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Een ei met een verhaal
Jumbo Supermarkten verkoopt vanaf maandag 20 oktober zorgeieren van Boerderij Wienes uit Hegelsom. Boerin Marieke Claessens legde samen met haar hulpboeren,
mensen met een verstandelijke beperking, de eerste eieren in de schappen van de supermarkt in Sevenum.

Het initiatief van deze zorgeieren
komt van Ruud Zanders. Hij is de
eigenaar van Het Pluimhuis, een
organisatie die een bijdrage wil
leveren aan een gezonde pluimveehouderij in Nederland. “Ik wilde
economie combineren met zorg”,
vertelt hij. Zanders bracht Jumbo
Supermarkten en Boerderij Wienes bij
elkaar. “Ik ben erg blij dat we nu
dankzij Jumbo een landelijk platform

kunnen creëren voor de zorgeieren”,
vertelt hij.

We geven een extra
plus aan het ei
De zorgeieren worden bij
Boerderij Wienes geraapt en verpakt door de hulpboeren met een
(verstandelijke) beperking. Deze
boerderij is een modern pluimveebe-

Niet vergeten!
26 oktober 2014

Wintertijd

drijf met zo’n 30.000 kippen. Marieke
Claessens van de zorgboerderij: “Het
gaat om scharreleieren met een
speciaal keurmerk van Milieukeur.
De eieren zijn dus geproduceerd
met extra aandacht voor mens, dier
en milieu.” Bij Boerderij Wienes zijn
ze erg blij met de samenwerking.
“We geven zo een extra plus aan
het ei. Natuurlijk is het fijn dat we
nu meer aan de eieren verdienen,
maar het gaat ons er vooral om dat
onze hulpboeren meer waarde uit de
eieren halen. De hulpboeren hebben
nu meer werk om te doen, wat ze
ontzettend leuk vinden. En daarnaast
zijn we heel trots dat de hulpboeren
hun eigen eieren nu ook in de supermarkt terug kunnen vinden”, aldus
Claessens.
Op 20 oktober werden de eieren
feestelijk gepresenteerd aan de hand
van een ontbijtje in de Jumbo in
Sevenum.
Lees verder op pagina 07

31 oktober
van 17.00 - 21.00 uur

Meer info: ww.leurs.nl

Strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij
de infobalie voor € 2,50 p.p.

H alloween

elke
zondag
open

voor kids
Roofvogelshow
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

1.29

0.77
AH Elstar
40% korting
nieuwe oogst

www.ahhorst.nl

2.59

1.50
AH mandarijnen

net 1 kilo

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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Geluidsoverlast rotonde
Meldersloseweg Horst

Fietsendieven
aangehouden

Het toegenomen verkeer over de rotonde aan de Meldersloseweg in Horst zorgt voor geluidsoverlast bij
inwoners van de Haammakersstraat. Hierover zijn klachten binnengekomen bij gemeente Horst aan de Maas. Na
onderzoek naar de geluidsbelasting geeft de gemeente aan geen maatregelen te treffen en het initiatief en de
bekostiging daarvan over te laten aan de bewoners.

Politie Horst heeft afgelopen weken diverse fietsendieven aangehouden. In Sevenum werden drie mannen aangehouden terwijl zij een fiets
aan het stelen waren en in Venray werd een man aangehouden die in
Horst een lokfiets gestolen had.

In een informatiebijeenkomst die
de gemeente in maart organiseerde

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

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.

naar aanleiding van klachten over de
luchtkwaliteit en geluidsoverlast bij
op- en afritten van de A73, kwamen
ook klachten naar voren over geluidsoverlast door het verkeer over de
rotonde op de Meldersloseweg in Horst.
Het gaat hier om de rotonde die het
kruispunt vormt tussen de
Stationsstraat, de Venloseweg en de
Meldersloseweg.
Op verzoek van de gemeente is
daarom een onderzoek ingesteld naar
de geluidssituatie rondom die rotonde.
Uit dit onderzoek blijkt nu dat de
geluidsbelasting over het algemeen
hoger is dan gewenst, maar dat er
geen sprake is van een ontoelaatbare
situatie. De gemeente is dus niet
wettelijk verplicht om maatregelen
hiertegen te nemen en zal dit dan ook

niet doen. De gemeente wil eventueel
wel de bewoners tegemoet komen en
hen adviseren over geluidsreducerende
maatregelen.
De bewoners van de
Haammakerstraat hebben aangegeven
last te hebben van het lawaai, vooral
buiten in de tuin. Hoewel de gemeente
niets gaat bekostigen, zijn de bewoners toch geïnteresseerd in eventuele
maatregelen. Zij gaan nu in overleg
met buurtbewoners om te bekijken of
zij mogelijk gezamenlijk maatregelen
kunnen treffen en betalen. Daarvoor
zouden zij graag een groenstrook in
eigendom van de gemeente willen
gebruiken, maar de gemeente heeft al
aangegeven dat zij uit oogpunt van het
onderhoud en uiterlijk van de groenstrook dit niet ziet zitten.

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

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

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.

hoe dit gebruikt kan worden bij het
opstellen van een vluchtplan.
De roadshow is een onderdeel
van de Week van de Veiligheid.
Ieder jaar wordt in de maand oktober
in samenwerking met Brandweer
Nederland en de Nederlandse
Brandwonden Stichting aandacht
besteed aan één onderwerp gericht
op brandveiligheid. In 2014 is dat
onderwerp Veilig vluchten.

In Horst aan de Maas worden gemiddeld vier op de tien huwelijken
door middel van een gratis ceremonie gesloten. “Het aantal gratis
huwelijken is de afgelopen jaren iets gestegen, maar de kosten blijven
nog binnen de perken”, aldus een woordvoerder van gemeente Horst
aan de Maas.

Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Hoe is het om tijdens een brand te vluchten? En hoe kan ik mij daarop
voorbereiden? Tijdens een roadshow door verschillende gemeenten geeft
Brandweer Limburg-Noord antwoorden op deze vragen. Op donderdag
23 oktober komt de roadshow langs in Horst op het Wilhelminaplein.

Gratis trouwen
populair

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

waren bij de poging tot diefstal.
Op maandag 20 oktober werd er
wederom een fietsendief aangehouden, dit keer in Venray. De 44-jarige
Venraynaar had in Horst een fiets
gestolen. Dit bleek een lokfiets van
de politie te zijn en de politie kon
hem door de ingebouwde GPS-zender
in de fiets gemakkelijk opsporen. De
Venraynaar is opgepakt op verdenking
van heling, maar het onderzoek naar
hem loopt nog.

Roadshow brandweer
Tijdens de voorlichting van de
brandweer kunnen bezoekers met
een speciaal ingerichte rookcontainer
zelf ervaren hoe het is om tijdens een
brand te vluchten. Ook worden er tips
gegeven over hoe je thuis een
vluchtplan kunt voorbereiden en
brandgevaarlijke situaties vroegtijdig
kunt herkennen. Met behulp van
modelhuisjes wordt uitgelegd hoe
rook zich door het huis ontwikkelt en

Oplage 18.800 exemplaren

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.

Twee mannen uit Venlo en een
man uit Sevenum zijn op vrijdag
10 oktober aangehouden door de
politie, toen zij bezig waren met het
stelen van een fiets. Een oplettende
voorbijganger had de politie gebeld
toen deze de mannen zag. Een van
de mannen uit Venlo heeft een boete
van 150 euro opgelegd gekregen voor
poging tot diefstal, van de andere
twee mannen kon niet bewezen worden dat zij daadwerkelijk betrokken

HALLO Horst aan de
Maas op toertocht
De leden van TWC de Barkruk uit Meterik hadden onlangs hun
jaarlijkse ‘tocht ter tochten’. Zij rijden zo’n 180 kilometer naar
Amersfoort en ondernamen twee dagen later weer de tocht terug naar
Meterik. Elk jaar gaat de vereniging naar een andere plaats in
Nederland, Duitsland of België . Zo zijn ze onder andere in Maastricht,
Leuven, Antwerpen, Zwolle, Munster, Roterdam, Amsterdam en Köln
geweest. Dit jaar namen er achttien leden deel aan de tocht. In Geffen
was het even tijd voor een pauze met HALLO Horst aan de Maas.

De Nederlandse Vereniging van
Burgerzaken maakte afgelopen week
bekend dat het aantal gratis huwelijken in Nederland in zes jaar is
gestegen van 3 naar 35 procent. In
Horst aan de Maas kozen in 2012 59
bruidsparen, van de in totaal 167,
voor een gratis ceremonie. “In 2013
waren dit er 48 van de 128 huwelijken en in 2014 tot nog toe 56 van de
140”, laat de woordvoerder desge-

vraagd weten. In Horst aan de Maas
kan op maandag- en woensdagochtend gratis worden getrouwd.
Op jaarbasis is gemeente Horst aan
de Maas 1.000 tot 1.500 euro kwijt
aan de gratis huwelijkssluitingen.
“Daar wordt budget voor gereserveerd. Het is dus niet zo dat voor ons
de kosten te hoog worden en we
huwelijken aan de balie gaan sluiten,
zoals sommige gemeenten doen.”

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

Voor familiefeest, bedrijfsfeest of bruiloft

Verschillende soorten
fruitbomen (set van 3 stuks)
Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

€59,90

€29,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Straatnaambord Bertus
Aafjesveldje onthuld
De Aafjeswandeling die op
zondag 19 oktober werd gehouden
in Swolgen is afgesloten met de
onthulling van een straatnaambord
ter ere van Bertus Aafjes. Deze
schrijver woonde en werkte vanaf
1973 tot zijn overlijden in 1993 in
Swolgen.
Bertus Aafjes liep bijna dagelijks
van zijn woning aan de Parkweg naar
zijn werkruimte die iets verderop in de
bossen lag. Deze wandeling naar het
‘schrijvershuisje’ verliep steevast via
een tot zondag naamloos trapveldje.
Een van de initiatiefnemers van de
Aafjeswandeling, Ivana van LieshoutFattori, onthulde zondag 19 oktober bij
het trapveldje een officieus straatnaambordje dat de herinnering aan Aafjes
levend moet houden. De organisatoren
van de Aafjeswandeling hopen dat hun
actie ertoe leidt dat de gemeente het
trapveldje ook officieel zal omdopen in
het Bertus Aafjesveldje.

Fietsen door regio met
Google Glass

Waylon
DONDERDAG 6 NOVEMBER

Poppodium Grenswerk, Peperstraat 10 Venlo
Tickets: www.grenswerk.nl, Sounds Record Store, Parade 66 Venlo

Te koop woonhuis
Steegstraat 9 Melderslo
(www.Jaap.nl)

BOEMEL
WEEKEND
vr 24 OKTOBER
za 25 OKTOBER
tijl

Brochure via
steegstraat9@gmail.com
of bel 06 - 22 49 64 89

OPEN HUIS:

nieuwe

zaterdag 25 oktober a.s.
van 13.00 – 15.00 uur

s

Liefde voor Limburg heeft op vrijdag 17 oktober een nieuwe fietsroute, die door de gemeente Horst aan de
Maas loopt, bekendgemaakt. Toeristen kunnen deze route fietsen met een Google Glas. Hierdoor krijgen ze via hun
bril informatie over de regio. Noord-Limburg heeft de primeur in Nederland.
De Google Glass fietsroute start in
Arcen en gaat via Velden over de Maas
door naar Grubbenvorst, Lottum en
Broekhuizen. In Broekhuizen kunnen
fietsers de Maas weer oversteken om
de fietstocht vervolgens weer in Arcen
af te ronden. Een woordvoerder van
Liefde voor Limburg laat weten dat
er in de toekomst mogelijk nog meer
routes komen.
In totaal heeft de organisatie

24 hightech brillen beschikbaar
gesteld. De brillen hebben een aanschafwaarde van 1500 euro en zijn met
steun van provincie Limburg ingekocht.
Toeristen kunnen de bril huren via de
website van Liefde voor Limburg.
De Google Glass is nu alleen nog
verkrijgbaar in combinatie met verschillende verblijfarrangementen in de
regio. Zo kunnen fietsers een bril huren
met overnachting in onder andere het

Parkhotel in Horst, residentie La vie en
rose en De Rozenhof in Lottum.
Onderweg vertelt de bril de
fietsers via audio, foto’s en filmpjes
meer over het maaslandschap waar ze
doorheen fietsen. Om de informatie
te activeren, hoeft de gebruiker alleen
maar langs de zijkant van de bril te
vegen.
Voor meer informatie kijk op www.
liefdevoorlimburg.nl/googleglass

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
25 oktober 2014

Lekker makkelijk 4 sausijsjes +

4 uienburgers samen €6,50

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden varkensrollade
100 gram vleessalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

Vier generaties
Tess Baltussen werd op 7 augustus geboren en hierdoor ontstonden er voor het eerst in haar familie
vier generaties. Tess is de dochter van Nicole Baltussen-Jenneskens (27) uit Horst. Zowel superoma Truus
van Rengs-Vullings (76) uit Meterik als oma Petra Peeters-van Rengs (52) uit Meterik zijn hartstikke trots
op de nieuwe aanwinst in hun familie.

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

AUTO
ONDERHOUD
autoonderhoudplan.nl/horst
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Historische Kring Grubbenvorst-Lottum

Tentoonstelling 70 jaar
bevrijding Grubbenvorst
en Lottum
In het kader van 70 jaar bevrijding vindt er een fototentoonstelling plaats in de kerk van Grubbenvorst.
Deze is te zien op 29 en 30 november.
Op woensdag 26 november is het
70 jaar geleden dat Grubbenvorst werd
bevrijd. Lottum werd een dag later, op
27 november, bevrijd. De groepen 7 en
8 van de basisscholen van beide dorpen staan op woensdag 26 november
in ’t Haren in Grubbenvorst stil bij de
bevrijding. Er is een fototentoonstelling

te zien en er worden dia’s getoond uit
de jaren 1935-1945. Verder wordt de
eenakter ’De dag waarop mijn vader
huilde’ opgevoerd.
Op zaterdag 29 november wordt
deze tentoonstelling in de kerk van
Grubbenvorst geopend, met medewerking van het Grubbenvorster

Mannenkoor. Het toneelstuk is dan
nogmaals tweemaal te zien, om 14.15
en 16.00 uur. De tentoonstelling is ook
op zondag 30 november te zien van
13.00 tot 17.00 uur. De fototentoonstelling is in samenwerking met de
Historische Kring Grubbenvorst-Lottum
samengesteld.

ANDERS

Twee vermiste
meisjes gevonden
De politie heeft op woensdag 15 oktober een burgernetactie in Horst
aan de Maas succesvol afgerond. Twee meisjes uit Grubbenvorst, die van
huis waren weggelopen, werden na vele reacties op een oproep van
Burgernet, in Sevenum teruggevonden.
De meiden werden drie kwartier
na de oproep van Burgernet, rond
20.45 uur, in de buurt van attractiepark
Toverland in Sevenum gevonden.
De politie heeft de meiden, die in
gezonde toestand verkeerden, terug
naar huis gebracht en diezelfde avond
nog een gesprek met de meisjes en de
ouders gevoerd. Over de reden van het
weglopen, wil de politie niets zeggen.
Ook is er niets bekend over eventuele
inschakeling van zorgautoriteiten.

Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat weten blij te
zijn met de sociale betrokkenheid in
de gemeente.
“Burgernet heeft ons laten weten
dat ze erg blij zijn met het grote aantal bruikbare tips dat zij binnen kreeg.
Het laat volgens hen zien waarom het
belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zijn aangesloten bij Burgernet.
Wij moedigen dat natuurlijk alleen
maar aan.”

Lichtgewonde
bij ongeluk A73
Ter hoogte van Horst aan de Maas vond op dinsdag 21 oktober een
ongeluk plaats op de A73. Een persoon raakte daarbij lichtgewond.

2) Praedé kappers
Studentikoze
look

1) TVI Computers
Apple iMac

In de rijrichting naar Venlo vond
die dinsdagochtend rond 08.15 uur
een kopstaartbotsing plaats, waarvan
de oorzaak nog onderzocht wordt. Een

van de inzittenden raakte lichtgewond
en werd ter controle naar het
ziekenhuis overgebracht. Het ongeluk
zorgde voor zo’n 2 à 3 kilometer file.

Werkzaamheden
in Grauwveen
en Mariapeel
Staatsbosbeheer start binnenkort met het verwijderen van stroken bos
in het Grauwveen en de aanleg van vijf poelen in het zuidelijk deel van de
Mariapeel, dichtbij Griendtsveen.

3) MAN Horst
Pullover met
sixties print
“An APPLE a day keeps the doctor
away”, moet Van den Heuvel gedacht
hebben. Jannis voor vrienden, en dat
zijn er nogal wat. Hij ademt social
media en dat zie je aan zijn hoeveelheid vrienden. Hij is 24 uur per dag in
de weer met het posten van berichten, zoeken van volgers en iedereen
op de hoogte houden van activiteiten
van café De Lange in Horst.
De Jannis-generatie houdt van snelheid en kwaliteit van computers. Deze
generatie verlangt het beste gereedschap en advies op maat. Dat vindt
Jannis bij TVI Computers, ondernemers
met een hoge servicegraad die graag
meedenken met automatiseren.

