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Dierendag: ‘Haar grote ogen fonkelden niet zoals verwacht’
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3 t/m 8 oktober Kasteelpark Horst
Horst aan de Maas | langs A73, afslag 10

Dagelijks geopend van 13.30 tot 22.30 uur. Zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
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Bart Martens (44) en Herbert Coenders (44) uit Horst meldden zich drie jaar geleden aan voor de Amsterdam-Dakar Challenge. In een auto die niet meer dan 500 euro
mocht kosten, rijden zij in november voor het goede doel 75.000 kilometer van Amsterdam naar de hoofdstad van Senegal, Dakar.

De Horstenaren kennen elkaar
al vanaf de kleuterschool. Samen
maakten ze vele reizen door Europa,
maar ook door Sri Lanka, Venezuela en
Curaçao. Nu zijn ze toe aan een nieuwe
uitdaging. Bart: “Ze zeggen toch altijd
dat als mannen de veertig zijn gepas
seerd, zij dit soort dingen gaan doen?”
Drie jaar geleden schreven zij zich
daarom in voor de Amsterdam-Dakar
Challenge. De opzet is simpel: met een
auto van maximaal 500 euro de Sahara
doorkruisen en eindigen in West-Afrika.
De rally is geen wedstrijd en er is
ook geen winnaar. De enige prijs die
een team kan winnen, is een zo hoog
mogelijk bedrag voor een goed doel.
Dat geld moeten zij bij elkaar zien te
krijgen via sponsoring.
Herbert: “Wij rijden mee voor
twee verschillende goede doelen.
Als we aankomen in Dakar, rijden we
nog een stukje verder en verkopen
we de auto in Gambia. De opbrengst
daarvan gaat naar Solar Foundation the

Gambia, een goed doel dat zich richt
op het ondersteunen van projecten met
duurzame energie.” Daarnaast wordt
er ook geld opgehaald voor Stichting
Floortje voor Moortje, die zich onder
andere inzet voor de bouw van een
schooltje in Gambia. Een goede vriend
van de mannen, Huub Heldens, is zelf
zeventien jaar in Gambia geweest
en bracht hen in aanraking met deze
stichting. “Als je in Gambia iets wilt
bereiken, dan moet je je op de jeugd
richten”, vertelt Huub. “De ouderen
denken alleen in korte termijn en zijn
eigenlijk al niet meer te redden.” Om
geld op te halen voor de Stichting
Floortje voor Moortje organiseren
Herbert en Bart op zaterdag 18 oktober
een benefietbarbecue.
De mannen staken veel tijd in
het opknappen van hun auto, een
Mitsubishi Pajero van 24 jaar oud. “Hij
moet door de Sahara kunnen rijden
en daarna nog zoveel mogelijk geld
opbrengen”, vertelt Herbert. Na het

interview lieten de mannen echter
weten dat de auto niet door de keuring
was gekomen. Ze gaan nu met een
andere auto, een Hyundai, op pad. Deze
auto wordt in Gambia verkocht voor het
goede doel.

Groot avontuur
De Amsterdam-Dakar Challenge
heeft twee tochten: de normale
en de extreme. Bart: “Wij gaan de
extreme doen.” Hij richt zich lachend
tot Herbert: “Dat wist je toch?” Deze
extreme route voert hen door de
Sahara en het Atlasgebergte. “Het
avontuurlijke spreekt ons aan. In de
Sahara zijn geen wegen, dan moeten
we echt op kompas en met coördinaten
rijden”, vertelt Herbert. “Deze reis heeft
twee doelen: aan de ene kant doen we
het omdat we iets voor de mensen in
Gambia willen doen, en aan de andere
kant is het voor onszelf natuurlijk ook
een groot avontuur.”
Lees verder op pagina 03
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‘We moeten ondernemers zoveel mogelijk
ruimte bieden’
Ter kennismaking gaat wethouder Bob Vostermans van Regionale
Economie, Wonen, Ruimte en Sport momenteel meerdere land- en tuinbouwbedrijven langs. Daarbij lenen de bezoeken zich uitstekend voor input
van ondernemers voor de nieuwe landbouwvisie. Waar lopen de ondernemers op dit moment tegenaan?
“Op het moment dat ik wethouder
werd, wilde ik zo snel mogelijk ken
nismaken met de bedrijven in Horst
aan de Maas. Hierop besloot ik een

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Auto Arena
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
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
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

tour langs agrarische en aanverwante
bedrijven in de gemeente te maken”,
vertelt Vostermans. Deze zomer bezocht
hij al een aantal ondernemers. “Het valt
me op dat hun bedrijven allemaal heel
divers en innovatief zijn. Dit onder
scheidend aspect is heel belangrijk met
het oog op de toekomst. Hier worden
namelijk de nodige zorgen over geuit.
De marges zijn dun. De onduidelijkheid
over de markt kun je echter niet als
gemeente alleen aanpakken. Dit moet
je samen doen met de branche, regio,
Provincie en zelfs landelijke politiek.
Als gemeente kunnen we wel in onze
lokale ondernemers blijven investeren
en hen ondersteunen. Hun bedrijven zijn
zo kennisintensief.”
Vostermans geeft een voorbeeld
dat hij tegenkwam tijdens een van zijn
bezoeken. “Een een bedrijf in Melderslo
kweekt bijvoorbeeld niet alleen radijs
jes, maar worden ze daar ook gewassen,
verpakt en gedistribueerd. Gezien het
feit dat de onderneming ook actief is in
Italië, maakt het bedrijf een aanzienlijk
deel van de markt uit. We moeten onze
ondernemers waar mogelijk zoveel
mogelijk ruimte bieden in hun ontwik
keling”, concludeert de wethouder.
Volgens Vostermans hangen innovaties

samen met het onderwijs. “Met de
komst van de HAS in Venlo hebben we
veel kennis tot onze beschikking. We
moeten op deze campusontwikkeling in
blijven zetten. Het is essentieel om onze
bedrijven op niveau te houden.”
In samenwerking met gemeente
Peel & Maas ontwikkelt Horst aan
de Maas momenteel dan ook een
landbouwvisie voor de hele regio. In dit
nieuwe POL [Provinciaal Omgevingsplan
Limburg, red.] wordt onder andere naar

Niet alle zorgen
Ooijen-Wanssum
weggenomen
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseerde op maandag 29 september een informatieavond. Bewoners en andere geïnteresseerden kregen
uitleg over de meest actuele stand van zaken over de gebiedsontwikkeling bij Ooijen-Wanssum.
De komende jaren worden in het
gebied tussen de dorpen Ooijen en
Wanssum drie grootschalige maatregelen genomen ter bestrijding van
hoogwater. De Oude Maasarm, die
in 1996 werd afgesloten, gaat weer
open. Om het water af te voeren
worden er ook nog twee hoogwatergeulen aangelegd in Wanssum
en Ooijen. Voor deze maatregelen
worden oude dijken in het gebied
doorbroken en zal 20 kilometer aan
nieuwe dijken gebouwd worden.
Deze ontwikkelingen bieden weer
ruimte voor een aantal andere zaken.
Rondom de hoogwatergeulen en in
de Oude Maasarm ontstaat bijvoor
beeld een natuurlandschap. Het
project bevindt zich momenteel in de
planuitwerkingsfase, waarin onder
andere een Provinciaal Inpassingsplan
wordt opgesteld. Media 2016 start de
uitvoering.
De drukbezochte informatieavond
vond plaats in Meerlo. Keesjan van
den Herik, de omgevingsmanager
van Projectbureau Ooijen-Wanssum,
presenteerde de oplossingen die in
de afgelopen maanden zijn gevonden

voor een aantal vraagstukken. Van
den Herik: “Dit project is een legpuz
zel van verschillende belangen. De
afgelopen tijd hebben wij gepro
beerd die puzzel zo goed mogelijk
te leggen.” Tijdens de informatie
avond werden verschillende thema’s
besproken. Zo werd duidelijk hoe
de nieuwe dijken komen te liggen
in Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Ooijen, Wanssum en Blitterswijck.
Ook de ligging van twee nieuw aan
te leggen bruggen en fietspaden door
het natuurgebied in Ooijen kwamen
aan bod.
Niet alle bezoekers van de
informatieavond zijn blij met de
aangekondigde plannen van het
projectbureau. Zo werden een aantal
vragen over de situatie bij het Groote
Molenbeekdal gesteld. “Krijgen wij
daar nu natte voeten?” vraagt een
bezoeker zich af. Hoewel het project
bureau dat ontkent, lijkt de man uit
Meerlo niet gerustgesteld. Andere
bezoekers maken zich zorgen over
wateroverlast, verkeersveiligheid en
slechte verbindingen in geval van
hoogwater.

een ruimere invulling van de bestem
ming van landbouwgrond gekeken.
“Horst aan de Maas is een belangrijke
kartrekker van deze visie. Zo heb ik
met iemand gesproken die zijn bedrijf
en woning al lange tijd te koop heeft
staan, maar deze maar niet kwijtraakt
vanwege het huidige bestemmings
plan. Willen we het buitengebied vitaal
houden, dan zullen we moeten kijken
of een ruimere invulling mogelijk
is. Leegstand draagt niet bij aan de
leefbaarheid. Datgene wat bij de buren
gebeurt, kan een belemmering vormen
voor de zittende bedrijven”, vertelt
Vostermans.
Ondernemers laten hem weten

blij te zijn met de opstelling van de
gemeente, aldus de wethouder. “Tijdens
mijn bezoeken heb ik meermaals
gehoord dat ze het prettig vinden om in
Horst aan de Maas te ondernemen. De
gemeente denkt met hen mee”, vertelt
hij. “Deze waardering uitte zich ook in
de passie en het enthousiasme waarop
ze mij hun bedrijf lieten zien. Zo namen
zowel een rozen- als boomteler mij vol
trots mee in hun Landrover.”
Het plan voor de toekomst is er een
van communicatie, stelt de wethouder.
“Het is niet onze taak om voor bedrijven
uit te vinden op welke manier zij moeten
ondernemen, maar het is essentieel dat
we dicht in contact blijven”, besluit hij.

58 fietsbekeuringen
weekmarkt
Politie Horst heeft op dinsdag 30 september 58 bekeuringen uitgeschreven aan fietsers die het fietsverbod tijdens de weekmarkt in Horst niet goed
naleefden.
De politie voerde de controle
’s ochtends tussen omstreeks 07.55 en
08.15 uur uit aan de Jacob Merlostraat
in Horst. Doorgaans vindt hier geen
weekmarkt plaats, maar wegens de
werkzaamheden in het centrum van
Horst is de locatie tijdelijk een stukje
opgeschoven.

Onder de bekeurde fietsers vielen
volgens een politiewoordvoerder zowel
volwassenen als schoolgaande jeugd.
De politie geeft aan al jarenlang regel
matige controles te houden, waarbij
het aantal bekeuringen sterk wisselt.
Een verklaring voor dit hoge aantal kon
ze niet geven.

2-gangen menu

€22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Op avontuur voor het goede doel
Binnenkort is het zo ver. “We zijn er
al een hele tijd mee bezig, maar nu
begint het pas goed door te dringen dat
het echt gaat gebeuren”, aldus Herbert.
De komende tijd moeten ze zorgen dat
er geld binnenkomt om hun goede doe

len te steunen. De taakverdeling voor
onderweg is alvast gemaakt. “Herbert
kan niet kaartlezen, dus hij rijdt en ik
navigeer”, lacht Bart. Herbert voegt
toe: “We hebben ons echt voorgeno
men om het rustig aan te doen, want

het is geen race. We willen de rally met
verstand uitrijden.”
Voor meer informatie over het
avontuur van Bart en Herbert en hun
benefietbarbecue, kijk op
www.geldvoorgambia.nl

Veranderingsmanager aan
het roer bij gemeente

Ontbijtkoek
heerlijk bij de koffie

Hans van der Noordt (53) uit Ruurlo in de Achterhoek is per 1 oktober de nieuwe gemeentesecretaris van Horst
aan de Maas. Hij is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en ondersteunt het College van B&W als
eerste adviseur. “Ik ben een echte verbinder”, aldus Van der Noordt.

De geboren en getogen Tukker
rolt van de ene bestuursfunctie in de
andere. Een paar dagen geleden was
hij nog werkzaam als gemeentesecre
taris in de gemeente Vianen. Ook heeft
hij de Koninklijke Militaire Academie
in Breda doorlopen en bekleedde hij
onder andere de functie van gemeen
tesecretaris in Hellendoorn.
Van der Noordt heeft naar eigen
zeggen de nodige ervaring in leiding
geven. Hij is van plan de vernieuwing
van de organisatie en optimalisering
van de dienstverlening binnen de

gemeente verder vorm te geven.
“Zowel in 2001 als in 2010 heeft een
herindeling in de gemeente plaatsge
vonden. Met name vanaf 2010 werkte
men hard aan één nieuwe gemeente.
Er werd voornamelijk ingezet op
de verbetering van processen en
systemen binnen de dienstverlening.
In dat geval blijven andere dingen
achter. De gemeente moet meer in
balans komen met de samenleving
en andersom. Als echte verbinder wil
ik dat wij meer toenadering zoeken
tot de maatschappij. Noaberschap,

een vorm van burgerkracht, gaat
hierin een belangrijke rol spelen. Zo
weet ik bijvoorbeeld dat Horst aan de
Maas een rijk verenigingsleven kent.
We moeten naar de ervaringen van
vrijwilligers luisteren en hen, binnen
bepaalde kaders en budgetten, zelf
beslissingen laten nemen. Uiteraard
kunnen ze de gemeente vragen om
mee te denken”, vertelt Van der
Noordt.
De gemeentesecretaris heeft een
duidelijk beeld voor ogen waar hij zich
voor in gaat zetten. “Ik heb het gevoel
dat er ‘koninkrijkjes’ zijn binnen de
ambtelijke organisatie. Die zijn zo
gegroeid. Ik wil een ferme stap in de
richting van een betere interne samen
werking maken. Het is belangrijk dat
we nog efficiënter gaan werken. Met
minder middelen moeten we meer op
gaan vangen. De eigen verantwoorde
lijkheid zal toenemen. Medewerkers
zijn prima in staat hun vakmanschap
bewust in te zetten bij de dienstverle
ning naar onze klanten”, aldus Van der
Noordt.
Als veranderingsmanager heeft
hij deze doorontwikkeling in de
organisatiecultuur al bij verscheidene
gemeenten gerealiseerd. “Ik weet
hoe ik mensen kan triggeren en
in beweging kan krijgen. Het roer
gaat 180 graden om. Wat zou de
medewerker zélf willen of besluiten?
Na zes maanden zul je zien dat twintig
procent voorop gaat, zestig procent de
Twentse uitspraak ‘kiek’n wat ’t wot’
bezigt en twintig procent achter
de kar aan loopt. Niet iedereen zal
zich uiteindelijk in deze gewijzigde
route kunnen vinden.” Toch heeft de
gemeentesecretaris er alle vertrouwen
in. “Mensen kunnen meer dan ze
denken. Het is iedere keer weer een
leuke uitdaging”, besluit hij.

www.bakkerijbroekmans.nl

Laat de herfst
maar komen!
Een greep uit onze trendy
en betaalbare merken:
Enjoy • Yest • Oscar B. •
Rossini • Lebek •
Red Button • Million X •
Portofiori

Neem ook een kijkje op onze
uitgebreide schoenenafdeling!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
Alles onder één dak: dames- en herenmode,
nacht- en ondermode en schoenen

Toverland voor één dag gesloten
Attractiepark Toverland was zaterdag 27 september gesloten voor reguliere bezoekers. Het park was afgehuurd
voor een groot bedrijfsfeest. Ongeveer tweehonderd bezoekers kwamen tevergeefs naar het park.
Een woordvoerder van Toverland
laat weten dat het park ’s middags en
’s avonds afgehuurd was door een
bedrijf. “Om dat bedrijfsfeest goed voor
te bereiden, hebben we besloten om
het park de hele dag te sluiten.” In
totaal moesten ongeveer tweehonderd
bezoekers rechtsomkeert maken bij de
ingang van het park. “Dat aantal viel
ons nog mee. Op een normale zaterdag
komen er zeker een paar duizend
bezoekers naar Toverland. De bezoekers

die niet naar binnen konden, hebben
wij doorverwezen naar andere parken
en attracties in de buurt en zij hebben
ook een passende compensatie
ontvangen. Dat was geen financiële
compensatie en deze verschilde per
persoon. Er waren natuurlijk bezoekers
die al een kaartje gekocht hadden,
maar ook bezoekers zonder kaartje of
met een jaarabonnement”, aldus de
woordvoerder. Over de precieze vorm
van deze compensatie kan Toverland

geen uitspraken doen.
Het was de eerste keer dat een
dergelijke sluiting van het park plaats
vond. De woordvoerder: “We hadden
het ruim van tevoren via internet
en onze nieuwsbrief gemeld aan de
bezoekers, daarom leek het ons ook
geoorloofd. En daarbij is het natuurlijk
economisch interessant voor Toverland
als een bedrijf het park afhuurt. Maar
hier gaan we absoluut geen gewoonte
van maken, het blijft een uitzondering.”

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Horster perenboom Fruitboom van 2014

‘Dit is een kruispunt in het landschap’
Het Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) kroonde op zondag 28 september de Onze Lieve Vrouwepeer op
landgoed De Gortmeule in Horst tot Fruitboom van 2014. De jury vond de perenboom van Ton Hoeijmakers en Fien
Hoeijmakers-Deckers de mooiste boom met het meest bijzondere verhaal. “De boom is bijna honderd jaar oud en
geeft nog steeds peren, waarvan we onder andere sap maken”, zegt Hoeijmakers.

van Fruitboom van het jaar”, zegt Van
Elk. “Een Boterpeer in Castenray en
een Juttepeer in Stramproy waren ook
genomineerd, maar de perenboom in
Horst verdiende de titel.”

Dit is echt een
oud stukje Horst

Het PGL houdt de verkiezing van
Fruitboom van het jaar om meer
bewustzijn te creëren rondom deze
bomen. Gert van Elk, een van de
oprichters van het PGL, vertelt: “Cultuur
gaat over het delen en overdragen
van ontwikkelingen tussen generaties.
De fruitbomen zijn erfgoed en horen

daarbij. Wij willen dit uitdragen aan de
nieuwere generaties, mede door mid
del van deze verkiezing.”
Het PGL kreeg twintig inzendingen
van eigenaren van bijzondere fruitbo
men in Noord- en Midden-Limburg.
Van die twintig bomen bezocht de
jury er tien en nomineerde er drie.

“Het was de eerste keer dat we het
publiek betrokken bij de verkiezing

Vuurwerk in parkeergarage
Een nog onbekend persoon stak zondagnacht 28 september vuurwerk af in de parkeergarage van appartementencomplex Librije in Horst. Bij aankomst stelde de brandweer rookvorming vast.
Om 00.55 uur ontving de brand
weer via een automatische brandmel
ding een alarmering naar aanleiding
van rookdetectie. Aangezien de
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Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

5.49

geldig van 29 september t/m 4 oktober 2014

www.vanderbeele.nl
info@vanderbeele.nl

Lekker! Van onze eigen bakker

parkeergarage goed wordt geventi
leerd, heeft de brandweer niet hoeven
ingrijpen. Tijdens de nacontrole werden
geen brandverschijnselen of auto

schade vastgesteld.
De knal werd door omwonenden
in een ruime straal van het complex
gehoord.

Gestolen auto gevonden

• Loodgieterswerk • Luchtbehandeling
• Verwarming
• Sanitair
• Duurzame energie • Service en onderhoud
St. Lambertusplein 11, Horst
Tel 077 398 10 70

Van Elk geeft aan dat dit te maken
heeft met de positie van de boom. “Bij
de Onze Lieve Vrouwepeer komen de
Peel en de Roomse wortels samen.
Het is een kruispunt in het landschap.
Verder bewonderde de jury de goede
relatie van de familie Hoeijmakers, die
de boom al generaties lang onder
houdt, met de Onze Lieve Vrouwepeer.
Bovendien is de boom openbaar, vitaal
en straalt vroomheid uit. Niet alleen
de vruchten die de boom geeft, zijn
belangrijk, maar ook de betekenis
achter de boom.”
Eigenaar van landgoed De
Gortmeule, Ton Hoeijmakers, vertelt
over de betekenis van de boom. “In
1908 heeft mijn grootvader deze
boerderij gekocht. Later plantte hij
zeven bomen, waarvan er nu nog vier
over zijn. Een van die bomen is de
Onze Lieve Vrouwepeer. De fruitboom

wordt zo genoemd, omdat de peren
rond 15 augustus rijp zijn. Dan is het
Maria Hemelvaart. Maar hij wordt ook
zo genoemd, omdat mijn moeder heel
vroom was en veel bad. Zo ook in 1950
toen ik als kleine jongen in een pot
kokende peren viel en derdegraads
brandwonden had. Ik heb zes weken
in ’t Gasthoês gelegen, dat toen dienst
deed als ziekenhuis. Mijn moeder heeft
in die periode veel gebeden. In de
jaren 70 heb ik een Mariabeeldje in
een nis aan de boom gehangen.”
Hoeijmakers is zeer blij met de
winst van zijn boom. “Dit is echt een
oud stukje Horst. Het is hier heel
eenvoudig ingericht en daarom voelen
de mensen zich gelukkig.” Namens
gemeente Horst aan de Maas was
wethouder Paul Driessen aanwezig.
“Horst aan de Maas is een voorbeeld
gemeente als het gaat om investeren
in de natuur. Wij willen de mens
beleving geven aan de natuur, zodat de
nieuwere generaties ervoor blijven zor
gen. De natuur brengt, net zoals deze
perenboom, de mensen bij elkaar.”
Naast de Horster perenboom zat ook
een honderd jaar oude moerbeiboom
aan de Schaapskooiweg in America bij
de tien mooiste fruitbomen.

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

Politie Peel en Maas ontdekte in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 september een verdachte auto op
de parkeerplaats van het Tulip Inn-hotel aan de Kleefsedijk in Sevenum. Na controle bleek dat het voertuig
gestolen was.
De politie constateerde dat het
voertuig in juli in Duitsland gesto
len was. Zij nam de auto hierop in

beslag. Deze werd op het politiebureau
neergezet voor verder onderzoek. Er
zal onder andere technisch onderzoek

gedaan worden in samenwerking met
de Duitse politie. Er is nog niemand
aangehouden voor de diefstal.

Belofte maakt schuld
In het kader van ‘cradle to cradle’ wilde de dorpsraad van Meerlo een bankje uit het dorp herplaatsen op De
Fazant bij de bejaardenwoningen. Deze bank was echter niet uit de grond te krijgen, waarop de dorpsraad toch
maar een nieuwe aanschafte.
Henk Ulder van de dorpsraad
Meerlo laat desgevraagd weten:
“We wilden graag een bankje uit het
dorp aan het begin van de weg naar
Wanssum herplaatsen. Vele honden

bezitters laten daar hun hond uit, waar
door het niet de meest praktische plek
was. Het zat echter beter in de grond
dan gedacht, waarop we een nieuw
bankje aan hebben moeten schaf

fen. We hadden het immers aan de
omwonenden op De Fazant beloofd.
Nu kunnen de ouderen toch lekker
buiten bij hun woningen zitten.”

Dodelijk ongeval op spoor
Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Het treinverkeer rond station Horst-Sevenum is op zaterdagavond 27 september rond 21.00 uur enige tijd
gestremd geweest. Dat had te maken met een dodelijk ongeval op het spoor op de Ulfterhoek in Sevenum.
Het spoor is later die avond weer vrijgegeven.
Een woordvoerder van politie
Limburg-Noord laat weten dat het
om een tragisch geval van zelfdoding
gaat. Het slachtoffer is een zestien
jarig meisje uit Horst. Eerder die
avond werd er een burgernetbericht
verspreid naar aanleiding van de

vermissing van de zestienjarige.
De dagen na het ongeval zocht de
politie naar de zwarte oma-fiets van
het meisje. De politie liet toen weten
dat de fiets niet in verband met onder
zoek gezocht werd. “De fiets is belang
rijk voor de familie van het slachtoffer,

ze zouden deze graag terug willen”,
aldus een woordvoerder van de
politie Horst. Maandagavond liet zij
weten dat de fiets terecht was. Een
oplettende Twitter-volger had deze
opgemerkt. De fiets is inmiddels weer
terug bij de familie.
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Start bouw basisschool
Norbertuskerk
Bestuurder van Scholengroep Dynamiek Jan Jenniskens onthulde op maandagmiddag 29 september het
bouwbord voor het Breed Educatief Centrum Norbertus. Daarmee gaf hij het startsein voor het begin van de
verbouwing van de voormalige kerk.

