort

6 september 2014
Zoon en broertje van
Dirk, Janneke en Thomas
Craenmehr
Fleursstraat 30
5963 AV Hegelsom

Vacature Liesbeth’s Grand Café.
Per direct zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde keukenhulp in de
keuken en een leidinggevende in de
bediening. +/- 24 uur in de week. Cv
en motivatiebrief sturen naar:
melissa@coendersonline.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
(draadloos) internet, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Massage. In september korting op
de massage benen en voeten en de
kleurenmassage.
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 077 398 61 14.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Wegens
vakantie zijn wij gesloten op 13, 14,
15, 16 sept. Wij zijn volop bezig met
inname kleding(winter). Wilt u ook
graag inbreng klant worden, bel voor
details met Petra: 06 19 45 95 01
(geen kinderkleding).

Koninklijke onder
scheiding Sevenumse
Mieke Bouman-van Gelder uit Sevenum is zondag 7 september benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij.

Geboren

Eef

2 september 2014
Dochter en zusje van
Joep Sanders en
Marieke Kuijpers, Lize
Gebroeders Douvenstraat 2
5961 DR Horst

Geboren

Mike

27 augustus 2014
Zoon van
Hans van de Pasch
& Yvonne Broekmans
Broekhuizerweg 10
5973 NX Lottum

Geboren

Tuur
30 augustus 2014
Zoon en broertje van
Tom, Dezeree en Lars
Verheijen-Wijnhoven
van Goghstraat 44
5961 AR Horst

Tibetaanse Yoga, Meditatie en
Mindfulness. Twaalf lessen vanaf
woensdagavond 17 september van
19.30 tot 21.15, op koningskaars 24 in
Venray. Door Jan Houwen. 0478 58 73 64
info@dorje.nl www.dorje.nl
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal v. Kempen-Sevenum).

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. snijbonen, komkommers,
paprika, snoep- en soeptomaten, uien
en knoflook. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

nieuws 07

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

De 71-jarige Mieke Boumanvan Gelder was onder meer elf jaar
vrijwilliger bij de Algemene Vrijwillige
Hulpdienst Horst. Ook was zij oprichter
van een hulpdienst in Sevenum die
later is opgegaan in Synthese. Verder

was zij vrijwilliger bij verzorgingshuis
Sevenheym in Sevenum. Zij startte
in 1984 met het werven, selecteren
en aannemen van vrijwilligers en
wist het aantal vrijwilligers van vier
naar honderd uit te breiden. Ook is zij

medeoprichter en voorzitter van de
Stichting Vrienden van Sevenheym.
Bouman-van Gelder kreeg de
onderscheiding tijdens het tuinfeest ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van Stichting Vrienden van Sevenheym.

Hennepkwekerijen opgerold
Politie Horst heeft donderdag 4 september twee hennepkwekerijen in Horst geruimd. De eerste werd
aangetroffen op een zolderverdieping van een tussenwoning aan de Weisterbeekstraat. Een andere kwekerij
werd gevonden in een appartement aan de Westsingel.
Volgens de politie werd de
zolder van een woning aan de
Weisterbeekstraat in Horst onderzocht
naar aanleiding van een anonieme
tip. Daar werden tachtig hennepplanten en bijbehorende appara-

tuur aangetroffen. Op een zolder van
het appartementencomplex aan de
Westsingel werd ook een in werking
zijnde kwekerij aangetroffen. Hier
stonden 450 hennepplanten. In beide
gevallen was er sprake van diefstal van

stroom. Ook zijn bij beide kwekerijen
zowel de planten als de apparatuur in
beslag g
 enomen en vernietigd. Er zijn
nog geen aanhoudingen verricht. Na
verder onderzoek van de politie sluit
zij dit echter niet uit.

Rode Kruisplein

Naam voor nieuwe
parkeerplaats Horst
Het nieuwe parkeerterrein op de plek van de voormalige Rode Kruislocatie in Horst gaat het Rode Kruisplein
heten. Het aanliggende paadje dat als verbinding naar de winkelstraat gaat dienen, krijgt de naam Bôtterpedje. Dat
heeft het College van B&W van Horst aan de Maas onlangs besloten.
De naam Rode Kruisplein ligt
volgens het College van B&W voor
de hand, omdat de locatie in de
volksmond al vaak gekoppeld wordt
aan de hulporganisatie. Nu de lokale
afdeling van het Rode Kruis verhuisd is
en het oude gebouw gesloopt is, wil de
gemeente de herinnering zo leefbaar
houden.
De naam Bôtterpedje verwijst
volgens de gemeente naar de
vroegere melkfabriek die in 1893
op de locatie stond. Het paadje, dat
direct langs het pand van bloembinder
Witveld van de nieuwe parkeerplaats
naar de Steenstraat leidt, herinnert

hiermee aan de fabriek van Sef van
Eechoud, waar natuurboter werd
gemaakt. De dialectnaam past
volgens de gemeente goed in het
centrum van Horst, waar op meerdere
plekken dialect wordt gebruikt
voor plaatsaanduidingen, zoals het
Cuppenpedje en de Jan van Teng-gats.
Geschiedkundige vereniging LGOG Kring
ter Horst had voorgesteld het pad en
de parkeerplaats te vernoemen naar
de eerste vrouwelijke wethouder van
gemeente Horst, Toos Buijssen. De
parkeerplaats zou volgens hen de naam
van oud-burgemeester Toon Steeghs
kunnen dragen. Het college ziet hier

echter vanaf. Volgens haar is een
vermelding van een wethouder lastig,
omdat er veel wethouders zijn geweest
en omdat er een politieke gevoeligheid
mee zou spelen. Daarnaast vindt zij de
parkeerplaats ongeschikt om naar een
burgemeester te vernoemen.
“Het doet oud-burgemeester
Steeghs meer eer aan om zijn naam te
koppelen aan een mooie laan, straat
of weg, waar ook huisnummers aan
liggen”, aldus het college. Ook de naam
Sef van Eechoudplein werd overwogen,
maar vanwege mogelijke verwarring
met de Jan van Eechoudstraat,
afgewezen.
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Jongeren en bedrijven samen brengen

Jongerencommunity werkt toe naar INSPIRE
INSPIRE, zo heet het evenement dat dertien jongeren van 18 tot 24 jaar
samen organiseren. Het doel van het evenement is om jongeren en
bedrijven samen te brengen. De organisatie, de Jongerencommunity van
Rabobank Horst Venray, hoopt dat jongeren zien dat het aantrekkelijk is om
in Horst aan de Maas te werken.
Sinds september 2013 is de groep
enthousiastelingen bezig het evenement vorm te geven.
Yanne Weijers (22) uit Melderslo
laat weten: “We zijn momenteel
verschillende bedrijven aan het
benaderen voor de markt. Deze vindt
plaats op woensdag 24 september en
start om 16.00 uur. Om 21.00 uur is het
afgelopen. Tijdens de markt worden
verschillende workshops gegeven zoals
netwerken, personal storytelling en
sociale media. We willen wat extra’s
doen voor de jongeren, zodat ze net
wél diegene aanspreken die ze verder
helpt, zodat ze die stap durven te
zetten.”

Ervaring opdoen
tijdens organisatie
Het initiatief voor deze markt werd
genomen door Rabobank Horst Venray.
De bank begeleidt de jongeren bij
het organiseren. Via advertenties in
de lokale media hebben de jongeren
hun weg gevonden naar dit initiatief.
De belangrijkste reden om mee te

doen voor de jongeren is de ervaring
die ze opdoen tijdens het organiseren.
Marjolein Selen (21) uit Kronenberg
laat weten: “Het hele proces is heel
leerzaam. We moeten alles zelf doen
en dat maakt het ook interessant.”
Yanne vult aan: “We moeten zelf de
bedrijven benaderen die we graag op
de markt willen zien staan. Je leert
veel mensen kennen, maar ook veel
bedrijven.” Marjolein: “De bedrijven die
op de markt staan, maken of breken
de dag. We benaderen ongeveer vijftig
bedrijven, maar organisaties kunnen
ook ons benaderen.”

Passieve doelgroep
Jimmy Leijsten (21) uit Sevenum
laat weten: “De doelgroep die we
willen benaderen, is een passieve
doelgroep. We willen vooral jongeren
uit de buurt bereiken. Dit doen we door
middel van flyers, posters en sociale
media.” Sevenummer Jorrit Gommans
(21) voegt toe: “Ik hoop dat de markt
een succes wordt en hoop dat het
vervolgens een jaarlijks terugkerend
evenement wordt.”

Tante Cien failliet
Tante Cien uit Grubbenvorst, een winkel met huishoudelijke artikelen,
is failliet. De rechtbank heeft op donderdag 4 september haar faillissement
uitgesproken.
Francien Relouw en Hans Winter
startten in 2010 met hun Novywinkel in Grubbenvorst. Drie jaar later
verbouwden ze hun winkel en doopten
deze om tot ‘Tante Cien’.

Zij kwamen toen los te staan van
Novy, maar waren nog wel partner.
De winkel verkocht huishoudelijke
en cadeau-artikelen. Winter maakte
daarnaast foto’s.

Hobbymanifestatie in De Wingerd
Hobbyshop Nellie Snellen vof organiseert zondag 14 september een creatieve hobbymanifestatie. Deze wordt
gehouden in cultureel centrum De Wingerd en duurt van 10.00 tot 16.30 uur.
Aan de creatieve show werken
ruim dertig landelijke bekende auteurs
en demonstratrices mee. Zij laten het
publiek kennismaken met hobbytechnieken en trends voor het najaar. Nellie
geeft onder andere demonstraties met
nieuwe verschillende soorten dies.
Ook brengt zij verschillende stempels
mee en zijn er demonstraties met de
nieuwe lijn glitters. Daarnaast wordt

tijdens de hobbymanifestatie de nieuwe
editie van het magazine Nellie’s gepresenteerd en zijn er gratis workshops,
waaronder van Pergamano en bracelet
border dies. Bekende hobby-auteurs als
Nel van Veen, Anneke Radsma, Leane de
Graaf, Marij Rahder, Kitty Franken, Nicole
Menten en Yvonne van Yvonne Creations
werken mee aan de hobbymanifestatie.
Leane de Graaf komt met haar nieuwste

producten. Ook zijn er presentaties
van Pergamano, JeJe-products, Olba
en Kreaxtions. Voor liefhebbers van
inkleurtechnieken zijn er demonstraties met Panpastels en Senelier.
Een demonstratie met de populaire
loom-elastiekjes kan niet ontbreken.
Toegang is gratis. Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst een goodiebag en
de hele dag zijn er gratis tombola’s.

zondag 14 september
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

PAULIEN
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
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Dementievrijwilligers

‘Zij is ook goed voor mij’
Proteion Welzijn/ De Zorgondersteuner leidt mensen in Noord- en Midden-Limburg op tot dementievrijwilligers. In vier dagdelen heb ik geleerd wat er
Die vrijwilligers ondersteunen dementerende mensen en ontlasten hun mantelzorgers. “Het geeft veel voldoening”, in het hoofd van een dementerende
omgaat, welke situaties je kunt
aldus vrijwilligster Elona Tielen (47) uit America.
verwachten en hoe je er het beste mee
om kunt gaan. Het is niet voor iedereen
weggelegd. Je moet geduld en affiniteit
hebben”, legt Elona uit.
De cursus maakt deel uit van het
programma ‘Hulp bij dementie’ dat als
doel heeft de zorg en dienstverlening
aan mensen met dementie en
hun mantelzorgers te verbeteren.
“Wanneer de diagnose dementie wordt
vastgesteld, biedt het programma
in samenwerking met verschillende
(zorg)organisaties de mogelijkheid
tot hulp”, zegt Ria Bouten (57) uit
Meterik, vrijwilligerscoördinator bij
Proteion Welzijn/ De Zorgondersteuner.
“Zo kan een trajectbegeleider bij ons
aankloppen voor de inzet van een
dementievrijwilliger. Samen zorgen we
er dan voor dat de juiste persoon op de
juiste plek terechtkomt. Dit organiseren
we zo dicht mogelijk in de buurt. Elona
staat bijvoorbeeld een dementerende
mevrouw in haar eigen woonplaats
bij.”

Hand in hand

Ria Bouten en Elona Tielen
“Omstreeks maart las ik de
oproep voor gespecialiseerde
dementievrijwilligers in het maandblad

van America”, vertelt Elona over haar
eerste contact met de organisatie.
“Ik was direct geïnteresseerd. In

mijn nabije omgeving ken ik een
aantal mensen met dementie en de
aangeboden cursus sprak mij erg aan.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Buiten wonen
Buiten wonen, doen we dat niet al in deze gemeente?
Of je nu in Horst, Lottum of America woont, je bent in enkele minuten
‘buiten’. Genieten van de rust van het platteland, wandelen door de
bossen en heidevelden, fietsen langs de uiterwaarden van de Maas, of
een tocht dwars door de Peel.
Dit kan allemaal als je, zoals
wij, het geluk hebt om in een dorp
te wonen. Een dorp met al zijn
voordelen, maar natuurlijk ook
nadelen. Gekscherend zeg ik wel
eens: je moet een auto, diepvries en
een frietpan hebben. Je moet ook
bereid zijn om een beetje verder te
rijden om boodschappen te doen of
leuke activiteiten te bezoeken, bent
iets verder van de autoweg en het
spoor. Hier is allemaal overheen te
komen.
Maar enkele autominuten
verder, rijdend door een geweldige
omgeving, Meterik, Hegelsom of
Lottum binnenrijdend: rust komt
over je heen. Het lijkt wel of de tijd
er rustiger tikt. Je komt erachter
dat je tijd hebt. Heerlijk om dat op
een nazomeravond te constateren:
we hebben tijd om te genieten.

Vuurschaal aan, wijntje erbij, vrienden,
gewoon gezellig. Dat kan nog eens in
een dorp. Dan het weekend. Eigenlijk
kom je erachter dat je op vakantie
bent. Je loopt naar buiten en kijkt zo
de natuur in. De Peel in Griendtsveen,
de landerijen in Meerlo, de Maas
in Broekhuizen. Onze gemeente
wordt geroemd om haar gevarieerde
landschap, het is er overal mooi.
Maar wat gebeurt er nog meer
in dat buitengebied? Wat doen
de bedrijven in de omgeving? Is
het woongenot voor lange tijd
gewaarborgd? Kun je inderdaad buiten
wonen of zijn er stallen of kassen op
komst? Gaan de omliggende agrariërs,
overigens bij uitstek dé beheerders
van het buitengebied, in de toekomst
uitbreiden? Hoe zit dat dan met
je woongenot? Is het fenomeen
plattelandswoning iets voor mij?

Dit zijn vragen die opkomen bij
u als u overweegt buiten te gaan
wonen. Om antwoorden te krijgen
is het raadzaam bij een makelaar te
rade te gaan. Een makelaar die op
de hoogte is van het buitenleven,
maar ook vooral van het
buitengebied: kennis hiervan, dat
is wat Coen Absil te bieden heeft,
bij aankoop én verkoop van unieke
locaties in het buitengebied.