Venrayseweg 10, Horst
www.tvicomputers.com

wordt vervolgd
Met de recente komst van APPLEproducten bij TVI is Jannis helemaal
in zijn hum.
Advies op maat voor je MacBook
én een nieuwe trui op maat van
Scotch&Soda: MAN Men’s Wear
kiest voor een kekke pullover met
sixties-print en daaronder een strak
shirt van Cast Iron. Zo kan Jannis
zijn pullover uittrekken en zijn shirt
mixen met een ruige strakke ﬁt
jeans. Met social media als beroep
moet je het beste gereedschap
gebruiken. APPLE biedt dit en TVI
Computers geeft het advies over die
producten. Je pc moet op maat gemaakt voelen en net zoals de broek

van MAN Men’s Wear als gegoten
zitten. APPLE is niet alleen een
gereedschap maar ook een juweeltje
om naar te kijken.
Indruk maken op je volgende afspraak doe je met je pc én je kapsel,
ook met de snelheid en kwaliteit
van APPLE. Deze studentikoze look
met strak design voor een knappe
uitstraling krijgt een vleugje humor
door de zijscheiding. Praedé kappers
gebruikt daarvoor de Care Line Man
High Shine. Daarmee krijgt Jannis
met zijn kapsel een ‘sleek’ eﬀect.
‘Vind ik leuk’, zal Jannis gedacht
hebben en snoept verstandig verder
met een APPLE.

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl

Deze werkzaamheden zijn onderdeel
van het Inrichtingsplan PeelvenenMariapeel. Een adviescommissie buigt
zich momenteel in opdracht van
provincie Limburg over dit plan. Het
Grauwveen ligt ten noorden van de
spoorlijn tussen Deurne en Horst, dichtbij
Griendtsveen. Het verwijderen van de
bosstroken is noodzakelijk voor de
aanleg van kades. De kades zijn van
belang voor het toekomstig waterbeheer
in het gebied.
Het Grauwveen ligt lager dan de
Mariapeel, waardoor er veel ondergronds water van de Mariapeel naar
het Grauwveen stroomt. Ooit werd het
Grauwveen droog gehouden vanwege
landbouw, maar dat doel heeft het

gebied al lang niet meer. Daarom
worden sloten gedempt en worden er
nieuwe kades aangelegd. Het gebied
wordt hierdoor natter, wat voor het
realiseren van de natuurdoelstellingen in
dit gebied van groot belang is.
In het zuidelijke deel van de
Mariapeel wordt een vijftal nieuwe poelen aangelegd, in het bijzonder voor de
vinpootsalamander. Dit gebeurt door een
aantal bestaande laagtes te vergroten,
zodat de poelen in het voorjaar en de
zomer voldoende water houden om als
voortplantingsplek te dienen voor de
vinpootsalamander en voor andere soorten amfibieën. De vinpootsalamander is
zeldzaam en komt vrijwel uitsluitend in
Brabant en Limburg voor.

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

Huize De Kolck
Broekhuizenvorst
Kastelen roepen romantische verhalen op van stoere ridders en jonkvrouwen in nood. Van rijke heren met
tientallen bedienden. De waarheid ligt vaak anders. Veel kastelen in Horst aan de Maas zijn in de afgelopen
eeuwen ten prooi gevallen aan oorlogen, financiële tegenspoed en uiteindelijk verval. HALLO Horst aan de
Maas duikt de komende tijd in de geschiedenis van enkele van deze voorname huizen. In deze aflevering:
Huize De Kolck in Broekhuizenvorst.

VO OR AL UW
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Ministerie van Economische Zaken

Kennisgeving
Besluit omgevingsvergunning inrichting Californië
Wijnen Geothermie B.V.
De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
De geschiedenis van Huize De
Kolck gaat waarschijnlijk terug tot
in de Middeleeuwen. Het voormalig adellijke landhuis ligt een
stukje van de bebouwde kom van
Broekhuizenvorst af. Met een lange
oprijlaan grenst het landhuis aan de
weg richting Swolgen. De Kolck is
verschillende keren verbouwd. Nu
staat er een U-vormige boerderij
omgeven door een gracht. Om bij
de binnenplaats te komen, moet de
bezoeker dan ook een brug over.
De huidige bewoners van Huize
De Kolck zijn Henk (59) en Beatrix
(63) Joosten. Beatrix werd op De
Kolck geboren en weet nog dat
toen al de letters H en K boven
de voordeur van het woonhuis
ingemetseld waren. “Waar die
letters voor staan, weet ik niet
zeker”, zegt ze. “Waarschijnlijk
stonden die letters voor Huis Kolck.
Het huis staat eigenlijk op een
oude Maasarm. Kolck komt van
het kwelwater wat hier omhoog
kwam”, legt Henk uit. “Vandaar ook
de gracht om het huis.”
Voor zover het echtpaar heeft

kunnen achterhalen, is de familie van
Beatrix eigenaar van het huis vanaf
1902. Uit het oude kadasterarchief
van gemeente Broekhuizen blijkt dat
de Kolck in 1870 bij een deling in
handen kwam van een dochter van de
burgemeester, Maria Josephina Huberta
Hafmans, weduwe van Hubertus
Wilhelmus van der Heijden. Nadat zij
stierf, werd het huis door haar erfgenamen verkocht aan de familie van
Beatrix, de gebroeders Hermans.
Floris, Hendrik en Gerard Hermans
kochten in die tijd meer boerderijen en
er werd besloten een deling te maken.
“Mijn opa Hendrik heeft het huis bij
de deling in 1904 gekregen. Het was
toen een bouwvallig huis, dus hij heeft
Huize De Kolck op de oude fundamenten opnieuw laten opbouwen”, vertelt
Beatrix. Door de jaren heen is het huis
nog verschillende keren opnieuw gerenoveerd. “Het blijft verzakken en het
blijft deels oud, ook nu nog”, meent
Beatrix.
Toen opa Hendrik omstreeks 1922
overleed, verhuisde de oma van Beatrix
samen met haar vier dochters naar
het dorp. Het huis werd in die jaren

verpacht aan een familie uit Meerlo.
Pas in 1933, toen de tweede dochter,
Jeanette, ging trouwen, kwam er
weer iemand van familie Hermans
in het grote landhuis te wonen. Tot
1949 woonde Jeanette in het huis.
Daarna kwam de moeder van Beatrix
in Huize De Kolck te wonen, waarna
Beatrix in 1950 daar werd geboren.
In de oorlog heeft Huize De
Kolck, anders dan andere kastelen
in de regio, niet veel geleden. Op
een kogelgat in een van de ramen
na, bleef het huis intact. “Er heeft
hier wel een joodse jongen ondergedoken gezeten”, vertelt Henk.
“Hij heette Dick van Wezel. Hij werd
verraden door zijn jongere broertje,
waardoor hij naar Venlo is meegenomen voor het transport. Hij heeft
daar zijn mond nooit voorbij gepraat.
Het enige wat nog van hem is
gehoord, is heel hard geschreeuw.”
Tegenwoordig wordt bij Huize
De Kolck jaarlijks het Kolckconcert
van de fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen gehouden. Ook de functie als
boerderij heeft het huis sinds 1902
altijd behouden.

Dat aan Californië Wijnen Geothermie B.V. te Grubbenvorst een
omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘oprichten
en in werking hebben van een inrichting’ en ‘bouwen van een
bouwwerk’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting aan Californië Wijnen Geothermie B.V.
De inrichting Californië Wijnen Geothermie B.V. is gelegen aan
de Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst, in de gemeente Horst aan
de Maas, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Grubbenvorst, sectie M, nummer 304.
De omgevingsvergunning betreft het oprichten en in werking
hebben van een inrichting met bijbehorende installaties voor
de winning en distributie van aardwarmte. Daarnaast betreft de
aanvraag de bouw van een warmtewisselaar gebouw. De aardwarmte
zal gebruikt worden voor de verwarming van een kassencomplex.
Op het ontwerpbesluit dat van vrijdag 29 augustus 2014 tot en met
donderdag 9 oktober 2014 ter inzage lag bij de gemeente Horst aan
de Maas zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend.
Hiermee is de beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken
na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.
Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van
24 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie
van de gemeente Horst aan de Maas te Horst. Inzage is mogelijk op
werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van
dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente, telefoon
077 - 477 97 77.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer K. van den Hoff,
telefoon 070 - 379 76 02, van het Ministerie van Economische Zaken.
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging
van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Limburg, ter attentie van de sector Bestuursrecht,
Regio Noord, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het
ontwerpbesluit en men belanghebbende is.
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Dolblij zijn wij met de geboorte
van ons dochtertje

Donderdag 30 oktober 2014
zijn onze ouders
en grootouders

Ray en Annie
Riswick-Smits
geboren op 17 oktober 2014
Grote zus Sjors en trotse ouders Bram en Sandy Wanten
Peperstraat 33, 5975 BT Sevenum

Geboren

Hoera, een dochter!

15 oktober 2014
Zoon van
Danny en Mieke
Horstermans-Janssen
Rembrandtstraat 19
5961 AL Horst

10 oktober 2014
Dochter van Rob en Linda
van Rens-Smits
Zusje van Janne
Vlasvenstraat 45
5962 AC Melderslo

Tijme

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Nieuw bij Piet Parkiet.
We hebben niet alleen handtamme
grasparkieten, ook fluitende kanaries in
diverse mooie kleuren. Tevens alles wat
u voor uw gevederde vriend nodig hebt.
06 36 02 05 62
Kijk op www.pp-dierenverblijven.nl
Te koop Sentar zitmaaier met opvangbak € 1.650,-. Tel. 077 467 38 34.
Garageverkoop Americaanseweg 7.
2x e-fietsen, relaxstoel, tiffany lampen,
raam, voorzetramen, hoekcomputermeubel, olieverfschilderijen, diepvrieskist, hangmat, stoomreiniger, veel
gereedschap, 3 pers.bank, e-kabels
caravan, kerstgroep.
Te huur bedrijfs/opslagruimte,
info 06 20 35 21 22 of 06 27 21 26 04.

23 oktober 2002

23 oktober 2014

Ger Cox
Ik ben trots dat jij mijn vader bent (geweest)!
We missen je nog iedere dag!
Mien en Wim Douven-Cox
Francis en Roel

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.

Xtra4people voor bewustwording en
begeleiding, coaching en Co-Creatieve
coaching. Gespecialiseerd in
hooggevoeligheid. Informatie Maryse
06 51 78 70 32 www.xtra4people.nl

Verloren blauwe sjaal op Hilthoterrein
op de laatste dag van de Hiltho.
Tel. 077 397 10 68.

Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij regelen het voor u. Kijk op onze
website of bel 077 467 01 00.

Te Koop 2 garageboxen in Meerlo
(event. per stuk). Afmetingen lxb
5.15m x 3m. Voor meer info:
0478 69 28 75.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

50 jaar getrouwd!
Wij gaan deze fantastische
mijlpaal in besloten
kring vieren.
Kinderen en kleinkinderen

Marijn



Het blijft een wonder...

24 oktober 2014

Chris en Anny
Te Baerts
50 jaar getrouwd!
Lieve Opa en Oma
Hartelijk gefeliciteerd
met jullie 50-jarig huwelijk!
Wij wensen jullie een fijne dag.
Robin, Stijn, Colin, Kevin en Tim

Chris

18 oktober 2014
Zoon van
Roy Teluij en Nicole van Rengs
Broertje van
Janne en Lynn
Wertemerweg 6
5977 ND Evertsoord
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Schuur sale. Iedere zaterdag en zondag
van 13:00-17:00 uur. Diverse potten,
vazen en decomateriaal van een
voormalige bloemenwinkel.
Torrestraat 24 te Kronenberg.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 16 nov. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Xtra4people workshop “Energetische
hygiëne”. Ben je gevoelig en wil je
meer weten over energie? Ma. 3 en
17-11 en 1-12, 20,- pp .Workshop
“Hartmandala”, wo.29-10, 12 en 26-11,
20,- pp Maryse 06 51 78 70 32.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
T.k. gevr. landbouwmachines hooimachine hark maaier ploeg frees mesttank weisleep bloter maiszaai-machine
tractor enz. en veepaardentrailer 06 19
07 69 59.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gevraagd modelauto’s, alle merken
1:18+1:43. Moeten wel in goede staat
zijn. Tel 06 19 20 62 22.

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
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Hortensia’s veel soorten v.a. € 2,75.
Lei linde/plataan nu voor € 49,50.
Ook bol-dak-zuil bomen.
(in pot dus nu planten!!).
Laurier, coniferen, taxus v.a. € 1,60, div.
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.
Te huur kantoor praktijkruimte
in Swolgen. 120m2 kantoorruimte,
4 kantoren, een garderobe, toilet en
een klein keukentje. Via een vaste trap
naar 90m2 archiefruimte. Huurprijs 450
euro excl. GLW info bel 06 50 42 84 99.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

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

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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 PRODUCTEN  

HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. ACTIE T/M 31-12-2014 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

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

‘Nieuwe kapel met historie
van hier tot ginder’
Museum De Locht had al een nieuw champignonmuseum en een brouwerij. Volgend jaar komt daar nog een
eigen kapel bij. Momenteel wordt door de vrijwilligers samen met leerlingen van Bouwmensen Limburg Noord en
een aannemer gewerkt aan de bouw van de kapel die in maart 2015 klaar voor gebruik moet zijn.

Ministerie van Economische Zaken

Kennisgeving
Aanvraag voor omgevingsvergunning Californië Wijnen
Geothermie B.V.
De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
Op 14 oktober 2014 heeft Californië Wijnen Geothermie B.V. te
Grubbenvorst, een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft
betrekking op de inrichting Californië Wijnen Geothermie B.V.,
gelegen aan de Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst, in de gemeente
Horst aan de Maas, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente
Grubbenvorst, sectie M, nummer 304.
De vergunningaanvraag betreft de vergroting van het injectiedebiet en
het verlagen van de temperatuur van het te injecteren water.
Deze veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is
toegestaan (milieuneutraal veranderen).
Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken (artikel 3.7, Wabo) waarbinnen een besluit
wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het besluit
gepubliceerd en kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene
wet bestuursrecht bezwaar maken tegen het besluit.
Tot en met 6 november 2014 kunnen belanghebbenden zienswijzen
met betrekking tot deze omgevingsvergunningaanvraag schriftelijk
of mondeling kenbaar maken.
Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u zich wenden tot:

In 2008 werd de voormalige kapel
van buurtschap Heierhoeve in
Grubbenvorst afgebroken. In eerste
instantie was het de bedoeling dat de
kapel herbouwd zou worden op het
terrein van het museum. In het
gebouw zou dan de collectie beelden
van De Locht worden ondergebracht.
“De kapel bleek echter lastig af te
breken”, vertelt Chris Thijssen bouwcoördinator van Museum De Locht.
Besloten werd daarom om een
nieuwe te bouwen, maar wel gebruik
te maken van de inrichting van de
Heierhoeve-kapel.

Subsidie van
provincie Limburg
Thijssen: “De nieuwe kapel moet
in verband met de subsidie maart
2015 klaar zijn. Het plan was eerst
om uitsluitend met vrijwilligers te
werken. We kwamen er echter al
snel achter dat dit niet haalbaar was.
We zijn toen verder gaan kijken en
kwamen uit bij Bouwmensen
Limburg Noord (voorheen Bouw
Opleiding Centrum, red.). Leerlingen
in de bouw komen momenteel
moeilijk aan de bak, de hele sector
ligt op z’n gat. Misschien zouden we
dus iets voor elkaar kunnen betekenen? Die leerlingen dienen echter

wel betaald te worden. Daar hadden
we als museum geen budget voor,
maar een subsidie van provincie
Limburg heeft dit toch mogelijk
gemaakt.”

Banken van de
Heierhoeve-kapel
Chris Thijssen is namens De
Locht begeleider van het project,
verder zijn er nog een aannemer en
een begeleider vanuit de opleiding
betrokken. “De aannemer zorgt er
samen met de leerlingen voor dat
het gebouw eind november wind- en
waterdicht is. Volgens de planning
moet het dak er eind volgende week
op zitten. Vervolgens gaan de vrijwilligers aan de slag met de inrichting
van de kapel.” De nieuwe kapel, die
nog geen naam heeft, is een zogenaamde Romaanse kapel. “Dat was
een wens van Gérard Achten van de
commissie tentoonstellingen. Een
Romaanse kapel kenmerkt zich door
het vele sierwerk, zoals de bogen.
Het leuke is dat onder meer de oude
banken, biechtstoel, tabernakel en
altaar van de Heierhoeve worden
gebruikt in onze kapel. De scharnieren
van de deuren komen uit de oude
kerk van Swolgen. Deze is in de oorlog
verwoest. Bijzonder zijn ook de glas-

in-loodramen. Deze zijn afkomstig
van de afgebroken St. Ludgeruskerk
in Waltrop, Duitsland. We krijgen
ze in eeuwigdurende bruikleen,
net als het klokje dat komt van het
Klokkenmuseum in Asten. Het is een
nieuwe kapel met historie van hier tot
ginder”, lacht Thijssen.
Gemiddeld zijn er dagelijks vier
leerlingen op de bouwplaats te vinden. John Clumpkens begeleidt hen
vanuit het opleidingscentrum. Ook
hij vindt het een bijzonder project.
“In al die jaren heb ik nog nooit een
nieuwe kapel gebouwd. De leerlingen
werken overigens niet alleen op de
bouwplaats. In de werkplaats worden
bijvoorbeeld de deuren en het torentje gemaakt.”