Verwarring over
bestelbus
De politie van Horst verzocht inwoners van de gemeente op vrijdag
26 september via sociale media uit te kijken naar een verdachte witte
bestelbus met Frans kenteken in het buitengebied van Kronenberg en
Sevenum. In de bus zouden twee mannen met weinig goeds in de zin
zitten. Een dag later trok de politie haar verzoek weer in.
De bus bleek van een nietverdachte man uit Sevenum te zijn.
Een woordvoerder van de politie legt
uit wat er is gebeurd: “Wij kregen
een melding binnen van een persoon
die een bestelbusje met buitenlands
kenteken had zien staan in het bui
tengebied en dit verdacht vond. Ons
bericht was op die informatie geba
seerd.” Het bestelbusje bleek van een
Sevenumse man te zijn die een deel
van het jaar in Frankrijk woont. “Niks
aan de hand dus”, aldus de tweede
politietweet. “We hadden dit voorval

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

De kerk wordt verbouwd tot
multifunctioneel gebouw waarin onder
andere basisschool de Twister zich gaat
vestigen. Het bord was zaterdag 27
september al onthuld in aanwezigheid
van onder andere wethouder Ger van

Rensch. Deze middag werd de onthul
ling speciaal voor de leerlingen van
basisschool De Twister nog eens over
gedaan. Jenniskens sprak hen toe: “Dit
gebouw wordt jullie nieuwe schoolge
bouw. Laten we er met z’n allen een

hele mooie school van maken.”
De voorbereidingen van de ver
bouwing zijn al in volle gang, vertelt
Jenniskens. “Over ongeveer een jaar,
rond de herfstvakantie in 2015, is het
de bedoeling dat de school opengaat.”

als verdacht bestempeld omdat het
ging om een voertuig met een bui
tenlands kenteken in een afgelegen
gebied. Het wel of niet verdacht zijn
van een voertuig wordt meestal door
een aantal zaken bepaald en vooral
de setting is dan heel belangrijk. In
dit geval bleek het dus niet om een
verdacht persoon te gaan, maar we
zijn toch blij dat mensen situaties als
deze blijven melden. Het is dan onze
taak om te checken of het echt om
een verdachte situatie gaat of niet”,
aldus de woordvoerder.

mr. Stéphanie Hoppers
Advocaat

Nancy Hermans
MfN Registermediator /
Familiemediator

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

Olympisch goud voor
Priscilla de Roock
Horster sporttalent Priscilla de Roock behaalde tijdens de Special Olympics European Summer Games 2014 in
Antwerpen ongeslagen goud op het onderdeel vrouwenjudo. De 22-jarige Horsterse mocht daarnaast tijdens de
openingsceremonie namens Nederland de Olympische vlag dragen.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

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

AMBACHTELIJK

Aan de Special Olympics werd in
tien verschillende sporten deelgeno
men door tweeduizend sporters uit 56
landen. Het Nederlandse team bestond
uit 39 sporters. Tijdens het toernooi
hebben ze hun talenten en vaardig
heden op Europees niveau getoond

en hebben ze laten zien net zo veel
respect en waardering te verdienen als
andere sporters op topniveau.
Nadat burgemeester Kees van Rooij
Priscilla vóór de spelen tijdens een ont
vangst in het gemeentehuis persoonlijk
succes had gewenst, was het zaterdag

27 september de beurt aan wethouder
Bob Vostermans om haar tijdens een
huldiging namens gemeente Horst aan
de Maas in het zonnetje te zetten. Hij
overhandigde haar een oorkonde als
blijvende herinnering aan haar top
prestatie.

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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“Vlieg maar,
mooie vlinder!”
Net 16 jaar en nog volop in het leven, nemen wij
met enorm veel verdriet afscheid van onze lieve

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze collega

Maud van Issum
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Directie en personeel Plus Lucassen

Maud
27 september 2014

Jouw keuze te moeten accepteren valt ons zó zwaar …
Ron, Marion en Stan
De herdenkingsdienst zal plaatsvinden zaterdag 4 oktober
om 10.00 uur in het Dendron College,
Gebr. v. Doornelaan 124 te Horst.
Daarna gaan wij met Maud naar het crematorium
om in besloten kring afscheid van haar te nemen.
Wij vinden het fijn als iedereen één bloem (zonder folie)
wil meebrengen. Bij de herdenkingsdienst bestaat
de mogelijkheid een bijdrage te leveren voor een gedenkteken
in onze tuin, aan Maud.

‘’When she was just a girl,
She expected the world,
But it flew away from her reach,
So she ran away in her sleep
And dreamed of paradise.’’
Lieve

Maud
Hopelijk heb je nu je verdiende rust gevonden, we missen je.
Wij wensen alle naasten heel veel sterkte.
Liefs,
Janine, Michelle, Aniek, Bibianne, Simone, Marlie, Alice en Veerle

Ron, Marion en Stan van Issum
Gebr. v. Doornelaan 11, 5961 BA Horst
Op zaterdagavond 27 september is onze leerling uit 5-vwo

Maud van Issum
Woorden schieten te kort, tranen overheersen...

Maud van Issum
Lieve groet,
Marion-Huub, Anjo-Mario, Jacqueline-Roel, Marion-Wiet,
Marjo-Leon, Jacqueline-Math, Sandra-Jan, Tosca-Jos, Nellie-Ton
en alle kinderen.

Bij het overlijden van

Zr. Gonnie Zanders
Jacoba Allegonda

hebben velen hun warm medeleven betuigd.
Hiervoor onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers
en vrijwilligers van Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging.
Familie Zanders
De zeswekendienst is zondag 5 oktober om 9.30 uur
in de parochiekerk H. Hubertus te Hegelsom.

Pedicure aan huis. Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven. Complete voetbehan
deling bij u thuis. Actietarief € 23,50
voor behandeling van 40 minuten
(gewone voet!). Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.

op 16-jarige leeftijd overleden.

www.briensveld.nl

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
(draadloos) internet, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.

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

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

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.
Te koop gevraagd woonhuis in
Sevenum. Prijsind. tot € 225.000.
Op korte termijn beschikbaar.
Tel. 06 18 31 25 75.
Te huur woning Meerlo. Twee onder
één kap, 165 m2 wonen, op basis leeg
standswet. Volledig gemeubileerd. €
850 p/m excl gas/water/stroom.
Info 06 46 71 72 87.
Oma/opa? Extra inkomen?
Oma/opa, vangt u uw kleinkinderen op
tijdens de werkuren van de ouders? U
kunt betaald krijgen met subsidie van
de overheid zonder dat het uw kinde
ren geld hoeft te kosten.
GOB Roodkapje, 077 374 51 49.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Wij leven intens mee met haar ouders en haar broer Stan
en wensen hen heel veel sterkte bij de verwerking van dit enorme
verlies. Onze gehele scholengemeenschap is diep geraakt.
Wij treuren om het verlies van een bijzonder mens.

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 19 okt. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl

Horst aan de Maas, 30 september 2014,
Namens alle leerlingen en het personeel van het Dendron College,
Jos Bierman, directeur

T.k. gevr. landbouwmachines hooima
chine hark maaier ploeg frees mest
tank weisleep bloter maiszaai-machine
tractor enz. en veepaardentrailer 06 19
07 69 59.

Biologische geteelde Amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124, Horst.
Te huur: caravanstalling. Grote ruimtes
beschikbaar voor het stallen van uw
(hoge) camper/caravan/boot. Alle
ruimtes zijn voorzien van hoge rolpoor
ten 4 m en een verhard buitenterrein.
Voor meer info tel. 06 53 22 92 10.
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
mantelzorger en wilt u enkele uurtjes
niet hoeven zorgen? Wij helpen u graag
aan hulp. Kijk op onze website of bel
077 467 01 00.
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
Te koop appels (Elstar, Boskoop e.a.).
Ook zelf plukken, € 0,50 per kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo.
Tel. 06 53 13 01 32.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

* 9 september 1998

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.

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

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

www.theoarts.com

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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur: opslagruimte Lottum.
Verschillende opslagruimtes in
Lottum voor diverse doeleinden.
Grootste ruimte: 308,2 m2. 205 m2
met koelaggregaat. Alle ruimtes
voorzien van hoge roldeuren. Verhard
buitenterrein. Tel. 06 53 22 92 10.
Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. We
starten de eerste maandag /woensdag
in september. Voor meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97
Workshop carnavalshoeden.
In één avond je eigen unieke carna
valshoed maken! Inclusief hoed en
alle materialen die nodig zijn om er
een geweldige creatie van te maken.
Kosten 45 euro. Voor meer info
pfffeindelijk@live.nl
Te koop viooltjes in vele kleuren,
tevens lampionnen en sierfruit. Verkoop
op woensdag en zaterdag. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64.

Hortensia’s veel soorten.
Aanbiedingen v.a. € 2,75
Bomen (bol-dak-zuil-lei) in pot dus nu
planten! Vlinderstruik (ook kleinbl.)
e.a. heesters ook veel op stam.
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.
Woonruimte gezocht. Man (42) zoekt
huurwoonruimte voor eenpersoonshuishouden. Bij voorkeur in Sevenum
of Horst en met eigen woonkamer-keu
ken-badkamer. Tel 06 45 63 09 63.
Te huur bedrijfs/opslagruimte,
info 06 20 35 21 22 of 06 27 21 26 04.
Garage sale iedere zaterdag en zondag
van 13:00-17:00 uur. Diverse potten,
vazen en decoratiematerialen uit een
voormalige bloemenwinkel. Torrestraat
24 te Kronenberg.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij regelen het voor u. Zie onze
website of bel 077 467 01 00.
WeYoga Open Dag 2 nov! Zondag
02/11 van 13.00 -15.30 uur ben je
van harte welkom om te komen kijken
en informatie te vragen. Ook is er een
leuke Open Dag Aktie! Thee, koffie
en wat lekkers staat klaar.
www.weyoga/workshops.nl
Fiets geleend? Wie voelt zich aange
sproken! Tegen beloning (i.g.st.) terug
te bezorgen s.v.p. Sparta ion rx D3 quick
silver. 06 13 65 53 66.
Te koop soep-pompoenen (in de vorm
van een fles), lang houdbaar.
Jan Billekens, Peelstraat 30,
Kronenberg. tel. 077 467 15 63.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Bezoek ons op de Hiltho (standnr. G1.11).
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte aan
huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
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Vrijdag 10 oktober 2014 is het
precies 50 jaar geleden
dat onze ouders, opa en oma

Mia & Theo
Lemmen
in het huwelijk zijn getreden!
Dit gaan wij samen met hen
vieren op zondag 12 oktober.
Kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank
voor uw bloemen en
felicitaties ter gelegenheid
van ons
50-jarig huwelijksfeest

Piet en Tiny
Reijnders-Gerardts

Op 6 oktober zien os elders

Jac en Mien
Driessen-Hegger
60 joar getrouwd
Weej wille os pap en moek
van harte proficiat wense
met hun diamanten huwelijk
Kiender en kleinkiender

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.
Wim en Nellie
Jenniskens-Spreeuwenberg

‘t Winkeltje, Herstraat 44, cash in op
uw gebruikte, overtollige (winter) kle
ding, kerst deco, carnavalskleding. Hoe
gaat dit in z’n werk? Loop binnen of bel
met Petra: 06 19 45 95 01. Dagelijks
geopend, welkom!
Kringloop Horst dicht? Vanaf 1 okt.
inderdaad op de dinsdag gesloten.
Op de andere dagen zijn wij gewoon
open. Wo en do 12-17, vrij 12-20 en
zat 10-16 uur. Kringloop Twedde Kans
Noordsingel 43 Horst.
Gevraagd modelauto’s, alle merken
1:18+1:43. Moeten wel in goede staat
zijn. Tel 06 19 20 62 22.
Cursus Reiki 1 Breng jezelf in balans
met een Reiki 1 cursus. Vrijdag 21 en
zaterdag 22 november.
Voor info bel 0478 69 10 06 of
info@via-rosa.nl Praktijk Via-Rosa Diana
Lenssen-Vousten.
Blij dat ik brei. Breien en haken is hip
en alles zelf maken wordt nog leuker.
Bezoek onze winkel voor inspiratie.
Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
www.schippertjehorst.com
Valise Atelier & Natuur
De herfst komt langzaam in het atelier.
Schilderen, een herfststuk maken
bij een knapperend haardvuur. Vele
mogelijkheden voor grote en kleine
groepen. Interesse? 06 12 69 79 35 of
www.valise.nl
Troubadour Math Craenmehr
Samen zingen aan de keuken- of
kamertafel. Bij Opa, Oma, Pa of Ma,
Broer of Zus. Mét of zonder ‘n drankje.
Sinterklaas-, Kerst- of Marialiedjes enz.
enz.. Onbetaalbare herinnering voor
later. 06 22 60 41 88.
Sleutel gevonden op de
Dekencreemerstraat nr. 57
1 sleutel met metalen hanger
tel. 077 398 10 23.
Vrijst. woning Meerlo te huur
Te huur (tevens te koop) per 1 nov. vrij
staande woning Peschweg 10 Meerlo,
perceel 2820 m2, met zwembad en
garage (77 m2). Huurprijs 850,-- excl
gas/water/licht. Event. gemeubileerd.
Tel: 06 55 79 00 77.
Te huur in het centrum van Horst luxe
appartement met keuken, woonkamer,
2 of 3 slaapkamers, groot dakterras (75
m2). Info 077 398 12 93.
Gevonden blauwe kinderbril op
speelplaats basisschool Weisterbeek.
Tel. 077 398 28 46.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

Geboren

Vince

27 september 2014
Zoon van
Jeroen en Janneke
Hazekamp-van den Eertwegh
Meikever 43
5692 VR Son

Geboren

Fien

24 september 2014
Dochter van
Bas Heijnen en
Anne Timmermans
Zusje van Jef
Kerkveld 31, 5866 BW Swolgen



Geboren

Jorg
26 september 2014
Zoon van Ron Beurskens
en Tineke Cuppen
Van Douverenstraat 18
5961 JJ Horst

Geboren
20 september
2014

Fien
Dochter van
Jules Hoeijmakers en Iris Weijers
Mathieu Starrenstraat 6
5961 VA Horst
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Vliegactiviteiten
boven De Peel
Boven de Luitenant-generaal Bestkazerne, vliegbasis De Peel in
Vredepeel, vinden de komende weken vliegactiviteiten plaats in verband
met de oefening Fighter Weapon Instructor Training. Ook in Horst aan de
Maas kunnen mensen hier mogelijk hinder van ervaren.
De vliegers van de Koninklijke
Luchtmacht en strijdkrachten van
bondgenoten worden getraind in het
vliegen in grote samenwerkingsver
banden. De air to ground-fase van de
oefening Fighter Weapon Instructor
Training 2014 is één van de weinige
mogelijkheden om in internationaal
verband binnen dit gebied te trainen
in het verlenen van luchtsteun aan
grondtroepen. Gedurende het jaar

vinden oefeningen plaats in het lucht
ruim boven en rondom de kazerne.
De vliegtijden zijn van maandag 6 tot
en met vrijdag 10 oktober tussen
15.00 en 18.30 uur en 19.30 en
22.30 uur en van maandag 13 tot en
met donderdag 16 oktober tussen
15.00 en 18.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.defensie.nl/actueel/
vliegbewegingen

Dronken man aangezien voor inbreker
De politie Peel en Maas kreeg in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag
27 september een melding van een inbraakalarm bij partycentre
De Turfhoeve aan de Middenpeelweg in Sevenum. Zij trof daar een
dronken inbreker uit Duitsland aan.
De politie kreeg van de eigenaar
van het restaurant te horen dat hij via
camerabeelden kon zien dat er een
persoon binnen was. De politie
reageerde daarom met spoed en
werd buiten opgevangen door de
eigenaar van De Turfhoeve.
Daar gingen zij direct naar de
ruimte waarin de man zou zijn. Hier
troffen zij inderdaad een 44-jarige
Duitser aan die rustig aan een tafel in
het restaurant zat en de politieagen
ten begroette. De man bleek in

behoorlijk beschonken toestand te
verkeren.
De man bleek na een bedrijfsfeest
in dronken staat in slaap gevallen te
zijn en zich hebben laten insluiten
in het restaurant. Toen het restau
rant sloot, heeft niemand de man
opgemerkt. “Omdat er niets gestolen
of vernield was en de eigenaren van
De Turfhoeve er ook de humor wel
van inzagen, werd de man in zijn
auto gezet om zijn roes uit te slapen”,
aldus politie Peel en Maas.

Geboren

Daan

23 september 2014
Zoon en broertje van
Koos van Megen en
Ilse Willems, Thijs
Horsterweg 12A
5872 CD Broekhuizen

Geboren

Puck

27 september 2014
Dochter van
Bart Hermans &
Mieke Vervoort
Nusseleinstraat 3a
5966 NH America

Hallo in Zuid-Afrika

tuinman

Zoekt u een

voor zowel particulieren als bedrijven, bel:

Klussenbedrijf M. Arts
Tuinonderhoud
Martin Arts

Kienhout 37, 5813 CK Ysselsteyn
arts0766@ziggo.nl - 06 - 292 03 603

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Sem van den Berg (toen 11) uit Evertsoord maakte in augustus
samen met zijn broer en ouders een rondreis in Zuid-Afrika. In de regio
Waterberg overnachtten ze in een tent in het Bushveld retreat. Bij het
ochtendgloren liepen koedoes, zebra’s en blauwe wildebeesten op
steenworp afstand van hun tent. Ondanks het fantastisch uitzicht had
Sem nog even tijd om de HALLO te lezen. “Het was een vakantie om
nooit te vergeten. Echt ‘wonderlik’ om het op zijn Zuid-Afrikaans te
zeggen”, laat Sem ons thuisblijvers weten.
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Bezuinigingen op Werk Mariapeel gestart
accommodaties

De adviescommissie Mariapeel heeft inmiddels een aantal keren vergaderd om te komen tot een advies over de
inrichting van de Mariapeel waarmee alle betrokkenen in kunnen stemmen. Inmiddels wordt een begin gemaakt
met een aantal werkzaamheden, in overleg met de adviescommissie.

Gemeente Horst aan de Maas gaat haar accommodatiebeleid het
komende jaar nog eens goed onder de loep nemen. Volgens het College
van B&W is dit nodig vanwege leegstand, onderbezetting van bepaalde
sportparken en versnippering.
De komende periode wordt
onderzoek gedaan naar sportaccom
modaties, maar ook naar scholen en
maatschappelijke gebouwen. Volgend
jaar wordt naar aanleiding van het
onderzoek een plan opgesteld, dat
vanaf 2017 minimaal 100.000 euro
aan besparingen op moet leveren.

Kwaliteit boven
kwantiteit
De gemeente onderzoekt onder
andere de spreiding van de sportpar
ken. Volgens haar houdt ze kwaliteit
daarbij het hoogst in het vaandel. “We
hebben bijvoorbeeld alleen al dertien
sportparken. Het onderhoud van deze
accommodaties kost veel geld”, legt
wethouder Ger van Rensch van accom
modaties uit. “We moeten kijken hoe
we hierop verstandig inzetten. Welke
gebouwen houden we in welke staat?
Wat is verantwoord?”
Volgens de wethouder heeft Horst

aan de Maas veel oude gebouwen in
haar beheer, waardoor de kosten voor
groot onderhoud hoog zijn. “De onder
houdskosten lopen op. In het verleden
is hier nooit voor gereserveerd, maar
werd er uit reservepotjes geput. Dat
kan nu niet meer. We moeten vooruit
kijken hoe we alles ook op lange
termijn betaalbaar houden.”
In een onderzoek wordt bijvoor
beeld gekeken of accommodaties
drastisch gerenoveerd gaan worden,
of dat het beter is om te kijken naar
nieuwbouw. “We willen bijvoorbeeld
weten waar verenigingen willen
samenwerken. Financieel zullen som
migen een zware kluif hebben aan
het onderhouden van oude locaties.
Wij gaan dan voor kwaliteit boven
kwantiteit. We willen dat mensen
op verantwoorde manier kunnen
sporten. Daar moeten we een balans
in vinden.” Na het onderzoek wil de
wethouder dan ook in gesprek gaan
met verenigingen.

P
de lingerie en Mammacare speciaalzaak van de regio

• Persoonlijke aandacht en advies
• SEHM gecertificeerd | Mammacare lingerie
• Breed assortiment lingerie (t/m K)
• Nacht-, bad- en beenmode
• Heren ondermode
Stationsstraat 60 | 0493 322722 | info@pieterneldeurne.nl

In een eerste bijeenkomst van de
adviescommissie zijn de uitgangspun
ten vastgesteld voor het opstellen van
een gedragen advies en zijn afspraken
gemaakt over de eerste werkzaamhe
den. Eind oktober verwacht de commis
sie haar advies te kunnen presenteren.
Eerder voorgestelde maatregelen
voor de aanpassing van de Mariapeel
stuitten op weerstand van de omge
ving. Omwonenden hadden veel
moeite met de voorgestelde boskap en
vreesden bovendien overlast van mug
gen door de voorgestelde waterpeil
verhoging. Vandaar het initiatief van de
Provincie om een adviescommissie in te
stellen, waarin ook vertegenwoordigers
van de bewoners opgenomen werden.

Om praktijkkennis op te doen en
de voortgang in de uitvoering niet te
vertragen, heeft de adviescommissie
alvast ingestemd met het verrichten
van enkele werkzaamheden. Het
gaat daarbij onder andere om een
proef met het machinaal verwijderen
van de trosbosbes om te bepalen of
de aannemers hun plan van aanpak
kunnen waarmaken. Deze proef vindt
halverwege oktober plaats. Machines
verrichten langs een traject van
enkele honderden meters werkzaam
heden.
Ook wordt aan de noord- en
oostkant van het Grauwveen een stuk
groen weggehaald voor de aanleg
van kades. Hier wordt een waterbuf

fer gecreëerd waarmee het waterpeil
in het Mariaveen beter beheerd kan
worden. Tot slot worden in het kader
van de Flora- en Faunawetvergunning
de bestaande poelen van de vinpoot
salamander vergroot. Om verstoring
van de winterslaap van de salaman
der te voorkomen, wordt hier de
komende weken al mee gestart.
Oud-Tweede Kamerlid en voorzit
ter van de adviescommissie, Servaes
Huys, hecht waarde aan duidelijk
heid, geeft hij aan. “We willen vooraf
aangeven wat er gaat gebeuren en
waarom. Zo ook nu met de voorgeno
men werkzaamheden. Toch machines
in het veld, maar afgestemd met de
adviescommissie.”

InHorst.nl uit de lucht
Nieuwswebsite InHorst.nl gaat op vrijdag 3 oktober op in de website van lokale omroep Reindonk. De twee
websites werkten sinds begin 2013 al samen.
geïntensiveerd door beide websites
samen te voegen en voort te zetten als
Reindonk.nl Het archief van InHorst gaat
ook naar de lokale omroep. InHorst.nl
werd gelanceerd in 2006 en was toen

Gedurende de samenwerking werd
nieuws uitgewisseld en kon Omroep
Reindonk putten uit het uitgebreid
beeldarchief van InHorst.nl.
De samenwerking wordt nu verder

de eerste lokale nieuwswebsite in Horst.
Bezoekers worden vanaf 3 oktober
’s avonds doorgelinkt naar de website
van de lokale omroep. Tijdens de Hiltho
wordt bij de overschakeling stilgestaan.
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NU DE TWEEDE
E-BIKE MET

50% KORTING!
informeer in de winkel
!
naar de actievoorwaarden
www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Dierenartsenpraktijk Horst e.o., Americaanseweg 33, Horst
Dierenkliniek de Oude Melkfabriek, Leunseweg 22A, Venray-Leunen
Dierenkliniek Blerick, Helling 1, Venlo-Blerick
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Dierendag in Horst aan de Maas
4 oktober is het weer zover: dierendag. Wellicht ben je druk bezig te bedenken hoe je je trouwe viervoeter, eigenwijze kater of vrolijke vis gaat verwennen.
Naast de vele huisdieren zijn er echter nog zoveel andere dieren binnen onze gemeente die de aandacht verdienen. Zo vertelt Andy Liebrand van Staatsbosbeheer in
Horst vol overgave over de geschiedenis van een bijzondere bever in het Schuitwater. Natuurlijk brengen (huis)dieren soms ook de nodige zorgen met zich mee.
De dierenambulance biedt hulp waar nodig. Zo kunnen jullie hopelijk weer spoedig van elkaars aanwezigheid genieten.