Wat houdt deze ondersteuning nu
in? De dementievrijwilliger komt bij
de persoon met dementie thuis, kan
tijdelijk begeleidingstaken overnemen
en kan een ‘praatpaal’ zijn voor de
mantelzorger. Daarnaast is het ook
mogelijk dat de vrijwilliger iets met
de persoon onderneemt, zoals het
maken van een wandeling of het
op visite gaan bij iemand anders.
“Wekelijks breng ik mevrouw voor een
paar uurtjes een bezoek. Dan gaan
we samen wandelen, boodschappen
doen of koffie drinken. Wanneer ik
arriveer, zie ik altijd de opluchting in

Noodzaak
Bouten: “Helaas hebben we niet
altijd vrijwilligers met kennis direct
beschikbaar, soms staan hulpvragen
langer open. Vooral de avonduren en
weekenden zijn lastig in te vullen.
Door middel van samenwerking met
onder andere dorpsinitiatieven zoals
NaoberzorgPunt Meerlo lukt het
beter om vrijwilligers te vinden, die
zich voor deze speciale doelgroep
willen inzetten. We hopen dat meer
mantelzorgers zo ook op de hoogte
zijn van de mogelijkheden. Ze komen
dikwijls pas in een vergevorderd
stadium van dementie in actie.”
Elona beaamt dit: “In mijn geval nam
meneer zijn vrouw mee naar het
biljarten, omdat hij haar niet alleen
thuis kon laten. Wij kunnen wat
verlichting brengen. Dat geeft veel
voldoening.”
Voor meer informatie, kijk op
www.proteionwelzijn.nl

Infoavond Nepalreis
Je wil al jaren eens naar Nepal. Maar je durft niet alleen en een grote
groep lijkt een reis vol compromissen te beloven. Noltravels organiseert een
kleinschalige reis en houdt op donderdag 18 september om 19.30 uur een
informatieavond in Kaldenbroeck, huys voor Puur Leven in Lottum.
Noltravels organiseert al jaren
kleinschalige, persoonlijke reizen naar
India en Nepal, eerst onder begeleiding
van Nol Peters of Marlies Stoot, maar
vanaf 2015 met Marlies of haar broer
Bert Stoot.
Drie weken lang gaat de reis
met Jeep of minibus en de vaste
Nepalese gids Jack Sharma vanuit de
vallei van Kathmandu, naar nationaal
park Chitwan en geboorteplaats van
Buddha: Lumbini in het zuiden, tot

aan 30 kilometer van de Himalaya
naar het noordelijke Pokhara aan
het Phewa-meer. Tijdens de reis
worden oude stadsdelen, dorpjes en
cultureel erfgoed in Patan, Bandipur
en Nuwakot bezocht. Daarnaast wordt
het Javea-hulpproject bezocht, dat
wordt gesteund door Noltravels en
Kaldenbroeck uit Lottum.
Tijdens de informatieavond is
de Nepalese gids Jack Sharma ook
aanwezig.

Crist Coppens
magere varkensoesters
4 stuks €5,95

geldig t/m zaterdag
13 september 2014

VLEESWARENKOOPJE

Lottumseweg 37
Broekhuizen
www.coenabsil.nl

het gezicht van haar partner. Alleen
voor hem al is het zo’n ontlasting van
zijn taken. Laatst was haar man jam in
aan het maken. Hierop zei ik: ‘Zo, wat
werkt hij hard. Wat is hij toch goed
voor jou.’ Haar antwoord had ik niet
voorzien: ‘Zij is ook goed’, doelend op
mij. Daar doe je het voor. Daarnaast
vind ik het fijn om te merken dat ze
vertrouwen in me heeft. Toen haar man
laatst de rolstoel erbij pakte, vroeg ze
zich hardop af wat voor ding dat was.
Hierop greep ze me vast en zijn we
hand in hand gaan wandelen”, vertelt
Elona. Tenslotte heeft de vrijwilliger
ook een signalerende rol. Zo kan de
dementievrijwilliger bijvoorbeeld
constateren dat er meer zorg nodig
is dan de mantelzorger durft aan te
vragen.

KEURSLAGERKOOPJE

bij 150 gram leverkaas
100 gram gebraden gehakt gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Advertorial

Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray

‘200.000 euro voor innovatieve ideeën’

7.250 euro voor de Belevingskas

Stichting Gemeenschapshuis Evertsoord ontving 5.000 euro

10.000 euro voor de realisering van een short-stay logeerhuis

Stichting Wizkids Venray kreeg 1.500 euro

Rabobank Horst Venray investeert in initiatieven die de leefbaarheid in gemeenschappen stimuleren en bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van gemeenschapshuizen,
het oprichten van dorpsdagvoorzieningen of de uitbreiding van een rozenkenniscentrum. Projecten als deze komen al 10 jaar in aanmerking voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds van
Rabobank Horst Venray.
Coöperatiefonds te vinden. Zo dient het project
een breed draagvlak in de gemeenschap te hebben, financieel haalbaar te zijn en vernieuwend
te zijn. “De aanvragen worden beoordeeld door
een commissie die bestaat uit zes ledenraadsleden en vier externe leden”, geeft communicatiemedewerker Marion Peeters aan. “Het
Coöperatiefonds richt zich op drie pijlers: educatie
& maatschappij, sport & recreatie en als derde

“De ledenraad heeft onlangs ingestemd
met verhoging van het Coöperatiefonds naar
maar liefst 200.000 euro”, zegt directievoorzitter Rob Knoops. “Dit betekent dat we nóg
meer ruimte hebben om verenigingen en
stichtingen te ondersteunen. Heb je nog een
mooi idee, meld je dan vooral aan! Dit kan
nog tot 26 september.” Op de website van
Rabobank Horst Venray zijn het reglement
en hulpdocumenten voor aanvragen voor het

Cheque
Rabobank Horst Venray

Ter waarde van

Ten gunste van

Namens

€ 200.000,-Horst aan de Maas/Venray

Coöperatiefonds

Samen sterker

Datum

innovatie & duurzaamheid. Zeker deze laatste
pijler wordt door de beoordelingscommissie
zwaar meegewogen.

Er worden veel
initiatieven ontwikkeld
In 2013 kregen negentien projecten een
bijdrage uit het Coöperatiefonds. Stichting
Kapstok Venray kreeg bijvoorbeeld 10.000 euro
voor het realiseren van een short-stay logeerhuis
voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Hiermee worden de mantelzorgers
voor even ontlast van hun zorgtaken. Stichting
Gemeenschapshuis Evertsoord kampte met
achterstallig onderhoud. Zij ontving 5.000 euro.
Marion Peeters: “Gemeenschapshuizen spelen
een belangrijke rol in de regio. Zij zorgen
voor verbinding van mensen. En dat vinden
wij zeer belangrijk.” Stichting de Noabere
uit Grubbenvorst ontving een bijdrage van

7.250 euro. Zij bouwde een belevingskas voor
kinderen met een meervoudige beperking.
Rob Knoops: “We zijn ook zeer gecharmeerd
van projecten die oog hebben voor de jeugd.
Bovenal moet er sprake zijn van zelfwerkzaamheid en dienen de aanvragers ook
andere financiële bronnen tot hun
beschikking te hebben.”
Soms blijkt het voor een vereniging
of stichting niet eenvoudig te zijn om een
goed onderbouwd plan op papier te krijgen.
“Sowieso is op onze website alle informatie
te vinden”, zegt Marion Peeters. “Mochten
organisaties desondanks toch vragen hebben,
dan kunnen ze met ons contact opnemen
via cooperatie@horstvenray.rabobank.nl
Wij helpen ze graag op weg.” “We weten dat
er veel initiatieven in de regio worden ontwikkeld”, voegt Rob Knoops toe. “Rabobank
Horst Venray zet zich in voor leefbaarheid en
ondersteunt die daarom graag.”

2014
Rabobank Horst Venray
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray
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Goede benen-tour

‘Met beperkte middelen toch een mooie
vakantie aanbieden’
Stichting Tante Lenie organiseerde op zaterdag 6 september in samenwerking met ijssalon Clevers uit
Grubbenvorst de eerste editie van de Goede benen-tour. De wielertocht bestond uit drie verschillende routes van 60,
80 en 140 kilometer en leidde langs de vestigingen van de ijssalon.

Deelnemers betalen vijf euro
inschrijfgeld, dat direct naar Stichting
Tante Lenie gaat. Die stichting organiseert verwenvakanties voor gezinnen met langdurige of ernstig zieke
kinderen. Het initiatief van de Goede
benen-tour komt van Pieter van de Pas
uit Melderslo. “Wij hebben zelf een
zieke dochter en zijn in 2006 in contact
gekomen met Stichting Tante Lenie. Zij
hebben ons op een vakantie getrakteerd
en sindsdien hebben wij contact gehouden. Afgelopen juni zijn we zelf op pad
geweest voor de stichting en hebben
tijdens een fietsvakantie in de Alpen
550 euro opgehaald”, vertelt Pieter.
Tijdens het trainen voor deze fietstocht
reed hij regelmatig langs de Maas. “Ik
vond deze route ook geschikt voor een
tocht voor de stichting en benaderde
ijssalon Clevers, omdat hun vestigingen
op de route liggen”, vertelt Pieter.
Daar waren ze meteen enthousiast. Medewerker Timo Wagemans uit
Grubbenvorst pakte het initiatief op.
“Ik vond het een erg leuk idee en ging
onmiddellijk aan de slag.” Niet alleen
Timo zette zich namens ijssalon Clevers
in. Ook andere personeelsleden hielpen mee. “Zo fietst er een groep van

Laat weten dat u
op de Hiltho staat
De Hiltho staat weer voor de deur. Kempen media biedt u de mogelijkheid om in
nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas kenbaar te maken waar u op de Hiltho staat.
Voor de advertenties betaalt u geen opmaakkosten.

Doet u mee? Bel 077 396 13 56 of stuur een e-mail naar info@kempen-media.nl

Clevers mee en heeft medewerkster
Femke Hagen onze tenues ontworpen.”
De langste route is 140 kilometer. Timo:
“Deze route leidt langs de vestigingen
van de ijssalon in Overloon, Arcen,
Grubbenvorst en Plasmolen. Maar
we snappen dat dit voor sommige
fietsers wat veel is en daarom konden
ze de route ook afkorten tot 60 of 80
kilometer.”
Marcel Spierings uit Melderslo
was een van de deelnemers aan de
tocht. “Pieter is een goede vriend van
mij en ik vind het een mooi doel. Ik
doe zelf al jaren aan wielrennen en
ga daarom graag de uitdaging aan
om de 140 kilometer te fietsen.” Ook
Ger Dirkx en haar zus Ria Hoeffen uit
Grubbenvorst fietsen mee. “Wij willen
graag de stichting steunen en houden
van fietsen. Bovendien is het mooi
weer”, zeggen de dames die de 60
kilometer aandurfden. In totaal deden
zeventig fietsers mee met de tour. “Wij
hoopten op honderd deelnemers, maar
zeventig is zeker niet onaardig. Of we
het volgend jaar weer organiseren, is
nog onduidelijk. Dat ligt eraan hoe deze
eerste editie bevalt en of het goed is
gegaan”, geeft Timo aan.

aanbieding

plaats uw
Hiltho-adv
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n
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AR!

Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
kan worden, waar u zich geen zorgen hoeft te maken over lauw
Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
bier, voldoende drank of een schoon toilet? En waar de culinaire
kan worden,onbegrensd
waar u zich
geen
zorgen
hoeftsmaakt?
te maken over lauw
mogelijkheden
zijn en
het eten
fantastisch
Denkt
er dan eens aan
om uw
en familie,
uw collega’s
bier,uvoldoende
drank
of vrienden
een schoon
toilet?
En waar de culinaire
ofmogelijkheden
werknemers te verrassen
met
een
grandioos
feest
in
Froxx.
Al
onbegrensd zijn en het eten fantastisch
smaakt?
voor een kleine prijs kunt u bij ons terecht.

HORECA
DANSLES

HORECA

SPORTLES

DANSLES

Alleen dranken pakket
22,Borrelen en snacken
29,Culinair genieten
33,Denkt u er dan eens aan om uw vrienden en familie, uw collega’s
De
‘vingers’
erbij
aflikkend
35,Alleen
dranken pakket
€ 22,- met een grandioos feest in Froxx. Al
of werknemers
te verrassen
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Landgoed De Gortmeule

Fruitboom van het Jaar
Een Horster perenboom is genomineerd voor de titel Fruitboom van het Jaar van het Pomologisch Genootschap
Limburg. De oude perenboom is een van de drie kandidaten uit Noord-Limburg die meedoen in de race.

NU 10% KORTING!

Borrelen
en snacken
€ 29,voor een
kleine prijs kunt
u bij ons terecht.
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

Alleenvoor
dranken
pakket
€ 22,Kijk
de voorwaarden
op50 de
website www.froxx.nl
Deze
arrangementen
zijn te boeken vanaf
personen.
Borrelen
en snacken
€ 29,Venrayseweg
116
Horst.
A73
afrit
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111
. www.froxx.nl
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

SPORTLES

Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

Vrijdag 12 september
K-E-E-S / Otherwise /
Stunning Suzy
met medewerking van
diverse lokale artiesten.

Beatnight

Zaterdag 13 september

The Sparks / BZN66 / The Tremeloes / The Troggs
Locatie: Mèrthal te Horst. Zaal open: 20.00 uur.

Voorverkoopadressen: VVV Horst, Miez-D en via www.merthal.nl en info@merthal.nl

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen
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14 september
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3
zaterdag 1
16.00 uur
van 11.00 tot

Het Pomologisch Genootschap
in Limburg (PGL) riep dit voorjaar de
bevolking van Noord- en MiddenLimburg op om oude fruitbomen voor
te dragen voor de wedstrijd Fruitboom
van het Jaar. Naast de gezondheid
van de boom en het zicht op de boom
vanaf de openbare weg, was het
genootschap van fruitdeskundigen op
zoek naar het verhaal achter de bomen.

Uit de aangedragen inzendingen
nomineerde de jury onder andere de
‘Onze Lieve Vrouwenpeer van Horst’,
die op landgoed De Gortmeule in
Horst staat. De boom staat al meer
dan 90 jaar op het erf van de monumentale, 400 jaar oude boerderij van
Ton en Fien Hoeijmakers. De boom is
geplant door de grootvader van Ton.
Zijn grafkruis keerde terug van het oude

kerkhof in Horst onder de perenboom
die hij zelf ooit plantte, net als een
Mariabeeldje in een nis op de stam van
de boom. Het was het begin van wat ze
nu als hun levenswerk zien: het herstel
van de oude luister van de boerderij en
het erf.
Eind september maakt het PGL
bekend welke boom de titel Fruitboom
van het Jaar mag dragen.

Rommelmarkt De Pijts
Ruitervereniging De Pijts uit Grubbenvorst houdt op 28 september een rommelmarkt. Deze vindt van 10.00
tot 16.00 uur plaats in de rijhal aan de Kromboschweg.
De organisatie heeft in de
rijhal plek gemaakt voor ongeveer
veertig plaatsen voor mensen die

hun tweedehands spullen aan willen
gaan bieden. Opgeven voor een van
de plaatsen op de Pijts-rommelmarkt

kan via 06 15 12 92 83 of via
een e-mail naar
reneewinkens@hotmail.com

Workshop stoelyoga
Hobby-Gilde Horst e.o organiseert tien lessen hatha- of stoelyoga. Deze lessen starten op dinsdag 7 oktober
en vinden elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur plaats in ’t Gasthoês in Horst.
Hatha-yoga is de yoga van de
fysieke kracht, van de lichaamshoudingen met als kern de adem als
verbinding tussen lichaam en geest.
De oefeningen worden gedaan met

Herfstactie!
Gratis motor
bij een nieuwe
sektionaaldeur

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!

behulp van een stoel. Iedere deelnemer kan meedoen vanuit zijn of haar
mogelijkheden. Leeftijd of lichamelijke
klachten hoeven geen belemmering
te zijn. De cursus start met een rustige

opbouw waarbij de nadruk ligt op
het losmaken en ontspannen van het
lichaam. Kijk voor meer informatie
op www.hobbygilde.nl of bel docent
Hennie Duijf op 077 374 53 27.