Vrijwilligers hebben
kennis van zaken
Edwin van den Cranenbroek is een
van de leerlingen die meewerkt aan
de kapel. “Dit is weer eens heel iets
anders. Van te voren heb ik een paar
weken meegelopen met vrijwilligers
van De Locht. Wat mij opviel is dat zij
zoveel kennis van zaken hebben. Dat
vind ik heel knap.” Chris Thijssen vult
aan: “Dit is een ideale leerplek om de
basis van het bouwen goed te leren
beheersen.”

Vervolg voorpagina

Een ei met een verhaal
Initiatiefnemer Ruud Zanders,
Europees parlementariër Jeroen
Lenaers, manager van Jumbo
Sevenum Jac Philipsen, burgemeester
Kees van Rooij en wethouder Birgit
op de Laak en Marieke Claessens met
twee van haar hulpboeren waren
aanwezig.
Tijdens het ontbijt, dat midden

in de winkel plaatsvond, legden de
aanwezigen samen het belang van
de zorgeieren uit aan het winkelend
publiek. Aansluitend werden de eieren
in het schap gelegd door de hulpboeren en deelden zij deze eerste doosjes
uit aan het publiek. Jac Philipsen van
Jumbo Sevenum vertelt waarom hij
als ondernemer mee wil doen aan

het initiatief. “Het is echt een ei met
een verhaal. Ik ken het verhaal van
Boerderij Wienes en weet met welke
gedrevenheid alle hulpboeren daar
werken. Daar word ik zelf natuurlijk
ook enthousiast van. En als ondernemer is het dan prachtig om hier een
steentje aan bij te dragen”, besluit
Philipsen.

De heer K. van den Hoff
Ministerie van Economische Zaken
Directie Energiemarkt
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoon 070 - 379 76 02
omgevingsvergunning@minez.nl

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

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

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans, Pijnklachten,
Hormonale Balans
Roken en Overgewicht
Rob Coumans

Reserveer nu
1e kerstdag
Brunchbuﬀet

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

• Voor alle feesten en partijen
• Aantrekkelijke arrangementen
• Catering op locatie

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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‘Taboe op uitvaart is verleden tijd’
De dood is iets waar je liever niet bij stilstaat. Maar toch is het goed om tijdens je leven al na te denken over hoe jij wilt dat je uitvaart eruit komt te zien. Zo legt
een uitvaartverzorger uit wat er allemaal bij het regelen van een uitvaart komt kijken. Tegenwoordig bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de familie zelf de
rouwwagen naar het kerkhof of het crematorium rijdt. Ook is het mogelijk om een fotoreportage van de dienst te laten maken, zodat ook die momenten een tastbare
herinnering worden. En wordt er gekozen voor een crematie, dan kan de urn uiteindelijk verwerkt worden in een mooi kunstwerk.

Kunstobjecten om as in te bewaren

‘Helpen het verdriet een plekje te geven’
Erik van der Hulst uit Sevenum richtte anderhalf jaar geleden zijn bedrijf Creastaal op. Met metaal kan hij van
alles maken, van trappen en hekwerken tot glas-in-loodramen. Onlangs besloot hij nog een onderdeel aan zijn
bedrijf toe te voegen: het maken van kunstobjecten waarin mensen een urn kunnen bewaren.

allerlei metalen objecten maakt. “Ik
word enthousiast van de wensen van
mensen en de bijzonderheden die
ze graag willen. Eerst deed ik vooral
standaardwerk, maar de uitdaging zit
mij vooral in de dingen die om een
persoonlijke benadering vragen.”
Op een nacht werd hij wakker met
een goed idee. “Ik wilde iets gaan
doen met kunstobjecten waarin of
waarop mensen de as van hun dierbare overledenen kunnen bewaren.”
Het overlijden van zijn vader, dertien
jaar geleden, heeft ook invloed gehad
op zijn keuze voor deze urnkunstwerken. “Ik merkte toen dat ik eigenlijk
niet veel had met het graf van mijn
vader, terwijl mijn vader me juist erg
dierbaar was. Toen dacht ik al: ik zou
veel liever een mooi kunstobject met
daarin de as van mijn vader in de tuin
hebben. Er lijkt mij niets mooier dan
wakker worden, naar buiten kijken en
dat er dan zo’n persoonlijk kunstwerk
staat dat aan mijn vader herinnert.”

Herinnering

Erik van der Hulst werkt parttime
in het praktijkonderwijs. Daar leert hij
kinderen over metaal en metaalbe-

werking. “Het onderwijs vind ik ontzettend leuk. Toch merkte ik dat ik soms
wat diepgang in het metaalvak miste.

Je moet toch ieder jaar weer opnieuw
aan de basis beginnen.” Hij richtte
zijn bedrijf Creastaal op, waarvoor hij

Met het maken van deze kunstwerken wil Van der Hulst zijn vakkennis inzetten om samen met
nabestaanden in gesprek te gaan en
zo een passende herinnering aan een
overledene te creëren. “Ik wil mijn
creativiteit hierin kwijt. Het lijkt me

de KUNST rondom AFSCHEID
Een

persoonlijk afscheid… 
met bijzonder
bloemwerk…

Mgr. Aertsstraat 56 Swolgen

Tel.: (06) 30909425

www.decorato.nl

Wat kan én mag bij afscheid nemen
zaterdag 21 maart 2015
De Torrekoel, Kronenberg
aanvang: 20.00 uur
inloop: 19.30 uur
www.dekunstrondomafscheid.nl

Wegens
succe
herhaalsd!

prachtig om op zoek te gaan naar iets
unieks voor andere mensen. Het zal
soms vast lastig zijn om te werken
met mensen die net een dierbare hebben verloren, maar dan moet ik me
bedenken dat ik niets aan hun situatie
kan veranderen. Wat ik wel kan doen,
is hun iets teruggeven dat kan helpen
om het verdriet een plekje te geven.
Dat kan bijvoorbeeld een sokkel zijn
om een urn op te zetten of een klein
kunstwerkje dat de overledene symboliseert. Eigenlijk is alles mogelijk. Ik
wil echt samen met de mensen gaan
bepalen wat bij hen en bij de overledene past.”

Mogelijkheden
Als voorbeeld laat hij een grote
boom zien die hij gemaakt heeft van
cor-ten staal, een materiaal dat na
verloop van tijd een mooie roestlaag
krijgt, die een beschermlaag vormt.
In de stam van de boom zit een soort
kluisje waar een urn in geplaatst kan
worden. “Vaak weten mensen niet wat
er allemaal mogelijk is. Vroeger stond
er natuurlijk al heel veel vast bij een
begrafenis. Dan werd het graf besteld
en dat was het dan. Tegenwoordig
kan er zoveel meer, juist op een heel
persoonlijke manier. Dat wil ik graag
aan mensen meegeven”, aldus Van
der Hulst.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Gezien tijdens Hiltho2014 in Horst

Doodgewoon
zonder taboe
Angelique Hesen
Uitvaartzangeres
www.angeliquemusic.nl

Natuurbegraafplaats
Weverslo
www.weverslo.nl

Bob Noten Uitvaartbegeleiding
www.bobnoten.nl

Thanatopraxie Rens de Peijper
www.thanatopraxie-rensdepeijper.nl

CondoleanceAlbum.nl
www.condoleancealbum.nl

Lucie Geurts-Saris Uitvaartspreker
www.adiutohorst.nl

Dutch Duck Design
Design urnen
www.dutchduckdesign.com

Gertie Mooren
Rouw-, verlies-, traumatherapie
www.gertiemooren.nl

www.doodgewoonzondertaboe.nl

Creastaal
IJzersterk in maatwerk

Voor meer info
www.creastaal.com
Erik van der Hulst
06 46 29 05 26

Voor een persoonlijk afscheid...
Met de mogelijkheid om afscheid
te nemen in een unieke
rouwkapel in Oirlo.
U kunt uw wensen
geheel vrijblijvend
vast laten leggen.

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!
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Zelf rijden in een rouwwagen
Iedereen neemt op zijn of haar eigen manier afscheid van een dierbare. De een kiest voor een begrafenis en de
ander voor een crematie. Wat daar altijd bij komt kijken, is een rouwwagen. Meestal bestuurt de begrafenisondernemer deze auto, maar bij uitvaartbegeleider Bob Noten (40) uit Grubbenvorst kunnen nabestaanden er ook voor
kiezen de rouwwagen zelf te besturen.

Volgens uitvaartbegeleider Bob
Noten is het uniek dat nabestaanden
bij hem de rouwwagen zelf mogen
besturen. Ongeveer drie jaar geleden

kreeg hij de vraag voor het eerst
voorgelegd door een nabestaande, die
zelf in de auto wilde rijden. “Ik had er
nog nooit over nagedacht, maar vond

het wel heel mooi. Ik heb het gelijk
verzekeringstechnisch mogelijk
gemaakt. Nu bied ik het iedereen aan.
In het begin zie je mensen aarzelen,

maar na een tijdje zeggen ze bijna
altijd ja”, vertelt hij.
Negen van de tien nabestaanden
rijdt de rouwwagen zelf bij uitvaarten
die Noten organiseert. “In het begin
was ik erg verrast door de vraag, maar
nu is het een vanzelfsprekendheid.
Mensen vinden het spannend, maar
meestal willen ze het graag doen. Ik
of een collega zit er in de auto altijd
naast. Zelf merk ik dat mensen zodra
ze beginnen te rijden ontspannen. Ze
praten vaak rustig tegen mij en voordat ze het in de gaten hebben, zijn ze
al waar ze moeten zijn.”
Volgens Noten maakt het zelf
besturen van de rouwwagen het
afscheid voor veel mensen completer. Het is volgens hem ook steeds
normaler dat mensen bij het hele
uitvaartproces aanwezig zijn. “Mensen
gaan mee naar het opbaren, ze zijn
erbij met de dienst en als het lichaam
gecremeerd wordt of nemen afscheid
op het kerkhof. Mensen vinden dat
fijn. Dat zeggen ze na de dienst in het
gesprek met mij. Ze reageren vaak
heel positief”, zegt Noten.
“Het maakt niet uit wie de auto
rijdt”, aldus Noten. “Ik kan net zo goed
brokken maken als ieder ander. Ik geef
iedereen het vertrouwen. Mensen
moeten vol vertrouwen de rouwwagen
instappen en het idee hebben dat ze
de overledene nog een laatste dienst
kunnen bewijzen. Dat kost niets extra’s

Lezingen over
de uitvaart

toegenomen. Mensen hebben het er
met elkaar over hoe ze begraven of
gecremeerd willen worden. Daarom zie
je ook steeds vaker een persoonlijke
uitvaart, maar je moet dan wel weten
wat er allemaal mogelijk is”, zegt hij.
Na afloop van de lezing is er een
vragenuurtje en komt adviseur Rutten
bij de mensen die dat willen langs om
ze kosteloos advies te geven. Zo kan ze
mensen adviseren op het gebied van
erfrecht, bank- , belasting- en verzekeringszaken en nog veel meer. Allemaal
met betrekking tot de uitvaart. “Zelf
kan ik mensen wat meer informatie geven over hun mogelijkheden.
Bijvoorbeeld over het thuis opbaren of
de 24-uurskamer die we hier tot onze
beschikking hebben”, praat Arts verder.
Het mooiste aan de uitvaartbranche van tegenwoordig vindt Arts dat
mensen een eigen invulling kunnen
geven aan hun uitvaart. “Vroeger
had je drie soorten rouwbrieven. Nu
kunnen mensen kiezen uit een hele
klapper. Ze kunnen de kist zelf uitzoeken en zelf al een testament opstellen. Dat maakt het regelen van een
uitvaart door nabestaanden een stuk
makkelijker, omdat ze dan weten wat
de overledene had gewild. Daarom is
het ook zo belangrijk dat mensen zich
laten informeren over alle mogelijkheden die er zijn”, stelt hij.

’De sfeer is vaak
heel relaxt’
Rijden in een rouwauto ziet er
volgens Noten vaak spannender uit
dan dat het is. “De eerste keer is het
spannend en kijkt iedereen op straat
om, maar naarmate er vaker is geoefend, lukt het iedereen. In de auto is
de sfeer vaak heel relaxt, ook tijdens
de uitvaart. Ik praat met mensen over
hun dierbare, maar laatst heb ik ook
nog gewoon een hele rit over het
voetballen gepraat. Het is net waar
mensen zich op dat moment prettig bij
voelen. Sommigen zeggen ook niets.
Die pakken het moment en dat mag
ook”, besluit hij.

Gerrit Arts
24 uur bereikbaar op:

Tel: 0478-515221
Mob. 06-51135364

Soms hoor je dat een ongeneeslijk zieke zijn of haar eigen uitvaart
heeft voorbereid, maar bij gezonde mensen, die plotseling overlijden, hoor
je vaker dat het regelen van de uitvaart op de familie aankomt.
Uitvaartverzorger Theo Arts (63) uit Horst wil mensen daarop voorbereiden
en geeft op woensdag 12 november om 19.30 uur een lezing in zijn
uitvaarthuis in Horst.
De lezing is de laatste in een reeks
bijeenkomsten over de uitvaart en gaat
over de uitvaart en de nazorg die
daarbij komt kijken. Arts: “Voor een
uitvaart moet een heleboel geregeld
worden. Als je hier van tevoren al over
nadenkt, worden de keuzes op het
moment dat de uitvaart geregeld moet
worden makkelijker en blijft er meer
tijd over om afscheid te nemen. Het
doel van de lezing is mensen informeren over het uitvaartwezen, want dat is
vaak nog onbekend”, meent hij.
Arts geeft de lezing samen met
Noortje Rutten, die mensen adviseert in het nazorgtraject. “Na het
overlijden van iemand moet er vaak
van alles worden geregeld. Alleen al
financieel is het vaak heel lastig en
kunnen mensen er wel wat hulp bij
gebruiken”, legt Theo uit. Op de voorgaande lezingen is volgens Arts een
divers publiek afgekomen. “Er komen
mensen langs die al heel wat hebben
meegemaakt, maar ook mensen die
zich willen verdiepen en nog niks hebben meegemaakt.”
De uitvaart is volgens Arts niet
meer zo’n taboe als dat het tientallen
jaren geleden was. “Het taboe op de
uitvaart is verleden tijd. Mensen willen
weten wat er gaat gebeuren en een
eigen invulling geven aan de uitvaart.
De laatste 10 tot 15 jaar is de openheid

bij mij. Het is een verlengstuk van de
dienstverlening en geen commercieel
verhaal”, legt hij uit.
Noten is blij dat hij deze dienst
mag aanbieden. “Laatst nog reed er
een kleinzoon voor zijn overleden opa.
Dat is toch geweldig. De nabestaanden
moeten er natuurlijk wel zelf uitkomen
wie er achter het stuur gaat zitten,
maar meestal gaat dat allemaal zonder discussie. Er zit haast nooit meer
een chauffeur van ons achter het stuur.
Het mooiste van allemaal is nog dat
mensen het zien als een laatste dienst.
‘Dat heb ik nog voor hem of haar kunnen betekenen’, hoor je nabestaanden
vaak zeggen.”

Brienshoekweg 6, Leunen
www.briensveld.nl
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Laat bij uw verdriet
onze zorg een troost zijn
U kunt kiezen voor een stijlvolle opbaring bij u thuis in uw eigen
vertrouwde omgeving of een uitvaartcentrum naar keuze.
Voor het melden
van een uitvaart zijn wij
dag en nacht bereikbaar onder
telefoonnummer 077-3987099
www.theoarts.com
info@theoarts.com

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst
telefoon 077-398 70 99
Kantoor Venray
Monikesstraat 7, 5801 RZ Venray
telefoon 0478-55 01 50
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‘Uitvaartfotografie zorgt voor tastbare
herinnering’
Er bestaan vele manieren om afscheid van een dierbare te nemen. Je kunt een dienst in de kerk houden of kiezen voor een uitvaartcentrum of crematorium. Om deze momenten nooit te
hoeven vergeten, bestaat uitvaartfotografie. Daarbij wordt de uitvaart in beelden vastgelegd. Marleen Wijnen (48) uit Sevenum is uitvaartfotograaf en vertelt er over.