‘Haar grote ogen fonkelden niet zoals verwacht’
Andy Liebrand, boswachter bij Staatsbosbeheer in Horst, kreeg op 8 februari 2012 een telefoontje van zijn
collega Ralf van Bree. Bij een beverburcht in het Schuitwater was een bever gesignaleerd die rustig op het land
bleef zitten. “Dit was vreemd, aangezien bevers normaal schuwe dieren zijn”, vertelt Andy. Hij begon een zoektocht
naar het verhaal achter deze bijzondere bever.

“Natuurlijk ben ik een kijkje gaan
nemen. De bever liep recht op me af.
Ze kwam heel dichtbij, op nog geen
twee à drie meter afstand. Haar grote

ogen fonkelden niet zoals verwacht en
het feit dat Ralf en ik gewoon konden
praten, deed me vermoeden dat ze niet
meer goed kon horen. Wat zou er met

haar aan de hand zijn? Toch deed ik
eerbiedig een stapje achteruit. Ik wilde
immers niet hebben dat ze me met
haar grote, vlijmscherpe oranje tanden

zou bijten”, aldus Andy.
Ook bij herhaald terugkomen
troffen de boswachters de bever bij
de burcht aan. “Je kon er van op aan
dat ze er rond 15.30 uur zat. Toen we
anderhalve maand later, op 20 maart,
weer een kijkje gingen nemen, troffen
we de bever dood aan”, vertelt hij. “Ik
wilde graag meer over haar te weten
komen. Gijs Kurstjens, coördinator
van het project ‘Bevers in Limburg’,
maakte me erop attent dat er in 2003
twee bevers met een microchip in het
Schuitwater zijn uitgezet. Hij raadde me
aan iedere dood gevonden bever in het
gebied te scannen op de aanwezigheid
ervan.”
De boswachter vervolgt: “En jawel
hoor, de bever was voorzien van een
chip. Bij het uitlezen kreeg ik een cijfer
code en de melding dat ze afkomstig
bleek te zijn uit Duitsland. Gijs wist me
te vertellen dat het ging om een vrouw
tje van ten minste veertien jaar uit
Wittenberger Hafen aan de Elbe. Haar
leeftijd verklaart de manier waarop ze
zich tijdens onze bezoekjes gedroeg: ze
was niet meer de jongste. Ouderdom
heeft haar waarschijnlijk een natuurlijke

dood doen sterven”, concludeert Andy.
De beverdame werd in 2003 samen
met haar man uitgezet in een kunst
burcht in het Broekhuizer Schuitwater.
Doel hiervan was een herintroductie
van de bever in Limburg. Een jaar
hierna, in 2004, werden er voor het
eerst drie jonge bevers gesignaleerd.
“Later zijn minimaal twee slachtof
fers gevallen bij een oversteek in
Broekhuizen, waaronder mogelijk het
mannetje. Aangetroffen knaagsporen
wezen ons er echter op dat er nog
steeds bevers in het gebied actief
waren. Beelden van een opgehangen
wildcamera bevestigden de aanwe
zigheid van een tweetal”, vertelt de
boswachter enthousiast.
In juli van dit jaar nam Andy een
voorbij zwemmende bever waar.
“Plots hoorde ik aan mijn linkerkant
geknaag en gespetter in het water. Ik
werd nieuwsgierig en besloot er heel
voorzichtig heen te lopen. Ik trof er één
volwassen en twee jonge, spelende
bevers aan. Ik ben blij dat er nog
bevers in het gebied zitten. Het oude
vrouwtje leeft voort in deze familie”,
besluit de boswachter. (Foto: EMS Films)

Dierenvriend en hulpverlener ineen
Ger Severijns (53) uit Sevenum is vrijwilliger bij de dierenambulance van
Noord-Limburg. Hij rijdt met de ambulance de halve provincie door om
gewonde dieren in nood te helpen. Hij vertelt over zijn werk en wat hij
allemaal tegenkomt.

Ger begon in juli met zijn vrijwil
ligerswerk bij de Dierenbescherming.
Zes jaar geleden verloor hij zijn vrouw
en sindsdien heeft hij al twee hartin
farcten gehad. Daardoor is hij werkloos
en heeft hij veel tijd over. Hij vertelt:
“Op een ochtend ging ik wandelen met
m’n hond en toen vond mijn hond een
gewonde uil in de struikjes. Ik ben gaan
bellen en werd doorverwezen naar de

dierenambulance. Zo ontdekte ik het
bestaan van de dierenambulance.”
Op de website van de Dierenbescherming zag hij een vacature voor
een chauffeur van de dierenambulance.
“Ik heb geen moment getwijfeld
en me meteen opgegeven. Na een
EHBO-cursus en wat kennis bijspijkeren,
kon ik beginnen.” Nu werkt hij bijna
ieder weekend als vrijwilliger. “In het

weekend heb ik de ambulance thuis
staan en wacht ik op meldingen. Ik
krijg een locatie door en ga er dan op
af. Zo kom ik werkelijk overal”, vertelt
hij enthousiast.
Het ene weekend heeft Ger het
heel druk en het andere weekend
komen er haast geen meldingen
binnen. “Mijn werk bestaat vooral uit
wonden schoonmaken en een beetje
eerste hulp verlenen. Soms kan dat ter
plekke en andere keren moet ik een
dier naar de dierenarts brengen.” Toch
heeft hij niet altijd met levende dieren
te maken. “Laatst heb ik nog een dode
snoek uit het water moeten vissen.
We moeten dode dieren ook weleens
meenemen.”
Ger draagt tijdens zijn werk voor
de dierenambulance een veiligheids
jas en is herkenbaar aan de geel en
groene kleuren. Hij heeft zichtbaar
plezier in zijn werk. “Ik ben opgegroeid
op het platteland tussen de koeien,
de varkens, de kippen en noem het
maar op. Als ik vroeger langs de weg
een ziek en zwak vogeltje tegenkwam,
nam ik hem ook mee om beter te
maken, ook al mislukte dat meestal.
Ik hield er een goed gevoel aan over”,
lacht Ger.
Toch zijn er ook minder leuke
kanten aan het werken bij de dieren
ambulance. Net als bij de gewone
ambulance worden medewerkers wel
eens geïntimideerd. Ook moet Ger wel
eens dode dieren, die zijn aangereden,
ophalen. “Het werk kan alle kanten
opgaan, maar ik breng toch liever een
levende hond terug naar zijn baasje.
Laatst heb ik nog de hond van Marcel
uit Kessel van Boer zoekt vrouw terug

gebracht. Die was natuurlijk ook heel
gelukkig”, vertelt Ger.
Het werk is heel divers en Ger doet
het iedere dag dat hij dienst heeft met
plezier. Hij hoopt dat hij door anderen
te vertellen over zijn werk de vooroor
delen over de dierenambulance weg
kan nemen. “Je hoort mensen wel een
zeggen dat we dieren alleen maar
meenemen om ze vervolgens te laten

inslapen, maar dat is echt niet waar. De
mensen die mij kennen, hebben respect
voor het werk wat ik doe, maar hebben
er zelf helaas geen tijd voor.” Ger is nog
steeds op zoek naar een echte baan,
maar stoppen bij de dierenambulance,
daar denkt hij niet meer aan.
Voor meer informatie over
werken bij de dierenambulance,
kijk op www.dierenbescherming.nl
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Vintage Fine Tune studio

‘Ik kies voor karakter in plaats van gemak’
Marcel Siebers uit Horst is eigenaar van Fine Tune Studio. In deze ‘vintage’ opnamestudio aan huis neemt hij op
analoge in plaats van digitale wijze muziek op. “Live, zoals ze dat in de eighties ook deden”, vertelt hij.

jaar nog maar twee kampen zijn in de
muziek: mp3- en vinylliefhebbers. Cd’s
zullen dan helemaal verdwijnen. Jaren
geleden heb ik daarom die bandrecor
der aangeschaft en voor de zekerheid
zelfs nog een tweede.”
De muzikanten die bij Fine Tune
Studio muziek komen opnemen, kiezen
heel bewust voor het vintage geluid.
“Mensen moeten wel openstaan voor
deze oude manier van opnemen,
anders werkt het niet. Ik neem allerlei
soorten muziek op hier, van regionale
en lokale bandjes tot musical en van
rock tot jazz. Een paar weken geleden

heb ik nog het kinderkoor van De
Krullevaar uit Sevenum in de studio
gehad.”
Behalve technicus is Marcel zelf ook
muzikant. “In hart en nieren,” aldus
de Horstenaar. “Ik ben drummer en
songwriter en blijf toch altijd hopen
op die ene hit. Vandaag heb ik een
nieuwe single opgenomen met Gerrit
Christiaans, Mike Roelofs, Rien Kolkman
en Twan Foolen. Dat zijn echt grote
namen in de Nederlandse muziek.
Hopelijk slepen we er een platendeal
uit.” De single ligt sinds vrijdag
26 september in de winkels.

Open dag Bewegen
beej Mooren
Vol trots laat Marcel Siebers zijn
nieuwe studio zien. Hij wijst op een
groot apparaat in de hoek van de
ruimte. “Dit is de analoge recorder,
die voor het vintage geluid zorgt.”
Maar wat wil dat nu zeggen, vintage
en analoog? Siebers: “Ik werk met
banden en dus zonder hulp van een
computer. Dat heeft gevolgen voor de
muziek. Digitale muziek is eigenlijk
als McDonalds: het01
klinkt allemaal

bedrijf
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hetzelfde. Ik vind het juist belangrijk
dat alle authenticiteit bewaard wordt
en daar is deze analoge manier perfect
voor. Veel studio’s gaan voor het
gemak van digitale apparatuur, maar
ik kies heel bewust voor karakter en
eigenzinnigheid.” Het gebruik van een
bandrecorder heeft ook nadelen. “Het
is tijdrovend en moeilijker dan digitaal
opnemen en banden zijn erg duur.
Analoog opnemen is echt handwerk. Je

ziet niets op een scherm, dus je moet
echt met je oren werken in plaats van
met je ogen. En dat komt het geluid
ten goede.”
Siebers koos voor deze weg, omdat
hij merkte dat analoge technieken
weer steeds meer in opkomst zijn in
de muziekwereld. “Alle grote bands
brengen tegenwoordig weer platen op
vinyl uit en de verkoop van vinyl stijgt
ook. Ik verwacht dat er over een paar

Naast een lunchroom heeft Beej Mooren in Horst ook een sportruimte:
Bewegen beej Mooren. Op 12 oktober vindt een open dag bij Bewegen
beej Mooren plaats. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen.
Bewegen beej Mooren is een
kleinschalig fitnesscentrum waarbij
er veel persoonlijke aandacht voor de
sporter is. Intensieve begeleiding op
maat is mogelijk door middel van een

personal trainer. Het is zeer geschikt
voor mensen die willen sporten
in een rustige omgeving. Vanaf
12 oktober is de sportruimte elke dag
geopend, ook in het weekend.

Ad vertorial

Mobiel bestellen en betalen
tijdens Hiltho 2014
Van 3 t/m 8 oktober 2014 vindt de 13e editie van de Hiltho plaats in Horst. In Kasteelpark ter Horst is
een paviljoenencomplex gebouwd van ca. 15.000 m2 dat ruimte biedt aan de 400 deelnemende bedrijven.
Rabobank Horst Venray demonstreert samen met MyOrder de mogelijkheden op het gebied van mobiel
bestellen en betalen.

j Mooren
e
e
b
n
e
g
e
w
e
B

OPENAGD12AOKGTOBER

NIEUW
orten

Onbeperkt sp

.95
vanaf
d!
an
ma
per

€15

ZOND

.00
van 10.00-16

uur!

Ook begeleiding
van een
personal traine
r mogelijk!

Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

Bestel nu entreekaarten met € 1,00 korting
via MyOrder
Tijdens de Hiltho kunnen bezoekers en ondernemers
kennismaken met het gemak van mobiel bestellen en
betalen. Bezoekers kunnen thuis alvast hun entreetickets
bestellen en krijgen € 1,00 korting. Bij aankomst op het
beursterrein kan men dan via de snelle ingang naar
binnen, vervolgens worden de tickets gescand want ze
zijn al betaald.

ROYALE TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP WONING

Hoe werkt dat?
Download de gratis MyOrder-App, maak een account aan
en koppel dit account eenmalig aan uw bankrekening.
Kies de categorie ‘Eten & Drinken/Horeca’, kies
vervolgens ‘Hiltho Beurs Tickets’ en geef aan hoeveel
tickets u wilt bestellen en druk op bestel. Vervolgens
betaalt en ontvangt u de tickets digitaal.

Kom naar het open huis op zaterdag 4 oktober a.s. van
14:00 tot 15:00u bij Meteriks Veld 46 in Meterik

Bestel met je smartphone in het horecapaviljoen
Ook in het horecapaviljoen is het mogelijk om een hapje
en drankje te bestellen via de smartphone. Bekijk de
menukaart, maak je keuze, voer het tafelnummer in,
betaal en de bestelling wordt afgeleverd aan tafel. Ook
voor exposanten levert bestellen en betalen via MyOrder
veel gemak op.





3 royale slaapkamers;



Afgewerkte badkamer met ligbad, douche, hangtoilet en
wastafel;



Extra ruim door uitbouw

Standaard garage en uitbouw aan de achterzijde;
Nieuwbouw: goede isolatie, eerste jaren weinig onderhoud en een lage energierekening;

Verkoopprijs € 259.000 v.o.n.

Kijk ook op de website:
http://www.hiltho.nl/voordeel-acties/
Maak kennis met MyOrder
Medewerkers van Rabobank Horst Venray en MyOrder
laten u graag kennismaken met cashless betalen in de
informatiestand in het horecapaviljoen.

(077) 398 90 90

077 389 84 00
www.rabobank.nl/horstvenray

(077) 355 93 33

WWW.PLANMETERIK.NL
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Hiltho in teken van duurzaamheid
De deuren van de Hiltho in Horst gaan van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 oktober weer open. Zes dagen lang kunnen bezoekers zich laten inspireren, informeren en vermaken op de
grootste lifestyle beurs van Zuid-Nederland. De Hiltho wordt opgebouwd op het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen in Horst.

Drukte op de voorgaande editie van de Hiltho in 2010
Het paviljoencomplex biedt
onderdak aan een recordaantal van
bijna vierhonderd deelnemende
bedrijven. Bezoekers kunnen een
aangegeven route volgen, waardoor
ze geen presentatie hoeven te missen.
De organisatie verwacht ruim 50.000
bezoekers.

Het deelnemersveld in dit ‘tijdelijke
retailpark’ varieert van lokale bedrijven
op het gebied van huis en interieur,
bouw en verbouw tot vakantie en vrije
tijd, mode en accessoires, opleidingen
of persoonlijke verzorging en nog heel
veel meer. Ook overheidsinstellingen
zoals gemeente Horst aan de Maas,

politie en brandweer presenteren
zich. Gemeente Horst aan de Maas
heeft haar deelname aan de beurs in
het teken gesteld van duurzaamheid.
Daarop heeft een groot aantal
bedrijven inmiddels ingehaakt.
Zo vindt men op de beurs stands
met informatie over duurzaam

bouwen, isoleren, zonneboilers en
warmtepompsystemen, zonnepanelen,
levensloopbestendig bouwen en
aanpassingen daarvoor, een passief
huis, alles over elektrisch vervoer,
hybride auto’s en afvalrecycling. Ook
zie je op de beurs een dwarsdoorsnede
van een woning van de toekomst,
waarin de warmte van een kaars
al voldoende is om het huis op een
behaaglijke temperatuur te houden.
Vier grote ondernemersgroepen
presenteren zich dit jaar als groep. Ze
richten elk een eigen paviljoen in en
organiseren gezamenlijk activiteiten
waarbij prijzen te winnen zijn. Zo
organiseert men in het Venray Bloeit!paviljoen een #selfie-wedstrijd en
in het MKB Grens&Maas-paviljoen
staat een rad van fortuin. In het Horst
Centrum-paviljoen worden vouchers
uitgedeeld met kortingen en ook in het
Maasbree-Baarlo-paviljoen kan men
voor acties terecht.
Voor het eerst is er op de Hiltho
ook een uitvaartplein te vinden.
Lokale ondernemers geven op de
beurs de mogelijkheid om op een
laagdrempelige manier kennis
te maken met hun producten of
diensten. Voor informatie over
een persoonlijke uitvaart, maar

ook over rouwverwerking, een
natuurbegraafplaats, een online
condoleancealbum en muziek kunnen
deze ondernemers vertellen.
De Hiltho heeft een
beursrestaurant met een afwisselend
entertainmentprogramma. Iedere
beursdag wordt muzikaal afgesloten
door optredens van lokaal bekende
bands en artiesten. Voor de kinderen
is er een springkussen en zijn er
workshops. Op zaterdagmiddag,
zondagmiddag en woensdagmiddag
zijn er speciale kinderprogramma’s.
De Hiltho heeft inmiddels een
eigen Facebook-pagina met wetens
waardigheden en acties en er komt
een Twitter-wall in het beursres
taurant. Deelnemers en bezoekers
kunnen berichten of foto’s sturen
met #Hiltho14 in de boodschap. Deze
berichten verschijnen dan op het grote
scherm.
De Koninklijke Harmonie van
Horst verzorgt het parkeerterrein
met ruimte voor zo’n 4.000 auto’s.
Zij krijgen hiervoor een bijdrage voor
hun vereniging. De Hiltho is dagelijks
van 13.30 tot 22.30 uur geopend. Het
entertainment duurt tot 24.00 uur.
Op zondag is de beurs van 11.00 tot
18.00 uur te bezoeken.

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

Aansprakelijkheid
van een school
Door: Geertje Verkuijlen
Steeds meer ouders stellen de school aansprakelijk voor letsel van hun
kinderen. De rechtspraak hierover verschilt echter per geval.
Zorgplicht
Scholen moeten zorgen voor
de gezondheid en veiligheid van
leerlingen. Maar als er een ongeval
gebeurt, is de school niet automatisch
aansprakelijk. Alleen als de kans
op een ongeval zó groot was dat
de school anders had moeten
handelen, dan pleegt die school een
‘onrechtmatige daad’.

Aansprakelijk
Een deskundige vond later dat de
belofte van een colaatje het leerproces
negatief beïnvloedt. Daardoor is de
veiligheid van de leerling in deze oefensituatie onvoldoende gegarandeerd. De
Hoge Raad vond daarom dat de gymleraar tegenover de leerling niet zorgvuldig
genoeg was en houdt hem aansprakelijk
voor het opgelopen letsel.

‘dodenval’ te doen. Daarbij gleed hij
van de trapezestok en liep hij een
hoge dwarslaesie op. De docent stond
er naast. Normaal gesproken is de docent verantwoordelijk voor oefeningen
tijdens de les. Maar deze manoeuvre
was geen opdracht van hem. Hij gaf
bovendien duidelijke instructies en
hield genoeg toezicht. Geen aansprakelijkheid dus.

Zweefkoprol
De Hoge Raad boog zich een paar
jaar geleden over een zaak waarbij
een brugklasleerling aarzelde bij
het maken van een zweefkoprol.
Hij durfde nauwelijks te springen
en was als laatste over. De leraar
beloofde hem een colaatje wanneer
hij het toch zou doen. Door de
sociale druk dwong hij zichzelf om
een zweefkoprol te maken. Daarbij
kwam hij verkeerd terecht en liep hij
letsel op. De leerling had overigens
een visuele handicap, waardoor hij
afstanden lastig kon inschatten. De
leraar wist dat toen al.

Kelderzwaai
Een paar jaar later wees de rechtbank Utrecht aansprakelijkheid juist af.
Het ging in die zaak om een gymles met
drie onderdelen: de reuzenschommel,
de trapezezwaai en de kelderzwaai. Bij
twee van de drie onderdelen oefenden
de leerlingen zelfstandig, wat volgens
de rechter gebruikelijk is. De kelderzwaai
was echter een nieuw lesonderdeel.

Gratis advies
Heeft uw kind op school letsel
opgelopen en vraagt u zich af of de
school aansprakelijk is? Neem dan
contact met ons kantoor op voor een
vrijblijvend en kosteloos eerste advies.

Dodenval
Nadat de betreffende leerling de kelderzwaai met de docent had geoefend,
is hij naar de opstelling van de trapezezwaai gelopen om daar de zogeheten

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

eenlopende winkeliers
Maak kennis met de meest uit
op het versplein
Geniet van verse producten
ekje
en via het speciale bonnenbo
Profiteer van vele aanbieding
urlijk verzorgd door
Eten en drinken wordt natu
lokale horecaondernemers

Kom
tijdens de Hiltho
ook naar het

Horst-Centrum
Paviljoen
Wij zien jullie van
3 t/m 8 oktober!

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 52 10 22 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Buitengewoon compleet!
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winkel&bedrijf

BoerenBond Sevenum
wordt Welkoop
De BoerenBond-winkel in Sevenum heeft een nieuwe naam, Welkoop.
De winkel, merken, openingstijden, medewerkers en het assortiment
blijven behouden, enkel de naam is gewijzigd. De BoerenBond deelde al
jarenlang de winkelformule met de Welkoop-winkels.
De tijd was rijp om onder één
naam door het leven te gaan, laat
het bedrijf weten. De BoerenBondklantenpas werkt nog gewoon
en het saldo dat mensen hebben
opgebouwd blijft behouden. De pas
was namelijk al gekoppeld aan het
Welkoop-systeem.
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Pilot passende kinderopvang

‘Eén gezin, één plan’
Kinderopvang ‘t Nest is bezig met de opzet van een pilot voor passende kinderopvang in de kinderopvang.
Passende kinderopvang is erop gericht om kinderen met een handicap hulp te bieden vanuit hun eigen opvang.
“Daar voelen ze zich veiliger en zo kunnen ze ook nog eens opgroeien tussen hun leeftijds- en buurtgenootjes”,
aldus ’t Nest.

Overal in Nederland heet de win
kel met specialisaties in tuin en dier
nu Welkoop. Met twintig vestigingen
in het zuiden van het land erbij telt
de formule nu 154 winkels. Welkoop
viert de naamswijziging met acties in
de winkels van maandag 6 tot en met
zaterdag 18 oktober.

20-jarig jubileum
voor ACB Solutions
Het Horster bedrijf ACB werd in 1994 opgericht als ACB Transportbanden. Dit jaar viert het bedrijf onder de naam ACB Solutions haar
20-jarig jubileum.
Commercieel directeur Albert
Vermeulen richtte het bedrijf in 1994
op. ACB is uitgegroeid tot een bedrijf
met zestig personen, met meer
dere disciplines en een omzet van
ongeveer 10 miljoen euro per jaar.
In 2012 veranderde de naam in ACB
Solutions. Een paar jaar geleden werd
de directie van het bedrijf uitge
breid met financieel directeur Ralph

Wijnands. ACB heeft de afgelopen
jaren gewerkt aan een verbouwing
van het bedrijf aan de Stationsstraat in
Horst. Een gedeelte van de Middelbare
Landbouwschool Horst is als kantoor
in gebruik genomen. Nu wordt de
werkplaats verbouwd. In verband met
deze verbouwing heeft ACB besloten
het 20-jarig jubileum te vieren zodra
deze gereed is, in april 2015.

Open dag plantenkwekerij De Kemp
Plantenkwekerij De Kemp in Meterik bestaat dit jaar 50 jaar. Dat
willen Paul Litjens en Esther Keijsers vieren met een open dag op zondag
5 oktober. Deze vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de open dag bij planten
kwekerij De Kemp komen bezoekers
van alles te weten over het kweken
van aardbeiplanten, aspergeplanten
en vruchtboomonderstammen die
door De Kemp worden geteeld. Een
informatieve fiets- en autoroute leidt
de gasten langs de verschillende per
celen waar de planten en onderstam
men worden geteeld. Op De Kemp
zelf zijn het sorteerproces, de koel

ruimtes, het trayveld en een bedrijfs
film te zien. Tractoren en machines
staan opgesteld. Leveranciers geven
informatie over nieuwe aardbei- en
aspergerassen en nieuwe ontwik
kelingen in de sector. Tijdens de open
dag kunnen bezoekers ook een kijkje
nemen in de woning voor seizoensmedewerkers. Voor de kinderen zijn
er activiteiten zoals een fotospeur
tocht, speelhoek en springkussen.