Contactgroep misbruik
Een nieuwe contactgroep voor vrouwen die in hun jeugd of later seksueel misbruikt zijn, start vanaf vrijdag
3 oktober in Horst. De bijeenkomsten vinden elke vrijdagmorgen plaats bij Beej Mooren in Horst en duren van
10.00 tot 12.00 uur.
In twaalf bijeenkomsten kunnen de deelnemende vrouwen het
zwijgen doorbreken en herkenning en
erkenning vinden bij elkaar, waardoor
ze mogelijk weer meer grip op hun

leven krijgen. De groep staat onder
leiding van twee ervaringswerkers,
vrouwen die in het verleden ook te
maken hebben gehad met seksueel
misbruik. Privacy van de deelnemers

wordt volgens de organisatie volledig
gewaarborgd. Voor meer informatie,
bel Veronica op 06 10 98 31 60 of
Willemien op 06 30 08 08 76 of mail
naar wdenmulder@home.nl

en zo 13
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GEPLUKT Petra Heijnen

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.

Petra Heijnen (28) woont sinds vier jaar samen in Meterik, het dorp van haar vriend Eddy Versleijen (33). Toch
komt ze nog graag in haar geboortedorp America. “Ik ben een halve Americaan”, vertelt ze lachend. Deze week
wordt Petra geplukt.
Samen met haar twee broers en
zus is Petra opgegroeid in America. De
liefde bracht haar vier jaar geleden
echter naar Meterik. “Toen ik een jaar
of vijftien was, is een vriendengroep
ontstaan waarbij ook een paar jongens
uit Meterik kwamen. Eddy was de broer
van een van die vrienden. Ik kwam er
weleens over de vloer en in het
weekend zag ik hem bij café Kleuskens,
in de volksmond ook wel bekend als
‘Ger’. In 2004 sloeg de vonk over”,

vertelt Petra. Ze geeft aan dat haar
vriend een ‘echte Meterikker’ is.
“Eddy komt eigenlijk uit Horst, maar
zijn vader is een Meterikker in hart en
nieren. Toen hij zestien was, zijn ze
verhuisd. Eddy is een heel sociaal
dorpsmens. Hij is wel bekend in
Meterik”, zegt ze glimlachend.

Geboortegrond
Petra’s binding met haar
geboortedorp is nog steeds groot,

PUZZEL

Sudoku

ook nadat ze America verliet. “Veel
vrienden wonen nog steeds in
America, dus ik kom er geregeld. En
voor de fusie van korfbalvereniging
Erica, speelde ik er korfbal, al
vanaf mijn zesde. Met ingang van
het nieuwe seizoen zullen we in
Horst verdergaan onder de naam
SV Oxalis”, legt Petra uit. Dit jaar
maakte ze ook deel uit van het
boerengezelschap in America.
“Ik ben vroeger dansmarietje
geweest, dus het was fantastisch
om carnaval weer helemaal in
America mee te vieren. En omdat
Eddy ceremoniemeester van het
boerenbruidspaar in Meterik was,
hebben we dat natuurlijk ook
meegepakt. Om hiervan uit te
rusten, zijn we Aswoensdag voor het
eerst op skivakantie gegaan”, voegt
Petra toe. “Een aantal vrienden ging
vaker skiën. Toen Eddy voorstelde
om een keertje mee te gaan, wilde
ik het wel proberen.” Het skiën bleek
geen daverend succes. “Ik ben er te
bang voor, dus ging ik meestal op
mijn billen weer de berg af. Maar het
was heel gezellig. Omdat de carnaval
net achter de rug was, wilden we
eigenlijk niet uitgaan. Maar de
après-skibar lag slechts honderd
meter van ons hotel af”, vertelt Petra
met een veelbetekenende blik.
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NIEUW! NIEUW!

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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In haar vrije tijd kijkt ze graag
televisie, spreekt ze af met vriendinnen, werkt ze in de tuin of laat ze
haar hond Roxy uit in het bos. “Eddy
en ik zijn echte natuurmensen. Sinds
twee jaar gaan we uit kamperen.
Afgelopen zomer zijn we bepakt met
een tentje naar het Endinemeer in
Noord-Italië afgereisd. De sfeer van
een camping is zo fijn. Kamperen
geeft echt een gevoel van vrijheid.
Dat vind ik heerlijk”, besluit Petra.

Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl

2
3

Wij zijn echte
natuurmensen

SCHOENEN
DIE ERUIT
SPRINGEN

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

9

Om zo’n vakantie te bekostigen,
moet er natuurlijk ook gewerkt
worden. Tijdens haar opleiding
pedagogiek aan de HAN in
Nijmegen heeft Petra de laatste
twee jaar stage gelopen bij Entréa,
een jeugdzorginstelling voor
crisisbegeleiding en ambulante zorg.
“Hier ben ik blijven hangen. Ik werk
er nu al zo’n zeven jaar. Ik wilde
altijd al graag met jeugd werken.
In mijn functie als pedagogisch
medewerker begeleid ik vijftien- tot
achttienjarigen met hun persoonlijke
doelen en de nodige sores. Entréa is
een hele fijne, professionele plek die
mij genoeg uitdaging biedt. Ik ben
er op mijn plek”, zegt Petra.

magere speklapjes
v/h scharrelvarken

100 gram € 1,15

shoarmareepjes met gratis saus 100 gram € 1,15
gebraden drumsticks
4 stuks € 5,00
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Adres: Depôt
Oosterthienweg 4 Oostrum
GEOPEND ELKE
ZATERDAG 9.00-16.00 uur
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Wat
zeg je?
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Eén kermis in Horst is genoeg

‘Maar dan moeten de
andere kermissen hier
niet onder lijden’

Diverse dorpen in de gemeente Horst aan de Maas hebben een eigen kermis. Horst kent er zelfs
twee: een in mei en een in september. Het merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas,
55 procent, vindt echter dat die twee kermissen beter samengevoegd kunnen worden tot één.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Zo’n 44 procent van de ondervraag- eigenlijk alleen om gebrande pinda’s te
den geeft aan dat ze regelmatig of zelfs kopen. De kermis is leuk voor kinderen”, reageert iemand. Anderen geven
altijd de kermis in hun dorp bezoeken.
er gewoon niet zoveel om: “Het leeft
Soms alleen voor een drankje op het
niet echt bij ons, één keer over het kerterras (25 procent), anderen gaan juist
misterrein lopen en dan een afzakkertje
voor de attracties (33 procent). Het
in de plaatselijke
overige deel
horeca. Maar
bezoekt zowel
‘Eén fatsoenlijke kermis’
als het weer te
de horeca als
‘Kermis brengt saamhorigheid’ slecht is, gaan
de attracties
we gewoon
op de kermis.
‘Kermis is traditie’
niet.”
Gemiddeld
In de loop
wordt er 10 tot
der jaren is de kermis uit verschillende
50 euro uitgegeven aan de attracties
en horeca. Enkelen geven aan dat ze de kleine kernen van Horst aan de Maas
verdwenen, vaak doordat ze onrenkermis vooral met de (klein)kinderen
dabel bleken te zijn. Ruim 50 procent
bezoeken of het anderszins niet meer
vindt dat er best energie gestoken mag
bij hun leeftijd vinden passen. “Ik ga

ondervraagden.
Dat Horst nog
twee kermissen
telt, is niet meer
echt van deze
tijd, vindt
55 procent.
Veel beter
is om deze
twee samen te
voegen. Al moet
dat niet ten koste
gaan van de andere
dorpen. “Gewoon: één kermis”, zegt iemand, “Niet groter,
maar liever de kermissen in de dorpen
steunen.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Anders
5%
Maakt
mij niet uit
Ja
29%
55%
Nee
11%

worden in het
behouden van
een kermis,
ook al is hij
verliesgevend.
“Een dorpskermis
hoort erbij, ook al
is ie nog zo klein”,
vindt iemand. “Iedereen
heeft toch graag een kermis in
het dorp”, vult een ander aan. Er zijn
echter ook mensen die vinden dat je
een kermis niet koste wat kost moet
blijven behouden. “Er kunnen ook
andere activiteiten georganiseerd
worden, die niet per se kermis heten,
maar gewoon een gezellig samenzijn
bewerkstelligen”, oppert een van de

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
Zie voor aanbod en prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

leibomen
180 cm stam
5 etage
totale hoogte
3.5 meter
van € 69.95

voor €

Beukenhaag
€ 0.69

wintergroene
leibomen
van € 146.00

voor € 89.95

Laanbomen
vasteplanten
30-40 %
goedkoper
dan elders

39.95
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

winterviolen,
heide, enz.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.0
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur0 - 18.00 uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.0
0 uur gesloten
bedrijf altijd bereikbaar

E: bleustone@live.nl

Bespreking Poll week 35

Plannen Mariapeel terugdraaien, is inconsequent
De plannen voor de uitvoering van natuurmaatregelen in de Mariapeel worden opnieuw onder de loep genomen. De overheden en Staatsbosbeheer gaan
samen met inwoners uit onder andere Griendtsveen kijken hoe de plannen een
breder draagvlak onder de bevolking kunnen krijgen. Reden was volgens de
politici het massale protest. De plannen terugdraaien is inconsequent vindt 42
procent van de stemmers. Er zijn meerdere projecten waarbij inwoners tegen

in opstand zijn gekomen, denk aan de Floriade, maar daar is toen ook niet naar
geluisterd. Waarom nu dan wel?
De overige 57 procent ziet dat toch anders. Het is goed dat naar de zorgen
van de omwonenden wordt geluisterd, zij hebben immers straks met de gevolgen van de besluiten te maken. Als dat betekent dat het traject stil wordt gezet
of misschien wordt afgeblazen, dan zij dat zo.

Horeca Gasthoês is teveel concurrentie voor centrum
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Wethouder Ger van Rensch presenteerde vorige week de plannen
rondom de verbouwing van cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst. In die
plannen wordt onder andere gesproken over een grand café en andere
horeca die bij moeten dragen aan de exploitatie van het gebouw. Maar in de
centrumontwikkelingsplannen werd steeds gesproken over het Wilhelminaplein
als hét horecaplein. Brengt deze nieuwe ontwikkeling dat niet in gevaar?
Van Rensch is er stellig in: een nieuw theater en cultureel centrum heeft een
aanzuigende werking. Er komen meer mensen naar Horst-centrum en dus hoeven
andere horecagelegenheden er geen klanten op te verliezen. Sterker nog: er
zouden zelfs extra bezoekers kunnen komen. Hoe meer leven er in het centrum is,

hoe beter voor iedereen.
Daarentegen gaan mensen die nu naar een voorstelling gaan, misschien
eerst wat drinken bij de huidige horecagelegenheden. Die mensen zullen straks
eerder bij een Gasthoês-café gaan zitten. En als er een lunchroom komt, zullen
de huidige lunchrooms er toch mensen door verliezen. Hoewel mensen misschien
iets vaker naar het toekomstige Gasthoêsplein komen, is het van daar nog een
heel eind naar het Wilhelminaplein. Als er dan een alternatief bij ’t Gasthoês
zelf is, is de kans klein dat bedrijven op het horecaplein veel profiteren van een
‘aanzuigende werking’.
Horeca Gasthoês is teveel concurrentie voor centrum. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Ik wil best betalen om te parkeren bij het bos > eens 11% oneens 89%

Nuttig
De foto op de voorpagina,
de journalistieke aanpak van
het nieuws, de beslissing van
welke advertenties bij elkaar
komen of hoe om te gaan met
het verenigingsnieuws.
Nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas maakt dagelijks deze en
veel meer keuzes, die vaak in
goede aarde vallen.
Om te kijken hoe ons blad
wordt gelezen, kunnen lezers
reageren op artikelen. Gelukkig
gebeurt dat regelmatig.
Minimaal tweemaal per jaar gaat
de voltallige redactie in overleg
met de redactieraad. De meest
recente redactieraadsvergadering
was afgelopen maandag.
Aanwezig waren vijf betrokken
lezers uit Horst aan de Maas die
vanuit hun eigen achtergrond,
interesse en kennis naar
nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas kijken. Zo zitten in de
redactieraad onder anderen een
jongere, een oudere, verenigingsmensen en ondernemers.
De redactie gaat graag samen
met deze groep in gesprek over
de resultaten van haar dagelijkse
werkzaamheden.
De redactieraad heeft een
mening over de nieuwswaarde
van het nieuwsblad en geeft aan
wat absoluut gelezen wordt en
wat niet. De leden kijken als
ondernemer naar het blad of
adviseren hoe we jongeren nog
meer kunnen betrekken. Soms
ontstaan er pittige discussies
over activiteiten die niet in ons
verspreidingsgebied plaatsvinden, maar waarbij wel inwoners
uit Horst aan de Maas betrokken
zijn. “En hoe zit het dan met de
Horster–iconen als Renée van
Wegberg, Dirk Marcellis of Wout
Poels? Daarover wil ik graag
lezen.” Maar waar leg je de
grens, hoe bepaal je of iemand
een Horster-icoon is. Een landelijk bekende inwoner uit Horst
aan de Maas wel en de nieuwe
bestuursvoorzitter van een grote
multinational, afkomstig uit
Grubbenvorst niet? En wat moet
die Horster-icoon doen of laten,
zodat wij als nieuwsblad erover
zullen schrijven? Het winnen van
de Tour de France lijkt me
noemenswaardig. Succesvol als
musicus in een wereldberoemd
symfonieorkest ook? Het zijn
gezonde discussies, die de
redactie graag voert met haar
lezers en met de redactieraad.
Ik heb ze in ieder geval als heel
nuttig en leerzaam ervaren.
Herman

15

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 september 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
16 september 2014
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Oprichten van Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord.
• Wijzigen tenaamstelling voor resterende budgetsubsidie voor activiteit Kukeleku.
• Geactualiseerde wegenlegger HadM.
• Structuurvisie Horst aan de Maas met addendum “EHS Saldobenadering”.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
Tevens wordt de vergadering live in video
uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u
inzien in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

In verband met een personeelsdag zijn het gemeentehuis, gemeentewerken en het zwembad
gesloten op donderdag 25 september 2014.
Burgerlijke stand is die dag tussen 08.30 en 09.00 uur bereikbaar op telefoonnummer
06 - 53 35 59 73, uitsluitend voor het maken van afspraken voor het doen van geboorte- en/of
overlijdensaangiften. Deze sluiting heeft geen gevolgen voor de geplande huwelijken.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende
werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Illegale inzameling oude metalen
Oude metalen en andere ijzerwaren worden in onze gemeente gescheiden ingezameld. De
firma Henraath is door de gemeente aangewezen als inzamelaar van metalen in Horst aan
de Maas. Daarnaast heeft een aantal verenigingen hiervoor een speciale vergunning van de
gemeente gekregen. De laatste tijd zijn helaas ook illegale inzamelaars actief. Omdat zij de
winst in eigen zak stoppen, benadelen zij de verenigingen. Maar ook voor de inwoners van
Horst aan de Maas is het ongunstig. De gemeente gebruikt de inkomsten van o.a. metaal om
de afvalstoffenheffing voor inwoners zo laag mogelijk te houden.