“Uitvaartfotografie is het maken van
beelden van het afscheid van een dierbare”, begint ze haar verhaal. Het komt
volgens Wijnen steeds vaker voor dat
mensen hun laatste moment met hun
dierbare laten vastleggen in beelden.
“Ik ben er vaak bij vanaf de opbaring,
wat steeds vaker thuis gebeurt. Ook

fotografeer ik het sluiten van de kist
en daarna natuurlijk de uitvaart zelf. Ik
leg de belangrijke momenten op zo’n
laatste afscheid vast.”
Ze heeft nu ongeveer een keer per
maand een opdracht om een uitvaart
te fotograferen, van de begrafenisstoet
tot het afscheid op het kerkhof of in het

het kerkhof of in het crematorium. Dat
is vaak toch een beetje privé. Dat snap
ik ook helemaal van de nabestaanden.”
Naast het vastleggen van de uitvaart, maakt Wijnen ook fotoalbums.
“Ik stuur de foto’s digitaal door, maar
dan is het nog geen waardevol document. Een album is tastbaar en kan ik in
overleg met de nabestaanden samenstellen.“ Een fotoalbum bestaat bij
Wijnen meestal uit woorden die tijdens
de uitvaart zijn gesproken en foto’s.
“De meeste mensen zijn heel blij met
zo’n album. Dat kunnen ze later nog
eens oppakken, wegleggen en weer
opnieuw bekijken.”
Wijnen heeft voor uitvaartfotografie
gekozen, omdat ze graag van betekenis
is voor anderen. “Hierdoor kan ik mijn
passie voor fotograferen verbinden met
betekenisvol zijn voor anderen. Het
mooiste is dat ik nabestaanden met de
crematorium. “Ik vind het niet lastig. Op foto’s wat troost kan bieden. Mensen
beleven de uitvaart vaak in een roes.
dat moment gaat er een knop in mijn
Als je dan een paar weken daarna
hoofd om. Door de camera die tussen
mij en het verdriet in staat, kan ik
met de nabestaanden een fotoalbum
voldoende afstand nemen. Ik ben overal samenstelt, zijn ze je vaak heel dankbij, behalve bij het allerlaatste afscheid, baar, omdat foto’s zorgen voor een
het moment waarop de directe nabetastbare herinnering.”
Ook maakt Wijnen fotoalbums voor
staanden als laatste afscheid nemen op

bob noten

nabestaanden met verlaat verdriet.
“Sommige mensen, zoals ikzelf, zijn op
jonge leeftijd een dierbare verloren. Op
dat moment zijn ze nog te jong om iets
te beseffen en kunnen ze later moeite
hebben met het zich herinneren van
die dierbare en het verwerken van het
verdriet. Dat noemen ze ook wel verlaat
verdriet. Dan heb je eigenlijk nooit
afscheid kunnen nemen. Door dan van
oude en nieuwe foto’s, die een verhaal
vertellen, een album te maken, kun je
als het ware alsnog afscheid nemen.”
Wijnen hoopt in de toekomst
vaker iets te kunnen betekenen voor
nabestaanden. “Een bruiloft leggen
we allemaal vast en dat vindt men
niet raar, maar een uitvaart fotograferen vinden veel mensen toch heel
anders, terwijl dat eigenlijk het laatste
moment van iemands leven is. Foto’s
zorgen voor tastbare herinneringen. Ik
fotografeer geen huilende mensen. Dat
heeft geen zin. Uitvaartfotografie gaat
om het vastleggen van de laatste mooie
momenten, die een beeld geven van
de uitvaart. Ik zie het als een voorrecht
dat ik het vertrouwen van nabestaanden krijg om foto’s te maken bij een
uitvaart.” (Foto: Marleen Wijnen)

uitvaartbegeleiding

Samen zorgen voor een passend afscheid

Gerrie
van den

dag en nacht bereikbaar
Grubbenvorst / t. 077 - 3661314 / werkzaam voor alle verzekeringen
www.bobnoten.nl

Petra Duijkers uitvaartverzorging
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Afscheid nemen van een dierbare of naaste….

Voor een waardevol afscheid
en een persoonlijke begeleiding

Afscheid nemen van een dierbare of naaste….
Wij zijn ook gespecialiseerd in het maken van rouwwerk met Anthuriums.
Wij zijn ook gespecialiseerd in het maken van rouwwerk met Anthuriums.

Anthuriumkwekerij Peelen

De Cocq van
HaeftenstraatPeelen
42 Meerlo
Anthuriumkwekerij
Anthuriumkwekerij
Peelen
0478 - 69 29
76
www.peelen-anthuriums.nl
De Cocq van Haeftenstraat 42 Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 42 Meerlo

0478-692976
Openingstijden: ma t/m vrij van
8 tot 12 uur, za van 9 tot 12 uur.
0478-692976
Op www.peelen-anthuriums.nl
afspraak is ook mogelijk.

www.peelen-anthuriums.nl
openingstijden: ma t/m vrij van 8 tot 12 uur , za van 9 tot 12 uur.
openingstijden: ma t/m vrij van 8 tot 12 uur , za van 9 tot 12 uur.
Op afspraak is ook mogelijk.
Op afspraak is ook mogelijk.

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

Hoef
UITVAART
VERZORGING

WIJ VERZORGEN
EEN UITVAART MET
PERSOONLIJKE
AANDACHT EN
ZORGVULDIGHEID
OOK BESCHIKKEN WE
OVER EEN EIGEN
AFSCHEIDSHUIS
’T PASTOERSWEIKE
IN SWOLGEN
VOOR OPBARINGEN,
ROUWBEZOEKEN EN
AFSCHEIDSDIENSTEN
Broekhuizerweg 5
5866 BA Swolgen
Tel. 06 19 08 28 14
info@gerrievandenhoef.nl
www.gerrievandenhoef.nl
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Ambitie verwezenlijken

Kempen Communicatie
opent vestiging in
Eindhoven
Kempen Communicatie in Horst heeft onlangs een nevenvestiging in
het Eindhovense kantorencentrum Strijp-S geopend. “Hiermee kunnen
we onze klanten in deze regio en daarbuiten nog beter bedienen”, aldus
commercieel directeur Jeroen Schobbers.
De vestiging in Eindhoven bevindt
zich in het zogenoemde VideoLab, het
voormalige ontwikkellaboratorium
van Phillips.

’Drive om te groeien’
Schobbers: “We hebben gekozen
voor Strijp-S in Eindhoven, omdat dit
een van hoogst ontwikkelde gebieden
op het vlak van de maakindustrie van
Nederland is. Daarbij past de
Brabantse mentaliteit heel goed bij
de Limburgse. Met deze vestiging
gaan we ons werkgebied en netwerk
nog verder uitbreiden. We hebben nu
een kantoor in een sterk groeiend
creatief centrum van Nederland, met
veel potentieel waardevolle relaties.”
Ook in Eindhoven houdt Kempen
Communicatie zich bezig met het

bedenken en maken van communicatiemiddelen. “Onze drie pijlers
zijn strategie, creatie en realisatie”,
geeft Schobbers aan. “Wat de vraag
van onze opdrachtgever ook is, wij
realiseren het. Of het nu gaat om een
creatieve campagne of de ontwikkeling van een webshop. Daarbij zorgen
we er ook voor dat het product zo
effectief mogelijk ingezet wordt. De
realisatie van de communicatiemiddelen vindt plaats in Horst. Het is
natuurlijk het meest efficiënt om alles
op één plek te produceren.”
“We hebben de drive om te
groeien. Onze ambitie om een
toonaangevend communicatiebedrijf
in de regio te zijn, wordt hiermee
verder verwezenlijkt”, besluit Jeroen
Schobbers.

Slender You Fit loot voor Reumafonds
Slender You Fit in Horst heeft met een loterij 500 euro opgehaald voor het Reumafonds. Dat werd op
donderdag 16 oktober bekend gemaakt. Eigenaresse van Slender You Fit Trix Peeters overhandigde de
cheque aan Jose Heber van het Reumafonds, die er heel blij mee was.

Gevoelsmatige reactie

Judy Straten exposeert
Alejandro Ceron

Oh, zit dat zo!

In galerie Judy Straten in Horst zijn vanaf zondag 26 oktober tot en
met zondag 23 de projecten Beautiful Mess en Rare Company van de
Spaanse ontwerper en kunstenaar Alejandro Ceron te zien. De opening is
op 26 oktober om 15.00 uur.
Het Beautiful Mess-project gaat
over de steeds meer vervagende
grenzen tussen conceptueel design
en hedendaagse kunst. Door
omstandigheden zoals context,
genoten onderwijs, fysieke of
emotionele functie en ervaring
wordt de perceptie en betekenis
bepaald van een en hetzelfde object.
De installaties zijn bedoeld om een
gevoelsmatige reactie op te roepen
bij de toeschouwer.
De emotionele waarde wordt
bepaald door de daardoor gevormde
relatie tussen gebruiker en object.
Beautiful Mess bestaat uit unieke
handgemaakte stukken van staal,
pu-foam en siliconenrubber.

Daarnaast zal de Rare Companycollectie van Alejandro Ceron
exclusief voor deze expositie worden
uitgebreid met enkele nieuwe
stukken. De tentoonstelling in zijn
geheel wil een diepgaand, uitgebreid overzicht bieden van het
gehele Beautiful Mess en Rare
Company-proces: vanaf de eerste
tekeningen en vormen tot het
uiteindelijke resultaat. Ook middels
video en tests wordt deze hele
ontwikkeling in beeld gebracht.
“Door het gebruik van alle zintuigen
wil ik een ervaring scheppen voor
het publiek die nieuwsgierigheid,
interesse en empathie opwekken”,
aldus de kunstenaar.

Eenjarig jubileum

Workshops Puur Yoga
Yogastudio Puur Yoga in Horst viert zaterdag 25 oktober haar eenjarig
jubileum. Ter gelegenheid hiervan organiseert eigenaar Dave Peeters een
open dag in zijn studio en zijn er twee gratis workshops voor belangstellenden.
Yogadocent Tim de Ruiter geeft
op 25 oktober om 8.30 uur de
workshop Power Asthanga Vinyassa
Yoga. Om 12.00 uur vindt er een
workshop meditatie plaats, gegeven
door docente Hetty Meijer. De

workshops zijn zowel geschikt voor
beginners als gevorderden en
iedereen moet zijn eigen yogamatje
meenemen. Tussen 15.00 en 18.00
uur kunnen alle belangstellenden
een kijkje nemen in de yogastudio.

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

Bankvolmacht of
notariële volmacht?
Door: Marion Vullings, Adviseur Verkoop & Service
Als u als bankrekeninghouder uw bankzaken door een derde, bijvoorbeeld
een familielid, wilt laten regelen kan dat op twee manieren: 1) met een
bankvolmacht of 2) met een notariële volmacht. Wat de beste optie is,
hangt af van uw behoefte.
Wanneer een bankvolmacht?
U als rekeninghouder wenst dat een
derde uw betalingen regelt en uw
betaal- en spaarrekeningen bij de bank
beheert. Deze bankvolmacht is bedoeld
voor een beperkt aantal maanden of
jaren en is beperkt tot in de volmacht
opgenomen rekeningen. In dit geval is
de bankvolmacht een goede oplossing.
Voor het afgeven van een bankvolmacht
is het noodzakelijk dat deze persoon in
staat is zijn wil te bepalen. Kort gezegd,
iemand moet weten wat hij doet. Kan
die persoon dat niet, vanwege een
tijdelijke of blijvende geestelijke
stoornis (bijvoorbeeld dementie of een
psychose) dan is die persoon wilsonbekwaam en kan hij/zij geen bankvolmacht afgeven. Het is dus van belang
om dit tijdig te regelen. De volmachtgever moet hiervoor samen met de
volmachtnemer naar de bank komen
met een geldig legitimatiebewijs.
De volmachtgever heeft bij een

bankvolmacht keuze uit twee niveaus van
handelingen die een gevolmachtigde kan
doen:
- Informeren: informatie inzien van een
rekening. Bijvoorbeeld rekeningafschriften bekijken, bij de balie vragen naar
het saldo, rekeningen inzien via
internetbankieren.
- Beschikken: bijvoorbeeld een transactie
uitvoeren, geld opnemen, geld
overboeken. Hierbij kan de gevolmachtigde de beschikking krijgen over een
volmachtpas en de rekeningen beheren
via internetbankieren.
Een afgegeven bankvolmacht komt bij
overlijden van zowel de volmachtgever
als de gevolmachtigde altijd te
vervallen.
Waarom een notariële volmacht?
U wilt bijvoorbeeld een familielid een
volmacht geven om al uw bankzaken te
regelen. Die volmacht is bedoeld voor
langere tijd en u geeft daarmee tevens
aan dat deze volmacht doorloopt bij

wilsonbekwaamheid. In dit geval is de
notariële volmacht de best passende
oplossing. Waarom? Een notaris kan
maatwerk leveren en advies geven op
andere terreinen van het familierecht
die wellicht ook belangrijk zijn voor u.
Daarnaast kan een notariële volmacht
zo worden opgesteld dat de gevolmachtigde ook bij andere instanties en in
andere situaties namens de volmachtgever kan optreden. Een notariële
volmacht wordt ook wel het levenstestament genoemd. Meer informatie
hierover kan men vinden op de website
van het notariskantoor.

www.rabobank.nl/horstvenray
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Dertig jaar motorcamping D’n Toerstop

‘Door de motorkleding is niemand te
onderscheiden’
Motorcamping D’n Toerstop in Melderslo bestaat dit jaar dertig jaar. Eigenaresse Tineke (69) beheert de camping
al twaalf jaar. Volgens haar is de camping de eerste camping in Nederland voor motorrijders. Jan Rongen startte
dertig jaar geleden met het opzetten van de motorcamping.

maar ook de motorrijders. Zo vertelt
Tineke: “Jongere motorrijders kamperen
niet meer, die gaan vaak naar een
hostel toe. Diegene die nog naar een
camping gaan, nemen meer spullen
mee. De motors zijn groter geworden,
net als de aanhangers.”

Meteen verliefd

Math (66) van Ooij is sinds het
begin van de camping betrokken bij het
reilen en zeilen. Hij vertelt: “Jan begon
er dertig jaar geleden mee. Hij werkte
toen in de bouw en heeft de camping
met zijn eigen handen gebouwd. Hij

was een handige jongen. Jan reed zelf
ook motor en had slechte ervaringen
met campings. Motorrijders waren er
niet welkom. Hij wilde daar verandering in brengen.”
Door de jaren heen is de camping

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG
Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk
en ﬁguurlijk gezien in de
ruimste zin van het woord.
Het werkgebied betreft

behoorlijk veranderd. Math: “In het
begin konden de gasten hier alleen een
hamburger eten, die werd gebakken op
een tosti-ijzer. Dat is nu wel anders. Nu
hebben we een professionele keuken.”
Niet alleen de camping is veranderd,

In 2002 werd de camping
overgenomen door Tineke en haar
man Henk. Tineke vertelt: “We komen
uit Rotterdam en werkten daar in de
reclamewereld. We wilden altijd al
graag een camping kopen, maar dit
hoefde niet per se een motorcamping
te zijn. Op een dag stond er een
advertentie in De Telegraaf dat een
motorcamping in Melderslo te koop
was. Henk is toen gaan kijken en was
meteen verliefd. Dat was bij mij niet
het geval. De camping was niet goed
onderhouden op dat moment. Maar
met een creatieve mind kijk je daar
toch wel doorheen.” Het tweetal heeft
zeven jaar alleen maar geïnvesteerd in
de camping. Tineke: “Al het geld dat
we binnenkregen, investeerden we.”
Na het overlijden van Henk runt
Tineke nu de camping alleen. Ze voelt
zich thuis in Melderslo: “De reclamewereld in Rotterdam was hectisch.
Het was wel een stap om te verhuizen van Rotterdam naar Melderslo,
maar we hebben het wel gedaan. Ik
moet zeggen dat je een stad ook kunt

ontgroeien. Toch is het hier op de
camping heel internationaal. Zo komen
bezoekers uit heel Europa. Melderslo
is wereldberoemd. Er komen gasten
vanuit Denenmarken, Noorwegen,
Duitsland en Ierland.”
Math vult aan: “Alle soorten
mensen komen hier en ze komen hier
voor de gezelligheid. De gezamenlijke
liefde voor motoren is echt de
bindende factor.” Van ongelijkheid
tussen mensen is geen sprake volgens
Tineke: “Doctoren, directeuren, mensen
uit de bouw, iedereen komt hier naar
toe. Iedereen is hier gelijk, want
door de motorkleding is niemand
te onderscheiden.” Math: “Ook
gezinnen komen naar de camping. De
kinderen worden meegenomen. Je
ziet ze opgroeien en op een gegeven
moment komen ze op hun eigen motor
de camping binnenrijden.” Tineke:
“Motorrijders worden vaak in een
verdomhoekje gezet. Het zijn gewone
mensen die een hobby hebben. Zo heb
ik ook altijd motor gereden. Het geeft
je zo’n vrij gevoel en dat is eigenlijk
niet te beschrijven.”
Tineke is niet zeker over de toekomst van de camping. “De camping
staat te koop. Ik zie mezelf dit niet
meer zo lang doen, maar ik heb het
altijd leuk gevonden om een camping
te hebben. Volgend jaar word ik 70 jaar.
Dan geef ik een groot feest hier op de
camping.”