Siebe kan bij ’t Nest met zijn leeftijdsgenootjes spelen
Ghislaine Fonteijn, directeur van
’t Nest, en zorgcoördinator Karin van
der Coelen leggen uit wat passende
kinderopvang is. Fonteijn: “Op basis
scholen en in het voortgezet onderwijs
is passend onderwijs even geleden al
ingevoerd. Wij dachten: waarom zou je
kinderen nog voordat ze naar school
gaan niet op eenzelfde manier kunnen
helpen?” Passende kinderopvang kan
een oplossing zijn voor kinderen met
een lichamelijke of verstandelijke
beperking, die op een normale
kinderopvang niet genoeg hulpvoorzie
ningen kunnen krijgen. Van der Coelen:
“Vaak gaan deze kinderen verder weg
naar een speciale opvang. Het busje in,
zeg maar.” Fonteijn voegt toe: “Wij
willen nu graag kijken of we die zorg
ook bij onze eigen kinderopvang
kunnen geven. Bijvoorbeeld door de
zorg naar het kind toe te laten komen,
in plaats van het kind naar de zorg.
Vorig jaar hadden wij een jongetje met
het Syndroom van Down in een van
onze groepen, Siebe. Dat ging heel erg

goed. Mede daardoor waren wij direct
heel enthousiast om dit plan uit te
voeren.”

Eén gezin, één plan, noemen we dat.”
Passende kinderopvang is gunstig
voor veel verschillende partijen,
leggen de dames van ’t Nest uit.
“Allereerst natuurlijk voor het kind”,
vertelt Fonteijn. “Dat kan in zijn of
Samen met verschillende andere
haar eigen vertrouwde omgeving
organisaties is ’t Nest bezig om de
passende kinderopvang vorm te geven. opgevangen worden, waardoor het
zich veilig voelt en in veel gevallen
Pedagogisch Sociaal Werk, Rubicon
beter geholpen kan worden.
Jeugdzorg, specialist op het gebied
Daarnaast is het ook heel belangrijk
van zorg, diagnostiek en onderwijs
dat zo’n kind tussen leeftijds- en
Kentalis, het Consultatiebureau en
Dynamiek Scholengroep zijn betrokken buurtgenootjes opgroeit. Zo kunnen
ze leren van de gezonde kinderen en
bij de pilot. Het project staat nog in
voor de gezonde kinderen is het ook
de kinderschoenen, vertelt Fonteijn.
goed om te zien en accepteren dat
“We hebben nu contact met de ouders
van twee kinderen die hier opgevangen sommige kinderen wat meer hulp
nodig hebben dan anderen.” Van der
worden en die extra hulp nodig
Coelen: “Voor ouders is het vooral
hebben. We zijn samen met de ouders
heel belangrijk dat hun kind geen
en de andere deelnemende partijen
buitenbeentje wordt en niet buiten
aan het uitzoeken wat die kinderen
de maatschappij valt. En hoe eerder
precies nodig hebben, maar ook wat
wij kunnen beginnen met passende
de leidsters van de groep dan nodig
hebben. Passende kinderopvang houdt hulp voor kinderen, des te beter deze
kinderen later op school ook goed
in dat we voor ieder gezin apart gaan
geholpen kunnen worden.”
kijken wat we voor ze kunnen doen.

Kinderschoenen

Op maandag 6 oktober willen we de lunchroom feestelijk
openen, iedereen is welkom van 16.00 – 21.00 uur.
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd!
Openingsaanbieding (geldig tot 11 oktober)
Bij bestelling van een broodje naar keuze
een kop koffie of thee gratis

OPEN HUIZEN

ROUTE
4 OKTOBER 2014
UR
VAN 11.00 – 15.00 U

PRINS BERNARDSTRAAT 5
TE HORST

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en leuke like- en winacties

www.lekkergewoen.nl

www.poelsmakelaars.nl
info@poelsmakelaars.nl
077 - 310 10 39
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Starter in de Regio
Atelier Marian Litjens
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Opleidings- en trainingscentrum Peelbergen in Sevenum is genomineerd voor de Award voor Beste
Trainingslocatie van 2014. De genomineerde locaties worden beoordeeld op criteria als ligging, bereikbaarheid,
inrichting, catering en service.

Atelier Marian Litjens
Marian Litjens
Loevestraat 51
Horst
06 41 30 41 76
marian.litjens@gmail.com
marianlitjens.com
Kunsteducatie
11 september 2014

Activiteiten
Bij Atelier Marian Litjens
worden cursussen tekenen en
schilderen aangeboden op
woensdagochtend en
donderdagavond. Bovendien
kunnen op afspraak ’losse’
workshops gevolgd worden
voor bijvoorbeeld team-,
familie-, vrienden- of
vriendinnendagen of -avonden.
Er wordt getekend en
geschilderd op eigen niveau en
naar eigen interesse. Naast het
ontwikkelen en verbeteren van
een eigen stijl kan er ook
gekozen worden om aan de
hand van opdrachten en
thema’s te werken. Om de
eigen kennis te verbreden
wordt er gewerkt met
verschillende materialen,
schilder- en tekentechnieken.
Bovendien worden voorbeelden
vanuit de kunst aangeboden
om te leren kijken en om
inspiratie op te doen.
Doelgroep
Mensen die willen leren
tekenen en schilderen op een

Peelbergen genomineerd

ontspannen manier.
Volwassenen, niet-gevorderden
en gevorderden.
Onderscheidend vermogen
De docent heeft een
opleiding volbracht aan de
Kunstacademie en het
Grafisch Lyceum. Bovendien
heeft ze ruime ervaring
binnen het onderwijs met het
lesgeven en begeleiden van
leerlingen.
De cursusgroepen bestaan
uit maximaal zes personen
waardoor er voldoende
aandacht is voor persoonlijke
begeleiding en meer ruimte is
voor het leveren van
maatwerk. De atelierruimte is
sfeervol en professioneel
uitgerust en gelegen in een
ruime tuin. Voor alle schilderen tekenmaterialen zoals
papier, krijt, inkt, potloden,
verf en kleine doeken wordt
gezorgd. Tijdens de lessen
wordt er koffie en thee, een
hapje en een drankje
aangeboden. Eén keer in de
twee weken is er les.

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

De Trinity Trophy is een professio
nele, maar tegelijkertijd toch bereik
bare kapperswedstrijd, waarin

partnersalons kunnen laten zien wat ze
in huis hebben. Lef, creativiteit, inzet,
expressiviteit, passie en vakmanschap

zijn de benodigde eigenschappen die
de deelnemers moeten bezitten om
mee te kunnen doen.

Meerlonaar Gouden Ridder
De heer Wismans uit Meerlo van Van Leendert Transport BV uit Broekhuizenvorst heeft op zaterdag 27 september de onderscheiding Gouden Ridder van de Weg uit handen van Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie,
ontvangen. Hiermee is de vrachtwagenchauffeur beloond voor zijn prestatie om tien aaneengesloten jaren schuldvrij te rijden.
Jaarlijks maken chauffeurs en hun
vrachtwagens nogal wat kilometers.
TVM vindt het van groot belang om het
vakmanschap van deze chauffeurs op
peil te houden en waar mogelijk te
stimuleren en te belonen. Als mobili
teitsverzekeraar heeft TVM een
Veiligheidsplan, waar Ridders van de
Weg onderdeel van is, ingesteld ter
voorkoming van schade en het leveren
van een positieve bijdrage ter bevorde
ring van de verkeersveiligheid in het
algemeen. Chauffeurs die respectieve
lijk drie (brons), vijf (zilver), tien (goud)
en twintig (goud met diamant) jaren
niet of zonder schuld bij een verkeers
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Uw persoonlijke
reisadviseur,
gemakkelijk en
vertrouwd.

seminars. Ik denk dan ook dat Peelbergen
een goede kans maakt om deze Award
te winnen en deze ook verdient. Deze
locatie is niet met een andere trainingslo
catie te vergelijken.” De award voor
Beste Trainingslocatie van het jaar is een
initiatief van het vaktijdschrift Meetings
en maakt onderdeel uit van het van het
Meetings Business Event.

Bianca’s Knipshop uit Tienray is genomineerd voor de Trinity Trophy. Met haar nominatie behoort ze tot de laatste
drie. De uitreiking van de trophy vindt plaats op de Trinity Trendday op maandag 6 oktober.

Indien u tijdens de Hiltho een afspraak* maakt
voor het boeken van een reis, dan maakt u kans op:
International
Home:
•De
2xvoordelen
1 vliegticketvan
naarHolland
een Europese
Air BerlinReisbureau
bestemmingat
van
uw keuze

Holland International
Reisbureau at Home

Business Event bekendgemaakt. Ad van
Bussel, directeur van de 112 Academy
en vaste gebruiker van de faciliteiten
van Peelbergen: “Peelbergen bestaat pas
twee jaar en heeft zich in die korte peri
ode duidelijk weten te onderscheiden op
het gebied van praktijkgericht opleiden
en heeft zich tevens bewezen als ideale
locatie voor netwerkbijeenkomsten en

Kapster Tienray genomineerd
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Makkelijk & Vertrouwd

Naar het oordeel van de vakjury
onderscheidt Peelbergen zich met name
door de manier waarop zij innovatief
bezig is op het gebied van leren in de
praktijk. Wie van de genomineerde
locaties uiteindelijk de titel wint, wordt
bepaald door het oordeel van een vakjury
en het aantal publieksstemmen. De win
naar wordt in april 2015 op het Meetings

ongeval betrokken zijn geweest, komen
in aanmerking voor een bijzonder
eervolle onderscheiding. In totaal is aan
805 vrachtwagenchauffeurs een

onderscheiding als ‘Ridder van de Weg’
uitgereikt. 69 chauffeurs ontvingen de
onderscheiding Gouden Ridder van de
Weg.

Bestel je Hiltho-ticket
via de MyOrder App met

€ 1, 00 korting!
Tijdens de Hiltho kan je gebruikmaken
van MyOrder mobiel bestellen en betalen
op het horecaplein. En je grabbelt daar
naar een leuke gadget voor € 0,01!

••Een
reischeque
t.w.v. € 150,Persoonlijk
adviesvan
op Alltours
maat
••Een
reischeque
t.w.v. € 100,Op afspraak
bij uvan
thuisFeenstra
of op uwRiviercruises
werk
••Een
bezoek
een cruiseschip
voor 2 personen incl. lunch of diner
Snelle
serviceaan
en altijd
‘up-to-date’ reisinformatie
••Een
wijnpakket
van QAS
Holidays
Zekerheid
(ANVR/SGR),
veilig
en vertrouwd
••Een
metmaar
ontbijt
Hotel De afhandeling
Zoete Inval etc.
Ookovernachting
zelf online boeken,
métinpersoonlijke
(vraag naar de voorwaarden)

Tel. 06 21557412
sandra.vestjens@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/sandra-vestjens
*afspraak moet plaats vinden in de periode 3-10 tot 30-11

Reisbureau at Home
Sandra Vestjens

CURSUSSEN TEKENEN EN SCHILDEREN

Atelier Marian Litjens

Download nu alvast
de MyOrder app!

...op een ontspannen manier creëren

www.marianlitjens.com | Loevestraat 51 | 5961 TW Horst | 06 41 30 41 76

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

Mogelijk gemaakt door Rabobank Horst Venray
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Carnavalsvereniging De Vöskes

Twintigste Meerlose rommelmarkt
Carnavalsvereniging De Vöskes houdt op zondag 5 oktober voor de twintigste maal haar jaarlijkse rommelmarkt in sport- en zalencomplex ’t Brugeind in Meerlo. De rommelmarkt duurt van 13.00 tot 16.00 uur.
De Meerlose rommelmarkt wordt
dit jaar voor de twintigste keer
georganiseerd. Ieder jaar komen er
meer mensen naar de rommelmarkt.
De carnavalsvereniging van Meerlo
heeft dan ook de beschikking over
twee grote zalen waarin de goede

ren uitgestald staan. De bezoeker kan
rekenen op een groot aanbod van
artikelen.
De zalen zijn gevuld met compu
ters, printers, boeken, kinderspeel
goed, antiek, huishoudelijke artikelen,
meubels en nog veel meer. Om 13.00

uur gaat de zaal met kleine artikelen
openen.
Een uur later, rond 14.00 uur start
de verkoop per opbod, waarbij de
waardevolle goederen de hamer pas
seren. De rommelmarkt is om 16.00
uur afgelopen.

Quintella wint
Den Bosch Goes
A Capella
De a-capella-groep Quintella uit Horst heeft op zondag 28 september de
eerste plaats behaald op het festival Den Bosch Goes A Capella.

Feesterij en danserij Froxx

Pink Party voor Pink Ribbon
Feesterij en danserij Froxx in Horst organiseert op zondag 5 oktober een Pink Party voor het goede doel
Pink Ribbon, Samen sterk tegen borstkanker. De dansschool geeft eenmalig een twee uur durende zumbalesmarathon waarbij om een vrijwillige bijdrage voor het goede doel wordt gevraagd.
Deze actie is niet alleen voor
de leerlingen van Froxx bedoeld,
maar voor de hele gemeenschap.
“Wij hopen dat mensen in actie
komen en lekker komen bewegen
en dansen, om zo weer een mooie

bijdrage te leveren aan Pink Ribbon.
Samen gezond in beweging komen
en plezier maken om alle mensen die
borstkanker hebben, hebben gehad,
of er zijdelings mee te maken hebben,
zo een hart onder de riem te steken”,

aldus de organisatie van de zumba
les-marathon.
De zumbathon is van 10.00
tot 12.00 uur en is voor iedereen
toegankelijk. Het dragen van roze
kleding wordt aangemoedigd.

Filmavond Des Hommes et Des Dieux
Het Parochiehuis in Sevenum vertoont op dinsdagavond 7 oktober om 20.00 uur de film Des Hommes et Des
Dieux. De entree is een vrijwillige bijdrage.
In een klooster in Algerije leven
acht Franse monniken tijdens de jaren
90 in harmonie met hun islamitische
dorpsgenoten. Ze helpen bij hun
werk, nemen deel aan festiviteiten en
waken over hun gezondheid. Terreur
en geweld krijgen echter langzaam
maar zeker de overhand in de regio.

De monniken krijgen herhaaldelijk
waarschuwingen te vertrekken. Maar
voor hen is dat een dilemma: ze
hebben een gelofte afgelegd toen ze
het klooster betrokken en ze willen
de plaatselijke bevolking, die geen
uitwijkmogelijkheid heeft, niet in de
steek te laten.

Des Hommes et Des Dieux toont
een menselijk verhaal over vriend
schap, de toewijding aan eenmaal
gemaakte keuzes en trouw aan ide
alen: een confrontatie tussen waarden
en de ideologie van het fundamen
talisme.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

It’s Clean

Onder het motto ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’ organiseert
Pleegzorg Nederland op zaterdag 4 oktober een ontmoeting bij pleegouders
thuis. Ook pleegouders Janny en Ruud uit Grubbenvorst houden open huis
tussen 14.00 en 17.00 uur.

maakt schoon op uw wensen

www.its-clean.nl

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

Koopzondag!

UTFI TF
PI MP JE OKIM
BERKHO

MET TOP STYLIST E

Kleding in de kast waarvan
je niet weet wat er mee te combineren? Kom deze
dag met je eigen kleding naar de winkel en styliste
Kim Berkhof zal je helpen je outfit zo te pimpen
dat je deze daarna met plezier draagt!
Wil je zeker zijn dat Kim tijd voor je heeft, bel ons om je eigen
tijd te plannen. Weet je nog niet hoe laat je wil komen?
Geen probleem, loop rustig binnen.

E

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

Blitterswijck

5

oktober

van 12.00 uur
tot 17.00 uur

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

zij qua repertoire, zangkunst, humor,
kwaliteit en presentatie het beste
vonden. Met grote voorsprong won
Quintella. De zangers en zangeressen
mochten uit handen van de organi
satie de enige echte Bossche Bol in
ontvangst nemen. Als bedankje trak
teerden de groep het publiek op een
slotoptreden.
In juni behaalde Quintella ook al de
tweede prijs op het Nederlands Festival
voor Vocale Ensembles in Hengelo.
De groep heeft laten weten dat ze het
komend jaar de stap naar het theater
wil maken.

Pleegouder in
de buurt

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

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

Het was de eerste keer dat
Quintella meedeed aan het festival, dat
dit jaar voor de zevende keer gehou
den werd. Ruim dertig grote en kleine
ensembles namen deel in het cultu
reel centrum Perron 3 in Rosmalen.
Quintella bestaat uit Maaike Kamps,
Marjolein Kuenen, Karin Jenneskens,
Nike Derks en Jeroen Verberkt.
Quintella moest twee keer optre
den, eenmaal voor de vakjury en de
tweede keer voor publiek. Ook het
publiek mocht de ensembles beoorde
len. Alle bezoekers en zangers konden
een stem uitbrengen op de groep die

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

Met de actie wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang
van pleegzorg en het schrijnend tekort
aan pleegouders in Nederland.
Honderdveertig pleeggezinnen treden
op als ambassadeurs om geïnteresseer
den warm te maken de stap richting
pleegzorg te zetten.
Vanuit hun persoonlijke ervaringen
en verhalen kunnen de gezinnen als
geen ander vertellen wat het betekent
om pleegouder te worden en te zijn.
Veel belangstellenden die overwegen
of het pleegouderschap bij hen past,
hebben nog veel inhoudelijke en
praktische vragen. Tijdens de open dag
kunnen deze vragen op een informele
wijze aan pleegouders worden gesteld
en krijgen de bezoekers een indruk van
het reilen en zeilen in een pleeggezin.

Janny en Ruud uit Grubbenvorst
vormen één van deze pleegoudergezinnen. Zij hebben op dit moment
zes pleegkinderen die er voor langere
tijd verblijven en twee pleegkinderen
via acute zorg. De acht kinderen zijn
in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar.
“Nu de gemeente vele zorgtaken van
het Rijk over gaat nemen, neemt het
belang van pleeggezinnen alleen maar
toe. De huidige gezinnen zitten veelal
vol en een aantal gezinshuizen zijn
dicht. En het is nu eenmaal de goed
koopste optie om kinderen een plekje
te geven”, aldus Janny.
Het open huis bij Janny en Ruud
vindt plaats bij hen thuis op Land van
Kessel 7 in Grubbenvorst. Janny is te
bereiken via 06 50 44 73 81. Kijk voor
meer informatie op www.pleegzorg.nl
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Wat
zeg je?

Ik gooi afval in de juiste bakken

‘Ik ben met alles zo
zuinig mogelijk’

Tijdens de Hiltho die van 3 tot en met 8 oktober in Horst aan de Maas gehouden wordt,
presenteert gemeente Horst aan de Maas zich met het thema duurzaamheid. Een groot deel van
de inwoners van Horst aan de Maas vindt zichzelf duurzaam. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Duurzaamheid: zo omgaan met het doen. Twee op de vijf doen het soms.
Slechts 5 procent van de inwoners doet
milieu, de aarde en je omgeving dat
dit nooit. “Ik doe het licht wel altijd uit,
de generaties van de toekomst er ook
maar de laptop
nog van kun
“Wij zijn in armoe opgegroeid, staat vaker aan”,
nen genieten.
zuinig zijn is een tweede
geeft iemand
Gemeente
aan.
Horst aan de
natuur”
Op de vraag
Maas promoot
“Hoe is minder vlees eten
of men bewust
tijdens de Hiltho
duurzamer?”
minder vlees eet
bijvoorbeeld
uit duurzaam
het gebruik van
zonnepanelen. Maar ook kleine dingen heidsoverwegingen, antwoordt zowel
kunnen bijdragen aan een betere duur de helft van wel als van niet. “Ik blijf
zaamheid. Wie doet er bijvoorbeeld zijn bewust vlees eten, dat kan niemand
mij verbieden”, zegt een vleesliefheb
licht of computer uit als ze iets anders
gaan doen? Ruim de helft van de inwo ber. Veel mensen geven wel aan zo
ners (55 procent) geeft aan dit altijd te weinig mogelijk eten weg te gooien

of het een
andere
bestemming
te geven. “Ik
heb kippen,
die eten bijna
alle groente- en
fruitresten.”
Waar bijna ieder
een rekening mee houdt, is de
verwarming. Van de inwoners zegt
94 procent haar thermostaat voor het
slapen gaan lager te zetten. Slechts
3 procent doet dat nooit. Dubbelzijdig
printen is voor sommige mensen wel
lastig. Een kwart van de inwoners doet
dit altijd, bijna de helft doet het soms.

Altijd
91%

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BOEREN
MESHANGER

BEDMODE

5,50

WEEK van de SMAAK!

HERFST
MELANGE

Heerlijke boerenkaas
met kruiden

500 gram

6,45

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
Tijdelijke standplaats
Jacob Merlostraat naast
het Gemeentehuis.
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

Romige iets pikante boerenkaas
500 gram
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AL 30 JAAR OP DE HORSTER WEEKMARKT!

Bespreking Poll week 38

Ik weet wat decentralisaties in de zorg inhouden
Decentralisaties in de zorg. Regelmatig komt die term voorbij, vaak in
combinatie met jeugdzorg, de participatiewet en de wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO). Op deze gebieden vinden per 1 januari 2015 namelijk
grote verschuivingen plaats. De gemeenten krijgen dan een heleboel taken van
het Rijk op hun bord.
Hoewel er politiek al heel lang en veel over gesproken is, is het voor inwo
ners van gemeente Horst aan de Maas nog niet echt duidelijk wat er nu precies
gaat gebeuren en wat die decentralisaties inhouden. Slechts 26 procent van de

stemmers op onze poll van twee weken geleden geven aan te kunnen vertellen
wat de decentralisaties precies inhouden en wat er voor hem of haar verandert
per 1 januari.
Hoewel het doel is om de regeldruk te verminderen en meer duidelijkheid
te verschaffen, is het nog niet voor iedereen helder wat er nu precies gaat
gebeuren. De berichtgeving is verwarrend en het onderwerp misschien wel te
complex. Dat blijkt ook uit de stemming: bijna driekwart van de stemmers geeft
aan geen idee te hebben wat er nu precies gaat gebeuren.