Tussentijds inleveren van oud metaal
Heeft u tussen de legale inzameldata door

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.

• Integraal Alcohol- en
Drugsbeleid Jongeren HadM.
• Beleidsplan Politie regionale eenheid Limburg
2015-2018.

Gemeente gesloten op 25 september 2014

Hoe herkent u illegale handelaren?
De wagen van de firma Henraath is herkenbaar
aan het logo waarop de naam duidelijk leesbaar
is. Van de verenigingen met een vergunning
vindt u de inzamellocaties en inzameldata op
de gemeentelijke afvalkalender: www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl. Illegale inzamelaars
staan niet op die kalender. Zij stoppen huis-aanhuis briefjes in de brievenbus met daarop de
dag en het tijdstip waarop ze komen inzamelen.
Maar er zijn ook illegale inzamelaars die de voor
de gemeentelijke route aangeboden metalen
gewoon meenemen, met name in de vroege
morgen of zelfs in de nachtelijke uren!

Bekendmakingen

metaal of wit- en bruingoed waar u vanaf wilt?
Maak dan een afspraak met de gemeente via
077 - 477 97 77. Wij zorgen ervoor dat het gratis
bij u aan huis wordt opgehaald.
U kunt het ook zelf wegbrengen naar metaalhandel VOF Henraath aan de Heuvelweg 23 in
Melderslo.
Of u kunt het materiaal afgeven op de inzamellocatie van de vereniging in uw dorp.
Voorkomen dat metalen door illegale inzamelaars worden meegenomen
Bied uw metaal en elektrische apparatuur niet
eerder aan dan op de dag van de afspraak.
Zet ze waar mogelijk niet direct aan de openbare weg, maar wat verder op de oprit of aan de
zijkant van uw woning.

Evenementen aanmelden
voor kalendergids

Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2015 tot 1 oktober doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Maaien bermen
Van september tot begin december worden de bermen en sloten weer gemaaid en geruimd.
Op diverse locaties wordt het maaisel tijdelijk gestort waarna het wordt afgevoerd.

Grubbenvorst
Ursulinenweide 5

Meerlo
Veestraat 3

Melderslo
Daniëlweg 16

Lottum
Hombergerweg
ongenummerd
Kraaienhoflaan 3

Meerlo en Broekhuizenvorst
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum

Meterik
Speuhofsbaan 7 en 7a
Sevenum
Frankrijkweg 5

Informatiegids ‘Wegwijzer
voor Wonen en Welzijn’
gepresenteerd
De eerste twee exemplaren van de ‘Wegwijzer’ werden op vrijdag 5 september j.l. aan de
heer en mevrouw Thuis overhandigd. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in
het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Het echtpaar uit Grubbenvorst ontving de eerste
exemplaren uit handen van wethouder Birgit op de Laak, namens de gemeente, en de heer
Frank Melters, namens de Rabobank Horst Venray.
Totstandkoming
De uitgifte van de Wegwijzer is tot stand
gekomen door een samenwerking tussen
de Themagroep ‘Ervaren en Betrokken’ van
Rabobank Horst Venray, de gemeente Horst
aan de Maas en Synthese. De Wegwijzer is een
handige informatiegids voor senioren en mantelzorgers. Daarin staan instanties die zich bezig
houden met de diverse regelingen en voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn, zorg
en financiën. Medio september ontvangen alle
inwoners van Horst aan de Maas van 70 jaar en
ouder de Wegwijzer. Het is een bewaarexemplaar dat eenmalig wordt uitgegeven.
Digitale versie
De Wegwijzer is er ook in een digitale variant.
Die is te vinden op www.horstaandemaas.nl en
www.rabobank.nl/horstvenray. Op die manier is
de gids voor iedereen toegankelijk. Denk daarbij
aan kinderen die plotseling geconfronteerd worden met een zorgvraag voor hun ouders.
De gids wordt periodiek geüpdatet en aangevuld
met nieuwe initiatieven.

Een zeer gevarieerde les!

AQUA VARIA

Op zoek naar een leuke afwisselende les waarin diverse vormen van Aqua fitness aan
bod komen? Bij Aqua Varia beweegt u op vele manieren waardoor uw conditie opgebouwd en verbeterd wordt.
Aqua Varia is een combinatie van o.a. AquaJoggen, Trimzwemmen, Hydro-Riding en
Aquarobics. Er wordt gevarieerd in zowel lesprogramma als waterdiepte. Iedere week worden
er een of meerdere van deze vormen aangeboden waarbij regelmatig op muziek wordt gewerkt.
Wanneer?
Op woensdag van 9.00-9.45 uur in zowel het recreatiebad als wedstrijdbad.
Voor verdere informatie:
www.zwembaddeberkelhorst.nl of bel: 077 – 477 97 25.
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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.

Gebiedsteams, de spin in het web
Eén januari 2015 nadert, het moment dat de zorgtaken op het gebied
van de AWBZ en jeugdzorg naar gemeenten toekomen. Zeker voor mensen
die afhankelijk zijn van enige vorm van zorg is duidelijkheid en een goede
communicatie hierover van groot belang. Er ligt inmiddels een concept
beleidsplan waarin de grote lijn staat hoe één en ander de komende jaren
in Horst aan de Maas georganiseerd gaat worden.
In oktober zal de raad hierover
een besluit nemen. De insteek die
gekozen wordt, is er een van zorg
dichtbij de mensen organiseren. Een
wijze van werken waar we als CDA

vertrouwen in hebben. Gebiedsteams,
bestaande uit een WMO-consulent,
wijkverpleging, maatschappelijk werk
en de gezinscoach, vormen de spin
in het web voor een gezin en gaan

samen met de zorgvrager op zoek naar
passende hulp, maar kijken vooral ook
wat de mogelijkheden zijn binnen de
eigen omgeving van een hulpvrager.
Maatwerk is wat geleverd gaat worden,
met als uitgangspunt één gezin, één
plan, één regisseur. Het langs elkaar
heen werken van hulpverleners wordt
hiermee voorkomen. De praktijk zal
uit gaan wijzen of het ook zo mooi
gaat werken dan het papier nu doet
geloven. Als CDA zullen we hier in

ieder geval de focus op houden de
komende jaren. Een mooie discussie
die afgelopen week gevoerd werd
in de raad is hoe we als raadsleden
om denken te gaan met individuele
situaties van cliënten de komende
jaren. Allereerst is het natuurlijk zo dat
er gebruikelijke wegen te bewandelen
zijn voor het maken van bezwaar en
er zal ook een vertrouwensfunctie
ingericht gaan worden. Maar
begrijpelijk is ook dat er soms situaties

ontstaan waar deze weg niet meer
te bewandelen is. Als CDA staan
we altijd open voor een gesprek en
willen we situaties bespreekbaar
blijven maken. Beleid zal de komende
jaren doorontwikkeld worden. We
hopen dan ook dat u als zorgvrager
zult blijven aangeven waar het anders
en beter kan. Zo kunnen we samen
stappen vooruit blijven zetten.
Loes Wijnhoven,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Beste stuurlui staan aan wal? Dank voor het compliment!
Soms komen mensen bij het lezen van een bericht niet verder dan
enkele woorden. Ze zitten direct vast in hun eigen oordeel. De boodschap
gaat aan hen voorbij. Ze merken niet eens dat ze het roerend eens zijn met
datgene waar ze tegen ageren.
In ons stuk over het ontbreken
van een integraal kernenbeleid was
de korfbalvereniging slechts een voorbeeld. Zonder een helder beleid blijf
je steken in incidentenpolitiek. Als
andere partijen niet reageren, blijft
alles bij het oude en dus reageren

wij. Als D66 kunnen we gedachtes
aandragen en om beleid vragen.
Middels opmerkingen, aanbevelingen
en suggesties proberen we op een
kritische wijze het college bij te sturen,
in het belang van de inwoners. Niet in
de bestuurskamertjes, maar open, in de

pers en de raad. De raad waar het CDA
kritiekloos het college volgt als echte
ouderwetse bestuurderspartij. Toch
waren we blij met de erkenning van
het CDA in het stuk in HALLO van vorige
week dat de beste stuurlui aan wal
staan. Zorgelijk is dat die beste stuurlui
dus niet in het college zitten. Een pijnlijke, maar eerlijke opmerking vanuit de
CDA-gelederen. Aan het eind zegt de
schrijver (had hij de boodschap maar
eerder begrepen): “Wij durven de vraag

te stellen wat leefbaarheid waard mag
zijn.” Dat is precies wat wij met onze
oproep nastreven. Goed nadenken wat
er allemaal speelt en nagaan welke
investeringen het waard zijn om de
kernen leefbaar te houden. Wegblijven
van incidentenpolitiek. Nu het CDA aangeeft dat ze ongeveer hetzelfde willen
als wij, moet het niet moeilijk zijn
elkaar daarin te vinden. De gevolgen
van de krimp krijgen zo’n impact op
onze kernen, dat we daar nu beleid op

moeten maken. Beginnen we niet nu,
dan plukken we over een paar jaar de
wrange vruchten. We mogen de boot
niet missen. Langetermijndenken gaat
over verkiezingen en coalities heen.
De inwoners hebben het recht goed
bediend te worden. Hierover met ons
praten? Dat kan elke eerste zaterdag
van de maand van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

was hier niet van op de hoogte. Zelfs
bij de gesprekken over een nieuwe
coalitie is er niet gesproken over de
plannen en de duizenden euro’s die
toen al waren uitgegeven aan een
onderzoeksbureau.
Dit geeft geen vertrouwen. Wij
vinden dat de inwoners van Horst aan
de Maas mee moeten kunnen praten

over de toekomst van ‘t Gasthoês.
Geen dure bureaus of geheim gedoe,
maar samen met betrokken burgers
en de gebruikers een plan maken
voor een nieuw en betaalbaar
Gasthoês.

Gasthoês op Horster maat
Als het aan het gemeentebestuur ligt, wordt cultureel centrum
‘t Gasthoês in Horst ingrijpend verbouwd. Komende jaren moet er acht
miljoen euro worden gestoken in de verbouwing van ‘t Gasthoês. Dit bleek
vorige week tijdens een informatiebijeenkomst waarin voor het eerst in de
openbaarheid over de plannen werd gesproken.
De SP vindt dat ‘t Gasthoês
moet worden verbouwd, maar
is kritisch over de plannen. Acht

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

miljoen euro is zeker in deze tijden
van bezuinigingen een enorm bedrag.
Daarnaast wil de SP geen groot

cultuurpaleis in Horst terwijl in de
andere dorpen alle voorzieningen
verdwijnen. ‘t Gasthoês renoveren is
een goed idee, maar dit mag niet ten
koste gaan van andere voorzieningen
in onze gemeente.
Afgelopen twee jaar zijn in het
diepste geheim plannen gemaakt
voor ’t Gasthoês. De gemeenteraad

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

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Zondag 14 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen. Tevens wordt
er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen. Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend! De Hobbymanifestatie
is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruik maken
van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij!

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een “goodybag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
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Reindonk en Wittenhorst Eigen doelpunt
starten talkshow
SVEB opent seizoen met verlies
Lokale omroep Reindonk en RKsv Wittenhorst uit Horst gaan in samenwerking met de Businessclub van de
voetbalvereniging een maandelijkse talkshow uitzenden. Vanaf zaterdag 13 september is er maandelijks aandacht
voor sport uit Horst aan de Maas op de lokale televisie.

Door: Rob Hendrix, SVEB
Het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst is in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen
Olympia uit Boxmeer tegen een 1-4 nederlaag aangelopen.

“We nemen het breder dan alleen
voetbal”, geeft directeur Pieter Janssen
van Omroep Reindonk aan. “Sport is
een verbindende factor in de samenleving, vandaar dat dit breed aandacht
zal krijgen op onze zender.”
In de eerste uitzending praat
presentatrice Els Hekkenberg met oud-

spelers Richard Kleuskens en Antoine
Driessen na over de derby WittenhorstVenray. Voorzitter Ton Hagens van
RKsv Wittenhorst komt aan bod over
de toekomst van deze vereniging en
aan Stan Verhaag, interim-bestuurder
van SV Venray wordt gevraagd of de
vereniging nu in rustiger vaarwater is

gekomen. Voorzitter Ton Hagens van
RKsv Wittenhorst: “Sport brengt mensen samen. Vandaar dat we niet lang
hebben hoeven nadenken om samen
met de lokale omroep een programma
op te zetten.” Wittenhorst Insite wordt
in het weekend van 13 en 14 september uitgezonden. (Foto: Leon van Lier)

SV Aspargos houdt jeugdvolleybaltoernooi
SV Aspargos heeft op zondag 7 september haar jaarlijkse jeugdvolleybaltoernooi georganiseerd. Nadat het
toernooi vorig jaar in het water was gevallen en afgelast werd, ging het dit jaar wel door. Ruim zestig teams,
komende uit een gebied van Sittard tot Cuijk, deden mee.

De wedstrijd begon voor SVEB
voortvarend. In een leuke eerste helft
ontstonden er zeker in het eerste half
uur over en weer kansen. Al in de
derde minuut loste Rik Tissen na een
mooie actie vanaf de linkerkant het
eerste schot op doel. In de
10e minuut was het raak. Na een
goed genomen corner van Stef
Hermans kopte Rik Tissen de bal
feilloos in de hoek, 1-0.
Daarna volgden twee aanvallen
van Olympia waarin met name de
goed spelende Joep van Kempen
van Olympia de mogelijkheid had
de score naar gelijke hoogte te
brengen. In de 20e minuut sloeg het
noodlot voor SVEB toe. Na balverlies
op het middelveld werd de bal in
de diepte gespeeld. Thijs de Mulder
taxeerde deze bal niet helemaal
juist, waarna hij Olympia-spits Kevin
Gevers neerhaalde. Wat volgde, was
een rode kaart voor Thijs de Mulder.
De vrije trap werd uitgevoerd door
Max van Lankveld van Olympia. Deze
ging in het doel, waarmee de stand

Knorr Wereldgerechten

Superdeals:

2+1 gratis*

Naturel of gemarineerd, per 500 gram

Alle soorten, 3 dozen à 139-478 gram

5,94

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

gelijkgetrokken werd.
Ondanks de numerieke
meerderheid van Olympia, was SVEB
zeker niet de onderliggende partij.
Toch was het wederom Olympia
dat in de 39e minuut doel trof. Joep
van Kempen zette Jasper Janssen
makkelijk opzij, waarna hij 1-2
scoorde. Twee minuten later was
het weer raak. Joep van Kempen
kopte een voorzet net voor de te laat
uitkomende keeper Caspar Lijnders
binnen.
Nog voor de rust had SVEB de
stand wat draaglijker kunnen maken,
maar de goed genomen vrije trap
van Joep Beurskens werd door keeper
Jasper Gorts over het doel verwerkt.
In de tweede helft bracht
trainer Casper Tielen van SVEB
met Machiel van Helden een extra
aanvaller in. Dit leidde tot een
aantal mogelijkheden voor SVEB,
maar uiteindelijk haalde SVEB zelf
de trekker over. Een eigen doelpunt
van Joep Verheijen in de 55e minuut
zorgde voor een eindstand van 1-4.