Keurmerk Gehandicapten
Platform uitgereikt
Gehandicapten Platform Horst aan de Maas heeft op zaterdag 18 oktober haar keurmerk uitgereikt aan
Lunchroom Lekker Gewoën en D.I.O. Drogisterij Vera in Grubbenvorst.

vooral woningen,
evenals (voormalige)
bedrijven in de
agrarische sector.
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Lunchroom Lekker Gewoën werd
maandag 13 oktober geopend. Bij de
inrichting van de winkel is meteen
rekening gehouden met de toegankelijkheid voor invaliden. Een ruime
ingang, genoeg ruimte tussen de tafels
en een heus invalidentoilet zijn daar
een voorbeeld van.
D.I.O. Drogisterij Vera heeft twee

jaar geleden haar deuren geopend
en heeft vanaf het begin rekening
gehouden met de toegankelijkheid. De
ondernemers vinden het erg belangrijk
dat mensen met een rolstoel of rollator
ook prettig kunnen winkelen zonder
zich ongemakkelijk te voelen.
Voorzitter van Gehandicapten
Platform Horst aan de Maas Wiel

Jenniskens is trots op het resultaat
en hoopt dat meer ondernemers dit
voorbeeld volgen. Het platform komt
op voor de belangen van gehandicapten in de gemeente Horst aan de Maas.
Steeds vaker zoeken zij samenwerking
met ondernemers om de toegankelijkheid voor onder andere rolstoelgebruikers te vergroten.
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Frietwagenverhuur Horst

‘Veertig dozen friet per uur’
Eigenaresse Klaar (40) en haar man Twan (41) Foolen uit Horst begonnen in 2012 een frietverhuurbedrijf met
drie frietwagens. Deze namen ze over van een kennis. In de opvolgende jaren werd het aantal frietwagens van het
duo groter. Klaar: “Eerst waren we er nog niet zeker van hoe het verhuren van frietwagens zou uitpakken, maar al
vrij snel werd het serieus.”

tot 06.00 uur friet staan te bakken voor
feestende studenten. Verder verhuren
we ook frietwagens aan Endemol in
Amsterdam en verzorgen we broodjes
en catering bij festivals. We staan ook
veel bij schuttersfeesten in Duitsland en
op communies in België. We hebben nu
negen frietwagens maar we willen er
voor het einde van het jaar graag nog
een tiende bijkopen.”

Ons weekend is
doordeweeks

Onder leiding van Klaar Foolen
verhuurt het familiebedrijf verschillende frietwagens. Er zijn ongeveer
tien mensen in dienst bij het bedrijf.

Een frietwagen kan gehuurd worden
met of zonder personeel. Het Horster
bedrijf staat onder andere op festivals, communiefeesten, bruiloften en

crossevenementen. Twan legt uit: “We
rijden vooral naar plaatsen buiten de
gemeente Horst aan de Maas. Zo gaan
we elke donderdag naar Delft, waar we

“We hebben 2,5 jaar samen
gewerkt aan ons bedrijf. Ook onze
kinderen vinden het leuk wat we
doen. Ze denken mee en kijken graag
met ons mee. De beste tijd voor het
verhuren van frietwagens is de zomer,
maar ook tijdens weekenden zijn we
vaak op pad. Ons weekend is eigenlijk doordeweeks omdat we vaak in
het weekend aan het werk zijn. In de
zomer vinden de festivals plaats en
de andere buitenactiviteiten waar we
staan”, aldus Klaar. Twan vertelt: “Dit
jaar stonden we ook op WiSH Outdoor.
Bij festivals kunnen er ineens hele
groepen mensen voor je staan. Dan
gaan er toch ongeveer veertig dozen
friet per uur doorheen.”
Volgens Klaar is het leukste aspect
van het werk het contact met mensen:

“Mensen komen een praatje maken en
kunnen hun verhaal kwijt. Net als bij
de kapper zeg ik altijd. Het is ook leuk
om te zien dat mensen in verschillende gebieden een andere mentaliteit hebben.” Twan vult aan: “Ook de
eetgewoontes van mensen zijn anders.
Zo hebben we gestaan op een plek
waar veel Poolse mensen waren. Dan
moet je voldoende kipcorns meenemen, anders kun je wel inpakken. En
zo willen andere mensen weer graag
bamiblokken. Ook moet je rekening
houden met wensen voor halal vlees,
maar ook met glutenvrij en vegetarisch
voedsel.”

Vijftien pannen
Twan heeft nog grote plannen
voor het bedrijf: “Ik zou nog wel graag
een evenemententrailer willen met
ongeveer vijftien frietpannen. Ik heb
zo iets soortgelijks in Turkije gezien. Ik
stond er vol verbazing naar te kijken.”
Klaar laat weten dat ze tevreden is met
het bedrijf zoals het nu is: “Natuurlijk
moet je dromen hebben, maar ik vind
ook dat je tevreden moet zijn met
wat je hebt. Ik ben enorm trots op ons
personeel. We doen het samen. Zonder
hen was het niet denkbaar wat we nu
hebben. Ik ben daar iedereen dankbaar
voor. Het bedrijf voelt aan als een groot
gezin en dat geeft een goed gevoel.”

INSPIRATIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS. NIEUWE COLLECTIE 2015 IS BINNEN.
ALLÉÉN IN
OKTOBER!

KLUS OF
CADEAUKAART
NAAR KEUZE
T.W.V. 1 250,-*

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bekijk nu de nieuwe collectie in een
van onze inspirerende keukenshowrooms.
BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8
T0497 552882

STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111

IN DE CRAMER 148A
T045 5506550
Elke zondag geopend

SOMEREN-EIND

TILBURG

BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

APHRODITESTRAAT 2
T013 5784444

W W W.NUVAKEUKENS.NL

ZONDAG
26 OKTOBER
GEOPEND
IN SOMEREN
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld
Op 14 oktober is het beleidsplan sociaal domein vastgesteld.
Een beleidsplan met een behoorlijke impact.
Waar gaat het over?
De overgang van delen van de
AWBZ (voornamelijk zorg- en/of
ondersteuningsvragen) naar de WMO.
De jeugdzorgtaken gaan naar de
gemeenten. De Participatiewet: wijzigingen in regelingen die te maken
hebben met werk voor mensen die
het niet op eigen kracht redden
(WSW, Wet werk en Bijstand, Wajong).
Het gaat voor onze gemeente om een
bedrag van ongeveer 18 miljoen euro
per jaar. De gemeenteraad en het
ParticipatiePlatform zijn al langere tijd

met deze onderwerpen aan de slag.
Op 1 januari 2015 moeten we de
nieuwe regelingen gaan uitvoeren.
Wat willen we bereiken?
De vastgestelde uitgangspunten
zijn:
• verantwoordelijkheid nemen voor
jezelf en voor anderen
• zelf sturing aan je leven geven
• anderen een handje helpen
• de eigen kracht versterken
• een beroep doen op het eigen sociale netwerk. Onze inwoners moeten
een passende ondersteuning krijgen

als dat nodig is. Dit betekent maatwerk door de gemeente en door het
eigen sociale netwerk.
Hoe gaan we dat doen?
Door onder andere vraagverhelderingsgesprekken, leefzorgplannen,
maatwerkvoorzieningen, cliëntondersteuning, gebiedsteams (professionals),
ondersteuning burgerinitiatieven die
zorg en ondersteuning bieden. Deze
en andere maatregelen leiden tot
passende voorzieningen voor onze
inwoners.
Wanneer starten we daarmee?
We zijn er al volop mee bezig.
Vanaf 1 oktober zijn de drie gebiedsteams actief. Regionaal zijn afspraken

gemaakt over gezamenlijke inkoop
van zorg en om samenwerking tussen
zorgaanbieders te stimuleren.
Wat vinden we als CDA
belangrijk?
We hebben aandacht gevraagd
voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Deze groep moet niet overbelast worden. Aan hulp of zorg voor een naaste
zit een grens. Daarnaast hebben we
aandacht gevraagd voor bestrijding van
eenzaamheid. Ook goede communicatie naar inwoners toe is belangrijk.
We moeten zorgen dat onze inwoners
weten waar ze met hun vragen terecht
kunnen. Het CDA vindt het belangrijk
dat iedereen die het nodig heeft een

passende maatwerkvoorziening krijgt,
waarbij niemand tussen wal en het
schip terecht mag komen.
Hoe houden we als gemeenteraad de vinger aan de pols?
We bewaken de budgetten.
Tenminste twee keer per jaar krijgen
we een overzicht van de stand van
zaken. We worden periodiek op de
hoogte gehouden over de kwaliteit
van de ondersteuning die geboden
wordt. Er komen klanttevredenheidsonderzoeken. Maar… u kunt ons
natuurlijk helpen.
Annemie Craenmehr
CDA Horst aan de Maas

Greenport Venlo/ Campus Greenport Venlo
De provincie wil de leiding nemen om de Greenport Venlo echt te
gaan ontwikkelen. Er werd door de samenwerkingsverbanden van de
regio Venlo gemeentes te weinig voortgang geboekt.
Hierover heeft het college van
Horst aan de Maas de gemeenteraad
een raadsinformatie brief gestuurd.
Het gaat om samenwerking van
opleidingsinstituten, onderzoeksmogelijkheden/laboratoria en bedrijven
met concrete onderzoeksbehoeften.
De provincie neemt het heft in handen. Constateringen waren als volgt:
“ huidige situatie wordt al jaren als
kansrijk maar met onvoldoende focus

getypeerd”, er moet “één entiteit
met één exploitatie komen”, “er is
onvoldoende ingespeeld op de crisis”,
vergelijkbaar met “een sturende lappendeken”, en “goed bedoeld, maar
de samenhang en uitvoeringskracht
ontbreekt”. Hoe kan dit na zoveel tijd,
geld en grootspraak? Oorzaak: als in
alle samenwerkingsverbanden heldere
doelen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ontbreken, kun

je niet sturen. Verkwisting dus deels
van tijd en geld.
In het plan is vrijwel alle aandacht gericht op de stad Venlo. Venlo
is de plaats voor de opleidingen,de
kenniswerkers, de onderzoekscentra.
Venlo moet aantrekkelijk worden
voor de studenten en kenniswerkers.
Verstedelijking wordt een doel. Waar
is dan (onze gemeente zat er toch
bij?) de aandacht voor werkgelegenheid in onze dorpen, bereikbaarheid ,
goedkope huisvesting voor studenten
door bijvoorbeeld combinatie met
zorgtaken om maar iets te noemen?

Natuurlijk heeft een goed plan ook
voordelen voor onze gemeente, maar
voorlopig lijken het kruimels die van
het bord vallen.
Het voorliggende plan herhaalt
alles vijf tot zes keer, wat doorgaans
geen teken van kracht is. Er worden ook zwaktes aangegeven, zoals
bijvoorbeeld het ontbreken van een
grote trekker als DSM of MUMC zoals
bij campussen in het zuiden. Verder
ontbreken heldere doelen met nagestreefde aantallen en kwaliteiten van
arbeidsplaatsen en schattingen van
opbrengsten en lasten per gemeente.

D66 is voor regionale samenwerking ( het kan nog wel breder zelfs).
D66 wil daar graag verantwoord
in investeren. Het moet echter wel
concreet zijn wat je wilt bereiken,
niet in termen van “meer, beter en
leuker”, maar meetbaar, het gaat om
ons gemeenschap geld . Een goede
sturing is een voorwaarde. Daar hebben we (net als de provincie) onze
zorgen over.

niet altijd zelf een keuze maken.
Bovendien is het belangrijk dat er
voldoende professionele zorg wordt
geboden.
Belangrijk punt voor de SP is dat
mensen hun recht op zorg behouden.
Dit wil zeggen dat de ouderen en
kinderen die zorg nodig hebben van
tevoren duidelijk hebben op welke
zorg ze recht hebben. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde

voor de plannen van het gemeentebestuur waarin het recht op zorg
niet is vastgelegd. Volgens de SP een
gemiste kans, want door het recht
op zorg vast te leggen in gemeentelijke regels kan worden gegarandeerd dat mensen ook daadwerkelijk
zorg krijgen.

Andries Brantsma
D66 Horst aan de Maas

Zorgen om de zorg
Komende jaren komt er veel op de gemeenten af. De jeugdzorg
wordt een taak van de gemeenten, gemeenten krijgen meer zorgtaken
en is er minder geld voor de sociale werkplaatsen. In totaal gaat het
kabinet jaarlijks 5 miljard bezuinigen op taken die gemeenten vanaf
2015 uit moeten gaan voeren.
Vorige week dinsdag sprak
de gemeenteraad over de manier
waarop gemeente Horst aan de
Maas de nieuwe zorgtaken uit gaat
voeren. De SP is hier niet gerust

over. Afgelopen jaren is er al veel
veranderd in de manier waarop de
zorg in Horst aan de Maas is georganiseerd. Verzorgingshuis Berkele
Heem wordt in 2017 gesloten en
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verpleeghuis Elzenhorst is verdwenen.
Hof te Berkel, de nieuwe wijk die op
de plaats van Elzenhorst is gekomen,
is voor veel mensen een vooruitgang.
Toch maken wij ons ook zorgen. Voor
mensen die moeilijk ter been zijn en
met weinig familie ligt vereenzaming
op de loer. Het idee dat iedereen in
eerste instantie zelf verantwoordelijk
is voor zijn of haar zorg klinkt heel
redelijk, maar mensen kunnen lang

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Wandeling
in het donker

thema:
Staat de Pieël in brand?

optreden van Acoustic
Revival Band Chill
aanvang 21.30 uur
zaterdag 25 oktober

Start Cafe Ummenthun,
Kronenberg
vertrek vanaf 19.00 uur

optreden van de
Belgische
Corry Konings
aanvang 21.30 uur

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Thijs Coppus
SP Horst aan de Maas

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

www.groengroepsevenum.nl
www.nachtvandenacht.nl
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Begroting 2014
Raadsvergadering

Het gebiedsteam komt naar u toe

Op dinsdag 28 oktober 2014 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
De vergadering begint om 19.00 uur.
Op de agenda staan de volgende punten:
1. Tweede Bijstelling van de Begroting 2014.
2. Programmabegroting 2015 inclusief
Meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 en de
Projectenrapportage.
3. Extra krediet voor renovatie en uitbreiding/
aanpassing Sportaccommodatie
De Kruisweide in Sevenum.
Welkom
Wilt u weten wat de mening van de fracties in
onze gemeenteraad is over deze begroting?

Kom dan luisteren op dinsdag 28 oktober 2014
vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom!
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
De raadsvergadering wordt live uitgezonden
via: www.horstaandemaas.nl.

Horst aan de Maas doet mee aan de Nacht van de nacht

Mag het licht uit?

Op zaterdag 25 oktober is het de Nacht
van de nacht. Op verschillende plekken in
Nederland kunt u ervaren hoe mooi duisternis kan zijn. De gemeente Horst aan de
Maas dooft die nacht de gevelverlichting van
gebouwen en de grondspots.
De duisternis ervaren in Sevenum
Met de Nacht van de nacht vragen de
Natuur & Milieufederaties aandacht voor het gebrek aan echte donkere nachten in Nederland.
Terwijl die juist zo belangrijk zijn voor het welzijn
van mensen en de natuur. In de Nacht van de
nacht kunt u door heel Nederland de duister-

nis ervaren. Ook in Sevenum. Groengroep
Sevenum organiseert een avondwandeling.
Meer informatie vindt u op de website
www.groengroepsevenum.nl.
Wat kunt u doen?
Door op zaterdag 25 oktober eventuele tuin- of
gevelverlichting niet in te schakelen, helpt u
mee Horst aan de Maas één nacht wat donkerder te maken. Misschien wel voor één nacht de
donkerste gemeente van Nederland. U kunt ook
meedoen aan een van de activiteiten tijdens de
Nacht van de nacht. Die vindt u op
www.nachtvandenacht.nl.

Bekendmakingen

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg aan
inwoners die een beperking hebben, een beroep doen op jeugdzorg of die ondersteuning
nodig hebben bij werk & inkomen. Binnen de
gemeente Horst aan de Maas kunt u met uw
vragen op het gebied van ondersteuning en
zorg terecht bij het gebiedsteam.

om in beeld te krijgen welke hulp en ondersteuning passend is. De medewerkers proberen met
u helder te krijgen waar u zelf óf uw netwerk kan
bijdragen in de oplossing. Als dat niet mogelijk
is, vormt het gebiedsteam de toegangspoort tot
de ondersteuning en zorg die u nodig heeft van
professionals van diverse zorg- en hulpverleningsorganisaties.

Er zijn drie gebiedsteams geformeerd van medewerkers die vanuit diverse disciplines hun kennis
en kunde inbrengen. De drie gebiedsteams in
Horst aan de Maas zijn:

Kennismakingsbijeenkomsten
De gebiedsteams presenteren zich vanaf
27 oktober aan de inwoners van Horst aan de
Maas tijdens kennismakingsbijeenkomsten over
de veranderingen op het gebied van ondersteuning, (jeugd)zorg en werk & inkomen. Het
gebiedsteam hoopt veel inwoners te ontmoeten
tijdens de bijeenkomsten. Inwoners die niet naar
de kennismakingsbijeenkomsten kunnen komen,
kunnen hun vragen stellen via de website van
de gemeente: www.horstaandemaas.nl of via het
algemene nummer van de gemeente
(077-4779777.) Alle informatie over de
kennismakingsbijeenkomsten kunt u volgen op
de website van de gemeente:
www.horstaandemaas.nl en via de Hallo.