Meldingen van politie via sociale media
horen altijd te kloppen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De politie van Horst waarschuwde afgelopen week via Twitter om uit te kijken
naar een verdacht bestelbusje met Frans kenteken in de omgeving van Sevenum.
Zij hadden hierover een melding gekregen en stelden dat de inzittenden weinig
goeds in de zin zouden hebben. Toen de politie de melding checkte, bleek de
eigenaar een man uit Sevenum te zijn, die ook in Frankrijk woont.
Je zou kunnen zeggen politie door het direct plaatsen van het bericht onnodig
onrust en angst zaait onder de burgers. Bij iedere melding is de kans aanwezig
dat er niets aan de hand is. Ook voor degene die onterecht als verdacht bestem

HALLO

Het andere kwart doet
het nooit, maar
heeft bijvoorbeeld
andere tips:
“Als ik een
email van de
gemeente uit
print, volgt er
bijna altijd een
tweede blad
met nietszeg
gende regeltjes. Dat
kan ook beter gevuld
worden. Ook vele bedrij
ven en instellingen maken zich
schuldig aan deze onnodige vervuiling.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Soms Nooit
8% 1%

peld wordt, kan zo’n vroegtijdige waarschuwing vervelend zijn. Daarnaast zullen
mensen de berichten als het vaker gebeurt, minder serieus gaan nemen.
Aan de andere kant kan men zich ook afvragen of het niet beter is als de poli
tie het zekere voor het onzekere neemt en de waarschuwing meteen plaatst. Stel
dat er echt iets aan de hand is, dan kunnen burgers het beste zo vroeg mogelijk
gewaarschuwd worden. Als het dan toch om loos alarm gaat, zijn die gevolgen
minder erg dan de gevolgen van een te laat verspreide waarschuwing.
Meldingen van politie via sociale media horen altijd te kloppen. Wat vindt u?

ook

Langs de lijn
In het kader van journalistiek
word je dikwijls geconfronteerd
met nieuwe, eigenaardige of
verrassende zaken. Toen ik voor
mijn studie ooit eens de opdracht
kreeg een reportage te schrijven,
koos ik ervoor een thuiswedstrijd
van Helmond Sport te bezoeken.
Ik had niets met Helmond,
laat staan met voetbal. Getriggerd
door nieuwsgierigheid vertrok ik
exact twee jaar geleden met een
bloedfanatieke supporter uit
Horst in een rood, gammel blikje
naar de thuishaven van de club.
We zochten een mooi plekje uit
op vak O, ‘het vak van de harde
kern’ en zagen de tribune
langzaamaan vollopen met stoere
jongens met dito petjes en
Dragon Ball Z-kapsels.
Een half uur voor aanvang van
de wedstrijd had de club nog een
muzikale verrassing voor ons in
petto: een optreden van Django
Wagner, een beer van een vent
met een te verwaarlozen sik met
liedjes als Mijn Mooiste Muchacha
en Zwarte Haren, Zwoele Gitaren.
Om 20.00 uur kon de wedstrijd
dan toch echt beginnen. Ik kreeg
een confettikanon (“een shooter”) in mijn handen gedrukt, een
pluizige knuffelkat werd omhoog
gehesen aan een katrol en een
enorm spandoek werd uitgerold,
‘Come on Hellemond!’
Gedurende de wedstrijd was
de spanning en support elke
seconde merkbaar. Er werd
geklapt, getrommeld, getoeterd,
gesprongen, gestampt, gevloekt
en geschreeuwd: “Laat maar
liggen, die is dood. Zitten en je
bek houden. Hellemond!” Ik keek
meermaals een beetje onwennig
in het rond. Echt gek maakten de
supporters het echter niet. Toen
er leuzen werden gescandeerd
die echt niet door de beugel
konden, riep een vrouwelijke
steward van middelbare leeftijd
de ‘kattenmeppers’ tot verantwoording. Ze luisterden, tegen
mijn verwachting in, braafjes naar
het moederfiguur met pittig
kapsel.
De wedstrijd eindigde voor de
thuisploeg helaas in 0-3. Wat had
ik graag de euforie in de gezichten van de supporters willen
lezen. Na afloop dronken we ons
verdriet weg in de keet van
Hellmond Fanatics. “De volgende
keer moet je wel meegaan naar
een wedstrijd waarbij Helmond
wint.” Dat ik als verslaggever nog
maar veel van zulke pareltjes
mee mag maken.
Cleo
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 39) > Servicecorner kan pinautomaat vervangen > eens 55% oneens 45%
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GEPLUKT Jeu van der Sterren

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.

Een gezellige familieman en naar eigen zeggen een eigenwijs en druk baasje. Volgens zijn kinderen liefdevol,
begripvol, trots en altijd met een luisterend oor. Niet bang om de handen uit de mouwen te steken en zeker niet
voor RKsv Wittenhorst, de voetbalclub van Horst, waar hij al jaren zeer betrokken bij is. Deze week wordt Jeu van
der Sterren (77) uit Horst geplukt.

DINGEN

ONZE AANBIE

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

EEK

VOOR DEZE W

halscarbonade
v/h scharrelvarken

gebraden kipfilet v/h spit
kip krokant schnitzel

100 gram € 1,10
200 gram € 2,90

elke 5de gratis

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

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

Jeu van der Sterren werd in
America geboren en woonde daar
lange tijd tussen het spoor en de kerk.
Op de kermis leerde hij zijn vrouw Mia
(76) kennen. Samen kregen ze later
vier kinderen, Ans (53), Loes (51),
Petra (49) en Twan (47). “Drie meiden
en een jongen”, vertelt Jeu vrolijk.
Als familieman zijn de kinderen heel
belangrijk voor hem. “We hebben een
hele hechte familie. Het zijn zo’n leuke
mensen. Mijn kinderen zijn trots op
de opvoeding die ze van mij en Mia
hebben gehad, want nu voeden zij
onze kleinkinderen precies hetzelfde
op”, meent Jeu.
Jarenlang speelde Jeu in America
bij de toneelvereniging. Hij denkt dat
hij dat talent heeft geërfd van zijn
vader. “Ik speelde op mijn twaalfde
de rol van de zoon van de beruchte
familie Poels. Als jochie vond ik de
piloten van het neergestorte vliegtuig.
Ik sprak geen woord Engels, maar
moest ze wel van alles uitleggen. Dat
was zeker leuk om te doen”, herinnert
Jeu zich nog.
Net als zijn betrokkenheid bij
de voetbalvereniging in America,
waar hij volop heeft genoten van
zijn jeugdleiderschap. Toen zijn vader
stierf, verhuisde hij naar Horst. Na een
tijdje bij zijn zus gewoond te hebben,
bouwde hij in 1960 samen met Mia
het huis aan ’t Veldje in Horst, waar ze
nu nog wonen. “Ik doe er alles aan om
hier oud te worden”, vertelt hij. Om de
buurt wat beter te leren kennen, zat
hij tien jaar bij vriendengroep UVB.
Jeu was schilder van beroep,
maar liet zich later omscholen tot
metselaar. In zijn leven heeft hij
vele verschillende werkzaamheden
uitgevoerd. Ook werkte hij zo’n
15 jaar bij Océ. Tegelijkertijd begon
hij met vrijwilligerswerk bij wat nu
een van zijn grootste hobby’s is:
RKsv Wittenhorst. Hij bouwde mee
aan de kantine, heeft er achter

de bar gestaan, verzorgde de
accommodatie, was jeugdleider, zat bij
het boerengezelschap tijdens carnaval
in 1991 en schildert al ruim 20 jaar
de poppetjes van het authentieke
standenbord in de kantine. “Mia en
ik gaan het iets rustiger aan doen,
maar het schilderen van die poppetjes
nemen ze mij niet af.” Als aan het
erelid wordt gevraagd of hij het nooit
moe wordt, antwoordt hij direct: “Ik
heb niet zoveel voetbalkennis, maar
houd wel van de sport. Ik blijf lid tot
aan m’n dood. Ja, zeker weten.”
Nu is Jeu al twintig jaar met de
vut en maakt hij plannen om het
huis nog eens te verbouwen. Samen
met zijn vrouw wil hij er oud worden
en dus moet er het een en ander
veranderen. “We willen hier een
slaapkamer aanbouwen, zodat we
voortaan beneden kunnen leven. Toen
we trouwden hadden we allebei geen
ouders meer. Dat had de pastoor van
de Lambertuskerk in Horst in die tijd
nog nooit meegemaakt”, vertelt Jeu.
“Maar als ik mijn hele leven nog eens
over mocht doen, dan zou ik het weer
hetzelfde doen”, zegt Jeu.

Autobedrijf

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

PUZZEL

Sudoku

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.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

CycloMedia maakt foto’s vanaf
de openbare weg

Op dit moment worden in onze gemeente foto’s
gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden
panoramafoto’s vanaf de openbare weg.
Deze foto’s worden door ons gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte,
handhaving van openbare orde & veiligheid en
ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor
publieke of private activiteiten en worden onder
stringente voorwaarden ter beschikking gesteld.
De opnamen worden niet op internet gepubliceerd
of anderszins openbaar gemaakt. Voor vragen of
het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V.,
Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland.
Meer informatie: www.cyclomedia.com

Werk in uitvoering

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
Westsingel omgeving Weltersweide / Schoolstraat Horst, op- en afritten A73 nabij Tienrayseweg, Horst,
omgeving Lambertusplein Horst.

Dinsdag 14 oktober 2014

Jongerengemeenteraad
Op dinsdag 14 oktober vindt in het gemeentehuis van Horst aan de Maas voor de negende
keer de Jongerengemeenteraad plaats.
Leerlingen, niveau 4, van het Citaverde College
ervaren die dag hoe het is om (lokale) politiek
te bedrijven. Ze gaan de confrontatie aan met
politici, ambtenaren en belangenorganisaties.
Het thema is “Duurzaamheid”.
Per groep (jeugdfractie) krijgen de leerlingen
opdracht om beleid te ontwikkelen voor een project
gericht op Duurzaamheid. De jongeren winnen daarvoor informatie in bij deskundige ambtenaren, politici
en (maatschappelijke) organisaties. Vervolgens
worden de diverse projecten gepresenteerd in de
openbare jongerengemeenteraadsvergadering,
aanvang 17.45 uur. Voorzitter van deze jeugdraadsvergadering is burgemeester Kees van Rooij. En net
als in een normale raadsvergadering wordt er na het
debat over de verschillende projecten gestemd. Het
is de bedoeling dat het project met de meeste stemmen echt uitgevoerd wordt. Daarvoor is een bedrag

van € 1.250 beschikbaar. Na de jongerengemeenteraadsvergadering presenteert de (winnende)
jeugdfractie het project met de meeste stemmen in
de openbare reguliere raadsvergadering.
Organisatie en deelnemers
De organisatie van deze jaarlijkse Wegwijsdag
is in handen van de grifﬁe in samenwerking met
ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.
Welkom
Wilt u zelf meemaken hoe leerlingen met elkaar in
debat gaan en voor welk project ze gaan stemmen?
Kom dan naar de jongerengemeenteraadsvergadering op dinsdag 14 oktober 2014, aanvang 17.45
uur. Ouders, opa’s en oma’s, leraren en andere
geïnteresseerden: u bent van harte welkom !
De vergadering wordt ook live in video uitgezonden
via de website. Het programma voor deze dag is
beschikbaar op de website www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Midden Peelweg 8
Grubbenvorst
Lottumseweg 3
Broekeindweg 1
Roermonds Kwartier 15
Pastoor Vullinghsplein 14
Ericaplein 11

Horst
Groenzone Venrayseweg
Witveldweg 100
Afhangweg ongenummerd
Horst aan de Maas
Klaver 8
Wegenlegger
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Meterik
Reindonkerweg 11
Sevenum
Mommesstraat 3
Renkensstraat 9b
Swolgen
Hulsweg 6
Osterbos 8

Bespaar op uw energierekening met zonnepanelen
Met zonnepanelen kunt u zelf energie
opwekken. Daarmee bespaart u energiekosten. Bovendien is zonne-energie
duurzaam. Op zonnekaart.nl kunt u zien
of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
En binnen welke tijd u uw investering
terugverdient.
Kostenbesparing door duurzame energie
Met zonnepanelen kunt u in één jaar al tot
€ 500 aan energiekosten besparen. Zonlicht
is er immers altijd. Bovendien is Nederlands
zonlicht prima geschikt om met zonnepanelen
elektriciteit op te wekken. En bij de productie
van elektriciteit komen geen broeikasgassen of
schadelijke stoffen vrij. Duurzaam dus!
Kijk op de www.zonnekaart.nl of uw dak
geschikt is Als u op deze website uw adres
intypt, ziet u hoe geschikt uw dak is voor

zonnepanelen. U leest informatie over hoeveel
zonnepanelen op uw dak geplaatst kunnen
worden. En u ziet hier uw besparing: in euro’s
én CO2-uitstoot.
Duurzaamheid op de Hiltho
Interesse in duurzame energie en
zonnepanelen? Komt u dan naar de stand
van de gemeente Horst aan de Maas op de
Hiltho, van 3 t/m 8 oktober in Kasteelpark ter
Horst. In de stand staan duurzame energie en
duurzaam (‘levensloopgeschikt’) wonen in de
schijnwerpers.

Zonnebloem en pompoenwedstrijd Sportcafé “werving vrijwilligers”
Ook dit jaar heeft Natuur en Jeugd Horst aan de Maas de zonnebloem en pompoenwedstrijd voor
de kinderen van de basisscholen georganiseerd.
Tot en met 5 oktober wordt bij de eerste 15 in
het klassement van de pompoenen en zonnebloemen gemeten! Vervolgens wordt de
eindstand bekend gemaakt. Dus de pompoenen
en de zonnebloemen nog niet opruimen! Als de
zonnebloem topzwaar wordt, dan kun je deze

Herkent u het probleem van het vrijwilligerstekort binnen uw vereniging/organisatie?
Te veel lasten die op de schouders van te
weinig mensen rusten?
De gemeente Horst aan de Maas gaat de strijd
aan met het tekort aan vrijwilligers, waardoor

er binnen 4 maanden gegarandeerd meer vrijwilligers binnen de vereniging actief zijn !!!!
Ook interesse voor meer vrijwilligers??? Meld je
dan nu snel aan bij l.houwen@horstaandemaas.
nl en kom op 8 oktober om 19:30 uur naar het
Sportcafé ‘vrijwilligers werven’ op Sportpark ter
Horst, Wittebrugweg 3 in Horst.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

op de grond leggen en komen wij deze toch
meten! De prijsuitreiking vindt plaats op
12 november 2014 om 15.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst. Zie voor meer
informatie www.horstaandemaas.nl of op
www.natuurenjeugd.com

Algemene informatie

18

politiek

02
10

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.

Direct transparant met alle betrokkenen communiceren:
zoveel beter
“Er is een vuil politiek spel gespeeld”, was een emotionele opmerking
uit de zaal tijdens een bijeenkomst in Hegelsom. Onderwerp: de korfbalvereniging. Deze was gericht tegen de aanwezige wethouders, met name
tegen wethouder Ger van Rensch. Wat ons betreft onterecht, maar het laat
zien dat je direct open moet communiceren. Dan kom je niet in de
verdediging en wordt niet iedereen ontevreden en wantrouwend.
Niet praten over, maar praten
met betrokkenen is nodig. Verdere
bezwaren richting college: geen toe
komstgericht kernenbeleid en onwil
om daarin te investeren. De wethou
der gaf aan dat de wensen van de
korfbalvereniging om in Hegelsom

te kunnen spelen, 87.000 euro zouden
kosten. De korfbalvereniging kon de
door de gemeente gewenste 30.000
euro niet opbrengen. Dat duidt erop
dat de wethouder 57.000 euro wilde
investeren. Maar de wethouder zei
ook dat als ruimte leegstond, er niet

geïnvesteerd zou worden. Deze reacties
spreken elkaar tegen.
De wethouder vertelde dat de
korfbalvereniging hem gevraagd had
de mededeling aan de leden te doen
dat men zich in Horst moest vestigen.
Maar in de uitnodigingsbrief werd
nadrukkelijk aangegeven dat de leden
op verzoek van de wethouder werden
opgeroepen om binnen 42 uur naar de
ledenvergadering (in het gemeente
huis) te komen voor een belangrijke
mededeling. Dat spreekt elkaar ook
tegen.

Verder meldde de wethouder dat
de korfbalvereniging niet had aange
geven ook met de voetbalvereniging
Hegelsom te hebben gesproken. In
de raadsinformatiebrief van 11 juni
staat echter wel dat er overleg met de
voetbalvereniging Hegelsom zal plaats
hebben nadat Wittenhorst en Oxalis
instemden met de vestiging in Horst.
Waarom niet direct en als belangheb
bende? Of wilde de wethouder dat
niet?
We geloven niet dat een vuil poli
tiek spel is gespeeld, maar het was

ook niet open en transparant. Dan
ontstaat wantrouwen en kom je emo
ties tegen: groepen raken teleurge
steld omdat ze geen inbreng konden
geven. Dat wil D66 anders.
Wilt u hierover of over andere
zaken met ons spreken, dan kan dat
elke eerste zaterdag van de maand
in de bibliotheek in Horst. U bent
welkom, ook als u het niet met ons
eens bent.

het afvalcircuit terechtkomt. Hier blijft
onze gemeente achter op het landelijk
gemiddelde terwijl de verwijderingsbij
drage een landelijk instrument is.
De cijfers op een rijtje: Horst aan
de Maas zamelt gemiddeld 2 kilo per
hoofd van de bevolking per jaar in.
Landelijk is dit 4,5 kilo en bij vergelijk
bare gemeenten 4,6 kilo. Wij hebben
dan ook vragen hierover gesteld om,
indien mogelijk, beleid aan te passen
met als hoofddoel de performance op
te krikken. Een suggestie is bijvoor

beeld om een repaircafé in het leven
te roepen, eventueel in samenwer
king met een kringloopwinkel. Dat
zou zelfs uitgebreid kunnen worden
als een gemeentelijk project met
social return, waarbij mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt tijd en
ruimte krijgen om zich te ontwik
kelen. Dan slaan we twee vliegen
in één klap. We zien de antwoorden
van de wethouder met belangstelling
tegemoet.
Eric Seuren, PvdA-fractie

Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Duurzaamheid
Duurzaamheid is hét toverwoord waar het tegenwoordig om draait.
Belangrijk nu, maar nog vele malen belangrijker naar de toekomst toe.
Immers, in wat voor leefomgeving willen wij onze kinderen en verdere
nazaten op laten groeien?
Goed om te horen en te zien dat
er steeds meer initiatieven genomen
worden om hier een steentje aan bij
te dragen. Onze gemeente doet daar
sinds 1 januari 2012 volop aan mee
middels het afvalbeleid, dat er mede
voor gezorgd heeft dat de afvalberg
fors gereduceerd is en dat een over

groot deel zelfs gerecycled wordt. De
cijfers tonen dat duidelijk aan en onze
inwoners zijn er inmiddels wel aan
gewend. Als voormalig criticaster werd
mijn ongelijk al redelijk snel bevestigd
en kwamen er feiten boven tafel die
mij dwongen tot andere inzichten. Met
goede argumenten is iedereen te over

tuigen. Wij zijn er dan ook blij mee dat
onze gemeente hier een voortrekkers
rol in neemt en duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan. Deze rol moet
verder uitgebreid worden zodat onze
gemeente klaar is voor de toekomst.
Groot was onze verbazing dan ook
toen wij onlangs een brief op tafel
kregen van de firma Wecycle. In het
schrijven stonden cijfers die betrekking
hadden op de zogenaamde e-waste.
Het gaat dan om (klein-)elektronische
apparatuur die na haar levensduur in

Cultuurverandering vraagt om voorbeeldgedrag gemeente
Jongeren in Horst aan de Maas drinken te veel. Dit is slecht voor hun
gezondheid en prestaties. Daarom heeft gemeente Horst aan de Maas een
plan opgesteld om het drinkgedrag van jongeren te veranderen. Dit is in
de gemeenteraad van 16 september besproken. Bart Cox, 24 jaar en
raadslid voor de SP, doet verslag.
Het aanpakken van het
drinkgedrag van jongeren begint bij
het erkennen van de schadelijkheid
van alcohol. Als dit niet gebeurt,
verandert er niets. De hele raad

was het erover eens dat er iets moest
gebeuren, maar bij ieder voorstel om
zelf het goede voorbeeld te geven
en bijvoorbeeld geen alcohol in het
gemeentehuis meer te schenken, was

er twijfel. Dat biertje of wijntje hoort
er toch gewoon bij, dat is gezellig... is
hun stelling. Dat mag wel zo zijn, maar
met die instelling gaat het nog erg lang
duren voordat er iets verandert.
Tijdens de discussie in de raad
kwam de vraag naar voren wie de
hoofdrol moest gaan spelen bij het
bewust maken van de schadelijkheid
van alcohol bij jongeren. Vrijwel alle
raadsleden wezen eenduidig naar

de ouders. Die moeten het goede
voorbeeld geven. De SP ontkent niet
dat ouders een belangrijke rol spelen,
maar jongeren van veertien tot en met
achttien jaar luisteren niet altijd even
goed naar hun ouders. Volgens de SP
moet hier een grote rol weggelegd
zijn voor jongerenwerkers. Als we
de instelling blijven houden dat het
allemaal niet zo’n kwaad kan, dan zal
het waarschijnlijk nooit veranderen.

Namens de SP heeft Bart Cox daarom
in de raadsvergadering gepleit
voor een cultuurverandering, die
veel tijd zal nemen, maar die wel
ingezet moet worden, óók vanuit de
gemeentelijke overheid. Geef dit de
tijd en laat vooral jongerenwerkers
hier het voortouw in nemen.
Bart Cox,
raadslid SP Horst aan de Maas

Laanbomen

Vanaf 180 cm stamhoogte Met gratis boompaal
Enorm assortiment, ook lei- en dakvormen

Fruitbomen en -struiken alle soorten

Laag- en hoogstam, zuil-, balkon-, patio-, klein- en leifruit

Calluna

‘Beauty Ladies’
Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

Bloembollen

p.st
1,59

-20%
20%
-20%
0,99
3,99
3,99

25-100 st/zak
Keuze uit 10 soorten tulp, allium of narcis
5,99

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

12 stuks

Aanbiedingen geldig t/m 7 oktober 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur
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Tweespanner Vermeulen rijdt mee
met wereldtop
Als jonge Peelbewoner begon Carlo Vermeulen (45) uit Griendtsveen met tweespan rijden. Met zijn paarden
Waldo, Vincent en Barry rijdt hij al meerdere jaren mee in de nationale en internationale top. De fanatiekeling
noemt het zijn hobby, maar is er ondertussen dagelijks mee bezig. Vermeulen: “Het is puur hobby, maar wel op het
hoogste niveau.”

op m’n veertiende moest ik voor mijn
vader bij een wedstrijd invallen. Hij kon
toen niet rijden en vanaf die tijd heb
ik eigenlijk alle wedstrijden voor hem
gereden.”
Het leuke aan tweespan rijden
vindt Vermeulen het lekker in de
natuur bezig zijn met de dieren. “Het
is elke dag anders en het paard kun je
echt eigen maken.” Vier avonden in
de week is hij er druk mee. “Ik train
meestal alleen, maar af en toe komt
m’n vader kijken om tips te geven of
om me te beoordelen. Als ik train pro
beer ik het maximale uit mezelf en het
paard te halen”, praat hij verder.

Mijn paarden zijn
echte atleten

De paardensport begon bij Vermeulen in de familie op de boerderij.

Na het houden van een werkpaard,
kwam er een sportpaard bij. Vermeulen

vertelt: “Op m’n twaalfde ben ik bij
de ponyclub van Sevenum gegaan en

De wedstrijden die Vermeulen
rijdt, duren meestal meerdere dagen.
“Normaal gesproken ben ik liever indi
vidueel bezig, maar met wedstrijden
doe ik alles samen met anderen. Mijn
vader verzorgt de paarden, mijn vrouw
zit op het span en mijn oudste zoon
filmt alles”, vertelt Vermeulen. “Het
enige wat ik echt zelf moet doen, is de
paarden trainen en een goede prestatie
neerzetten”, zegt hij.
Volgens Vermeulen zijn de paarden
waarmee hij wedstrijden rijdt echte

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd meer
vanzelfsprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te zien
bieden de multifocale glazen van
Varilux u een kijkoplossing op maat.
Uw brillenglazen worden volledig
aangepast aan de unieke persoonlijke eigenschappen van úw ogen.
Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van

atleten. “Het zijn topsportpaarden. Die
kan ik aan niemand meegeven voor
een plezierritje. Ze zijn voor mij gemak
kelijk te besturen, maar ik denk niet dat
dat voor iedereen geldt”, vertelt hij. “Ik
weet ook precies bij welke wedstrijden
ik welk paard moet inzetten. Vincent is
de motor van het span en Waldo rijdt
als reserve.”
Vermeulen praat of het hem altijd
van het leien dakje gaat, maar kijkend
naar zijn handen weet hij wel beter.
“Ja, in 2009 verloor ik vier vingers en
heb ik weer een nieuwe manier van
rijden moeten aanleren. Vooral bij het
onderdeel dressuur vind ik het af en
toe nog wel lastig. Dan heb ik eigenlijk
twee handen nodig, een voor de
zweep en een om te sturen. En die heb
ik dan niet”, legt hij uit.
Ondanks zijn nationale en inter
nationale successen blijft Vermeulen
bescheiden. “Ik heb wel een paar
goede wedstrijden gereden, maar je
wilt natuurlijk altijd weer meer. De
ene keer word je vijfde en ben je heel
tevreden en de andere keer ben je
derde en niet tevreden. Dat verschilt
per wedstrijd. Soms win je ook op de
pech van anderen, maar het liefst win
ik op eigen krachten”, stelt hij. Komend
jaar hoopt Vermeulen op deelname aan
het wereldkampioenschap in Hongarije.