3,96 5,74
8,61

*2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten

Ribkarbonade
3,49

2,49 kilo 4,98

Geldig van wo 10 sept t/m di 16 sept 2014

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Voorzitter van de toernooicommissie van de Grubbenvorster volleybalclub SV Aspargos, Barry Peute, is
tevreden. “Voor de jeugd is dit het
toernooi ideaal om alvast te oefenen
voor de competitie. Teams komen van
heinde en verre. Iedereen die lid is
van een volleybalclub en tussen de
zes en zestien jaar oud is, mag vandaag meedoen”, vertelt hij.
Het jeugdtoernooi van de

Grubbenvorster vereniging kende
drukkere jaren, maar met zestig
teams mogen ze volgens Peute niet
klagen. “We zijn content met het
weer, met de teams en we zitten hier
op een prachtige locatie, die we te
danken hebben aan voetbalvereniging
GFC ’33”, praat hij verder.
Terwijl de ene speler nog onwennig een bal opwerpt, haalt de ander
de punten vol overgave binnen.

Nieuw is dit jaar de demonstratie
van een groep dansers tussen de middag. De jongste volleyballers spelen
alleen ’s ochtends en de oudsten
mogen ’s middags ook nog het veld
op. Voor de kantine buiten staan
de picknickbanken voor ouders die
komen kijken al klaar. De frituurpan
staat aan en de ijskraam staat ook al
op wielen. Peute: “Dit is nu de zoveelste editie en het is altijd een succes.”

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

STERK
(077) 398 42 20
vanwellschilder@live.nl
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Wittenhorst wint derby tegen Venray
De derby tussen de eerste elftallen van RSKV Wittenhorst en SV Venray is door de ploeg uit Horst met 1-0
gewonnen. Ongeveer 1.500 toeschouwers kwamen op zaterdagavond 6 september kijken naar deze eerste
competitiewedstrijd van het seizoen. “Ik heb nog nooit zóveel volk hier gezien”, aldus een toeschouwer.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Voor de eerste keer in zeventien
jaar stonden de eerste teams van
Horst en Venray dit weekend weer
tegenover elkaar in de voetbalderby.

In 2010 promoveerde Wittenhorst
na dertien seizoenen in de derde
klasse naar de tweede klasse en het
daaropvolgende jaar kwamen ze

meteen in de eerste klasse. Venray
daarentegen degradeerde uit de
hoofdklasse naar de eerste klasse. Jac
Hesen van Wittenhorst: “Nu komen de

teams elkaar dus eindelijk weer tegen.
Venray is een grote vereniging uit een
nabijgelegen dorp, dus we kunnen wel
spreken van rivaliteit tussen hen en
Wittenhorst.”
Voor de wedstrijd werden twee
Europees kampioenen geëerd.
Dominique Janssen uit Horst, die haar
carrière bij Wittenhorst begon, en
haar coach André Koolhof, ex-speler
bij onder andere de voetbalvereniging
van Meerlo, werden dit jaar Europees
kampioen met Oranje onder de negentien. Burgemeesters Kees van Rooij van
Horst aan de Maas en Hans Gillissen
van Venray spraken de kampioenen
toe. Van Rooij: “Als gemeente zijn wij
ontzettend trots op Dominique. In 2012
was ze Sporttalent van het Jaar en nu
is ze al Europees kampioen met Oranje.
Zowel op het veld als daarbuiten is
ze een voorbeeld voor velen.” Samen
doen de burgemeesters de aftrap van
de derby.
Zo’n 1.500 toeschouwers zijn op
deze zaterdagavond naar sportpark
Ter Horst gekomen om de wedstrijd
tussen de twee rivalen te bekijken. Ook
Hans, Bram en Poelie van Wittenhorst
zijn een kijkje komen nemen. Hans:
“Ik ben nog van de oude stempel, dus
ik kan me de eerdere derby’s tussen
Wittenhorst en Venray ook nog wel herinneren. Het blijven rivalen, dus deze

wedstrijd heeft echt een extra lading
voor mij. Toen ik zelf nog voetbalde,
heb ik ook wel eens tegen Venray
gespeeld, maar daar heb ik geen goede
herinneringen aan. In de A1 miste ik
ooit een penalty tegen Venray, dat is
me helaas altijd bijgebleven.”
Ook Danny van der Poel en Gijs
Coenders hopen dat Wittenhorst wint.
“Het is een speciale wedstrijd, dat
zeker”, vertelt Gijs. “De belangstelling is heel groot, kijk maar eens om
je heen hoeveel mensen er staan.
Dit maak je bijna nooit mee.” Danny:
“In de eerste helft is er niet zoveel
gebeurd. Venray heeft toch wel de
beste kansen gehad, maar zij spelen
ook onder de grootste druk natuurlijk.”
In de tweede helft werd het spel
spannender en in de 69e minuut
viel de eerste en enige goal van de
wedstrijd. Rob Zanders van Wittenhorst
tikte de bal in het doel en tot het einde
van de wedstrijd lukte het Venray niet
om een gelijktreffer te maken. Een
toeschouwer concludeert: “Venray werd
hier meteen afgestraft voor hun slappe
spel aan de andere kant van het veld.”
Na het doelpunt werd het publiek
enthousiaster en deed Venray er alles
aan om de gelijkmaker te scoren. Dat
lukte niet, dus haalde Wittenhorst
tijdens deze eerste wedstrijd van het
seizoen meteen drie punten binnen.

Pony- en Ruiterclub Lottum

Kringkampioen
schappen pony’s en
paarden
Scheepers B.V., handelend onder de naam PartyXplosion, is een import-, export- en groothandelsbedrijf
voor carnavals- en feestartikelen. Met een breed assortiment aan artikelen is Scheepers B.V. een van de
grootste aanbieders in Nederland op het gebied van thema-, feestkleding en accessoires.
Voor ons magazijn in Sevenum zijn wij op zoek naar een

ORDER PICKER/
ALLROUND MEDEWERKER M/V (fulltime)
Ben je graag actief bezig en ben je nauwkeurig in je werkzaamheden en zoek je een functie binnen een informele
organisatie met korte lijnen, waar je meehelpt aan het verwerken van orders en op orde brengen en houden van
onze magazijnen? Aarzel dan niet en reageer.

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

• Picken van orders in het magazijn / cash & carry
• Laden en lossen van zendingen
• Algemene ondersteunende werkzaamheden in het
magazijn
• Ondersteunen bij bevoorrading van de cash & carry

•
•
•
•

VMBO werk- en denkniveau
Goede contactuele eigenschappen
Een klantvriendelijke houding
Een flexibele, leergierige, nauwkeurige en collegiale
instelling
• Affiniteit met carnavals- en feestartikelen
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden:
• Een leuke nieuwe functie met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

Is dit de vacature die bij je past?
Stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar marcel@partyXplosion.com of aan Scheepers BV,
t.a.v. Marcel Kurvers, Postbus 6843, 5975 ZG te Sevenum.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Pony- en Ruiterclub Lottum houdt op zondag 14 september de
jaarlijkse kringkampioenschappen voor pony’s en paarden uit kring
Noord. Het programma begint om 09.00 uur.
Kring Noord reikt van de kop van
Noord-Limburg tot aan Sevenum.
Deze kampioenschappen worden
verreden op het terrein bij manege
Hoogveld aan de Stokterweg in
Lottum. Op deze dag wordt er
gestreden om het kampioenschap
in de individuele klassen dressuur,

springen, bixie-dressuur en -springen
en afdelingsdressuur voor zowel
pony’s als paarden. De prijsuitreiking
voor het ochtendprogramma
is gepland om 14.00 uur. Om
17.00 uur is de prijsuitreiking van het
middagprogramma. Voor de jeugd is
een springkussen aanwezig.

Veel grote namen op
TOP D-toernooi
De achttiende editie van het Graphic & Mail TOP D-jeugdvoetbal
toernooi onder 13 jaar vindt zaterdag 13 en zondag 14 september plaats
in Grubbenvorst. Het toernooi wordt georganiseerd door GFC’33.
Vele Nederlandse en Duitse
spelers speelden voor jaren terug ook
al op het TOP D-toernooi. Wereld
kampioenen als Mario Götze (Borussia
Dortmund) en Christoph Kramer
(Bayer ’04 Leverkusen) waren in
Grubbenvorst te bewonderen. Maar
ook Daley Blind, Jonathan de Guzman,
Stefan de Vrij en Paul Verhaegh
namen ooit deel aan het toernooi.
Maar liefst negen van de 23 spelers
uit de voormalige selectie van Louis
van Gaal en Danny Blind hebben hun

vaardigheden laten zien op velden van
GFC’33. Namen als AJAX, AZ, Bayer
’04 Leverkusen, Borussia Dortmund,
Borussia Mönchengladbach, FC Twente
Voetbalacademie, PSV en VVV geven
dit jaar acte de présence. Maar ook
Belgische kampioen RSC Anderlecht
en Arka Gdynia uit Polen zijn van de
partij. Op zondag wordt in de pauze
een wedstrijd gespeeld tussen de
G-teams van RKsv Wittenhorst en SV
Venray. Het TOP D-toernooi wordt
zaterdag geopend om 10.30 uur.
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Valse start GFC’33
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Na een afwezigheid van 15 jaar keerde het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst terug in de vierde klasse.
Dankzij twee promoties maakten de Grubbenvorstenaren in twee jaar tijd de stap van de zesde naar de vierde
klasse.
Tegenstander was SV Panningen
dat twee seizoenen geleden
degradeerde uit de derde klasse. Dit
was een goede graadmeter voor de
manschappen van Grad Xhofleer. Na
een gedegen voorbereiding en goede
resultaten in de eerste bekerronde (4-1
winst tegen DEV, 3-1 winst tegen
Lottum en 2-2 tegen IVO) betraden de
withemden met zelfvertrouwen de
grasmat.
Onder leiding van de goed fluitende
scheidsrechter Heijnen probeerde
GFC vanaf het eerste fluitsignaal de
thuisclub onder druk te zetten. De
eerste kans was er dan ook voor
GFC maar Jop Hermkes zag zijn schot
geblokt. Uit de directe tegenaanval

wist Panningen wel te scoren: 1-0.
Gaandeweg de eerste helft trok
Panningen het initiatief naar zich toe en
liet Roy Schijven de 2-liet aantekenen
na een verdedigingsfout van GFC. Niet
veel later viel Ted Rutjens geblesseerd
uit en dat was een flinke aderlating
voor GFC.
GFC probeerde na rust nog orde
op zaken te stellen maar na een
dubbelslag in de 52e en 54e minuut
was het verzet definitief gebroken.
Rob Simons slaagde erin de eer nog
te redden na een goed uitgevoerde
aanval: 4-1. Ook het inbrengen van
twee wissels zorgde niet voor het
gewenste resultaat. Panningen liep
verder uit naar 5-1. Niet veel later

kwam de thuisclub met tien man te
staan (nadat de drie wissels al waren
ingebracht). Tekenend voor de onmacht
van GFC was dat ze zelfs de laatste 10
minuten niet bij machte waren om
Panningen pijn te doen. Sterker nog,
het slotakkoord was voor de thuisclub,
die in de 90e minuut 6-1 scoorde.
“We hadden ons de rentree in
de vierde klasse anders voorgesteld,
maar we konden zowel individueel als
collectief niets in brengen tegen dit
Panningen. Een terechte nederlaag en
voor ons als technische staf genoeg
werk aan de winkel om aanstaande
zondag tegen Sportclub Leeuwen
sportief revanche te nemen”, aldus
trainer Grad Xhofleer.

VC Set-Up start seizoen
met vierkamp
Door: VC Set-Up dames 1, Meerlo
De dames 1 van VC Set-Up startte zaterdag 6 september het volleybalseizoen met een vierkamp. Het team
speelde tegen Kessel DS1, Holyoke DS1 en Stravoc DS2, allen uit de eerste klasse.
Zelf speelt dames 1 het komend
seizoen in de tweede klasse, dus
dit was een goede krachtmeting
om te zien hoever ze waren in de
voorbereiding. De eerste wedstrijd
was tegen VC Kessel DS1. De eerste set
was 27-25 in het voordeel van Meerlo.

De tweede set werd verloren met
25-15. En de derde set werd gewonnen
met 15-10.
Daarna kwam de wedstrijd tegen
Stravoc DS2. De eerste set wonnen
ze met 25-13. De tweede set werd
verloren met 25-17. En ook de laatste

set wonnen ze weer met 15-10. De
laatste wedstrijd was tegen Holyoke
DS1. De eerste set werd gewonnen
met 25-19, de tweede met 25-23 en de
laatste met 15-08.
Komend weekend staat een
trainingsweekend gepland.

Viertal Ruiterclub
Wittenhorst zilver op NK

BMX-treffen America
Op het BMX-circuit in America vindt zondag 14 september een
BMX-treffen plaats. De organisatie is in handen van BMX Vereniging
America. Het treffen is voor rijders uit heel Nederland en België.
Er worden stunts uitgevoerd door BMX- en ATB-specialisten.
Het programma begint om 13.00 uur. Bezoekers kunnen ook met
hun eigen BMX-fiets over het terrein gaan. Het circuit is gelegen aan
de Nieuwe Peeldijk in America.
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Door: Ruiterclub Wittenhorst
In Ermelo vonden zaterdag 6 september de Nederlandse kampioenschappen voor paarden plaats. Het viertal van
Ruiterclub Wittenhorst had zich hiervoor geselecteerd en ging de strijd aan met tien andere teams in de klasse M.
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In het viertal rijden Lieke
Jenniskens met Abba, Aniek Janssen
met Zortin, Susan Smulders met Easy
Snake en Marielle Hoolboom met Bel
Amie. Commandant Fried van Stiphout
zette in op alles of niets en koos voor
een aanvallend en gedurfd gereden
proef. Dit zou een risico kunnen zijn,
maar ook een winkans.

De start was indrukwekkend, met
rechte lijnen en keurige afstanden.
De jury schreef hier hoge cijfers
voor uit. Een paar kleine slippertjes
zorgden helaas voor wat daling in
deze cijfers. Gelukkig beschikte het
team over genoeg kwaliteit, waardoor
ze konden imponeren met het
wijken en de schouderbinnenwaarts.

De punten gingen weer omhoog.
Na het afgroeten en het verlaten
van de baan waren de meningen
verdeeld, zowel van ruiters als het
publiek. Zou dit genoeg zijn? Maar
de jury was overtuigd. Ze vond dat
Ruiterclub Wittenhorst bij de top van
Nederland hoort en riep hen uit tot
reservekampioen van Nederland.

oo

Susan, Fried, Marielle, Lieke, Aniek staan opgesteld voor de ereronde
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Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo
Tel. (0478) 691278 www.woninginrichtingpeters.nl
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Keetadviseurs gaan op pad

‘Keten tellen ook mee’
Jongerenwerkers van Synthese Bram Jacobs (26) uit Horst en Anton van der Heijden (32) uit Helmond zijn een
project begonnen waarbij zogenoemde keetadviseurs in de maanden oktober, november en december langs de
keten van de gemeente Horst aan de Maas gaan. Deze adviseurs bieden keethouders en -bezoekers workshops aan
om hun keet meer verantwoord te organiseren.