Gebiedsteam Peel:
Sevenum, Evertsoord, Kronenberg, America,
Griendtsveen
Gebiedsteam Midden:
Horst, Meterik, Melderslo, Hegelsom
Gebiedsteam Maas:
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Swolgen,
Tienray, Meerlo.
Gedegen werkwijze
Het gebiedsteam werkt volgens het principe één
gezin, één plan, één regisseur. De medewerkers
van de gebiedsteams bespreken samen met u bij
u thuis uw ondersteunings-of zorgvraag. Ze starten daarvoor met een vraagverhelderingsgesprek
Gebied
Peel
Peel
Midden
Midden
Maas
Maas

Hieronder ziet u wanneer u in uw gebied een
kennismakingbijeenkomst kunt bijwonen.
De aanvangstijd is 19.30 uur, inloop vanaf
19.00 uur.

Locatie
De Wingerd, Sevenum
De Torrekoel, Kronenberg
Ut Gasthoês, Horst
De Zwingel, Melderslo
Zaal Wilhelmina, Swolgen
De Smetenhof, Lottum

Datum
maandag 27 oktober
vrijdag 31 oktober
woensdag 29 oktober
maandag 3 november
woensdag 5 november
vrijdag 7 november

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.
Grubbenvorst
Venloseweg 69-71-71a-71b
Ericaplein 11
Ericaplein 2
Hegelsom
Bakhuuske
Pastoor Debijestraat 8
Horst
Hof te Berkel
Lindweg ongenummerd
Industriestraat 7

Horst aan de Maas
Beleidsplan Sociaal Domein,
Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Horst aan de Maas en
Verordening jeugdhulp
gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld
Modulaire gemeenschappelijke
regeling sociaal domein
Limburg-Noord vastgesteld
Beleidsplan armoedebestrijding
2015 - 2018 vastgesteld

Lottum
Horsterdijk 102
Meerlo
Heesweg 12
Beatrixstraat 3
Sevenum
Beatrixstraat ongenummerd
Beatrixstraat kavel 3
Steeg ongenummerd
Broek 22
Kerkstraat 7

Onlangs opende “Ut Snoephuuske” aan de Kerkstraat 26 in Horst haar deuren. Wethouder Driessen
overhandigde namens de gemeente Horst aan de Maas een bloemetje aan Diana van Helden.

16

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 23 OKTOBER 2014

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering
14 oktober 2014
Op dinsdag 14 oktober vindt de maandelijkse Gemeenteraadsvergadering plaats. De agenda
bevat ditmaal elf punten. De behandeling van de agendapunten 5, 6 en 7 nemen het overgrote
deel van de vergadering in beslag.
De behandeling van agendapunt zes,
het voorstel tot het vaststellen van het
Beleidsplan Sociaal Domein, de verordening
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en
de verordening Jeugdhulp neemt het grootste
deel van de raadsvergadering in beslag. Vanaf
2015 krijgt de Gemeente een forse uitbreiding
van het aantal taken op het gebied van sociaal
beleid. Het nieuwe beleidsplan en de verordeningen vloeien voort uit een zorgvuldig traject
wat de raad, het college en de direct betrokkenen de afgelopen 2 jaar hebben gevolgd.
Tijdens deze raadsvergadering zal de raad dit
traject afronden door deze beleidsnota vast te
stellen. Er is veel lof vanuit de raad, maar ook
de nodige kanttekeningen. Als eerste mag de
heer Van der Weegen namens de PvdA-fractie
zijn pleidooi houden. Hij noemt het voorgestelde plan geen ‚houtje-touwtje’-beleid, maar ziet
duidelijk kansen voor de drie decentralisaties.
Het plan is volgens hem gebouwd op een stevige fundering, geeft ruimte voor maatwerk en
getuigt van lef. Hij hoopt dat bij de uitvoering
van het plan niemand in de kou komt te staan,
de privacy van de klant beschermd blijft. Hij
geeft aan dat zijn fractie het college op deze
punten nauwgezet gaat volgen.
De heer Gubbels (D66) haalt enkele kreten
uit de media aan, waaruit zou blijken dat we
moeten waken voor een uitgeklede zorg. Dit
als gevolg van bezuinigingen en bestuurlijke
vernieuwingen, die gelijktijdig plaatsvinden.
Volgens hem staat zijn partij niet afkeurend
tegenover een participerende samenleving,
maar het moet wel voor alle betrokkenen
haalbaar zijn. Hij hanteert het credo ‚samen
sterk’ en vraagt het college vooral kostenbewust te blijven. Verder vindt hij dat preventie
meer handen en voeten moet krijgen. Tot slot
spreekt hij zijn waardering en respect uit voor
het jarenlange proces, dat tot de plannen heeft
geleid, waarbij vastberadenheid en voorzichtigheid centraal staan. Hij hoopt dat de raad op
de hoogte wordt gehouden over de voortgang
en ontwikkelingen.
De heer Coppus (SP) refereert aan de lange
geschiedenis, voordat het beleidsplan tot stand
is gekomen. Hij vraagt zich echter af of dit de
goede weg is en de keuze van zijn partij zou
anders zijn. Hij ziet het plan niet als een kans,
maar een bezuiniging. Hij vraagt om een garantie op goede zorg voor iedereen. Zijn fractie
maakt zich zorgen over de beschermde werkplek en het beleid ten aanzien van jongeren
met een beperking. Ook zet hij vraagtekens
bij de manier waarop bepaald gaat worden op
welke zorg iemand recht heeft.
Ook mevrouw Craenmehr (CDA) noemt de
lange aanloop tot het uiteindelijke plan, waar
zij namens haar fractie een compliment voor
geeft. Zij geeft aan dat een pilot met wijkteams
succesvol is gebleken en hoopt zij dat het
beleid niet verzandt in bureaucratie. Mevrouw
Craenmehr spreekt haar zorgen uit over mogelijke overbelasting van vrijwilligers en mantelzorgsters. Volgens haar moet de gemeente
zuinig zijn op deze groep. Verder vraagt zij
zich af hoe men weet of iemand met een klein

sociaal netwerk zorg kan aanvragen, als dat
niet helder is en welke rol huisartsen binnen
het plan krijgen. Tot slot vraagt zij de uitvoering
van het plan laagdrempelig, goed en duidelijk
te houden.
De heer Emonts (CDA) vraagt om een betere
samenwerking met lokale en regionale ondernemers om uitkeringsgerechtigden aan het
werk te krijgen. Zo zou een aantal van hen
ingezet kunnen worden voor mantelzorg en
vrijwilligerswerk als tegenprestatie om te participeren aan de samenleving Dit moet echter
niet leiden tot verdringing van regulier werk.
Hij vraagt het college hoe zij denkt jaarlijks
350 nieuwe banen te realiseren, zoals wordt
voorgesteld.
Ook de heer Kerstjens geeft namens Essentie
complimenten voor het plan. Hij verwacht dat
er natuurlijk altijd verrassingen zullen opduiken, maar meldt dat problemen er zijn om
opgelost te worden en om ervan te leren. Wel
stelt zijn partij dat individuele problemen direct
opgelost moeten worden, zodat niemand tussen wal en schip terecht komt.
Wethouder Op de Laak begint haar reactie met
de mededeling dat zij blij is met de complimenten uit de raad en deze gaat doorgeven aan
alle medewerkers en voorgangers, die betrokken zijn bij het opstellen van het beleidsplan.
Zij zegt vervolgens als antwoord op de heer
Van der Weegen dat decentralisaties voor
gemeenten niet nieuw zijn, maar deze wel een
zeer grote is. Volgens haar worden gemeenten
nu echt getriggerd om het anders gaan doen,
maar het blijft mensenwerk. Zij onderstreept
dat, om de juiste zorgvraag vast te stellen, het
keukentafelgesprek het hart van de operatie is.
Door aandacht voor het individu verwacht zij
dat de kans om iedereen te bereiken, die zorg
behoeft, alleen maar groter wordt. Ze geeft aan
dat in de huidige situatie mensen in kantoren
wachten tot iemand zorg aanvraagt. Doordat
nu goed opgeleide teams de wijk ingaan,
worden volgens haar ook kwetsbare burgers
eerder gesignaleerd. In antwoord op de heer
Gubbels geeft zij aan dat de monitoring van
klant tevredenheid over de uitvoering van de
plannen in ontwikkeling is. Zij zegt toe in 2015
een kwalitatief verslag over de voortgang uit te
brengen en twee vaste momenten per jaar te
kiezen om raad verder te informeren. Richting
de heer Coppus stelt zij dat het bepalen van
het recht op zorg niet via staaltjes kan gaan.
Zij geeft aan dat twee personen met dezelfde
ziekte, onder andere door omgevingsfactoren
andere zorg nodig kunnen hebben. Zij onderstreept de opmerking van Mevrouw Craenmehr
dat de gemeente haar inwoners kent en kan
achterhalen welke mantelzorg geleverd moet
worden. Met de huisartsen wordt volgens haar
momenteel overlegd welke rol zij gaan spelen
in het nieuwe beleidsplan. Over de privacy van
de klanten meldt zij dat een module wordt ontwikkeld, waardoor niet het totale dossier van
de zorgbehoevende voor iedereen zichtbaar
wordt. Een meerderheid van de raad stemt
uiteindelijk voor het plan, slechts de SP stemt
tegen.

Op vrijdag 26 september hadden de leden van de raad en de commissie Samenleving een gezamenlijke ‘praktijkmiddag’ rondom het thema Decentralisaties en Sociaal Domein, ook bekend onder de
WIJ-vlag. Deze middag werd o.a. bezocht “Kom erbij in Grubbenvorst”, het wijkcomité Norbertus en
het gezondheidscentrum ’t Raadhuis in Meerlo.

Jongeren debatteren
over duurzaamheid

Gemeente Horst aan de Maas organiseert al enige jaren het fenomeen Jongerengemeenteraad.
Scholieren van Citaverde College of Dendron College werken dan een dag als raadslid op
het Gemeentehuis. Dit jaar vindt de Jongerengemeenteraadsvergadering plaats op 14 oktober, voorafgaand aan de reguliere gemeenteraadsvergadering en mogen leerlingen van het
Citaverde College plaatsnemen op de zetels van de raadsleden.
De dag op het Gemeentehuis kent een volle
agenda, waarop de leerlingen inzicht krijgen in het
thema duurzaamheid, kennismaken met politici en
in werkgroepen een projectvoorstel uitwerken. Dit
mogen zij aan het einde van de dag, tijdens een
jongerengemeenteraadsvergadering presenteren,
om er vervolgens over te debatteren en via een
stemming het beste voorstel te kiezen. Voor het
echter zover is krijgen de leerlingen tijdens de
ochtenduren drie presentaties: over Duurzaamheid
en Verbinding door Sandra Verbruggen, Duurzaam
Ondernemen door Nicole Camps en Marcel Sijbers
en tenslotte Gemeente en Duurzaamheid. De
laatste neemt portefeuillehouder Birgit op de Laak
voor haar rekening.
Na de lunch start het groepswerk, gevolgd door
gesprekken met lokale politici Rudy Tegels (CDA),
Bart Cox (SP), Bram Hendrix (Essentie), Roy
Bouten (PvdA) en Jim Weijs (D66). Aansluitend
vinden de schaduwverkiezingen plaats.Nadat
de zeven groepen hun projectvoorstellen hebben uitgewerkt, leveren zij deze in bij de dagcoördinator. Direct na het avondeten start de
Jongerengemeenteraadsvergadering. Voorzitter
Kees van Rooij heeft handen en voeten nodig
om de orde tijdens de vergadering te behouden.
Desondanks wordt het een spannende en afwisselende avond, die niet alleen leerzaam is voor
de leerlingen van het Citaverde College. Met de
bekendmaking van de uitslag van de schaduwverkiezingen voor de Gemeenteraad opent voorzitter
Van Rooij de jeugdraadsvergadering 2014. De

uitslag is opmerkelijk, met liefst 24 stemmen voor
het CDA, gevolgd door PvdA met 9 stemmen en in
het kielzog D66 met 8 stemmen. Esentie heeft er 4
en de SP 3. Tijdens het debat ontketenen sommige
voorstellen een waar spervuur aan vragen, terwijl
over andere voorstellen rustig wordt gedebatteerd.
Vragen als ‚Is jullie voorstel wel duurzaam?’ en „
Wat is hier nou kostenbesparend aan?’ duiden erop
dat de leerlingen zich goed in de materie hebben
verdiept. Voorzitter Kees van Rooij heeft er zichtbaar plezier in en stuurt waar nodig de vergadering
bij. Hij geeft aan dat in vorige vergaderingen het
even duurde voor de boel op gang kwam, maar
dit jaar gaan de jeugdige raadsleden er volgens
hem vol in. De discussies leveren vaak hilarische
momenten op, maar er is ook een serieuze toon te
beluisteren. Het voorstel om sensoren in lantaarnpalen te plaatsen levert na een tweede stemronde
de meeste stemmen op. De leerlingen, die dit
project hebben voorgesteld, krijgen van Gemeente
Horst aan de Maas een bedrag van euro 1.250 om
bij te dragen aan de realisatie van hun idee.
Aan het einde van een lange dag, waarop de leerlingen voorafgaand aan de vergadering een kijkje
hebben mogen nemen binnen het reilen en zeilen
van de Gemeenteraad roemt voorzitter Kees van
Rooij het enthousiasme van de deelnemers en hun
uithoudingsvermogen. Voor de winnaars zit de dag
er nog niet op. Zij mogen dezelfde avond tijdens de
reguliere gemeenteraadsvergadering hun project
presenteren en krijgen hiervoor veel bijval van de
raadsleden en het college.

De leerlingen van het Citaverde College zijn in gesprek met de raadsleden over duurzaamheid.
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Wat
zeg je?

Wat vind je van de wensbus?

‘Goed alternatief
voor lijnbus’

In Kronenberg en Evertsoord loopt momenteel een pilot met een wensbus. Deze wordt door
vrijwilligers gereden en kan het verdwijnen van lijnbussen opvangen. Bijna driekwart van de
inwoners van Horst aan de Maas vindt dit een goed initiatief. Sommige mensen vinden echter
dat dit vrijwilligerswerk ten koste gaat van betaalde banen in het busvervoer. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
dat het rijden
Het meren‘Moet betaald werk blijven’
van wensbusdeel van de
inwoners ziet
‘Er moet overal een fatsoenlijke sen niet door
vrijwilligers
een wensbus
busverbinding zijn’
gedaan moet
als een goede
worden. “Dit
oplossing voor
‘Ik heb nog een auto’
moet betaald
het verdwijnen
werk blijven, er zijn te veel werklozen.
van de lijnbus. “Het is niet goed dat
lijnbussen verdwijnen, maar als het dan Openbaar vervoer hoort tot de publieke
toch gebeurt, is de wensbus een prima dienstverlening en hoort betaald werk
initiatief”, reageert iemand. “In een tijd te zijn en te blijven.” Een ander vult
waarin door de regering bijna alle voor- aan: “Er zijn genoeg mensen met een
zieningen voor oudere mensen worden uitkering die dit als een baan zouden
willen doen. Geef deze mensen een
afgeschaft, zullen we zelf wat moeten
extra vergoeding op hun uitkering en
organiseren”, meent een ander.
laat hen dit doen, dan krijgen ze weer
Sommigen zijn echter van mening

Superdeals:
Hak Groenteconserven
Gebroken sperziebonen, doperwtjes met worteltjes, rode bietenschijven, rode kool met appel,
bruine bonen, witten bonen in tomatensaus of
appelmoes extra kwaliteit

2 voor 1,00

2 potten à 370 ml
1,72 – 2,48

Wapenaer kaas

Anderen vragen zich
af of een lijndienst
gerund door
vrijwilligers wel
betrouwbaar is.
“Ik denk dat
op vrijwillige basis op
langere termijn
onvoldoende
dezelfde service
en betrouwbaarheid
geboden kan worden
als die van een lijndienst”,
meent een inwoner.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Neutraal
20%

een plek in de
maatschappij.”
Zelf als vrijwilliger een wensbus rijden, ziet
66 procent dan ook
niet zitten. Redenen
zijn vooral andere drukke
werkzaamheden en vrijwilligerswerk dat al wordt gedaan.
Hoewel het concept sympathiek
wordt gevonden, zegt 43 procent geen
gebruik te gaan maken van de wensbus. Voornamelijk omdat zij nog met
de auto op pad kunnen gaan en geen
gebruik maken van openbaar vervoer.