Varilux glazen een cadeau dat net zo
uniek is als uw ogen, namelijk uw
eigen portret gemaakt door de
Spaanse kunstenaar Sergio Albiac*.
Een waardevol kunstwerk van 33x48
cm op basis van uw eigen foto.
Voor advies over Varilux én
deze unieke actie zien wij u
graag in onze winkel.

www.varilux.nl

ZIE DE WERELD IN HD
MET VARILUX

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS
bij een bril met Varilux glazen

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30
november 2014, vraag naar de voorwaarden.

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 // tel. (077) 820 02 62
Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12
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Hovoc-heren winnen ook
tweede wedstrijd

Ben jij een

Zelfstandige
relatiebeheerder?
En zoek je een nieuwe uitdaging? Als relatiebeheerder bij Sterwerk krijg je de
verantwoordelijkheid over je eigen groep klanten/uitzendkrachten. Verder haal
je nieuwe opdrachten binnen bij bestaande klanten en ben je actief op zoek het
klantenbestand uit te breiden. Je combineert je agrarische achtergrond/affiniteit
met commerciële ambities. Je werkt in een klein team, maar vooral zelfstandig.
Wij vragen onder andere
• Kennis en ervaring in de agrarische sector en/of uitzendbranche;
• Ruime ervaring in de functie van relatiebeheerder;
• Mondelinge beheersing van Engels en Duits;
• Ondernemende, commerciële instelling;
• Veel eigen verantwoordelijkheid en commerciële ambities;
• Het vermogen gestructureerd en efficiënt te werken;
Wij bieden onder andere
• Concurrerende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een uitdagende, afwisselende baan;
• Opleidingsmogelijkheden;
• Een informele werksfeer.
Solliciteren?
Stuur een mail naar truus@sterwerk.nl.
Wij gaan vertrouwelijk met je sollicitatie om.
Sterwerk Uitzendbureau
Vraag naar: Truus Riezebos

Leegveld 7
5753 SG Deurne

Tel.: 0493-529326
E-mail: truus @sterwerk.nl

AUTOSCHADE
HORST
WORDT

Al
50 jaa
betrou r uw
w
specia bare
list!

kijk voor meer info op www.munckhofservicecenter.nl

Door: volleybalvereniging Hovoc
De tweede ronde van de volleybalcompetitie kende voor de selectieteams van volleybalvereniging Hovoc uit
Horst gelijke uitslagen aan de eerste ronde. Daar waar de heren weer met 0-4 wonnen, verloren de dames nogmaals met 0-4. Die uitslagen brengen Hovoc HS1 en DS1 respectievelijk aan de top van de eerste klasse en de
bodem van de derde divisie.
Bob Soberjé droeg als coach van
het herenteam zijn mannen op: “Het
publiek heeft de vorige wedstrijd
een team met plezier zien spelen, dit
doen we weer.” Met die opdracht in
het achterhoofd stonden de Horster
heren in de startblokken tegen
over Jokers VC HS2. De eerste set in
Maastricht begon stroef. De Jokers
hadden één sterspeler, maar Hovoc
een team. Tot de achttien punten
werd er weinig verschil gemaakt,
daarna trok Hovoc met 20-25 aan het
langste eind. De tweede set karakte

riseerde zich door onderschatting aan
Horster zijde, die kalm maar recht
vaardig werd omgezet in een 23-25
winst. De sterspeler van de Jokers had
zich moe gespeeld en voor Hovoc was
het een kwestie van de buit binnen
halen. Er hoefde niet gestunt te wor
den. De derde en vierde set werd met
20-25 en 21-25 gewonnen. Zodoende
staan de Horster heren nu al na twee
wedstrijden met drie punten los op de
eerste plaats.
Het eerste damesteam van Hovoc
speelde uit tegen het derde team van

Meijel. De Horster dames kwamen
niet in hun eigen spel, krabbelden
wel nog op, maar te laat om de set te
pakken: 25-22 voor Peelpush DS3. Ook
set twee ging op eenzelfde wijze naar
de Meijelse dames (25-15). In het
derde bedrijf toonde Hovoc DS1 haar
vechtersmentaliteit, begon het sterk
en ging het gelijk op met Peelpush.
Toch trok de laatste met 26-24 aan
het langste eind. De laatste set werd
er door Horst nog dapper gestreden,
maar desondanks keerde het team
puntloos huiswaarts (25-16).

Meterik wint in tweede helft
Door: RKSV Meterik
In de eerste helft van de wedstrijd tegen het eerste elftal van RKSV Meterik was Sporting ST het beter voetballende team, maar Meterik had de betere kansen. In de tweede helft werden de groenwitten beloond voor hun
wedstrijdmentaliteit en konden ze een 0-1 achterstand ombuigen in een 2-1 overwinning.
Vanaf de aftrap zat er meer lijn in
het spel van de bezoekers, maar ze
werden niet echt gevaarlijk. Meterik
scoorde wel, maar de treffer van Dirk
van Rengs werd afgekeurd vanwege
buitenspel. De beste kans was voor
Tom Verbong, die mooi vrijgespeeld
werd door Gijs van Rengs en na een
kapbeweging vrij voor de keeper
stond. Zijn inzet ging voorlangs.
Sporting ST liet na een half uur
zien hoe het wel moest. Na een snelle
aanval kwam Pim Smits vrij voor
keeper Stefan Bouten en deze was
kansloos, 0-1. Meterik leek zijn ant
woord meteen klaar te hebben, maar

Kris Cuppen schoot na een prima pass
van Dirk van Rengs de bal vlak over de
kruising.
Na rust leek Sporting ST de
wedstrijd te beslissen door gebruik te
maken van de geboden ruimte op het
middenveld. De inzet kwam echter
op de lat en de Meterik-verdediging
reageerde alert. Sporting had zijn kruit
verschoten en Meterik zette steeds
meer druk op de bal, waardoor de
tegenstander steeds verder terug
moest.
Het was wachten op de verdiende
gelijkmaker. Kris Cuppen gaf na een
prima actie een perfecte voorzet op

Dirk van Rengs, maar deze treuzelde
te lang en schoot naast het doel. Na
weer een actie van Kris kreeg de
keeper de bal niet goed onder controle
en kon Dirk de gelijkmaker binnentik
ken. Meterik zocht de overwinning.
Huub Kleuskens speelde met Kris de
verdediging uiteen, maar Bart Houben
schoot naast. Kris had de smaak te
pakken en speelde zich weer vrij. Tom
Verbong schoot de 2-1 binnen.
Sporting zocht wel de aanval,
waardoor Meterik meer ruimte kreeg
en drie keer de beslissende treffer leek
te scoren. Het bleef spannend tot het
laatste fluitsignaal.

www.omavanroodkapje.nl

Kinderopvang is goed

“Oma” van

Roodkapje is beter!
Word “oppasoma”. Wij betalen uw opleiding
t.w.v. € 800,- Voor u als ervaren opvoeder
zal de opleiding geen enkel probleem zijn!
Bent u niet tevreden over uw gastouderbureau of betaalt u teveel?
Bij ons betaalt een gemiddeld gezin met 2 kinderen
€68,- totaal. Met een minimum van €25,- per gezin
per maand.

Beschikt u al over het juiste diploma? Schrijf u
bij ons in.
Kleinschalig, huiselijk en met 100% aandacht voor
uw kind. Tijdens uren dat ú het nodig heeft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Heleen van de Laak, de consulent bij u uit de buurt!
T 0628 564 164
h.vdlaak@omavanroodkapje.nl
www.roodkapjehorstaandemaas.nl

America speelde afgelopen weekend een wedstrijd tegen RKDSO uit Lomm. In een meer spannende dan
mooie wedstrijd trok het eerste elftal van America uiteindelijk de overwinning naar zich toe. Zij nam met een
1-3 uitslag drie belangrijke punten mee naar huis. De koppositie in de zesde klasse C wordt nu met Holthees
gedeeld. (Foto: Hay Mulders)

sport 21

02
10

SVEB verliest van Oostrum
Door: Geert Schatorjé, SVEB
In het eerste half uur van de wedstrijd tegen Oostrum was het eerste elftal van SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst de betere ploeg, ondanks dat Oostrum veel druk zette en weinig ruimte weggaf. SVEB had hulp
nodig van de doelman van de thuisclub om tot scoren te komen.

Recordrijke clubkampioenschappen
Door: zwemvereniging HZPC
De eerste clubkampioenschappen van het nieuwe seizoen van
zwemvereniging HZPC uit Horst werden op zondag 28 september
gezwommen. Iedereen zwom een afstand van 200, 100 en 50 meter. Voor
de eerste wedstrijd van het seizoen werd goed gezwommen. Met name
de jongeren van HZPC lieten vele oude records sneuvelen.
Naomi Brouwers, die sinds dit jaar
erg actief is bij HZPC, heeft zondag
een dik persoonlijk record gezwom
men op de 100 meter vrije slag. Ook
haar 50 meter vrije slag en de 50
meter rugslag waren erg goed. Van
de jongens zwom Noud van Stipdonk
een grote tijdsverbetering. Op de
25 meter vrije slag zwom hij 25,82
seconden.
Ook Daniel Vlijt wist zich te
verbeteren op de 100 meter vrije
slag, 200 meter wisselslag en een

klein persoonlijk record op de 50
meter vlinderslag. Maud Weijmands
bewees haar vorm ook al vroeg in
het seizoen. In totaal verbeterde zij
vier keer haar oude record. Van de
ouderen hield Koen Koster de eer
hoog. Direct op de eerste afstand
van het seizoen zwom hij een klein
persoonlijk record. Hoewel er goed is
gezwommen, zijn er hier en daar wel
nog enkele verbeterpunten, bijvoor
beeld de techniek van de zwemmers
of een raceopbouw.

Joep Verheijen wordt aan het shirt vastgehouden (Foto: Thijs Janssen)
In de 27e minuut werd een lange
bal van achteruit door de Oostrumse
doelman verkeerd beoordeeld. Rick
Tissen was er als de kippen bij om de
bal binnen te schieten, 0-1. Als slag bij
heldere hemel viel de 1-1 in de 34e
minuut. Een steekbal van Oostrum
werd door Joep Verheijen verkeerd
ingeschat en vanaf de zestienmeterlijn
schoof Marwin Hermans de bal in het
verlaten doel. Nog geen 10 minuten
later ging het achterin bij SVEB weer
mis. Een voorzet vanaf links draaide
weg van de goal en SVEB-goalie Casper
Lijnders kreeg zijn handen niet meer
achter de bal, waarna deze werd bin

nen gewerkt door Martijn Valckx.
In de eerste minuut na rust ging
Rick Tissen op links door en kwam vrij
voor de goal, maar in plaats van een
van zijn vrijstaande medespelers te
bedienen, ging hij voor eigen succes
en schoot in het zijnet. Nog geen twee
minuten later kreeg het jeugdige SVEB
een volgende dreun te verwerken: de
verdienstelijk spelende Steff Hermans
kwam achterin één op één te staan
met Martijn Valckx. Deze laatste hield
eerst vast, maar dit ontging de scheids
rechter. Het vasthouden van Steff
Hermans werd wel gezien. De tweede
rode kaart voor SVEB in de eerste vier

wedstrijden was een feit. Het werd
nog erger, want uit de toegekende
vrije trap krulde Dennis Nohlmans de
bal over de muur in de ongedekte
rechterhoek, 3-1.
SVEB, dat het eerste half uur de
betere was, stond na vijf minuten
in de tweede helft met tien man en
met 3-1 achter. In de 55e minuut gaf
scheidsrechter Vogels een penalty
aan Oostrum. Kenny Lommen maakte
de 4-1. Bewonderenswaardig was
dat SVEB toch bleef strijden voor een
beter resultaat, maar Marwin Hermans
maakte uiteindelijk Oostrums vijfde
treffer, 5-1.

GFC’33 pakt eerste driepunter
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
In de vierde wedstrijd van het seizoen slaagde het team van Grad Xhofleer erin om de eerste overwinning over
de streep te trekken. In een meer spannend dan goede wedstrijd behaalde het eerste elftal van GFC ’33 uit
Grubbenvorst een verdiende overwinning op HBSV uit Venlo.
Met de overwinning gaven de
Grubbenvorstenaren een goed gevolg
aan de stijgende lijn die vorige week in
Swalmen werd ingezet. Na het eerste
fluitsignaal werd direct duidelijk dat de
gasten voor de volle winst kwamen.
De eerste kansen waren dan ook voor
HBSV. Dit bleek de wake-up call voor
GFC en de withemden namen het
initiatief over. In de 13e minuut kreeg
de thuisclub een vrije trap toegewezen
van de prima leidende scheidsrechter
Bus uit Venray. Etienne Verhofstad wist

hier wel raad mee. Vakkundig krulde hij
de bal om de muur buiten bereik van
de doelman, 1-0. In het verdere verloop
van de eerste helft golfde het spel
op en neer. GFC kreeg enkele kleine
kansen, maar de 1-0 bleek ook de
ruststand. Na de thee zette HBSV weer
aan, maar ondanks het veldoverwicht
konden de gasten geen echte kansen
creëren. Het duurde tot de 73e minuut
voordat de beslissing viel. Een vrije trap
van Verhofstad werd door aanvoerder
Wouter van Denzen ingekopt. De HBSV-

goalie was kansloos, 2-0. GFC speelde
de wedstrijd daarna controlerend uit.
De eerste overwinning in de vierde
klasse was daarmee in feit. “Over het
vertoonde spel kan ik niet tevreden
zijn, maar de drie punten waren in deze
fase belangrijker”, aldus trainer Grad
Xhofleer. “Het feit dat we voor het eerst
ook de nul vast wisten te houden, stemt
ons tevreden en we reizen dan ook vol
vertrouwen zondag naar Belfeld, waar
de nummer twee van de ranglijst onze
gastheer zal zijn.”

Hockeysters winnen
ondanks gemiste kansen
Door: Hockey Club Horst
Het eerste damesteam van Hockey Club Horst moest zondag aantreden tegen Boekel. Al vrij snel bleek dat ze
weinig te vrezen hadden. Na 10 minuten maakten ze de 1-0 en niet veel later zorgde Yannah van den Munckhof
ervoor dat de 2-0 werd binnengeschoven.
Na deze opening misten de Horster
dames een kleine handvol grote
kansen. Bovendien maakten ze in de
passing vaker verkeerde beslissin
gen waardoor Boekel af en toe voor
gevaar kon zorgen. Hoewel ze duidelijk
de betere ploeg waren, konden de

Horster hockeydames met de rust dus
nog niet helemaal gerust zijn op een
goede afloop. Al vrij snel in de tweede
helft maakten ze aan alle onzekerheid
een eind door de 3-0 te maken. Ook
hierna waren er toch teveel momenten
waarop Horst niet genoeg oog had

voor degenen met de meeste ruimte.
Hierdoor verzuimden ze het vaker hoc
keyend gevaar te stichten en moesten
ze het te vaak van individuele acties
hebben. Toch gaf de einduitslag van
5-0 de verhoudingen in het veld goed
weer.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

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

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

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
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Open dag
De Schutroe
Handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst houdt op zondag
5 oktober een open dag. Deze duurt van 10.00 tot 16.00 uur en vindt
plaats op het terrein aan de Wittebrugweg.
Tijdens de open dag wordt uitleg
gegeven over het handboogschieten.
Er zijn begeleiders aanwezig zodat
ook bezoekers kunnen schieten.

SV Lottum D2 herfstkampioen
De korfbalsters van SV Lottum D2 zijn zaterdag 27 september herfstkampioen worden. Zij hadden tot toen
toe al hun wedstrijden gewonnen. Ook zaterdag werd er op eigen veld tegen Olympia D1 met ruime cijfers
gewonnen: het werd 6-1 voor de Lottumse meiden. De D2 worden geleid door Donna en getraind door
Yvonne en Iris. Na de winst vond een verdiende huldiging plaats, met hulp van de vele toeschouwers.

Even tot
rust komen
op ons terras!

Verder zijn er demonstraties van
de schutters met onder meer
de recurveboog, jachtboog en
compoundboog.

Opening mountain
bikeparcours
in Swolgen
Een minimountainbikeparcours wordt op zaterdag 4 oktober officieel
geopend. Het parcours in de Swolgense bossen is een idee van Jan
Janssen, grondbezitter van een bosperceel, en Robert Beurskens,
mountainbiker en eigenaar van RoBici MTB-clinics.
Met financiële ondersteuning
van de Swolgense dorpsraad en hulp
van een groep vrijwilligers heeft
Robert Beurskens de aanleg van
het mountainbike (MTB)-parcours
in Swolgen kunnen realiseren. “De
RoBici MTB-route ligt aan de rand
van Swolgen en heeft een 900 meter
lang parcours met mooie bochten,
leuke klimmetjes en obstakels zoals
een brug, trap en wave. Aansluitend
bevindt zich een uitgebreid bos- en
heidegebied met vele paden en

singletracks”, aldus Robert.
De Swolgense jeugd weet
de weg naar de route die in juni
voltooid werd inmiddels te vinden.
De bijeenkomst zal op 4 oktober
vanaf 13.30 uur plaatsvinden bij stal
Joabel in Swolgen. Om 14.00 uur
verricht wethouder Bob Vostermans
de officiële opening. Tussen 15.00
en 17.00 uur kan iedereen zelf het
parcours verkennen. Ook zijn er
MTB-clinics, een loterij en verzorgt
discotheek Tropical de muziek.

Limburg Golf Trophy
Pret
ng
voor jod
en ou

De Limburg Golf Trophy wordt op zondag 5 oktober gehouden op de
golfbanen van De Peelse Golf in Evertsoord. De wedstrijden beginnen om
10.00 uur en er wordt gestreden om de prijs voor beste individuele golfer
en beste golfteam van het jaar. Publiek is welkom.
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Kranestraat Horst
Uniek
wonen en werken
op loopafstand van het centrum

Het is de achtste keer dat
de Limburgse Golf Trophy wordt
georganiseerd. Aan het golftoernooi
doen spelers van dertien Limburgse
golfclubs mee. Iedere club vaardigt
zes spelers af, die strijden om een
plek als beste individu en of beste

team. Ieder team moet minstens uit
twee dames en twee heren bestaan.
In totaal zijn er tachtig spelers uitge
nodigd om deel te nemen aan het
toernooi. Onder de uitgenodigden zit
ten ook de winnaars van volgend jaar,
die hun titel mogen verdedigen.

Twee keer winst
voor Set Up
Door: VC Set Up
De competitie startte voor het eerste damesteam van VC Set Up uit
Meerlo met een dubbel programma. Op vrijdag werd de uitwedstrijd
tegen Meterik DS2 gespeeld. Zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen
Shock’82 DS2 op het programma.

3 kavels beschikbaar

voor de bouw van woning+ bedrijfspand
• Kavels van 2900 tot 3150 m2
• Bestemmingsplan geheel afgerond,
morgen bouwvergunning aanvragen

• In landelijke omgeving op minder dan
1000 meter van hartje centrum Horst
• Zéér concurrerende prijs

www.gerdriessenadvies.nl
Ger Driessen Advies • T 06 50 21 40 04 • T 085 48 60 193 • E info@gerdriessenadvies.nl

De wedstrijd tegen Meterik DS2
begonnen de Meerlose dames goed.
De eerste twee sets hadden ze mede
door een goede servicedruk, een
goede passing en goed aanvalsspel
geen problemen. Ze wonnen deze
sets met 25-16 en 25-18 De derde
set waren de dames het goede spel
van de eerste sets, onder andere door
concentratieverlies, kwijt. Meterik DS2
profiteerde hiervan en deze set ver
loren de Meerlose dames met 25-19.
De vierde set pakten ze weer goed
op, maar Meterik DS2 kwam toch nog
dichtbij. Uiteindelijk werd de set met
25-20 gewonnen door de Meerlose
dames. De wedstrijd tegen Shock’82

uit Cuijk beloofde van tevoren een
moeilijke wedstrijd te worden. Tijdens
de eerste set keek Meerlo constant
tegen een achterstand aan. Ze konden
nog terugkomen maar verloren de
set uiteindelijk met 23-25. De tweede
en derde set kwamen ze beter in hun
spel, wat resulteerde in winst in de
tweede set met 25-22 en winst in de
derde set met 25-17. In de spannende
vierde set stond Shock’82 DS2 de hele
tijd op voorsprong en hadden ze op
24-21 zelfs drie setpunten. Een goede
servicebeurt bracht Meerlo echter
langszij waarna ze na enkele niet
benutte set- en matchpunten uitein
delijk de set toch pakten met 28-26.
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Melderslo verliest Geldrop behaalt zwaarbevochten zege op Wittenhorst
van Bergen
Door: RKSV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo speelde zondagmiddag 28
september tegen RKVV Montagnards uit Bergen. Wedstrijdcoördinator Peter
Spreeuwenberg vraagt, na het bekendmaken van de opstellingen, een
minuut stilte in verband met het overlijden van een lid van Montagnards.

Het begin van de wedstrijd werd
gekenmerkt door gelijkwaardig spel.
In de 13e minuut viel echter al het
eerste doelpunt voor Montagnards.
Door twijfelachtig uitkomen van
keeper Mike Gubbels kon Nick Joosten
via een kopbal de keeper verschal
ken. Daarna zette de thuisspelende
ploeg het offensief in en creërden
de mannen uit Melderslo een aantal
kansen door afstandsschoten van
Martijn Kallen en Bart Verheijen, maar
zonder resultaat. Montagnards ging
er volop in, wat resulteerde in twee
gele kaarten voor de ploeg. Vlak voor
rust ontstond een mooie actie van
Dennis Gubbels, waarbij de druk weer
even opgevoerd werd. Het mocht
echter niet baten. Na de thee oogde
het eerste elftal van Melderslo sterker
en meer vastberaden. De ploeg ging
ervoor. Deze inzet werd beloond. In
de 47e minuut wist Martijn Kallen
de gelijkmaker te scoren met links.
Doelman Mike Gubbels kon in de
65e minuut door een goede reactie

de 1-2 voorkomen. Meteen daarna
volgde, na balverlies van midden
velder Bart Verheijen, alsnog het
tweede doelpunt voor Montagnards.
Enkele minuten later werd Melderslo
afgestraft met de derde goal tegen.
De keeper van Melderslo stond te ver
voor goal en kan het doelpunt niet
voorkomen. In de hoop op een omme
keer riep trainer Roeland Oudenhoven
twee wisselspelers op. In de 78e
minuut werd Dennis Gubbels gewis
seld voor zijn broer Jeroen en Eric van
den Munckhof kwam in het veld voor
Jelle Driessen. Bij Montagnards werd
ook gewisseld: verdediger Bart van
Mil kwam het veld in en daarmee
werd achterin alles stevig dichtgezet.
De wedstrijd kreeg een grimmiger
karakter en er volgden nog twee
gele kaarten voor Melderslo-speler
Rob Driessen en Bart van Mil. De luid
coachende doelman van Bergen riep
zijn teamgenoten op om nog enkele
minuten de rust te bewaren. Toen
klonk het eindsignaal: 1-3.

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Winnen of verliezen ligt vaak dicht bij elkaar. Ook als je meer recht hebt op een beter resultaat, kun je toch met
lege handen komen te staan. Zie hier kort en bondig het resultaat van de wedstrijd van het eerste elftal van RKsv
Wittenhorst tegen Geldrop.

Het roemruchte Geldrop bewees
vanaf het begin dat het een taaie
en moeilijk te bespelen ploeg is.
Met veel ervaring en geslepenheid
wisten de Brabanders de Horstenaren
veelal net voor te zijn. Het overwicht
dat Wittenhorst verwierf, bleek niet
voldoende om een doelpunt te creë
ren. Het bombardement aan schoten
op doel, wel zes keer achter elkaar,
leverde niks op. Een voorsprong zou
wel verdiend geweest zijn. Ook de

acties van vooral Rob Zanders lever
den niet het gewenste resultaat. Het
lukte telkens net niet. Schoten werden
gekraakt of de doelman stond in de
weg.
Alleen in de slotfase van de eerste
helft roerde Geldrop zich. Maar toch
had Geldrop succes. Een weifelende
actie in de achterhoede zette Alex
Haas ineens voor doelman John Tissen.
Heel koelbloedig tikte hij de bal in
het net en zo werd het onverwachts

0-1. Na de pauze was eigenlijk het
zelfde patroon zichtbaar. Wittenhorst
probeerde de gelijkmaker te forceren,
maar de juiste eindpass ontbrak. Een
vrije bal, besteed aan Willem Heijnen,
verdween eveneens over het doel.
De spelers werden er soms wanho
pig van en probeerden het nu met
afstandsschoten. Dit bleek ook niet de
juiste tactiek te zijn. Meer geduld had
mogelijk meer rendement gehad. Het
was niet anders.