Daarom moeten we zorgen voor goede
randvoorwaarden”, geeft Bram aan.
Om keten goed te kunnen
informeren, krijgen de jongerenwerkers
en de vijf keetadviseurs op zaterdag
20 september een training.
“De brandweer, mensen van
plattelandsjongeren.nl en van Vincent
van Gogh, het centrum voor geestelijke
gezondheidszorg, komen langs om
ons wijzer te maken op bijvoorbeeld
het gebied van brandveiligheid en
alcohol- en drugsgebruik”, zegt Anton.
Hij vertelt dat Synthese op den duur
meer jongeren wil benaderen om
keetadviseur te worden. “Zo staan
we nog op het Dendron College, de
kermis in Horst en het Citaverde College
waarbij jongeren ons ook mogen
benaderen als ze interesse hebben.”
Niet alleen jongeren, maar ook
ouders worden betrokken. Bram: “Als
de keet bijvoorbeeld in de achtertuin
van je ouders staat, lichten we hen in
over wat ze kunnen doen in bepaalde
situaties.”
Keten kunnen zichzelf opgeven
voor Test je keet of hier meer informatie over opzoeken op
www.facebook.com/testjekeet

telandsjongeren.nl gekozen. Anton van
der Heijden: “Hierbij gaan jongeren die
binnen dezelfde doelgroep vallen als
keetadviseurs langs onder het thema
Test je keet. Ze leggen in een avond
zeven thema’s uit door middel van
bijvoorbeeld een laagdrempelige quiz
of debat.”

Ideeën overbrengen
van keet tot keet

E

ei
ligh d
ei

Blijft het voor de
buren ook gezellig?
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Wat kan wel?
Wat kan niet?
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Waarom niet samenwerken met de soos?

Vraag nu de workshop aan
en Test je Keet!
facebook.com/testjekeet
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Momenteel zijn er vijf keetadviseurs aangesteld door de jongerenwerkers. Danny van Hees (24) uit Horst
is een van hen. “Ik heb meegedaan
met de gemeenteraadsverkiezingen,
waarbij ik me richtte op jongeren. Toen
ben ik ook langsgegaan bij keten en
sozen en kwam zo in contact met Bram
en Anton. Zelf ben ik bezoeker van een
keet in America en heb dus ervaring
hiermee. Toen Bram en Anton mij
vroegen om keetadviseur te worden,
was ik meteen enthousiast.” Ook Guy

Brand
v

Bram Jacobs legt uit hoe het idee
rondom de keetadviseurs is ontstaan.
“De Drank- en Horecawet verbiedt jongeren onder de 18 jaar vanaf 1 januari
2014 alcohol te kopen en te drinken.
Het project Lekker Friz! heeft hieromheen verschillende thema’s gebouwd.
Een van die thema’s is jongerenketen
en dat hebben wij opgepikt. Jongeren
blijven tegenwoordig veel meer
hangen in de keet en dit verdient onze
aandacht.”
Volgens de jongerenwerker is
Synthese pro-keet. “Het is een platform
waar jongeren vaak hun eerste stappen
zetten om activiteiten te organiseren.
Dit vinden wij een goede zaak. Wij
willen ons focussen op de omstandigheden binnen de keet. Hoe zit het met
de brandveiligheid, het inschakelen van
nooddiensten, de eventuele overlast in
de buurt en het alcohol- en drugsgebruik?”, zegt Bram.
Om keetgangers hierin wijzer te
maken, is voor de methode van plat-

Heldens (21) uit Broekhuizen was
geïnteresseerd. “Bram is een keer langs
geweest bij onze keet in Broekhuizen,
die er al heel lang staat. Hij gaf toen
voorlichting en dat vond ik interessant. Zo kun je ideeën overbrengen
van keet tot keet.” Jeroen Koch (22)
uit Grubbenvorst kwam al zo’n zes jaar
geleden in contact met Anton tijdens
een open inloop in Grubbenvorst. “Hij
gaf toen een voorlichting en zo ben ik
er ingerold”, zegt Jeroen.
Volgens Bram willen de
keetadviseurs het beeld van een keet
een positieve boost geven. “Wij komen
niet onverwachts langs om de hele
keet te controleren. De keten kunnen
zichzelf opgeven als ze een positief
en verantwoord beeld neer willen
zetten. Met sommige keten hebben
we al contact, omdat we eerder
tijdens straatrondes langs geweest
zijn.” Volgens de jongerenwerkers
gebeuren er wel eens ongelukken in
de keten waarbij keetadviseurs van
pas komen. “Maar er gebeurt niet
meer dan bijvoorbeeld in de horeca of
uitgaansgelegenheden. Maar omdat
keten steeds meer bezocht worden,
tellen ze ook steeds meer mee.
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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

Marieke Ermers
19 jaar
Kronenberg
Afgestudeerd
Bloem en Design

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik nog steeds in de
bloemenbranche te werken. Ik ben
afgelopen jaar geslaagd voor Bloem en
Design en ik heb nu al een baan in de
bloemenbranche. Ik doe alle dagelijkse
bezigheden in de bloemenwinkel.
Ook hoop ik in de toekomst een keer
bloemenworkshops te gaan geven.
Ik vind het leuk om met mensen om
te gaan en om creatief bezig te zijn.
Ook hoop ik tegen die tijd samen te
wonen met mijn vriend.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Een lekker weekendje weg, naar
bijvoorbeeld de zee, dat vind ik altijd
wel mooi. Vorig jaar kreeg ik kaartjes
voor het concert van Guus Meeuwis en
dat vond ik ook superleuk. Daar ging ik

Dti Stititititi 4
5973 PZ tititttttt

Voor al uwen!
erk
tegelwerken!
w tegelw
Voor al u
T. 06 - 53 90 25 44

Vtititi tititi tititiptitititi tititititititititititi
tititi titi titititititititi tititititi tititi
Woningstoffeerderij
titititititititititititititi ptitititiﬀ
R. van den broek
(Mtitititititi titititititititititititi tititititititi
TRAPPENAKTIE
tititititititititititititititititititititi
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl.
tapijt, gestoffeerd&garantie!
titititititititititititititititititititititititititi

titititititititititititititititititiﬀﬀﬀﬀﬀﬀ

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

06ti53 90 25 44

titifti@titititititititttttttttttttttttttttttttttttttttt

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

samen met mijn vriend naar toe.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Ik ben onlangs op Ibiza op vakantie
geweest en dat vond ik wel echt
supermooi. Het mooiste plekje zou dan
ergens bij de blauwe, heldere zee zijn.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Dat vind ik erg handig en leuk. Ik vind
het leuk om te lezen en alle foto’s te
zien van wat iedereen aan het doen is.
Whatsapp vind ik gewoon heel handig
om dingen af te spreken met iedereen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Ik heb mijn rijbewijs al een jaar.
De auto die daarbij hoort, maakt me
niet zoveel uit. Als ik maar droog op
mijn werk kom. Op dit moment kan ik
de auto van mijn moeder lenen als ik
naar mijn werk ga.
Wat is uniek aan jou?
Ik vind het leuk om creatief bezig te
zijn. Daarom heb ik ook de opleiding
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Bloem en Design gedaan. Ik hoor ook
van iedereen dat ik dat goed en mooi
kan. Ik hoor ook vaker dat ik leuke
ideeën heb.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik samen gaan wonen, op
vakantie gaan en de rest op de bank
zetten want dat heb ik later zeker
nodig. Ik zou wel graag in Horst aan de
Maas willen wonen. Hier wonen alle
vrienden en familie. Ik ken hier alles
in de omgeving, zoals de winkels en
discotheken.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder probeert heel veel nieuwe
dingen uit en ik vind bijna alles lekker.
Maar als ik moet kiezen vind ik pasta
met zalm en garnalen het lekkerst.
Ze maakt het met Hollandaise-saus en
heel veel kruiden. Ze maakt heel veel
visgerechten en dat vind ik wel lekker.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk parttime bij bloemboetiek

De Klaproos in Baarlo. Ik werk daar nu
ruim een maand. Ik heb daar eerder
ook stage gelopen en daardoor ben
ik daar nu blijven werken. Ik doe nu
ongeveer dezelfde dingen, maar tijdens
stage stond ik daar samen met mijn
stagebegeleider en nu sta ik er gewoon
alleen.
Leukste feestje ooit?
Dat is carnaval. Ik vind de muziek erg
leuk, daar word ik vrolijk van. Het
feest zit bij ons in de familie. Mijn opa
is prins geweest in Kronenberg, mijn
vader is ook prins geweest, mijn zusje
is schoolprinses geweest en ik ben zelf
jeugdprinses geweest in 2010. Toen
we klein waren, zat pap ook al bij de
raad van elf en gingen wij ieder feestje
mee.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik weet zo niet de droom die ik me kan
herinneren, maar ik ben onlangs op
vakantie op Ibiza geweest en dat was
wel echt als een droom. Ik heb daar
dingen gezien, dat leek wel Photoshop!
De zee was zo blauw. Ook zijn we naar
Formentera geweest, dat was ook echt
heel chic.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ik ga het liefst naar Eindhoven. Toen wij
klein waren, gingen wij daar ook altijd
al naar toe, samen met mijn zusjes en
moeder. Daar zijn gewoon alle winkels
waar ik naartoe ga. Meestal ga ik net
als de zomer begint en net als de winter begint en tussendoor natuurlijk nog
een paar keer.
Zon of sneeuw?
Zon, want dan is er natuurlijk ook
vakantie. Ik ben echt een koukleum
dus ik ga liever naar de zon op vakantie
dan naar de sneeuw.
Discotheek of kroeg?
De kroeg, want daar ken je vaak iedereen die er is en dat vind ik gezelliger.
Stad of dorp?
Een dorp, want daar ken je iedereen
en dat vind ik gezellig. Je kunt altijd
wel een praatje maken met iedereen.
Ik ben echt geen type voor de stad,
allemaal die drukte daar vind ik niks.

Mies
Column
Ingewikkelde
hapjes
Weet je waar ik maar
moeilijk aan kan wennen?
Ingewikkelde hapjes. De ouderwetse borrelnootjes, kaasblokjes en schijfjes worst op feestjes
zijn al jaren geleden ingeruild
voor culinaire hoogstandjes.
Heerlijk! Maar ook zó moeilijk.
Toen ik vorige week op een
vijfentwintig-jarig jubileum weer
stond te hannesen met zo’n
minibordje moest ik denken alle
upgrades die de partysnack
inmiddels doorgemaakt heeft.
Van partysnack naar amuse, naar
tapas, fingerfood, pincho’s, of als
je het helemaal goed wilde doen,
een walking dinner. Allemaal
even chic en allemaal even
moeilijk. Of ligt dat aan mij?
Ik sta namelijk altijd te trutten
met al die pincho’s en prutjes.
Want waar laat je je tas?
Ik zie mezelf nog staan vorige
week: aan de ene kant probeerde
ik een minibordje met hapjes
rechtop te houden, terwijl aan de
andere kant mijn tas nonchalant
aan mijn pols hing te wiebelen
en ik een glas wijn vast had.
Een hele kunst om dan ook nog
met zo’n piepklein vorkje aan de
slag te gaan. Of wat dacht je van
alle ingewikkelde fingerfoodhapjes? Geroosterde broodjes
met brie, die in zeven stukken
breken als je erin probeert te
bijten, torentjes van geroosterde
groenten die bij de eerste hap al
in elkaar storten. En dan al die
amuses in de puntzak, ze komen
ieder feestje weer terug. De
laatste hapjes krijg ik er nooit
heel charmant uitgevist. Wil ik
iets te pakken krijgen, dan moet
ik diep in het zakje graven,
waardoor dus de klodders
mayonaise altijd aan mijn vingers
blijven plakken. Wat een gedoe
allemaal.
Een gedoe, maar dan heb je
ook wat. Het schijnt namelijk dat
de ouderwetse borrelnoot ook
niet meer zo feestelijk is als
voorheen. ’Handjes wassen na
het plassen’ schijnt bij veel
mannen niet te blijven hangen.
Dus zodra ik vermoed dat iemand
ook aan zijn eigen nootjes heeft
gezeten, weet ik dat ik genoeg
borrelnootjes heb gegeten.
Mies
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OP2014 op het Wilhelminaplein

‘Ik heb wel zin om te rocken’
Voor de derde keer vond zondag 7 september het OP-Festival plaats op het Wilhelminaplein in Horst. Het festival
vormde de aftrap van het culturele seizoen in Horst aan de Maas. Met name de verwachtingen rond De Muzikantine,
het muzikale experiment van Bram Jacobs en Joep van Wegberg, waren hooggespannen. “Het was voor herhaling
vatbaar”, vindt een bezoeker na afloop.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Piet Dijkman (67) uit Horst
geniet zichtbaar van zijn biertje en
de muzikale klanken van zangvereniging Meriko Vocaal uit Meterik. “Mijn
vrouw zingt bij Meriko. Zelf heb ik
zojuist nog opgetreden met het Horster
Mannenkoor. Ik heb natuurlijk al vaker
op het podium gestaan, maar het blijft
leuk. Het was aardig druk en de reacties uit het publiek waren positief. Het
is gezellig dat veel mensen van Walk
4 the Roses bleven hangen. Ik vind
het wel jammer dat er niet wat meer
reclame voor het festival is gemaakt.

De opzet is toch een beetje om nieuwe
leden te werven. Veel verenigingen
hebben deze hard nodig”, aldus Piet.
Een eindje verderop wijst Joost
Coenders (69) uit Horst geïnteresseerden op het aanbod van muziekcafé Cambrinus in Horst. “We staan
er nu voor de tweede keer. Je moet
je toch even laten zien. Bovendien
is niet iedereen op de hoogte van
ons vrij uitgebreide aanbod. Het zou
mooi zijn als we iets meer mensen
naar onze concerten kunnen trekken”,
vindt Coenders. Hij is zeer te spreken

over de sfeer op het festival. “Er zijn
veel mensen op komen dagen. Het is
mooi om te zien dat het zo druk is en
dat de mensen langer blijven hangen
dan vorig jaar. Daarnaast is het weer
natuurlijk schitterend. Ik ben zelf heel
benieuwd naar De Muzikantine. Die
muzikanten vormen toch de toekomst.
Het is belangrijk om artiesten uit de
omgeving een podium te bieden.”