Goed
71%

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

10,40 – 16,29 7,28 – 11,40

30% korting

Geldig van wo 22 okt t/m di 28 okt 2014

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

Bespreking Poll week 41

Een wensbus per dorp is de ideale oplossing.
In een aantal dorpen in de gemeente Horst aan de Maas rijdt al geen
bus meer en eind 2016 dreigt het doek te vallen voor buslijnen in Melderslo,
Meterik, America en Kronenberg. Om dit verlies op te vangen, probeert de
provincie nu een alternatief uit: een wensbus per dorp.
Een gemeenschap krijgt een eigen bus die ze kan gebruiken om mensen
naar nog wel bestaande ov-haltes te brengen of voor bijvoorbeeld ritjes naar
de dokter, het zwembad of de supermarkt. De bussen worden gereden door

vrijwilligers en ook de organisatie is in handen van mensen uit het dorp.
Zo’n 48 procent van de stemmers op onze poll van twee weken geleden
vindt zo’n wensbus per dorp de ideale oplossing. Zo kan iemand die anders
aan huis gebonden is, toch nog eens de deur uit. Daarentegen vindt 52 procent van de stemmers dat de gewone lijnbussen toch moeten blijven rijden in
de kleine kernen. De drempel om een wensbus te bestellen, kan voor sommige mensen, bijvoorbeeld eenzame ouders, wellicht te hoog zijn.

Elk openbaar gebouw hoort rolstoelvriendelijk te zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Platform Gehandicapten Horst aan de Maas deelde onlangs aan twee
winkels in Grubbenvorst haar keurmerk uit. Het platform komt op voor de
belangen van gehandicapten in de gemeente Horst aan de Maas. Steeds vaker
zoekt zij samenwerking met ondernemers om de toegankelijkheid voor onder
andere rolstoelgebruikers te vergroten. Zou echter niet elk openbaar gebouw
vanzelfsprekend zo’n keurmerk dienen te hebben? Elk gebouw, of dit nu een
kantoor is of een winkel, dient toegankelijk te zijn voor iedereen. Ook voor
mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of een rollator nodig hebben.

ook

Slecht
9%

Alle soorten, per kilo

Week 44 start Spaaractie
voor Spellen en Puzzels!
Phicoop

opinie 17

Maar bijvoorbeeld ook voor wandelwagens. Zo’n keurmerk moet eigenlijk
gewoon verplicht zijn. Te beginnen voor elk nieuwbouwpand.
Aan de andere kant jaag je zo ondernemers op extra kosten. Geld dat ze
in deze tijd misschien liever ergens anders aan willen besteden. En wat te
denken van monumentale panden? Daar kun je niet zomaar een lift in gaan
installeren of alle drempels uit verwijderen. Zo wordt het specifieke karakter
alleen maar aangetast. Elk openbaar gebouw hoort rolstoelvriendelijk te zijn.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > Donorweek haalt mij over > eens 18% oneens 82%

Beginneling
Als journalist is het niet
altijd even makkelijk om de
juiste woorden op papier te
zetten. Het helpt om je goed in
te lezen over onderwerpen.
Maar ook dit is niet altijd
voldoende. Wat zeker van
belang is, is dat tijdens een
interview de juiste vragen
worden gesteld. Soms heb je te
maken met praters die weten
waar ze over praten. Een andere
keer is de geïnterviewde veel te
bescheiden. Op dat moment
moet je erop inspelen, een stuk
schrijft zich niet vanzelf.
Mijn eerste interview voor
dit nieuwsblad herinner ik mij
nog goed. Aan het einde van
mijn sollicitatiegesprek werd
me gevraagd of ik ’s avonds vrij
was. Dan kon ik naar een
bijeenkomst gaan en daar een
verhaal over maken. Mijn eerste
interview was al snel een feit.
Daar ging ik dan, met mijn
blocnote in de hand en pen in
de aanslag. De opkomst van de
bijeenkomst viel ietwat tegen,
de discussie kwam niet echt op
gang, maar de betrokken
partijen had ik gesproken. Bij
thuiskomst keek ik naar mijn
aantekeningen. Hoe zou ik hier
een verhaal van gaan maken?
Na wat puzzelen, schrappen en
herschrijven was ik tevreden
met het eindresultaat. Gelukkig
had ik de juiste vragen gesteld.
Nadat het artikel kritisch
was bekeken door een collega,
werd het verhaal gedecoreerd
met rode strepen en opmerkingen. Daar is natuurlijk niets mis
mee, maar schrikken liet het me
wel even. De twijfel sloeg toe,
maar na het verwerken van de
feedback was die twijfel al snel
weg. Zo volgden en volgen er
nog talloze feedbackmomenten,
het leerproces is immers nooit
afgelopen. Niet alleen door
kritisch commentaar leer je bij.
Ook wanneer je op pad bent.
Dat kan op een leuke manier,
maar ook op een minder leuke
manier zijn. Zo leer je niet
alleen de manier waarop dat je
een vraag vriendelijk kan
formuleren, maar zijn het ook
lessen over respect en sociale
omgangsvormen. Wat is
journalistiek toch een divers
vak.
Nicky
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT Marjolein Cuijpers-Kuenen

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.

Marjolein groeide op in Meterik.
“Toen kwam ik Frank tegen en ben ik
bij hem in Broekhuizen ingetrokken.
Nu zijn we net een jaar getrouwd”,
vertelt ze enthousiast. De grote
passie van Marjolein is muziek en ze
is onlangs gestart met een eigen
zangschool. Toch heeft het even
geduurd voordat ze echt werk ging
maken van haar passie. “Ik heb eerst
gestudeerd aan de Pabo en toen ik
daarmee klaar was, kon ik als lerares
beginnen op de basisschool in
Leunen. In die tijd heb ik ook zangles
gevolgd bij verschillende docenten.
Zingen vond ik altijd al leuk, maar ik
twijfelde vaak of ik wel goed genoeg
was. Verschillende mensen zeiden
tegen mij: ‘Ga er nu voor!’ en
uiteindelijk heb ik dat toen ook
gedaan.”

’Ik heb er alles
voor gedaan’

Het leven van Marjolein Cuijpers-Kuenen (31) bestaat voor een groot gedeelte uit muziek. Ze zingt en schrijft
liedjes, maar geeft ook zangles en zangworkshops en speelt hoorn bij de fanfare. Een rustig avondje thuis op de
bank is niet haar ding, ze zorgt altijd wel dat ze iets leuks heeft gepland. Deze week wordt zij geplukt.

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

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

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

VOOR DEZE W

filet v/d scharrelkip
100 gram € 1,10
hampunt v/h scharrelvarken
100 gram € 1,95
kip met tomaat en mozzarella
per stuk € 2,25
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Marjolein ging parttime aan het
conservatorium in Utrecht studeren,
in de richting zang lichte muziek.
“Het duurde lang voordat ik me echt
helemaal aan de muziek overgaf,
maar toen ik eenmaal beslist had
dat ik verder wilde met zingen, heb
ik er ook alles voor gedaan”, vertelt
ze. Ze richtte haar eigen zangschool
op. “Dat was een hele spannende
periode”, zegt ze daarover. “Gelukkig
zat ik al snel bijna vol. Ik geef les aan
mensen van verschillende leeftijden,
maar de grootste groep van mijn
leerlingen bestaat uit jongeren. Juist
de afwisseling maakt het zo leuk
voor mij. En het is natuurlijk prachtig
om te zien wat mijn leerlingen in
een hele korte tijd allemaal kunnen
bereiken.”
Haar studie aan het
conservatorium combineerde
Marjolein met haar baan als

basisschoollerares. “Lesgeven, zowel
op de basisschool als op mijn eigen
zangschool, is ontzettend leuk”,
vertelt ze. “Ik zie mezelf als een niet
al te strenge, enthousiaste juffrouw.
Vooral het goede contact met de
kinderen vind ik heel belangrijk.
De leerlingen moeten me kunnen
vertrouwen.”
Het combineren van baan en
studie en tegenwoordig van twee
banen, zorgt ervoor dat ze een
druk leven leidt. “Maar dat vind ik
ook ontzettend leuk. Dat drukke
zit toch een beetje in de aard
van het beestje. Ik ben een actief
persoon, stilzitten en niets doen
is gewoon niks voor mij.” Uitgaan
met vriendinnen, samen met Frank
op stap of ergens lekker tapas
eten: Marjolein is altijd wel in voor
gezelligheid.

’Ik hoop mensen te
raken met muziek’
In haar vrije uurtjes treedt ze
veel op met verschillende groepen.
Ze zingt jazz, pop, kleinkunst, blues,
Latin en musical. Marjolein: “Het
liefst zing ik de hele dag. Samen
met pianiste Maartje Smedts doe
ik veel optredens en ik zing bij
a capellagroep Quintella. Knusse
luisterconcertjes waarbij ik echt
mijn verhaal kan vertellen, vind
ik het leukst. Ik hoop altijd dat
ik mensen kan raken met mijn
muziek.” Marjolein zingt graag en
veel, maar beroemd worden met
muziek is niet haar belangrijkste doel.
“Grote optredens hoeven voor mij
ook niet”, zegt ze. “Geef mij maar
mooie optredens. Ik kan alles kwijt
in zingen, al mijn gevoel leg ik daar
in. Het maakt mij gewoon blij en
gelukkig, dus dan moet ik het wel
blijven doen, toch?”

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.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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We sell batteries in de kijker
Ze zijn nog maar een jaar bij elkaar en hebben allemaal muziek maken op de eerste plaats staan. Het zijn perfectionisten met een eigen sound. Frank Versleijen (20), Jeroen Houwen (23),
Merijn Manders (22), Paul Verstappen 23), Stijn Ruijs (17) en Luuk Rijnbende (21) hebben ieder hun eigen stukje passie in de kersverse rock- en popband We sell batteries gestopt.

De heren lopen wat om elkaar
heen te draaien terwijl ze de instrumenten in het repetitielokaal op de
juiste plaats zetten. De kerstversiering
hangt aan het plafond en met flyers

Gezocht personeel horeca
cafetaria, min. 16 jr. Voor info
info@snackbarbebo.nl
Xtra4people. Klankconcert za. 15
november om 13.30 uur: dompel je
onder in warme klanken, geniet en rust
uit! Opgeven bij Maryse 06 51 78 70 32
www.xtra4people.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan PC/laptop, opschonen,
WIFI, internet, antivirus, beveiliging. Bel
mij gerust op 06 14 51 11 20.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Wilt u ondersteuning in de mantelzorg?
Wij regelen het voor u. Kijk op onze site
of bel 077 467 01 00.
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.
Te koop haagplanten Laurierstruiken
1-2 mtr. en Ligustrumstruiken 0,6-2 mtr.
Tel. 06 81 55 39 56.
Healing creme
huidverzorgende dagcrème, bij branden schaafwonden, ruwe gekloofde
huid, droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

van hun optredens en posters van
naakte vrouwen is het goed te zien dat
ze er hun eigen plekje van wilden
maken. Hier proberen ze iedere week
twee keer, zo serieus als ze zijn, te

oefenen. “We denken dat we een
eigen sound hebben en we zien wel
welke wind ons op gaat pakken”,
begint Paul. De muzikanten dromen
van een optreden op Rock Werchter of

Pinkpop, maar eerst willen ze een
betere stage performance neer kunnen
zetten. “We spelen al best perfectionistisch. Dat zit in ons, maar we willen
ook laten zien dat we er plezier in
hebben”, legt Merijn uit.
Tot nu toe heeft de band zes optredens gehad. Hun repertoire bestaat
vooral uit eigen nummers, geïnspireerd door U2, Coldplay en Snow
Patrol. “Als we optreden zitten we
allemaal nog op ons eigen eilandje.
Dat proberen we te veranderen, door
elkaar beter live te leren kennen. Nu
is de enige die op het podium danst
Stijn, de jongste nog wel”, zegt Merijn.
De band kenmerkt zich door haar
energieke en dynamische karakter.
“Onze nummers knallen altijd”, benadrukt Merijn. “We zijn een rock- en
popband”, vertelt hij. “Met de rock
voorop”, roept Paul. Over het kiezen
van een naam hebben de mannen
lang gedaan. “Onze naam komt van
een poster uit de film The Hangover 3.
Telkens als we een idee hadden voor
een naam, moest iedereen het eens
zijn. Als een iemand tegen was, ging
het niet door”, benadrukt Merijn.
We sell batteries wil het bandje
zijn waar altijd naar geluisterd kan

worden. “Of je nu alleen naar onze
muziek, de tekst of de sounds luistert.
Het moet altijd lekker klinken”, vindt
Merijn. Bij de helft van hun repetities
zit er publiek bij. Ze willen als alles
foutloos gaat zelfs hun eigen album in
een studio opnemen. “Maar dan moet
alles wel echt perfect klinken”, springt
Jeroen in.

De band heeft
een eigen sound
Dan is het tijd om te repeteren.
Als een wervelwind die door het
repetitielokaal waait, begint de band
met spelen. De heren leggen uit:
“We beginnen onze optredens altijd
met dezelfde nummers.” Alsof ze
zoveel mogelijk lawaai willen maken,
beginnen ze met het eerste nummer.
Reporting for duty. Daarin wordt de
hele band voorgesteld. Dan gaan ze
verder met het nummer Skywards,
afgeleid van De neus omhoog van
Rowwen Hèze, maar dat valt op geen
enkele wijze op. De band heeft een
eigen sound en dat maken de muzikanten hiermee wel duidelijk.
Voor meer informatie over de band
kijk op www.wesellbatteries.nl

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

wintergroene
leibomen

Beukenhaag € 0.69

potchrysanten

van € 146.00

leibomen

5 etage, 3.5 mtr. hoog,
rek 12-14 voor € 39.95

opgemaakte schalen
en stukjes in diverse
soorten en maten

voor € 89.95

St. Jansstraat 43, Meterik

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Laanbomen
vasteplanten
30-40 %
goedkoper
dan elders
•

T: 06 30 58 79 98

•

winterviolen in
100 kleuren,
heide, enz.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.
00
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur - 18.00 uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.00
uur gesloten
bedrijf altijd bereikbaar
E: bleustone@live.nl

Oplossing voor uw

huidprobleem

Huidzorg Horst is o.a. gespecialiseerd in het verbeteren van:

acné • couperose • pigment • ongewenste haargroei
oedeem • littekens • rosacea • eczeem

Wij plannen altijd
eerst een kosteloos
en vrijblijvend
intakegesprek
waarin de wijze van
behandelen volledig
wordt toegelicht.
Voor meer informatie en/of het maken
van een afspraak
kunt u contact
opnemen met:

Couperose is een aandoening van de fijne

bloedvaatjes; deze zijn verwijd waardoor de rode
adertjes op de wangen goed zichtbaar worden.
In beginsel wordt de huid wat verhoogd wat
roodheid en adertjes betreft, de huid is in algemene
zin kwetsbaar. Gaandeweg worden deze adertjes
talrijker, beter zichtbaar en vooral wordt de huid
vaak ook gevoeliger en pijnlijker. De huid wordt
uiteindelijk kwetsbaarder. Het is daarom van belang
om couperose in een vroeg stadium te behandelen
zodat de huid weerstand krijgt waardoor de adertjes
verminderd worden. Ook in latere stadia zijn er
diverse mogelijkheden om een couperose-huid te
behandelen.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

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

Berkelstraat 12, Horst
Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419
info@huidzorghorst.nl

www.huidzorghorst.nl www.facebook.com/huidzorghorst
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Motorcrosser Roan van Vegchel (5) rijdt door heel Nederland

Liever naar de crossbaan dan de speeltuin
Hij leerde tegelijkertijd fietsen en motorrijden. Zodra zijn motor in beeld komt, is hij niet meer te stoppen. Hij
geniet van het ronkende geluid en springt het liefst zo ver mogelijk. Roan van Vegchel uit Horst is pas vijf jaar oud
en crosst nu al ruim twee jaar op circuits door heel Nederland.

alle onderdelen van zijn motor al aan
te wijzen en dat is voor hem helemaal
niet gek, want hij begon op zijn derde
al op een motor met zijwieltjes.
“Dit jaar rijdt hij voor het eerst mee
met wedstrijden. Dan is hij altijd als
een van de snelsten weg. Starten is
zijn sterke punt”, zegt zijn vader. “Ja,
ik hoor altijd bij de eerste vijf”, zegt
Roan. “Dat komt omdat hij een van
de lichtste crossers is”, verklaart zijn
vader.