Veertigste Zandhazentocht
Tour- en Wielerclub Oranje organiseert op zondag 5 oktober de veertigste editie van de Zandhazentocht.
Deze tweejaarlijkse mountainbiketocht bestaat uit drie routes die lopen over onverharde wegen en paden door
de gemeente Horst aan de Maas.
TWC Oranje heeft routes van 30,
40 en 55 kilometer uitgezet. Deze
routes lopen door bossen en weilan
den langs Horst, Tienray, Swolgen,
Grubbenvorst en Hegelsom.
De wegen zijn uitgezet met
pijlen en borden. De Zandhazentocht

is een toertocht en is voor iedereen
in zijn of haar eigen tempo af te
leggen.
De tocht is door de Nederlandse
Toer Fiets Unie (NTFU) bekroond
met twee sterren. De routes kunnen
gereden worden met een mountain

bike of een veldfiets.
Van 08.30 tot 10.00 uur kan er
gestart worden bij café De Beurs in
Horst. Halverwege de fietstocht is er
een gelegenheid om te pauzeren.
Na de Zandhazentocht kunnen de
fietsers napraten in het café.

(Advertentie)

Te koop: 113 kavels grond in Limburg
Tussen 26 september en 20 oktober 2014 (17.00 uur) worden 113 kavels in
Limburg te koop aangeboden. De verkoop verloopt via openbare inschrijving
en wordt in opdracht van de provincie Limburg uitgevoerd door Dienst Landelijk
Gebied (DLG). Op de internetsite van DLG is te zien welke percelen in verkoop
gaan: www.dlg.nl/tekooplimburg.
www.haardstede.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

De inschrijfvoorwaarden – zowel algemene als eventueel bijzonderheden per perceel – en het
biedingformulier kunnen worden opgevraagd bij:
Voor gebied Noord/Midden-Limburg: Notariskantoor Roerdalen, tel. 0475 537 440
of via: s.v.d.beek@notariskantoorroerdalen.nl.
Voor Zuid-Limburg: Metis notarissen, tel. 088 304 03 83 of via: info@metisnotarissen.nl.
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Antoon Peters van Dienst Landelijk Gebied,
tel. 06 524 013 94. of via: a.t.m.peters@dlg.nl.

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

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

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
4 oktober 2014

Grootmoeders sudderlapjes
4 stuks €6,95

WEEKENDAANBIEDING

Shoarmapakket 500 gram vlees,
5 broodjes en saus €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken
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Jong schrijftalent krijgt tips
in Horst
BiblioNu in Horst organiseerde zondag 28 september een schrijfworkshop voor jong talent. Schrijvende jongeren
van 10 tot 20 jaar ontvingen persoonlijke tips van cursusleidster Jetty Alards. Alards: “De schrijfervaring van deze
jongeren is uniek.”

Aan een rechthoekige tafel zitten
vijf nieuwsgierige jongeren. Voor hun
staat Hettie Janssen van BiblioNu Horst.
Ze vertelt over het belang van jonge
schrijvers en dat de bibliotheek hen
graag leert kennen. Ze begrijpt dat de
kinderen graag een verhaal willen ver
tellen en dat willen vastleggen in een

boek. “We nemen graag de boeken
van deze jonge schrijvers op in onze
collectie”, zegt ze daarover.
Speciaal voor deze dag heeft de
bibliotheek Jetty Alards uitgenodigd.
Zij volgde een schrijfopleiding en geeft
nu workshops aan kinderen. Normaal
gesproken aan basisschoolleerlingen,

maar vandaag aan een iets oudere
doelgroep. “Met deze jongeren kan ik
dieper op de techniek en de inhoud
van een boek ingaan. Ik had net al een
leuke inhoudelijke discussie”, lacht
Alards.
Ondertussen kijkt een meisje met
een blonde vlecht geconcentreerd naar

L

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

een groot computerscherm. Ze is net
begonnen met schrijven en heeft heel
lang getwijfeld of ze vandaag wel zou
komen. Ilse Leijsten (10) uit Melderslo
vertelt: “Ik vind lezen best moeilijk
en het heeft lang geduurd voordat ik
ging schrijven. Nu probeer ik een boek
te schrijven over een zwerfhond die
niemand wil hebben. Ik bedenk vaak
verhalen in bed, maar ga deze nu ook
opschrijven.”
Naast haar zit Christian Rutten
(13) uit Horst. Zij heeft al een boek
gepubliceerd genaamd Het geheim
van Pandora. Nu is ze bezig aan haar
tweede boek. Ze schrijft al ruim twee
jaar en houdt van fantasie. “M’n eerste
boek heb ik helemaal uitgedacht met
een vriendin op de trampoline. Ik schrijf
anders dan anderen, want als ik begin,
weet ik al hoe een verhaal begint en
eindigt en wat er allemaal gebeurt.
Schrijver zijn, is niet moeilijk. Als je
emoties, een pen en papier hebt, ben
je het al snel.”
Hettie Janssen is blij met de
opkomst van vandaag: vijf jonge
meiden die ieder een eigen verhaal
hebben. “We hebben eigenlijk nog
nooit een schrijfworkshop gegeven
voor jongeren van deze doelgroep. Wel
voor basisschoolkinderen, die dan een
boek schreven in één dag, maar dit is
heel anders. Daarom ben ik straks ook
benieuwd naar de reacties.” Als de
evaluatie positief is, zou het zomaar
kunnen dat er snel weer een workshop
wordt gepland.

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

Taakomschrijving

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot
een service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden er ook
diensten geleverd op het gebied van assemblage en
customer service. Het team van 325 medewerkers
reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden
continue nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik
wordt gemaakt van de moderne technologie.

Voor de versterking van ons ICT team zoeken wij een:

Applicatiebeheerder (1fte)
Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het
volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

De applicatiebeheerder is hét startpunt voor de realisatie van nieuwe
projecten op het gebied van automatisering. Tevens voert hij/zij aanpassingen uit van bestaande processen
binnen de organisatie.

Wat vragen wij?

• Afgeronde HBO opleiding Informatica/bedrijfsinformatica en enkele
jaren ervaring in een soortgelijke
functie
• Ervaring met Kewill Logistics ERP
is een pré.
• Affiniteit met logistiek
De volledige tekst tref je aan op onze
website.

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar:
e.vandenberg@janssen1877.com

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

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

Mies
Column
Koopziek
Laatst kon ik geen hanger,
geen millimeter kastplank,
zelfs geen vrij stukje lade meer
ontdekken om mijn nieuwste
aankoop in op te bergen.
Mijn kledingkast(en) zit(ten)
aan z’n limiet.
Kasten puilen uit, veel te veel
schoenen staan vervaarlijk te
wiebelen op muurplankjes, mijn
bureaustoel bezwijkt ieder
moment onder de stapels kleding
die nergens anders meer een
plekje kunnen vinden en het
extra kledingrek midden in mijn
kamer zit absoluut aan zijn taks.
Wat te doen? Er is een aantal
mogelijkheden. Het meest voor
de hand liggend, maar ook
meteen het meest
onwaarschijnlijk: niets meer
kopen. Ik kan het proberen. Maar
hey, er is altijd wel een speciale
omstandigheid. Als het
bijvoorbeeld de laatste is, dan
kun je ’t echt niet laten hangen.
Of wat dacht je van de saleperiode, dan is korting ineens
een ander woord voor winst.
Bovendien levert het niet kopen
van dingen geld op om andere
dingen wel te kopen, volgens
winkelwiskunde dan. En tja,
sommige uitgaven, die tellen
gewoon niet. Dan optie twee: in
therapie. Mijn moeder durfde me
laatst koopziek te noemen. Nou
ja, belachelijk natuurlijk. Ik heb
al die schoenen, jassen, broeken
en truien gewoon echt, echt
nodig. En bovendien, wat kost
een therapeut wel niet? Van dat
geld kan je ook heel veel leuke
andere dingen doen. Een paar
schoenen kopen bijvoorbeeld.
Wat ook kan: weggooien. Hmm
tja. Dat is niet mijn sterkste kant.
Ik bewaar het liefst alles. Voor
later. Het komt vast nog eens van
pas. Ik kan maar moeilijk afstand
van dingen nemen. Aan alles zit
wel een emotionele herinnering.
En zo niet? Na ja, dan verzin ik er
wel een.
Ook thuis helpen ze een
handje mee met het verzinnen
van een oplossing. Vol verbazing
kijken ze me aan als er weer
geen doorgang te vinden is op
mijn kamer. “Zeg, waarom koop
je niet gewoon een heel groot
huis, met een speciale kamer
voor al je rommel?” Dat ik dáár
nog niet zelf op gekomen ben...
Mies
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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

Maxim Notermans
16 jaar
Grubbenvorst
Blariacum College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan net klaar te zijn met de
studie geneeskunde, zodat ik kan
beginnen met het zoeken naar een
baan als arts. Ik werk graag met veel
mensen en het lijkt me leuk om andere
mensen te helpen. Vorig jaar koos ik
al het profiel Natuur en Gezondheid op
school, dus toen trok deze studie me al.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?

Ik denk dat ik dan beter mijn best had
gegaan voor school. Ik doe vwo en ik
ben gewoon met zessen en zevens
over gegaan, maar ik had nog wel met
hogere cijfers over kunnen gaan. Ik
vind nog steeds dat ik wat meer mijn
best mag gaan doen, maar daar werk
ik wel al aan.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een heel vet feest. Ik zou het leuk
vinden als mijn vrienden en familie me
verrassen met een feest, dan heb ik
echt een leuke dag. Het zou nog vetter
zijn als er ook een activiteit bij zou zit
ten zoals karten of laserschieten.

jongeren 25
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Maxim Notermans

Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Eerst zou ik het voor de studie genees
kunde gebruiken, daarna zou ik weinig
gaan werken, een groot huis bouwen
en een beetje relaxed leven.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Behalve Whatsapp vind ik eigenlijk
alles wat bij sociale netwerken hoort
stom. Ik denk dat alleen Whatsapp
een goed sociaal netwerk is. Het gaat
bij alle andere sociale netwerken heel
erg om Ik: kijk eens wat Ik eet en kijk
eens wat Ik doe. Ik vind dat gewoon

niet echt interessant.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Als het maar kan rijden, voor de rest
maakt het me niet zoveel uit. Ik denk
als ik eenmaal een auto heb ik meer
uitstapjes ga doen, met wat vrienden.
Dat is dan net wat gemakkelijker.
Waar word je blij van in Horst aan
de Maas?
Eigenlijk alleen van een ijsje van
Clevers. Ik vind het echt lekker ijs!
Ik ben zelf in Brabant geboren en ik
kwam naar Grubbenvorst toen ik vijf
was, dus ik heb er verder ook niet echt
een emotionele band mee. Wel woon
ik veel liever in Grubbenvorst dan in
Brabant. We zijn met zes thuis en we
hebben hier een gigantisch huis, ter
wijl we een Brabant in een heel klein
huis woonde.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
De zelfgemaakte pizza die we wel
eens maken. Ik ben gewoon heel erg
fan van pizza. Het geheime recept is
dat we het zelf in elkaar zetten en we
zelf de ingrediënten uitkiezen.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij een rozenkwekerij in de
kas. Ik knip rozen, ik verkoop ze en ik
sorteer ze. Ik doe eigenlijk alles wat je
met rozen kan doen. Ik werk daar nu
al twee jaar en het bevalt prima.
Leukste feestje ooit?
Dat vond ik een leuke vraag omdat
ik nu zestien jaar ben en ik hoop in
de komende jaren toch wel betere
feestjes mee te maken dan dat ik
tot nu toe heb meegemaakt. Maar
als ik echt moet kiezen dan is dat
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de Broer en Zus-dag van het dispuut
van mijn broer. Ik krijg niet vaak de
mogelijkheid om met mijn broer te
gaan feesten omdat hij vijf jaar ouder
is dan ik.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik stond bij de wasbak mijn tanden te
poetsen toen opeens al mijn tanden
uit mijn mond vielen. Ik zou niet weten
hoe ik aan die droom kwam. Ik denk
dat het gewoon een ‘random’ droom
was.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag, en dat is dan is ook
tegelijkertijd Valentijnsdag. Ik geloof
niet in andere dagen zoals Kerstmis en
Sinterklaas, dat vind ik gewoon onzin.
Maar een verjaardag vind ik wel wat
hebben, omdat je dan viert dat iemand
geboren is.
Discotheek of kroeg?
Discotheek, ik ga altijd met mijn vrien
den uit naar een discotheek. We heb
ben zelf wel een keet en meestal gaan
we daar eerst indrinken en daarna naar
een discotheek.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben echt wel meer een avond
mens, want dan kan je gaan feesten.
’s Ochtends kom ik ook niet zonder
problemen mijn bed uit, maar het lukt
wel. Ik moet wel, want ik heb een baan
en ik moet om 07.00 uur daar zijn.
Druk of rustig?
Ik ben veel meer druk dan rustig.
Ik ben vaak de persoon die het meest
enthousiast is, in de klas en ook in de
vriendengroep. Ik ben heel aanwezig
denk ik. Op school is dat natuurlijk
negatief, maar binnen vrienden is dat
altijd wel leuk.

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

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

SEVENUM

Horsterweg 68 Tel.: 077 467 22 22

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Rowwen Hèze
genomineerd voor
Gouden Kalf
De Americaanse band Rowwen Hèze is genomineerd voor een Gouden
Kalf. De nominatie voor de filmprijs in de categorie filmmuziek kreeg de
band voor de soundtrack van Hemel op Aarde.
Andere genomineerden zijn
Djurre de Haan, die de soundtrack
voor Aanmodderfakker maakte, en
Christiaan Verbeek voor zijn muziek in
Helium. In het juryrapport is over de
Americaanse bekendheden te lezen:
“De gewaagde keuze van de regisseur
om het Limburgstalige Rowwen Hèze
te vragen voor deze score pakt goed

uit. Al is het even slikken wanneer de
zanger “flits” zingt bij een fotoflits,
toch neemt de muziek je uiteinde
lijk mee tot de laatste dramatische
flits van de slotscène. En worden de
liedjes, die de film een natuurlijke
authenticiteit meegeven, uitgekleed
en omgevormd tot een effectieve,
intieme en prachtige score.”

Extra activiteiten

Molendag in Meterik en Lottum
Zowel de molen van Meterik als de Houthuizermolen in Lottum doet op zondag 5 oktober mee aan de
Limburgse Molendag. Beide molens zijn vanaf 11.00 uur gratis toegankelijk.
Dit jaar is het thema in Lottum
Hout Hout Houthuizermolen. In de
molen wordt uitleg gegeven over
de werking ervan. De molenaars
schenken daarbij extra aandacht aan
de verschillende soorten hout die in
de molen verwerkt zijn. Tijdens de
festiviteiten verzorgt een accordeontrio
de muziek.
Bakker Smits bakt ’s morgens
brood van Houthuizer spelt en ver
koopt dit speltbrood en molenbrood.

Ook zijn er diverse soorten meel,
honing en wafels te koop. Houten
Speelgoed Mariëtte uit Oeffelt komt
naar Lottum om haar grote collectie
tentoon te stellen en te verkopen.
Kinderen mogen zelf aan de slag
met het in elkaar zetten van houten
speelgoed. De ouders kunnen ondertus
sen kijken naar de van hout gemaakte
voorwerpen, zoals nestkastjes.
In Meterik kunnen bezoekers van
de molen Eendracht maakt Macht

een rondleiding van een molenaar
door de molen krijgen. Bij voldoende
wind wordt er gemalen. Ook worden
versnaperingen gebakken van vers
gemalen meel. Het meel is ook hier te
koop. De slager en de bakker die meel
afnemen van de molen voor balken
brij en brood, zullen deze ook laten
proeven aan de bezoekers. Ook kun
nen nog enkele graansoorten bekeken
worden die niet zo vaak in deze streek
voorkomen.

Liedjesavond Dreumel Museum De Locht opent nieuw
brouwhuis voor publiek
Negentien groepen gaan zaterdagavond 11 oktober strijden om
de Toën Te Baerts-trofee tijdens de liedjesavond van Horster carnavalsvereniging D’n Dreumel. De keuze voor de winnaar is niet alleen aan de
jury, maar ook aan het publiek. De liedjesavond wordt gehouden in
’t Gasthoês in Horst.
Zangeres Marleen Rutten en
zanger Miel Hoeijmakers voorzien de
avond van optredens. Marleen heeft
een voorliefde voor Limburgse en
Duitse muziek en zingt zowel covers
als eigen nummers. Talent van Horster

bodem Miel is onder andere bekend
als leadzanger van carnavalsband Nog
Naat Achter de Oere. Miel verzorgt
een solo-optreden. De uitslag van de
liedjesavond wordt tegen midder
nacht bekendgemaakt.

Museum De Locht in Melderslo stelt op zondag 5 oktober het nieuwe brouwhuis voor publiek open. Deze happening
wordt met muziek van het blaaskwartet 4 You aangekleed.
In het nieuwe brouwhuis is infor
matie te vinden over de historie van
het bierbrouwen en over de verschil
lende materialen die met bierbrouwen
gebruikt worden. De antieke koperen
brouwketel staat centraal in het nieuwe
gebouw. Leden van het Dionysos-gilde
verzorgen een demonstratie bierbrou

wen en laten bezoekers proeven van
hun eerder bereide brouwsels. Voor de
echte bierliefhebbers is er om 13.00
uur in het hoofdgebouw een presen
tatie en proeverij van diverse speciale
Gulpener Bieren. Hieraan zijn kosten
verbonden. Ergens anders op het ter
rein treedt het blaaskwartet 4 You op

en zijn er broodjes met braadworst
verkrijgbaar. Hier worden ook verschil
lende oude ambachten gedemon
streerd. Kinderen kunnen zich verma
ken met de museumspeurtocht, oude
spelen of op de miniatuurkermis. Voor
meer informatie en de openingstijden
kijk op www.museumdelocht.nl
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Het textieldepot van museum De Kantfabriek

‘Je kunt het object niet los zien van het
verhaal dat erachter zit’
Het textieldepot is een verborgen schatkamer van museum De Kantfabriek in Horst. Hier liggen in totaal 3.000
items opgeslagen. Conservator Karin Janssen-Van Rijswick (65) uit Horst beoordeelt de nieuwe toevoer van schenkingen en voegt de stukken aan de bestaande collectie toe. “Het is erg leuk om te doen en je blijft ook nieuwe
kennis opdoen.”

schenkingen. “Als er een schenking
binnenkomt, dan kijken we wat het
precies is. Als het niet opgenomen
wordt in de collectie, wordt in overleg
met de eigenaar besloten wat er mee
gebeurt. Het kan zo zijn dat de eige
naar het terug wil, maar soms kan het
object ook worden opgenomen in een
collectie van een ander museum. Als
het wordt opgenomen in de collectie,
maken we een beschrijving en krijgt
het object een nummer. Tot slot wordt
het verpakt in zuurvrij papier en wordt
het in zuurvrije dozen gestopt. Zo blijft
het voorwerp het beste bewaard. Hier
in het depot liggen niet alleen kanten
objecten, maar ook bijvoorbeeld
breiwerk, borduurwerk en materialen.
Mensen denken vaak dat het museum
alleen gericht is op kant, maar dat is
niet het geval”, legt de conservator
uit.

Schenkingen

een brede interesse in kant en textiel
heeft gehad en is inmiddels al zes jaar
conservator in het museum.
Karin vertelt: “In het museum kun

Vanuit kantkring ’t Klökske raakte
Karin Janssen-Van Rijswick steeds
meer betrokken bij het Horster
museum. Ze vertelt dat ze altijd al

nd
onmaa
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SCHILDER- EN
TEKENCURSUS IN
HORST

OP MAANDAGOCHTEND, MAANDAGAVOND OF DONDERDAGAVOND
MEER INFO:

gen)

www.carbootsalehorst.nl

DÉ PAS
FOTOGRAAF
VAN HORST
Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

5,30 5,78

Coca-Cola

2 voor 4,00

Alle soorten,
pak met 4 flessen à 1,5 liter

5,69

6,96

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Zondag 5 oktober

9.30 / 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA.
A73 afrit 11 volg de borden

Snelfiltermaling of grove maling
Alle soorten 2 pakken à 250 gram

Phicoop

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Horst in de Mèrthal

Douwe Egberts

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

zie www.stoffelhoeve.nl

Rommelmarkt

Superdeals:

Geldig van wo 1 okt t/m di 7 okt 2014
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or aan
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je niet alles laten zien, dat is jam
mer. Er liggen hier veel stukken in het
depot, dat niet is toegankelijk voor
publiek.” Daarnaast liggen er veel

Samen met vrijwilligers inventa
riseert Karin de nieuwe aanwas van
objecten. Dit kunnen zowel traditi
onele als nieuwere items zijn. Karin
legt uit dat het verhaal achter het
object ook van belang is. “Het verhaal
erachter is gewoon heel belangrijk.
Het is net als bij een kerkboekje
waarin prentjes zitten. Die prentjes
werden er wel eens uit gehaald en
apart bewaard in musea. De samen
stelling van een kerkboekje zegt heel

veel over de gebruiker. Zo is het ook
met textiel. Je kunt het object niet los
zien van het verhaal dat erachter zit.”
Karin laat weten dat ze altijd
aan de mensen vraagt of ze weten
welk verhaal ergens achter zit en
van wie ze het gekregen hebben.
“Soms weten ze niet hoe bijzonder
het object is dat ze meebrengen. Dat
is altijd mooi om dan te vertellen,
bijvoorbeeld hoe het gemaakt is.” Niet
alleen inwoners uit Horst aan de Maas
doen schenkingen aan het museum,
ook van verder komen de mensen
naar het museum: “Zo was er een
mevrouw uit Brabant. Haar schoon
moeder had in 1900 als nanny bij een
gezin gewerkt. Ze bracht kleding uit
die periode mee. Dat was echt een
schenking waar je u tegen zegt. Een
ander voorbeeld is dat een mevrouw
hier kwam met een kantstrook in een
lijst. Dit was de helft van een kanten
loper. Haar man had het gekocht in
Brugge, maar de verkoopster wilde
de loper eigenlijk niet verkopen.
Toen heeft ze besloten om de loper
doormidden te knippen. Ik vind het
echt erg dat dat gebeurt.” Een ander
bijzonder stuk voor Karin is een
halsdoek. “Ik dacht dat de halsdoek
machinaal geborduurd was. Ik legde
de doek onder het vergrootglas en
kwam er achter dat het helemaal met
de hand gemaakt was. Dat was echt
een grote verrassing.”

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

TWEEDE RONDE
AANBESTEDING ZORG, JEUGDHULP
EN PARTICIPATIE

Ook in het

De gemeenten in Noord-Limburg zijn een tweede ronde gestart
in de gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor de nieuwe Wmo,
Jeugdwet en Participatiewet. Aanbieders van diensten in zorg,
jeugdhulp en participatie voor de regio Noord-Limburg hebben
tot 1 november 2014 de mogelijkheid een offerte in te dienen.
De offerte-uitvraag met het Programma van Eisen, is te vinden
op TenderNed (www.tenderned.nl, zoek op ‘sociaal domein’).

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

weekend!

tandprothetische praktijk

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Presentatie
houtpaddenstoelen
Jubileum Ald Iezer
Joekskapel Ald Iezer uit Horst vierde afgelopen weekend haar 30-jarig jubileum. Op zaterdag
27 september hadden ze een feest bij café ’t Centrum in Horst. Zondag trokken ze tijdens de koopzondag
door het centrum van Horst en had ze allerlei activiteiten georganiseerd om hun feestje met hun publiek te
kunnen vieren.