‘Ik vond het ook leuk’
Lotte Spreeuwenberg (23) uit
Melderslo maakt een ontspannen

verder uitbreiden met nog meer
kunstvormen.” Het festival is nog lang
niet ten einde, maar de organisatie is
nu al heel tevreden. “Begin deze week
dachten we nog dat de herfst eraan zat
te komen. Nu moet je op zoek naar je
korte broek. De opkomst is fantastisch.
Het houdt ook zeker wel verband met
Walk 4 the Roses. Het is een mooie
wisselwerking. Het zit in de planning
om dit voort te zetten.”

indruk, maar ze zal er zo toch aan
moeten geloven: een optreden
met Twannie & the Mighty Muffins,
één van de vier bandjes die zijn
voortgekomen uit De Muzikantine.
“De Muzikantine was supertof, maar
ook vermoeiend – in positieve zin.
Ook buiten de repetities was het
heel gezellig. Na afloop zal ik denk
ik direct op de bank neerploffen.
Gedurende het project kon iedereen
zijn eigen energie kwijt. We komen
elk uit zo’n verschillende genres, maar
toch hebben we samen iets moois
gemaakt. Iedereen was ook heel open
naar elkaar toe”, aldus Lotte. Ze geeft
stiekem toe toch een beetje spanning
te voelen. “Maar ik heb ook wel zin
om te rocken. We spelen lekkere
bluesgroove.”
De organisatie van het OP-Festival
laat weten zelf ook benieuwd te
zijn naar het muzikale experiment.
“We hopen dat mensen hier iets
nieuws leren kennen en dat ze zich
laten verrassen. Dan is het voor ons
geslaagd. Cultuur is uiteraard heel
breed en divers. In de toekomst
zullen we het programma nog

Creatief
Ook Roos Keijsers (23) en Frank
van der Sterren (23) uit Horst hebben
hooggespannen verwachtingen van
De Muzikantine. “We zijn hier speciaal
voor gekomen. Mijn broer Bart is
één van de 25 muzikanten. Ze zijn
allemaal even creatief en komen uit
verschillende genres, dus het moet wel
verrassend zijn. Het is erg knap dat ze
in twee dagen tijd iets neer hebben
weten te zetten”, vindt Frank.
Wanneer Bram Jacobs na afloop
van de optredens het publiek om haar
mening vraagt, klinkt luid applaus.
“Ik vond het ook leuk”, concludeert hij
met een glimlach.

UsMa presents
neonparty
De neonparty is het eerste feestje dat jongerendiscotheek UsMa dit
schooljaar organiseert. De bedoeling is dat de bezoekers in de leeftijds
categorie van 10 tot en met 14 jaar in het wit of in hele felle kleuren
gekleed komen.
De neonparty is op vrijdag
12 september en duurt van 19.00 tot

22.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.facebook.com/usmahorst

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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Chrisje
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Bel (088) 850 00 00
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Steffanie
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www.proteion.nl
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30.000 euro voor goede doelen

Vele pluimpjes en schouderklopjes voor
Walk 4 the Roses
Walk 4 the Roses, een wandeltocht in strijd tegen kanker, vond zondag 7 september alweer voor de vierde keer
in Horst aan de Maas plaats. De inspanningen van de tweeduizend deelnemers brachten maar liefst 30.000 euro op.
Hiervan vindt 27.000 euro zijn weg naar het KWF en gaat 3.000 euro naar het regio-doel Hospice Zenit in Venray.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Onder een stralende zon en op de
muzikale klanken van het OP2014festival even verderop, komen de
eerste deelnemers rond 14.00 uur binnendruppelen op het Wilhelminaplein
in Horst. Bij de finish ontvangen ze
een speldje, roosje en goodiebag uit
handen van één van de vrijwilligers
die Walk 4 the Roses rijk is. “Ik heb zelf
meegeholpen met het verzorgen van
de lunch halverwege de route”, zegt ze.
“Ik sta nu nog op mijn man te wachten
die eveneens vrijwilligerswerk voor het
evenement verricht. Hij treedt op als
verkeersbrigadier op het laatste punt.
Ieder heeft zo z’n eigen taak. Zo vind je
op de route bijvoorbeeld ook waterpunten en toiletwagens. Het is heel
goed verzorgd. De organisatie ontvangt
terecht vele pluimpjes en schouderklopjes. En doordat de twintig kilometer
lange tocht elk jaar anders is, houdt ze
het spannend voor de deelnemers.”

Grote betrokkenheid
Haar motivatie om een steentje bij
te dragen is zeer persoonlijk. “Ik heb
zelf kanker gehad. Ik mag door, maar
dat geldt niet voor iedereen. Alle wan-

delaars en vrijwilligers staan op de een
of andere manier wel in verbinding met
de ziekte. Je merkt dat het evenement
steeds meer bekendheid krijgt. Het
leeft heel erg. Vorig jaar liepen nog zo’n
1.500 mensen mee”, vertelt de vrijwilligster. Ook de toegestroomde menigte
toeschouwers is behoorlijk. “Het
plein stond vanmorgen om 08.00 uur
al helemaal vol met mensen die de
deelnemers uitzwaaiden. En ook langs
de route is de belangstelling groot.”
Enkele wandelaars van basisschool
De Zuidstroom in Venlo-Zuid spreken
van een sfeervolle dag. “Met onze deelname ondersteunen we een collega.
In totaal hebben 96 personen meegelopen. Je kon ons herkennen aan de rode
ballonnen. Het was de eerste keer dat
we meededen, maar we vonden het
heel mooi. Het weer was natuurlijk ook
perfect.” Gertie Beurskens (52) uit Horst
kan dit alleen maar beamen. “Het was
goed verzorgd, er heerste een leuke
sfeer en het weer was in tegenstelling
tot vorig jaar heel mooi. Soms moest je
je tempo wel iets inhouden, omdat het
pad wat smal was. Maar over het algemeen was het heel leuk en gezellig.”

Meer dan honderd artiesten, het massaal uitgelopen publiek,
alle sponsoren, alle vrijwilligers, de winnaars van de cultuurprijs ‘Afterpartees’, de wandelaars van Walk 4 the Roses en
alle anderen die OP2014 tot een grandioos succes maakten:

BEDANKT EN TOT VOLGEND JAAR BIJ OP2015

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas

IN VOORBEREIDING:
6 STARTERSWONINGEN

Schrijf u nu vrijblijvend in!

DAAROM NIEUWBOUW
o.a. goede isolatie, eerste jaren
nauwelijks onderhoud en energiezuinig
(energielabel A+).

KOPEN = BOUWEN
Karakteristieke hoevewoningen

Comfortabele patiobungalows

Riante 2-onder-1-kapwoningen

• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of levensloopbestendige woning (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• Binnenkort start bouw *
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing**
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

• Woonkamer met open keuken
• Standaard slaap- en badkamer op de
begane grond
• Patiotuin van ca. 25 m²
• Incl. berging
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing**
• Verkoopprijzen vanaf
€ 204.000,- v.o.n.***

• Ruime woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Standaard erker, dakkapel en garage
• 3 slaapkamers
• Diverse kopersopties
• Verkoopprijzen vanaf € 263.500,- v.o.n.

* informeer voor welke woningen dit geldt
** informeer naar de voorwaarden

*** incl. koopsubsidie

*

www.deafhangfase2.nl
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00

BOUW GESTART *
informeer voor welke woningen dit geldt
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Oogstdag in
De Locht

Blues van My Baby
De band My Baby beklimt zondag 14 september het podium van
café Cambrinus in Horst. Het Nederlandse trio speelt tijdens hun show
bluesgetinte muziek.
Frontvrouw Cato van Dijck speelt
samen met gitarist Daniel Johnston
en drummer Joost van Dijck een
mix van soul, funk, gospel en blues.
De band kiest voor die bluesstijlen
waaraan zij een vette twist kunnen
toevoegen.
Noem het deltatrance, Louisiana
dub of Indie-funk, zo stelt de band.

Met die benadering trokken de
drie muzikanten onder andere de
aandacht van Amerikaanse funkbassist Larry Graham, onder meer
bekend van Sly and The Family Stone
en Prince. Graham nam My Baby op
sleeptouw en ging met hen op tour.
Het optreden begint om
16.00 uur.

www.reindonk.nl

In museum De Locht wordt zondag 14 september de jaarlijkse oogstdag
gehouden. Vrijwilligers demonstreren hoe de oogst vroeger handmatig
gebeurde met de ‘vlegel’ of met machines uit de begintijd van de mechanisatie, zoals ouderwetse dorsmachines.

Trompettist Vloei
mans in Cambrinus

Reindonk op de Hiltho
Op de Hiltho is Omroep Reindonk
ook vertegenwoordigd. Op onze
stand kun je zelf TV-maken, live
een radio uitzending bijwonen en
voor de kinderen is er een
speciale actie.

Eric Vloeimans, de Europees bekende trompettist, staat op woensdag
17 september samen met pianist Egbert Derix op het podium van
café Cambrinus in Horst.
Leo Janssen van het Metropole-orkest,
Iain Matthews en Supertrampsaxofonist John Helliwell. Hij werkt
samen met de zanger van Marillion
Steve Hogarth en Fish, de ex-zanger
van die band. Voor de laatste cd van
Fish schreef Derix ook de vioolarrangementen.
Dit concert begint om 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

LEKKER! VAN ONZE EIGEN BAKKER
Kruimelvlaai boter
1 GRATIS
pannenzegel

7.90

5.49

Brood- en
Banketbakkerij

www.plushorst.nl
Lucassen

In de sfeer van vroeger worden
naast de demonstraties ook oogstpannenkoeken gebakken. De smederij is
in bedrijf en kinderen mogen appeltjes
rijgen of kunnen zich vermaken met
een museumspeurtocht, oude spelen of
miniatuurkermis.
Naast de vaste expositie zijn er wis-

selexposities zoals Bij ons thuis aan de
muur en een klokkenexpositie van de
Limburgse klokkenmaker Jean Wilmar
te zien. Het museum is alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur. De bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur. Kijk
voor meer informatie op
www.delocht.nl

Sportmedewerkers gevraagd
Ons goed beluisterde sportprogramma op zondagmiddag is op
zoek naar uitbreiding; er komt
ook een wekelijks sportitem voor
televisie. Heb jij interesse mee te
werken en heb je affiniteit met
sport? Neem contact op via:
directie@reindonk.nl

geldig van 8 t/m 13 september 2014

Volgens Cambrinus concerten
wordt Vloeimans internationaal
geroemd om zijn klank en kan hij als
geen ander fluisteren op zijn trompet.
Dat Eric Vloeimans in Cambrinus zijn
allure deelt met Egbert Derix zegt
volgens hen dan ook minstens zoveel
over de Horster pianist, met wie
hij vaker samenwerkt. Egbert Derix
deelde voorheen het podium met
onder andere Fay Lovsky, saxofonist

Televisie:
De ontvangstmogelijkheden van
Omroep Reindonk zijn te vinden
op www.reindonk.nl
Via de website is het ook
mogelijk live tv en ’uitzending
gemist’ te bekijken.
De tv-carrousel start iedere dag
om 11.00, 17.00, 19.00, 21.00 en
23.00 uur. Tussen de carrousel en
voor en na de uitzendingen wordt
een kabelkrant met actueel
regionieuws en agendaberichten
getoond.

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

ACB heeft het afgelopen
jaar veel energie gestoken
in de vernieuwde inrichting

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

van de technische groothandel,
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat!

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek
Hydrauliek
Elektro

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

Schakelmateriaal, sensoren, schakelaars,
PLC-besturingen, kabels, stekkers, noodstoppen,
motorbeveiligingsschakelaars, schakelkasten,
bekabelingsmateriaal, frequentieregelaars

Zondag 14 september
KOOPZONDAG!

NTATIE
NAJAARSPRE17SE
.00 UUR
VAN 12.00 -

Kom eens een kijkje nemen
in onze nieuwe sfeervolle winkel

Pastoor Vullinghsplein 46, Sevenum Telefoon: (077) 467 37 77 info@bloemsierkunstsimone.nl
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 9.30u. -12.30u / 13.30 - 18.00u.
vrijdag van 9.30u. tot 20.00u. en zaterdag van 9.30u. tot 17.00u.

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

www.acb-solutions.nl

Water
Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren
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Lezing vroegere boerenleven
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Paulien Cornelisse
start theaterseizoen

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 17 september een lezing over het boerenleven van vroeger.
Inleider is Jan Strijbos uit Castenray.

Het nieuwe theaterseizoen in Horst start zondag 14 september met een
optreden van cabaretière Paulien Cornelisse. In dit derde cabaretprogramma
met de titel ‘Maar Ondertussen’ houdt Paulien Cornelisse zich bezig met alle
dingen die onbelangrijk lijken en dat misschien ook wel zijn.

Van oorsprong zijn onze leefgemeenschappen agrarisch en het landschap waarin wij nu leven, is vrijwel
helemaal mensenwerk. Generaties lang
hebben mensen het oorspronkelijke
landschap naar hun hand gezet. Het
begon allemaal bij die eerste pioniers.
Ze kapten de bossen, ontgonnen het
veen, plagden de heide en zetten
zich neer in hun hutten in de buurt

van een beek of riviertje. Hun nederzetting was hoger gelegen om van
wateroverlast gevrijwaard te blijven.
De lager gelegen, nattere gronden
gebruikten ze als weiland. Daarnaast is
er aandacht voor de instelling van de
vaak arme boeren: zij hielden zich met
hard werken staande en onderhielden
hun veelal kinderrijke gezinnen, vaak
nog met inwonende ouders, ongetrou-

wde broer of zus. Men was met weinig
tevreden, vertrouwde op Gods hulp en
de sociale cohesie was erg groot. Jan
Strijbos publiceerde onlangs het boek
Boeren op de Castenrayse zandgrond.
Tegelijkertijd werd het monument
Baer de maaier aan de Horsterweg
in Castenray onthuld. De lezing van
Strijbos vindt plaats in De Leste Geulde
in Horst en begint om 20.00 uur.

Pompoenfeest
Iedereen is op zaterdag 13 september van 10.00 tot 15.00 uur welkom op De Vrije Akker in Lottum om pompoenen te zoeken, oogsten en proeven tijdens het pompoenfeest.
Bezoekers kunnen verse groenten kopen in de veldkraam. Kinderen
kunnen een speurtocht doen en er
is een kampvuur om broodjes te

bakken. Tijdens het pompoenfeest is
het mogelijk om onder begeleiding
een nazomerkrans te vlechten van
wilgententen, en deze te versieren met

allerhande materiaal uit de tuin.
Het pompoenfeest is gratis te
bezoeken. Kijk voor meer informatie op
www.devrijeakker.nl

Ze zal de onopgemerkte dingen, de
ondertussige dingen van extreem dichtbij bekijken en aan een grondige analyse onderwerpen. Maatschappelijke
kwesties als de behandeling van een
rechtcilindrische vuilnisbak komen
aan bod, maar er is ook oog voor het
gevoelsleven van een gele parkiet.
De Volkskrant schreef over deze
voorstelling: “De volstrekt originele
humor van Paulien Cornelisse komt
in het vlotte en gevarieerde ‘Maar
Ondertussen’ uitstekend tot zijn recht:

keer op keer lukt het haar om je op
een nieuwe, onverwachte manier naar
grote en kleine zaken te laten kijken.”
Naast haar cabaretprogramma’s
schrijft Paulien wekelijks een column
in nrc.next en is ze auteur van de
bestseller Taal is zeg maar echt mijn
ding.
De voorstelling start op zondag
avond 14 september om 20.00 uur in
’t Gasthoês in Horst. Kijk voor meer
informatie op www.kukeleku.com
(Foto: mamvandam)

Najaarsmarkt Sevenum
Evenementenorganisator Eeri organiseert een jaarmarkt in het centrum van Sevenum. Op zondag 14 september
tussen 12.00 en 17.00 uur is de najaarsmarkt in en om De Wingerd te bezoeken.
Op de markt staan ongeveer tachtig
kramen waar hobby’s, oude
ambachten, kunstnijverheid en

cadeauartikelen tentoongesteld en
verkocht worden. Ook zijn
versnaperingen te krijgen en staan er

diverse kinderattracties. Op het plein
van De Wingerd start om 14.00 uur
livemuziek.