BEKRO
B.V. ZATERDAG 4 OKTOBER
Installatietechniek

OPEN DAG 11.00 – 15.00 uur

IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 8 oktober om 20.00 uur
een presentatie over houtpaddenstoelen in het Zoemhukske in Horst. Aan de
hand van foto’s bespreekt Gerard Compiet een aantal van de meer dan
duizend soorten zwammen die in ons land op hout groeien.
Vooral in de herfst vind je in het
bos paddenstoelen in mooie kleuren
en vormen. Bij natuurlijk bosbeheer
laat men dood hout zoveel mogelijk
liggen. Daarop verschijnt dan een veel
heid aan paddenstoelen. Deze breken
het dode hout af en hebben zo een
belangrijke functie in de kringloop van
voedingsstoffen. Gerard Compiet vertelt

tijdens zijn presentatie over onder
werpen als het parasiterende karakter,
welke soorten op loof- of naaldhout
groeien, wat bruinrot en witrot is, de
nieuwkomers, optimaal bosbeheer
en hoe breng je de paddenstoelen
op naam. Voor meer informatie,
bel Henny Grouls op 077 398 29 71.
(Foto: Chris Jakobs)

House with a view!

✓ woonvertrekken op
begane grond

✓ kijk eens naar Reva
vernieuwbouwplan

✓ zeer mooi uitzicht over

www.bekro.nl

Maasdal

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n

✓ mogelijk voor paarden
✓ ruime schuur… hobby’s?
inruil mogelijk!

n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

DE GROOTSTE
Tegel & Sanitair Specialist
van Limburg!
Spoorstraat 61, Tienray
T 0478 - 69 12 12

www.tegel-outlet.com

Zondag r
e
5 oktob d
geopen ot
0t
van 10.0 r
16.00 uu

Clip No Man’s Valley
in première
De Horster band No Man’s Valley bracht dit voorjaar hun tweede EP
‘…And Four Other Songs’ uit. Daarna zaten ze echter niet stil: voor hun
nieuwe single The Wolves Are Coming trok het vijftal naar België.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u zaterdag 10.00-15.00u

Voor de opnames van de nieuwe
single ging de band afgelopen zomer
naar de Sputnik Studio in België,
waarna ze het resultaat lieten masteren
in Engeland door Chris Potter, die onder
andere werkte voor Arctic Monkeys,
Franz Ferdinand en Primal Scream.
Om het resultaat helemaal af te maken,
nam No Man’s Valley onlangs een
videoclip op in Horst en omgeving.
De clip werd opgenomen en

gemonteerd door Ruis Producties en
financieel ondersteund door onderne
mers uit Horst en omgeving, waarvan
er een aantal zelfs (deels) in de clip
te zien zijn. Deze clip, waarin drie
gestoorde sprookjeswolven op hol
slaan, gaat vrijdag 3 oktober in pre
mière op het podium van Huijskamer
Events op de Hiltho in Horst.
Kijk voor de clip binnenkort op
www.nomansvalley.com
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Kunst in de Peel Natuurlijk

‘Het verbindt dorpen met elkaar’
Stichting de Peel Natuurlijk organiseerde op zaterdag 27 en zondag 28 september Kunst in de Peel Natuurlijk in
Griendtsveen en Helenaveen. Tijdens dit evenement lieten 22 kunstenaars hun werken zien in dertien ateliers en
horecaondernemingen, die door een 22 kilometer lange fietsroute verbonden werden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Liduïne Jansen. Zij is een van de
organisatoren van het evenement.
“Het is de derde keer dat de fietstocht
plaatsvindt. Ik heb het samen met Bert
van den Eijnden en keramiste Liesbeth
Lukaart georganiseerd. De afgelopen
edities waren een succes en het is dit
weekend weer druk. Ik heb tot nu toe
al 115 mensen mogen verwelkomen.
Ik verwacht dat we de driehonderd
nog gaan aantikken.” Jansen maakt
schilderijen van acrylverf. “Ik bewerk
mijn doeken met gesso, vloeibaar gips.
Daarna zet ik de muziek aan en schilder
ik mijn gevoelens op het doek.” De
kunstenares heeft al veel positieve
reacties gehoord over de kunstzinnige
fietstocht. “Mensen worden vaak
geraakt door de kunst die ze zien. Het
spreekt ze erg aan.”

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

We willen ’m
helemaal uitfietsen

Aan de Deurneseweg in
Griendtsveen ligt het atelier van Jan
Althuizen. Hij is een van de kunstenaars
die gevraagd is door de organisatie.
“Ik ben geen onbekende in de
omgeving. Zo heb ik in 2006 een grote
wandschildering gemaakt voor Herberg
de Morgenstond in Griendtsveen. Zo
zijn ze bij mij uitgekomen. Ik was

natuurlijk meteen enthousiast.”
Althuizen maakt schilderijen met
landschappelijke onderwerpen. “Mijn
belangrijkste inspiratiebron is het
Peellandschap. Hiervan heb ik al
heel veel schilderijen gemaakt.” De
belangrijkste materialen die Althuizen
gebruikt zijn olieverf, acrylverf en
batik op hout. “Maar ik maak ook

O PLE

BOUWKAVELS VANAF € 146.000,- V.O.N.
PATIOWONING VANAF € 239.000,- V.O.N.

SCHITTEREND WONEN VLAKBIJ
HET CENTRUM VAN SEVENUM

aquarellen van wit vetkrijt. Hiermee
geef ik vandaag demonstraties.”
Ton Bukkems uit Griendtsveen staat
naar de schilderijen te kijken. “Het is
interessant om kunst van mensen uit
je eigen dorp te bekijken. Ik vind het
een mooi initiatief van de stichting. Het
verbindt de dorpen met elkaar.”
Iets verderop ligt het atelier van
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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.

KOM NAAR HET OPEN HUIS OP DE
BOUWPLAATS OP ZATERDAG 4 OKTOBER
A.S. VAN 11.00 TOT 12.00 UUR EN NEEM
EEN KIJKJE IN DE NOG IN VERKOOP
ZIJNDE WONINGEN!

WWW.CREEMERHOF.NL

De inrit van de bouwplaats is gelegen tussen
Maasbreeseweg 47 en 49.

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053

Het echtpaar Beekman uit Deurne
wil net op de fiets stappen om de route
verder af te leggen. “We vermaken
ons prima. Het is prachtig weer en we
hebben al veel mooie kunst gezien.
Bovendien fietsen we graag, want dat
is gezond”, zegt mevrouw Beekman.
Het is de eerste keer dat het echtpaar
de tocht fietst. “We willen hem
helemaal uitfietsen”, begint meneer
Beekman. “Het is de eerste keer dat
we werk zien van Helenaveense en
Griendtsveense kunstenaars. Tot nu
toe bevalt het heel goed. Als ze de
volgende keer ook andere kunst laten
zien, zodat de bezoekers bij elke editie
van de fietstocht wat afwisseling
hebben, zijn we zeker weer de partij.”

TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

VAN 29 SEPTEMBER T/M 30 OKTOBER

JACK
ACTIE

POT

WIN

DE INHOUD VAN
DE JACK SPAAR POT!
• BIJ BINNENKOMST EEN GRATIS LOT
• OP DONDERDAG EEN EXTRA LOT
• VALT DE JACKPOT DAN
ONTVANGT U EEN EXTRA LOT
EN VULLEN WIJ DE SPAARPOT!
• FINALE MET BUFFET
SUPERDONDERDAG
30 OKTOBER

GRATIS DEELNAME,
ENTREE EN CONSUMPTIES

SCHOOLSTRAAT 2 HORST 18+
JAC. BONGAERTSSTRAAT 1 TEGELEN

18+

ga snel naar:

FLAMINGOCASINO.NL

- 14 VESTIGINGEN IN NEDERLAND -

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

ALLEEN DAAR LOOP JE BINNEN

30
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Agenda

Hiltho: Cd-presentatie
No Man’s Valley

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

vr 3 oktober 20.00 uur
Locatie: evenemententerrein

America

Beatsport: 90s Hardcore:
Early Rave

Openstelling

zo 5 oktober 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Evertsoord

Limburg Golf Trophy
zo 5 oktober 10.00 uur
Locatie: De Peelse Golf

Griendtsveen

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
zo 5 oktober 10.30-12.30 uur
Organisatie: Hebbuz
Locatie: De Zaal

vr 3 oktober 23.00 uur
Locatie: OJC Niks

Hiltho:
Optredens Jack & Jolanda
za 4, ma 6 en wo 8 oktober
14.00 uur
Locatie: evenemententerrein

Rommelmarkt
zo 5 oktober 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Zandhazentocht
zo 5 oktober 08.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: start café De Beurs

Open dag
zo 5 oktober 10.00-16.00 uur
Organisatie: Handboogsport
vereniging De Schutroe
Locatie: terrein aan Wittebrugweg

Dierenzegening

za 4 oktober 18.00 uur
Organisatie: Teens Together
Locatie: Sint Lambertuskerk

zo 5 oktober 11.30 uur
Locatie: atrium Lambertuskerk

Kaarsen maken
za 4 oktober
21.00-04.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Uitwisselingsconcert
za 4 oktober 20.00-22.00 uur
Organisatie: Fanfares Ons
Genoegen en De Echo
Locatie: MFC De Zwingel

wo 8 oktober 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg

Opening brouwhuis en
optreden van blaaskwartet
4You

Limonadeconcert

zo 5 oktober 11.00 uur
Organisatie:
Fanfare Monte Corona
Kronenberg & Evertsoord
Locatie: De Torrekoel

zo 5 oktober 11.00-17.00 uur
Locatie: museum De Locht

Dorpsraadvergadering

zo 5 oktober 14.00-16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

zo 5 oktober 09.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Limburgse molendag

Lottum

zo 5 oktober 11.00-16.00 uur
Locatie: Molen Eendracht maakt
Macht

Limburgse molendag
zo 5 oktober
11.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

Sevenum

Optreden The Suitcase

Horst

Optreden Bones

Hiltho

vr 3 t/m wo 8 oktober
Locatie: evenemententerrein

za 4 oktober 21.30 uur
Locatie: café De Beurs

Kantkloscafé

De Lange presenteert:
Paul Rabbering

vr 3 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

za 4 oktober 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

zo 5 oktober 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Presentatie bospaddenstoelen door Gerard Compiet
wo 8 oktober 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Meterik

Meterikse motortocht

wo 8 oktober 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

Jongerenmis

The Village Festival

Melderslo

Cd-presentatie
Derix & Van de Ven

Polska Noc met M@tius

Meerlo

za 4 oktober 22.00-04.00 uur
Locatie: De Wingerd

zo 5 oktober
13.00-16.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Accordeondag

Grote rommelmarkt
zo 5 oktober 13.00-18.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: De Schatberg

Binnen 10 minuten weten wat je kunt lenen?
En alles over koopsubsidies, starterslening, woonketting en de garantieregeling!
4 oktober | 09.30 - 13.00 uur

Nieuwbouw

Bezoek
ons ook op
de Hiltho!

Open Huizen Dag bij Startpunt Wonen
Nieuwbouw

Kopen & Verkopen

Verkoop
gestart!

Hof te Berkel,
Horst
Appartementen en
seniorenwoningen.

Plan Creemerhof,
Sevenum
Bungalows, kavels en
rijwoningen (oplevering in november).

Verbeter je huis

Begin met een voorsprong!

Diverse
woningtypen.

De Afhang, Horst
Nieuwe Starterswoningen in verkoop
vanaf 4 oktober.

Kijk voor meer info op startpuntwonen.nl | Kerkstraat 5, Horst

Zelf
bouwen!

Plan Meterik
Zeer ruime tweekapper
€ 259.000,Bezichtiging mogelijk!

Kavels
Te koop in alle kernen
van de gemeente.
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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
3 t/m 9 oktober 2014
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

Beide fanfares kozen voor
Melderslo, omdat ze wilden ervaren
hoe het is om op een vreemde plek
de concourswerken te spelen. Fanfare
Ons Genoegen doet op 12 oktober
onder leiding van dirigent Geert Jacobs
mee aan het bondsconcours van de
Limburgse Muziekbond in de Oranjerie

in Roermond en wilde als voorberei
ding daarop nog een keer optreden.
Het is inmiddels vijf jaar geleden dat
de fanfare aan een concours heeft
deelgenomen.
Fanfare De Echo treedt als tweede
op. Ook bij dat optreden zorgt Geert
Jacobs voor de begeleiding. De Echo

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Kaarsen maken
De imkers van Horst houden op zondag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur haar laatste openstelling van dit jaar
in ’t Zoemhukske in Horst. Deze keer is het thema De tuin in de herfst.
Bezoekers kunnen kaarsen maken
van bijenwas. De kaarsen worden ter
plekke gegoten of op vaste platen
gerold. Voor volwassenen is er een
demonstratie en kinderen kunnen
onder begeleiding zelf proberen een

kaars te maken. Ook zijn er diverse
malletjes aanwezig, zodat er kaarsen
in verschillende vormen gemaakt kun
nen worden. De imkers zijn aanwezig
om te vertellen over het leven van
de honingbij. Verder zijn er mensen

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

van IVN De Maasdorpen aanwezig om
andere zaken over natuur en milieu te
bespreken.
De eerste openstelling volgend jaar
is weer vanaf april. Ook dan gelden
dezelfde tijden.

Eerste cd Derix en Van de Ven
Pianist en Componist Egbert Derix en fluitist Georges van de Ven presenteren op woensdag 8 oktober hun eerste
cd The Sadness of Beauty. Hun concert begint om 20.00 uur in café Cambrinus in Horst
Derix en Van de Ven treden al lan
ger samen op, maar hebben nog nooit
eerder als duo een cd uitgebracht. Daar
werd tussen de optredens door wel in
stilte aan gewerkt.

Hun repertoire bestaat uit een mix
van klassieke muziek, improvisatie en
composities van Derix, waarvan een
paar nummers speciaal voor de cd
zijn geschreven. Ook werken van de

Meerlo

kerkdienst
kerkdienst

is de laatste jaren actief bezig om de
vereniging nieuw leven in te blazen. De
fanfare telt circa vijfenveertig muzikan
ten en heeft een afwisselend muziek
programma van Bach tot Bon Jovi, met
marsmuziek en concertwerken voor elk
wat wils.
Toegang is gratis.

09.45

Grubbenvorst

zondag

In MFC De Zwingel in Melderslo vindt op zaterdag 4 oktober een uitwisselingsconcert van fanfare Ons Genoegen
uit Oirlo en De Echo uit Hout-Blerick plaats. Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Uitwisselingsconcert in Melderslo

Engelse moderne componist Malcolm
Arnold, de Franse jazzcomponist Claude
Bolling en Franz Schubert komen aan
bod. Op de cd is de combinatie van fluit
en piano duidelijk te horen.

Ad ve rtorial

Opvoeden langs de lijn

Ik tel tot 10....

De week van de opvoeding heeft dit jaar de titel ‘Ik tel tot 10’. Dit thema
verwijst naar gebrek aan respect en agressie met name op en rondom het
sportveld. De dood van een voetbalscheidsrechter vorig jaar was een dieptepunt in de sport in Nederland. De stichting Positieve Sportstimulering is één
van de deskundigen, die sportclubs ondersteunt rondom dit thema. Ook u als
ouder, begeleider of coach speelt hierbij een belangrijke rol.

Onderzoek toont aan dat investeren
in wat goed gaat en belonen wat
sporters goed doen, het (zelf)
vertrouwen en de ontwikkeling van
ieders talenten stimuleert. De stichting
Positieve Sportstimulering hanteert dit
uitgangspunt.
Tips voor thuis
Ook thuis kunnen ouders hun kinderen leren om te gaan met agressie en
respect te tonen. Enkele tips:
• Geef zelf het goede voorbeeld. Het
lijkt een open deur, maar het is vaak
lastiger om dit te doen. Bedenk eens
hoe u reageerde tijdens de wereldkampioenschappen voetbal .. schold
u de voetballer uit voor ”sukkel” toen
hij een gouden kans miste? Hoe reageerde u toen de scheidsrechter een
onterechte penalty gaf aan de tegenpartij? Kinderen leren het meeste van
het gedrag van hun ouders. Niet (alleen) het praten, maar het voordoen
van gewenst gedrag is essentieel.
• Blijf kalm en geduldig als uw kind zich
boos maakt of uw tiener zich opwindt.

• Stel regels en grenzen aan het
gedrag. Kinderen moeten leren hun
gedrag aan te passen aan de situatie:
zo is bepaald gedrag onder leeftijdsgenoten aanvaardbaar, Stel regels
en grenzen aan het gedrag. Kinderen
moeten leren hun gedrag aan te
passen aan de situatie: zo is bepaald
gedrag onder leeftijdsgenoten
aanvaardbaar, maar als ouder mag je
verwachten dat dit gedrag niet thuis
voorkomt.
• Geef ruim complimenten aan respectvol gedrag.
• Bespreek onbeschoft gedrag: als uw
tiener thuis, op school of op de club
onbeschoft gedrag laat zien, bespreek
dit en beslis welk gedrag acceptabel
is. ”Ik wil niet, dat je tegen me (of
een ander) scheldt. Ik wil best luisteren naar jou, maar probeer dit zonder
beledigingen of schelden”.
• Ondersteun regels met consequenties en pas de consequentie toe.
Bijvoorbeeld: stoppen met het
gesprek is een logische consequentie
bij onbeschoft taalgebruik.

Tips voor langs het veld
Ouders en trainers op de sportclub kunnen de omgang positief beïnvloeden
door:
• Niet alleen de ‘missers’ te bekritiseren. Er zijn voorbeelden genoeg
van sporttalentjes, die het plezier in
de sport verloren door het constante
negatieve commentaar.
• Alles wat aandacht krijgt groeit. Geef
dus vooral aandacht aan gedrag dat
de sfeer in het team bevordert.
• Heb voor alle teamleden aandacht en
geef ze een pluim. Zo laat je zien,
dat ieders inzet telt en houd je alle
teamleden gemotiveerd.
- Leg de nadruk niet (alleen) op presteren, maar ook op de omgang en het
plezier.
Voor meer info:
www.stiposport.nl, www.mijncjg.nl of
de sportconsulenten in uw gemeente.
Petra Gerrits
Consulente CJG, maatschappelijk
werker en gezinscoach

Priesternooddienst

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00

T

(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28
077 354 88 88 (Sensoor)
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Jongerenmis

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

In de Sint Lambertuskerk in Horst wordt op zaterdag 4 oktober een
jongerenmis gehouden. De heilige mis begint om 18.00 uur. Jong en oud
is welkom.
De mis is speciaal gemaakt door
de jongeren van tienerclub Teens
Together uit Horst, voor jongeren tus
sen 12 en 16 jaar. Deze groep komt
eens per maand bijeen in de kerk

voor avonden met geloofsonderwer
pen, maar ook voor speurtochten of
filmavonden.
Jongerenkoor Sint Jan de Doper uit
Blerick luistert de mis op.

3FM-dj bij De Lange
Bij De Lange in Horst treedt op zaterdag 4 oktober 3FM-dj Paul
Rabbering op. De deuren van de zaal openen om 22.00 uur.
Paul Rabbering is bekend van
3FM en presenteert al jaren het
radioprogramma RabRadio. Hij staat
bekend om zijn grote bril, zijn gevoel
voor humor en deed meerdere
keren mee met het Glazen Huis.
Ook 3FM-collega’s Gerard Ekdom en

Barend & Wijnand traden al eens op
bij De Lange.
Op deze avond vindt ook de huldi
ging van de dj-marathon plaats. Funs
Seuren leverde daarbij een knappe
prestatie en krijgt hiervoor een pas
sende beloning.

Kermisfeest in Swolgen
De kermis in Swolgen werd zaterdag 27 september muzikaal ingeleid met twee optredens. In de feesttent achter café-zaal Wilhelmina trad de coverband Random op. In de zaal speelde de band Touche.

Hommage aan Simon & Garfunkel

The Suitcase

Het Concert in Central Park van Simon & Garfunkel vond op 19 september precies 33 jaar geleden plaats in
New York. De Sevenumse rockformatie Heger Walter Band and Friends brengt op 26 oktober een muzikale hommage.

The Suitcase treedt op zondag 5 oktober op in café Cambrinus in
Horst. Het optreden start om 16.00 uur.

De vijf vaste leden van de Heger
Walter Band zijn opnieuw in het
uitgebreide repertoire van de twee
Engelstalige muziekiconen gedoken.
Het uitgangspunt vormt het concert in
Central Park uit 1981, aangevuld met
extra materiaal.
Vanwege de timing van dit concert
maakt de band gebruik van het decor

The Suitcase is een vijfkoppige
band die opvalt door haar instru
menten. De gitaren in de band
ontbreken en worden vervangen
door saxofoonriffs. De band staat
voor een swingende mix van funk,
rock en soul.
Zangeres Renée Oirbans, toetse
nist Bart Kockelmans, bassist Mark

Saris en saxofonist Giel Dekkers leer
den elkaar tijdens de middelbare
schooltijd kennen. De vier muzikan
ten zijn allemaal geïnspireerd door
volstrekt verschillende stijlen en
muzikanten. Later voegde drum
mer Huub van Dijk zich bij de band.
Voor meer informatie, kijk op
www.cafe-cambrinus.nl

Björn van Berkel
wint liedjeskonkoer
Het vastenaovondseizoen bij GMV De Plaggenhouwers uit
Grubbenvorst is op zaterdag 27 september geopend met de jaarlijkse
liedjesavond. Björn van Berkel heeft met het liedje Bis dich det? de
liedjesavond gewonnen.
Net als vorig jaar was Van Berkel
de winnaar van het liedjesconcours.
Hij schreef de tekst van Bis dich det?
samen met Martijn de Jong. De Jong
was ook verantwoordelijk voor de
muziek. In totaal werden elf liedjes
ten gehore gebracht. Het Ald Prinse
Convent werd tweede met het
nummer De Kruk en de derde plaats
ging naar Mien Dorp van Frans van
Oven. De beste drie nummers van

de liedjesavond worden ingestuurd
voor het Limburgs Vastenaovend
Liedjeskonkoer. Het liedjeskonkoer
voor de jeugd is gewonnen door Luc
Verschueren en Eef Mulders. Met hun
liedje Ut Fiesabbonement behaal
den zij de eerste plaats. De tekst en
de muziek van dit nummer werd
verzorgd door René Verschueren.
De tweede plek was voor Pleun en
Sanne, met het liedje Vastenaovestik.

The Village Festival
Voor het derde jaar op rij vindt op zaterdag 4 oktober The Village
Festival plaats. Wederom is de Kasteelboerderij in Horst het decor voor
het evenement. Het festival begint om 21.00 uur en de deuren gaan dicht
om 05.00 uur.
De locatie bestaat uit twee
zalen. In de kleine zaal, die wordt
geprogrammeerd door het Tienrayse
Tanzbar, brengen vier dj’s voorna
melijk techno en house ten gehore.
Tim Hoeben en Jorn Liefdeshuis zijn
de headliners in de Tanzbar-zaal.
Als vaste dj’s van Trouw Amsterdam
hebben zij genoeg kwaliteit in huis.
Lokale artiesten Wayne Young en
Bexkens maken de line-up van de
kleine zaal compleet.
De grote zaal, omgedoopt tot

het Fort, wordt opgeluisterd met
een bezoek van Falco Benz. Na zijn
eerdere energieke optredens op
het toonaangevende Into The Great
Wide Open en Best Kept Secret is het
festival erg trots om deze naam te
presenteren. Het programma rondom
dit synthesizerfenomeen bestaat
uit diverse dj’s. Onder andere disco,
house, dancehall en hiphop zullen de
revue passeren.
Kijk voor meer informatie op
www.thevillagefestival.com

van toneelvereniging Setovera.
Zo krijgt het concert een extra huis
kamersfeer. De Heger Walter Band is
een rockband met meer dan twintig
jaar ervaring. Leadzanger Hans Heger
uit Sevenum, drummer Peter Joosten,
bassist Math Schouten en toetse
nist Wouter van den Eerenbeemt uit
Sevenum en gitarist Karl-Heinz Walter

uit Kronenberg slaan hun handen ineen
met een aantal muzikale vrienden.
Hieronder saxofonist Geert Nellen
uit Kronenberg, trompettisten Ron
Kleuskens uit Sevenum en Peter Huys
uit Kronenberg en percussionist Peter
Nellen uit Sevenum. Het concert begint
zondag 26 oktober om 16.00 uur in
De Wingerd in Sevenum.

21%
korting
op een complete bril

Steenstraat 3, Horst, Tel. (077) 207 00 00
* Vraag naar de voorwaarden.