Horster Twittershow
Onder het motto ‘Horst-tweet-Horst’ vormt café Cambrinus in Horst op donderdagavond 18 september de locatie
voor de eerste Horster Twittershow. Het programma start om 19.30 uur.
De avond begint met een korte inleiding over twitteren, waarna het woord
is aan Jan-Dirk van der Burg. Hij was
drie jaar geleden al te gast in Cambrinus
tijdens een avond over olifantenpaadjes. Dit voorjaar verwierf hij landelijke
bekendheid met zijn Tweetbundels,

volgens zijn eigen definitie autobiografische bloemlezingen uit het werk van
één twitteraar. Tot nog toe verschenen
Tweetbundels van de hoofdredacteur
van een Amsterdamse krant, een
gevierde voetbaltrainer, een voormalig
PVV-raadslid, een bekende actrice en

een Oekraïense burgemeester. Van der
Burg gaat voordragen uit deze bundels.
Deze avond wordt ook een nieuwe
Tweetbundel gepresenteerd. Daarvoor
heeft Van der Burg een aantal Horster
twitteraars onder de loep genomen. Wie
dat zijn, wordt dan pas bekendgemaakt.

Lezing over pastoor Henri Vullinghs
Historicus dr. André de Bruin houdt op maandag 22 september een lezing over pastoor Henri Vullinghs. Deze
vindt plaats in De Wingerd in Sevenum en begint om 19.30 uur.
Pastoor Vullinghs is vooral bekend
geworden door zijn rol in het verzet.
Vullinghs, Sevenummer van geboorte,
zoon van een welvarende bierbrouwer, was geen doorsnee pastoor. Over
zijn rol is een speciale beeldvorming
ontstaan. Toch is zijn betekenis volgens
De Bruin nog belangrijker dan dat en
wel in het bijzonder door zijn plaats in

de kerkgeschiedenis. Een positie die niet
bij iedereen bekend is. Hij hield vast
aan principes, zoals die golden voor zijn
kerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd hij opgepakt. In het concentratiekamp zou hij zich in het bijzonder
ontwikkelen. Hij leek zijn autoriteit te
hebben afgelegd en toegankelijker
geworden. Vanwege dat feit vraagt

André de Bruin zich af hoe Vullinghs
zich zou hebben gedragen ten opzichte
van sociaaldemocraten, als hij uit het
concentratiekamp zou zijn teruggekeerd.
Mannen en vrouwen die met hem in
het verzet hadden gezeten maar die na
1945 opnieuw verketterd werden. De
bijeenkomst wordt georganiseerd door
Heemkundevereniging Sevenum.
ADFA 103x150fc HALLO 2014_A.indd 1

09-09-14 16:15
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Frank Walder Fashionday

september

Alleen tijdens deze dag ontvang je tegen inlevering
van deze advertentie een gratis armband van Frank
Walder en indien je meer besteed dan € 99,95 ontvang
je ook nog eens een prachtig bijpassend collier.
Maak ook kans op een Luxe Lampe Berger
interieurparfum t.w.v. € 59,- of een Frank Walder
outfit t.w.v. € 250,Kom langs om je klerenkast de mode te geven die het verdient!

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

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Muzikale kweekvijver
za 13 september 20.00 uur
Organisatie: Depro Beurzen,
Omroep Reindonk en
De Huijskamer
Locatie: De Lange

BMX-treffen

Optreden My Baby

zo 14 september 13.00 uur
Organisatie:
BMV Vereniging America
Locatie: Circuit aan de
Nieuwe Peeldijk

zo 14 september 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Dorpsraadvergadering

zo 14 september 20.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês

wo 17 september 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Toneelvoorstelling
Paulien Cornelisse –
Maar Ondertussen

Contactgroep mantelzorgers
Dorpsavond

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Pijn onder de hak

Het hielbeen is een groot en stevig bot met twee belangrijke
functies; het dragen van het lichaamsgewicht bij het staan en
het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het
een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en pezen in
de voet.
De meest voorkomende hielklacht is aan de onderkant van de
hiel. Hier zit een pees die er voor zorgt dat uw voetboog aan de
binnenkant mooi in stand blijft. Wanneer de voet doorzakt komt
er teveel trekkracht op deze pees te staan welk resulteert in
pijnklachten bij de aanhechting onder uw hiel. Dit gaat vaak gepaard met startpijn in de ochtend of na lang zitten. Vaak wordt
er ook gesproken over hielspoor. Hiervan is pas sprake wanneer
er een stukje extra botaangroei onder uw hiel is gevormd. Deze
is echter alleen zichtbaar op een röntgenfoto.
De klachten en de behandeling van deze twee
aandoeningen zijn nagenoeg gelijk.
Podotherapie Hermanns heeft
voor deze klachten een protocol
opgezet waarmee nagenoeg iedereen
van deze klachten af kan komen.
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

ocatie opIn de regio Horst zit podotherapie Hermanns op de volgende locaties:

ns.nl

Agenda

Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

do 18 september 20.00 uur
Organisatie:
Werkgroep Samen zorgen
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

Wandeling met natuurgids
door Schuitwater
wo 17 september 14.00 uur
Locatie: theetuin De Roode
Vennen

Broekhuizenvorst

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

wo 17 september 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

Tweet(bundel)show
do 18 september 19.30 uur
Organisatie: Horst-Sweet-Horst
Locatie: café Cambrinus

wo 17 september 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Dorpsraadvergadering

Open Monumentendag
za 13 en zo 14 september
11.00-17.00 uur
Locatie: stationsgebouw
Horst-Sevenum

Horst

Lezing Limburgse Toer
do 11 september
11.00-12.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

vr 12 september 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Neonparty
vr 12 september
19.00-22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

Mèrthal Live:
Local Hero Night
vr 12 september 19.30 uur
Locatie: Mèrthal

za 13 september 19.30 uur
Locatie: Mèrthal

za 13 en zo 14 september
11.00-17.00 uur
Locatie: zichtstal Aan den
Herenbosweg

Oogstdag
zo 14 september
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Lisdonkpenaltybokaal

Wandeling Schaakse Heide,
anno 1914
do 11 september 19.00 uur
Organisatie:
Staatsbosbeheer
Locatie:
Parkeerplaats Gusseweg

Beleef de dagfietstocht
wo 17 september 09.00 uur
Organisatie:
gemeente, Zorggroep NoordLimburg, Synthese en KBOafdelingen Horst en Sevenum
Locatie: start sportpark
De Vonckel

Lezing Ik zet mijn masker af

Dorpsraadvergadering

Mèrthal Live:
Beatnight

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Lezing Jan Strijbosch over
boerenleven van vroeger

do 18 september 19.30 uur
Organisatie: Gertie Mooren
Locatie: uitvaarthuis Theo Arts

Hegelsom

Weekend
van het varken

Meterik

wo 17 september 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

za 13 en zo 14 september
Organisatie: GFC ‘33
Locatie:
sportpark D’n Haspel

Melderslo

di 16 september 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 11 september 20.30 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Top D-toernooi

za 13 september 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

zo 14 september 12.00 uur
Locatie: sportpark De Merel

Optreden Eric Vloeimans &
Egbert Derix

Grubbenvorst

Vizanity Outdoor

Klederdrachtspecialist
Harry Linskens over
Limburgse Toer

Dorpsraadvergadering

Breicafé

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

di 16 september 09.30 uur
Locatie: Synthese

Meerlo

do 18 september 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Kronenberg

Umme’s Summer Beach Party
vr 12 september
Locatie: café Ummenthun

Dorpsraadvergadering met
College van B&W
do 18 september 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum

Tweedehands kinder
kleding en speelgoedbeurs
zo 14 september
10.00-12.00 uur
Organisatie:
Mamaloe’s Beurzen
Locatie: De Schatberg

Renaultoloog Festival
za 13 en zo 14 september
10.00-17.00 uur
Locatie: evenemententerrein
D’n Umswing

Beleef de dag-fietstocht
wo 17 september 09.00 uur
Organisatie:
gemeente, Zorggroep NoordLimburg, Synthese en KBOafdelingen Horst en Sevenum
Locatie: start gemeenschapshuis
De Torrekoel

Lottum

Pompoenfeest
za 13 september
10.00-15.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Kringkampioenschappen
voor pony’s en paarden
zo 14 september 09.00 uur
Organisatie:
Pony- en Ruiterclub Lottum
Locatie: manege Hoogveld

Afscheidsreceptie
pastoor Lauvenberg
zo 14 september
na de mis van 09.30 uur
Organisatie: kerkbestuur
Locatie: Parochiehuis

Najaarsmarkt
en hobbybeurs
zo 14 september
12.00-17.00 uur
Organisatie:
Eeri en Nellie Snellen
Locatie: in en om de Wingerd

Swolgen

Swolgen Rocks
za 13 september
15.00-01.00 uur
Organisatie: Stichting Swolgen
Rocks
Locatie: Donkstraat

Klokkenfeest
zo 14 september 10.30 uur
Locatie: Lambertuskerk
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 september 2014
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30
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Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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Rond het jaar 2000 was er sprake
van dat de Mèrthal misschien platgegooid zou worden. Wim vertelt: “De hal
was onderkomen, zag er slecht uit. Het
voldeed in de verste verte niet meer als
evenementenhal. Er waren zelfs
geluiden dat de hal tegen de vlakte
moest. In die tijd zat ik bij carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst en ook die
vereniging maakte gebruik van de
Mèrthal. Samen met andere gebruikers
dachten wij: de Mèrthal mag niet weg,
die hal is te belangrijk voor de hele
gemeenschap in Horst.” Onder andere
met de hulp van de toenmalige
burgemeester Frissen is de Mèrthal
behouden gebleven en werd in 2003 en
2004 totaal gerenoveerd. Vanaf 2005 is
stichting De Mèrthal het dagelijks
bestuur van de evenementenhal
geworden.
Om te protesteren tegen het mogelijke verdwijnen van de Mèrthal zijn
destijds verschillende acties opgezet.
“Wat veel mensen zich nog zullen
herinneren zijn waarschijnlijk de T-shirts

met de opdruk Mèrthal mot Blieve. Ik
weet nog goed dat Marco Roelofs van
de Heideroosjes dat T-shirt zelfs droeg
toen hij Pinkpop presenteerde en zelfs
de burgemeester had het shirt aan
tijdens carnaval”, zegt Wim.

Het behoud van
de Mèrthal onder de
aandacht brengen
Ook de muziekgroep De Vrolijke
Jordanezen deed zijn best om het
behoud van de Mèrthal onder de
aandacht te brengen. Luc en Hans
vertellen lachend: “Maar wel op een
ludieke manier natuurlijk. We hadden
ook T-shirts laten drukken, maar dan
met de opdruk Mèrthal mot Brande.
Die hebben we bijvoorbeeld in America
verkocht. Er was altijd een soort van
strijd tussen America en Horst, dus die
shirts gingen als warme broodjes over
de toonbank. Maar onze actie was wel
met de beste bedoelingen, hoor. Als

de hal echt was afgebrand, hadden wij
natuurlijk ook geen plek meer om op
te treden.”
Wim: “De Mèrthal heeft sinds zijn
bouw in 1937 al veel verschillende
functies gehad. Het begon als
veehal, maar werd later ook gebruikt
als noodkerk en natuurlijk als
evenementenhal. Van grote bands tot
kleine vlooienmarkten, alles is hier
mogelijk.” Luc voegt toe: “Ik denk
dat de Mèrthal echt een belangrijke
functie heeft voor Horst. Iedereen
hier heeft wel eens hier gesport of
gefeest. Ik geloof niet dat iemand zich
een carnaval voor kan stellen zonder
Mèrthal.” Wim: “De hal is ook gewoon
heel toegankelijk en laagdrempelig.
En een zaal van 1.000 vierkante meter
midden in het centrum is ook uniek.
Ook in de toekomst zullen we nog veel
plezier hebben van een gebouw zoals
dit.”
Op vrijdag 12 september vindt Local
Hero Night plaats in de Mèrthal, op
zaterdag 13 september is Beatnight.

Kermisoptredens De Buun
Tijdens de Horster kermis betreden de bands Green River en The Hedge het podium van muziekcafé De Buun in
Horst. Op zaterdag 20 september is het podium vanaf 22.00 uur voor Green River. Maandag 22 september staat The
Hedge vanaf 22.00 uur op de bühne.
Green River is ontstaan in Meterik
en omgeving. Ze spelen een mix van
oude en nieuwe blues, van rock- en
poprock-covernummers. Medio 2013
stapte de drummer op. Inmiddels is die
vacature vervuld. Green River speelt
nu voor het eerst in deze bezetting

met zangers en gitaristen Paul Vissers
en Marcel Hermans, bassist Maurice
van Dijk en drummer Marc Keijsers.
The Hedge werd in oktober 2011
opgericht. Na het stoppen van hun
vorige band, bundelden gitaristen
Koen Muysers en Quincy Rubie de

krachten. Zij trokken drummer Stef
Korsten aan en vormden een nieuwe
band met zanger Guus Jacobs en
bassist Jeroen Wielens. De band
speelt onder andere nummers van
Eric Clapton, Kings of Leon, Nirvana en
Chuck Berry.
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kerkdienst
kerkdienst

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

SCHITTEREND WONEN VLAKBIJ
HET CENTRUM VAN SEVENUM

• Royale kavels variërend
van ca. 261 m² tot 288 m²
• Standaard 2 slaapkamers
• Ruime woonkamer en
keuken
• Standaard berging en
bijkeuken

BOUWBEZICHTIGING
OP AFSPRAAK
MOGELIJK
WWW.CREEMERHOF.NL

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)
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• Uitzicht op groen
• Diverse kopersopties
mogelijk, o.a. garage en
3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf
€ 239.000,- v.o.n.
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Grubbenvorst en Broekhuizen
T
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4 ROYALE PATIOBUNGALOWS

VER I

De Schuilplaats

Parochiecluster Horst
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‘Iedereen heeft er wel
eens gesport of gefeest’
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Tienray

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Tien jaar stichting De Mèrthal

BOUWKAVELS VANAF € 146.000,- V.O.N.

Verloskundige zorg

Alarmnummer

Vervolg voorpagina

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90
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6 COMFORTABELE EENGEZINSWONINGEN
• Royale kavels variërend
van ca. 129 m² tot 227 m²
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vaste trap naar ruime
zolder

• Vrije achterom middels
(mandelig) achterpad
• Standaard uitbouw
• Standaard buitenberging
• Verkoopprijzen vanaf
€ 179.000,- v.o.n.
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verzoek van
Frans Lalieu, (retaildeskundige en auteur) bracht op
en oordeelde:
De Limburger een bezoek aan het centrum van Venlo

“Venlo: verdomd mooie stad,
hier kom ik terug!”
Juryrapport verkiezing Beste Binn

enstad van Nederland:

“Een binnenstad die staat als een h

uis”

enstad van Nederland:

iezing Beste Binn
rk
ve
r
tte
zi
or
vo
ry
ju
,
an
m
ig
Felix W

!”
id
a
a
r
d
e
g
f
ie
it
s
o
p
n
e
d
a
r
g
0
“Beeld Venlo 18

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