Droom om de beste
te worden

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Aardappelen te koop!
Heerlijke verse aardappelen uit
Limburgse bodem. Hele jaar door
te koop, erg gemakkelijk door de
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63, Hegelsom.
Praktijk Constance in Horst.
Aktie: voetreflex € 21,00 met gratis
nagelverz. van € 15,00. Inboeken t/m
7 november. www.bijconstance of bel
398 59 04.
A3aans Fietsshop Horst.
Onderhoud, reparatie, onderdelen
en verkoop van nieuwe en gebruikte
fietsen. Bel 06 30 43 19 16.
Kamer te huur, Horst € 300,00 p/m.
Tel. 06 29 60 72 01.
Informatiebijeenkomst.
Notaris Novitas verzorgt op 29 oktober
samen met ‘t Kruuspunt een informatiebijeenkomst over testamenten en
belastingvrij schenken 2014.
Geen kosten. Informatie en
aanmelden Zorgadvies en regelhulp
tel. 077 463 23 84.
Te koop gevraagd woonhuis op ruim
perceel met eventueel tuinderskas
in omgeving Sevenum. Ruilen met
twee-onder-eenkapwoning aan rand
van woonwijk Sevenum mogelijk. Voor
meer informatie bel 06 30 13 20 77 of
077 464 24 66.

tijdens wedstrijden aan te moedigen.
“Als Roan moet crossen, gaat het hele
gezin mee. Ook zijn zusje en broertje”,
vertelt Anke. “We zien het als een
gezinsuitje. Iedereen gaat mee met
de bus en de caravan.” Wat Roan het

leukste vindt naast crossen op zo’n
weekend, is lekker film kijken met z’n
allen in de caravan.
Als zijn vader en moeder even
niet opletten, kruipt Roan achter het
stuur van zijn motor. Hij weet bijna

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Klikgebit en Kunstgebit

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

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

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

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Lekker! Van onze eigen bakker

Caramel bavarois
12.85

Brood- en
Banketbakkerij

www.plushorst.nl

10.99

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

geldig van 20 oktober t/m 25 oktober 2014

Zo vader, zo zoon, wordt wel
eens gezegd. Zo is het ook bij vader
Rob van Vegchel (40) en zoon Roan.
Zijn vader leerde hem motorrijden
en zijn moeder Anke van VegchelAerts (36) gaat iedere keer mee om

Roan zit samen met zijn vriendje
Jordy Roeffen (6) uit Horst bij MCC De
Streekrijders. “Eerst ging hij altijd met
mij mee. Ik rij zelf ook motor en bij alle
verenigingen hebben ze wel een klein
circuit voor kinderen om te oefenen”,
legt zijn vader verder uit. Roan rijdt
in een klasse waar kinderen van vijf
tot negen jaar mee mogen doen. Hij
droomt ervan de beste te worden. Het
is hem al gelukt om tweede te worden.
“Mag ik deze prijzen in de kast zetten?”
vraagt hij tijdens het interview aan zijn
vader.
Iedere woensdag is Roan op de
crossbaan te vinden. “Ik hoef hem op
een woensdagmiddag niet te vragen
of hij naar de speeltuin of naar de
crossbaan wil. Het antwoord is altijd
hetzelfde: de crossbaan”, lacht zijn
moeder. Roan vindt de springbulten
het leukste. Op de vraag hoe ver hij

al kan springen, antwoordt hij dan
ook trots: “Ik spring al vijf meter.”
Ooit wil hij net zo goed worden als
de wereldkampioen. Wat hij daarvoor
moet doen? “Gewoon goed oefenen”,
zegt hij nuchter.
Wat Roan nog moeilijk vindt, is de
motor oprapen als hij gevallen is en
starten. “Daar heeft hij af en toe nog
wat hulp bij nodig”, stelt zijn vader. De
rest kan hij allemaal zelf. Vijftien keer
per jaar gaat hij naar een wedstrijd en
dan moet hij zich goed voorbereiden.
Zo is Roan tijdens het motorrijden altijd
in dezelfde kleding te bewonderen.
Hij heeft een shirt met zijn naam erop,
maar draagt ook goede bescherming.
“Ik heb een helm, kniekappen,
een bodyprotector, een crossbroek,
handschoenen, een bril en laarzen”,
somt Roan op. Waarvoor hij die nodig
heeft, weet hij ook. “Als ik val, doet het
zo geen pijn.”
“Mag ik het geluid nu laten horen?”
vraagt Roan ongeduldig aan zijn vader.
’s Middags mag hij crossen en hij kan
bijna niet wachten. Het liefst laat hij
de motor zo hard mogelijk ronken.
Gelukkig heeft hij achter het huis van
zijn ouders genoeg ruimte om een klein
rondje te maken. “Vroeger ging hij
met zijn loopfiets al van de bulten af”,
zegt zijn moeder. Nu Roan een van de
jongsten is in zijn klasse, valt hij tijdens
wedstrijden direct op. “Mensen zeggen
vaak dat ze hem goed vinden. En hij
vindt het zelf echt een leuke hobby”,
besluiten zijn trotse ouders.

IPHONE 6 VERKRIJGBAAR
MET ALLE NETWERKEN

300 min
onbeperkt sms’en
1000 MB

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

toestelprijs: gratis

nu 2 jaar €64.-

€54.-/mnd

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

www.ikzoektuingrind.nl
Horst
Venray
Venlo

tel. (077) 320 97 00
Novocom

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl
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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

Bente Wijnhoven
13 jaar
Kronenberg
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan met mijn studie klaar te
zijn en ik hoop dat ik dan in de zorg
kan gaan werken. Ik vind het leuk
om wat voor andere mensen te doen.
Welke studie daar precies bij hoort, dat
weet ik nog niet.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat ik op een podium mag staan en
zingen voor een heel groot publiek. Het
liefst zou ik dan Party in the USA van
Miley Cyrus willen zingen. Ik zing heel
graag. Ik doe het nu nog gewoon thuis
voor de lol maar daar zou ik wel graag
meer mee willen doen. Ik vind ook leuk
om er dan bij te dansen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van Hanna Obbeek. Ze is

een Nederlandse actrice en ik vind dat
ze heel goed kan acteren. Ze speelt
ook in mijn lievelingsfilm Bobby en de
Geestenjagers. Ik zou het dan ook wel
leuk vinden om die dag in films te spelen. Het leukst zou ik het vinden om in
mijn lievelingsfilm te spelen natuurlijk.
Wie is je grootste held?
Dat is Masha. Ik ken haar van YouTube,
waar ze beautyvideo’s deelt. Ze vertelt
over beautydingen en ze doet vlogs
over wat ze op een dag allemaal doet.
Maar ze vertelt ook veel over de kleren
die ze gekocht heeft of over hoe ze een
masker op haar gezicht aanbrengt.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Ik heb al mijn nieuwe klasgenootjes
van het Dendron College afgelopen
jaar leren kennen. Ik ken ze nog niet zo
lang, maar het is wel heel gezellig.
Wat is uniek aan jou?
Ik krijg vaak complimenten dat ik goed
kan zingen. Ik denk ook dat ik redelijk
sociaal ben, dat vind ik wel uniek aan

zaterdag

15 NOVEMBER
open va. 22.00 uur

FINAL
N
REUNIO
ENTREE € 5 geen v.v.k.

SLOTAVOND
TE KEER OPEN!!!
LAATS

21+

Markt 26, Sevenum
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Bente Wijnhoven Mies

mij. Ik vind het vooral leuk om andere
mensen te helpen, dus dan doe ik dat
ook graag. Ik vind het ook leuk om
samen met andere mensen wat te
doen. Ik doe liever iets samen dan dat
ik iets alleen moet doen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Dan zou ik heel graag een Mini Cooper
willen. Het liefst zou ik een zwarte met
een wit dak willen hebben. Altijd als
ik zelf in de auto zit en ik zie die auto
voorbij rijden, zeg ik dat ik die later zou
willen hebben.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik graag op vakantie gaan
naar Nieuw-Zeeland, samen met mijn
vader, moeder en mijn broertje. Want
daar woont familie van mij. Ik zou ze
heel graag bezoeken en met hun leuke
dingen gaan doen. Ze zijn ook een keer
hier in Kronenberg geweest.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt

ze een geheim ingrediënt?
Dat is zelfgemaakte pizza. Het geheime
ingrediënt is dat ik zelf mag weten wat
ik erop mag doen. Het liefst doe ik er
gehakt met kaas op.
Leukste feestje ooit?
Dat was het afscheidsfeestje van groep
8. Toen gingen we met alle groep 8’ers
disco houden bij een vriendinnetje in
de kelder en daarna bleven we met z’n
allen slapen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is 3 augustus, want dan ben ik
jarig. Dan komen er allemaal mensen
op bezoek en dat is altijd heel gezellig. Meestal vier ik het niet op de dag
zelf, omdat we dan vaak op vakantie
zijn. We vieren het dan later, gewoon
thuis met een partytent in de tuin, met
hapjes en taart en soms gaan we nog
barbecueën.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Dat doe ik het liefst in Eindhoven, want
daar hebben ze een Primark. Ik vind
die winkel heel leuk. Ze hebben daar
mooie kleding en het is niet al te duur.
Ik ga meestal in het weekend samen
met mijn moeder of soms met het
nichtje van mijn moeder of oma. Ik ga
ook wel eens met vriendinnen, maar
dan gaan we naar Venlo.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik voor de zon, dan kun je
lekker buiten van alles doen: in de zon
liggen, zwemmen of naar het strand. Je
mag ook zomerkleren aan in de zomer
en dat vind ik wel leuk. Ik vind zomerkleren vaak mooier dan winterkleren.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. Als ik meestal
’s avonds op de bank zit, heb ik niet zo
veel zin om naar bed te gaan. Ik blijf
liever de hele avond op. Ook al ben ik
moe, ik zal nooit toegeven dat ik naar
bed wil.
Stad of dorp?
Dan ga ik liever naar de stad, want
daar kan je shoppen omdat de winkels
redelijk dichtbij zijn. Ik vind het ook wel
gezellig, met veel mensen. Ik zou ook
wel liever in een stad wonen, later als
ik groot ben.

Column

Kampeer
cultuur
Wat bezielt 4,6 miljoen
Nederlanders elk jaar toch
weer? Vrijwillig verruilen ze
hun eigen bed voor een lullig
kampeermatje, hun frisse
eczeemvrije badkamer voor
onhandige douchemuntjes en
hun luxe zespitter voor een
gasbrandertje.
We leven in een land met een
sterke kampeercultuur. Blijkbaar
worden veel landgenoten er blij
van om met Nederlandse
pindakaas en hagelslag aan
boord richting het zuiden te
vertrekken, om vervolgens zo’n
1500 kilometer verderop hutje
mutje hun wc-rol, afwaswater en
privacy te delen met tientallen
andere vakantiegangers. Ik heb
er niks mee. Het is niet zozeer
het primitieve gedeelte dat me
tegen houdt, het gebrek aan
privacy is het probleem. Wakker
worden en de ochtendstond met
tien glurende campingburen
delen is voor mij geen vakantie.
Toch houd ik wel van het
buitenleven. Ooit stond ik met
een tentje in de middle of
nowhere van Canada. Geen mens
kruiste mijn pad richting een
’wc’, wel beren, herten en
rendieren kwam ik tegen. Een
kleine minicursus ’hoe overleef ik
een beer’ was inderdaad nodig.
Springend en schreeuwend,
temidden van een enorm bos
ergens in het westen van Canada,
oefende ik alle mogelijke
situaties en leerde ik welke
lichamelijke en verbale taal ik
moest produceren voor welk
soort beer. Vreselijk primitief,
maar ook heerlijk vrij. Zo reis en
kampeer ik in de komende tijd
ook twee maanden door de
meest onbewoonbare plekken
van Nieuw-Zeeland en Australië,
eet ik vleesprutjes uit blik en
slaap ik tussen de weilanden en
bergen, waarna ik mijn backpackweg vervolg naar China, Japan en
Indochina. Je begrijpt vast dat
een slaapplekje van 1 bij 2
tussen tientallen vreemde
vakantiegangers weinig aanlokkelijk is.
Kwam mijn vriendje met het
geweldige plan om kennis te
maken met de Aziatische
slaapzalen (lees aaneengeschakelde minibedjes vol hysterische
Japanners, compleet met
fotocamera en al). “Ja Mies, jij wil
toch ook eens zien hoe dat is.”
Tuurlijk schat, met alle liefde en
plezier...
Mies
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25 jaar parazweefclub Cumulus

Vliegen en plezier maken
Parazweefclub Cumulus telt zo’n veertig leden die allemaal dezelfde passie delen: de schermvliegsport, oftewel
paragliding. Met een parachute zweven zij al 25 jaar geregeld boven Horst aan de Maas. Leden Ruud van der Beele
en Henk Ummenthun uit Horst vertellen over hun club.

Just for Fun doet donatie
aan Hersenstichting
Vocal group Just for Fun uit Meerlo heeft na haar muzikale middag op
12 oktober 367,50 euro kunnen schenken aan de Hersenstichting.
In zaal ’t Brugeind in Meerlo trad
de vocal group samen met Bigband
Nice Company op. De vocal group
vroeg tijdens deze middag extra
aandacht voor de Niet Aangeboren
Hersenletsel, omdat een van de
oprichters van de vocal group, Marjo
Knoops, daar onlangs als gevolg van

een ernstig ongeluk mee te maken
kreeg. Zij was tijdens de muzikale
middag weer aanwezig en gaf zelfs
onverwachts een optreden. De helft
van het entreegeld werd gedoneerd
aan de Hersenstichting. Dit bedrag
werd aangevuld met spontane
donaties van het publiek.

Themabijeenkomst
veranderingen in de zorg
CDA Horst aan de Maas houdt op maandag 27 oktober een themaavond over de aanstaande veranderingen in de zorg. De bijeenkomst
vindt plaats in café De Lange in Horst en begint om 19.00 uur.

“Een cumulus is eigenlijk een
dikke stapelwolk. En die zijn heel
belangrijk voor het paragliden. Als
je die wolken ziet, dan betekent dat
goede thermiek om te vliegen”, legt
Ruud van der Beele uit. Beide mannen
zijn al vanaf het begin lid van de club.
“Vroeger gingen wij vaak met een
groep in België vliegen, in Overpelt.
Dat is toch een heel eind weg. Samen
met een andere groep vliegers
besloten we om in Horst een club op
te richten voor paragliding”, zegt Henk
Ummenthun.
Maar wat is dat nu precies, paragliding? Van der Beele: “Paragliding, of
schermzweefvliegen, houdt in dat je
met een parachute op je rug de lucht
in getrokken wordt en als je eenmaal
in de lucht zit, dan zweef je langzaam
weer terug naar de grond. Je moet
rekening houden met de thermiek.
Warme lucht stijgt namelijk op, dus
om zo lang mogelijk in de lucht te
blijven, wil je daar natuurlijk in terecht

komen.” Ummenthun voegt toe:
“Je moet de thermiek dus goed aan
kunnen voelen en dat is best lastig.
Als je het goed doet, kun je soms wel
tot in Venray vliegen.” Maar om bij
Cumulus te komen vliegen, hoef je
nog helemaal geen kennis te hebben
over de sport. “In feite kan iedereen
leren zweefvliegen. Bij ons kun je
een volledige opleiding volgen en je
brevet halen”, aldus de heren.
“Zweefvliegen is een hele andere
sport dan bijvoorbeeld voetbal of
volleybal”, vertelt Ummenthun. “Er
zijn niet zoveel mensen die het doen.
Maar als je eenmaal een paar keer
gevlogen hebt, dan blijft dat echt wel
hangen. Dat gevoel van vrijheid is
prachtig.” Maar schermzweefvliegen
kent ook risico’s. “Natuurlijk gaat
er wel eens iets mis en kun je een
blessure oplopen. Maar paragliding
is niet gevaarlijker dan bijvoorbeeld
mountainbiken. Ik zou zeggen dat het
qua gevaarlijkheid tussen fietsen en

Laat het
najaar maar
komen!
volop keuze in damesen herenjassen

motorrijden inzit”, zegt Van der Beele.
Ieder weekend kan er bij Cumulus
gevlogen worden, mits het weer
meewerkt. “Ook maken we ieder jaar
rond Hemelvaart met bijna de hele
club een reis naar Oostenrijk om daar
te gaan paragliden”, vertelt Van der
Beele enthousiast. “Daar hoef je niet
omhoog getrokken te worden, maar
loop je als het ware van een berg af.
Je maakt dan vluchten van bijna een
uur, geweldig is dat!”
Het jubileum van Cumulus viert de
club op zaterdag 25 oktober. Van der
Beele: “Als het weer goed is om te
vliegen, kunnen belangstellenden een
kijkje komen nemen of zelf de lucht in
gaan. ’s Avonds hebben we een feest
voor de leden en genodigden. Geen
officieel gedoe voor ons, gewoon een
gezellige avond. Vliegen en plezier
maken, dat is ons motto. En dat lukt
tot nu toe aardig goed.”
Voor meer informatie over de vliegclub, kijk op: www.paracumulus.com

Het CDA Horst aan de Maas heeft
drie sprekers bereid gevonden, die
ieder vanuit hun eigen invalshoek
het thema te belichten. Mona Keijzer
doet dit vanuit haar rol van woordvoerster voor de zorg namens de
CDA-fractie in de Tweede Kamer. Zij
belicht het thema vanuit de
landelijke (CDA-) politiek. Annemie
Craenmehr, zorgwoordvoerster
namens de CDA-raadsfractie in Horst

aan de Maas, belicht het thema
vanuit de gemeentelijke (CDA-)
politiek. Tot slot licht Hans Jonkers,
van stichting La Providence,
zorgcentrum in Grubbenvorst, het
thema toe vanuit zijn rol als
bestuurder van een zorgcentrum.
Na de drie inleidingen vindt er een
paneldiscussie plaats met de
inleiders. De bijeenkomst is rond
20.45 uur afgelopen.

Wandeling in het donker
De Groengroep Sevenum organiseert in het kader van de Nacht van de
Nacht een wandeling in het donker op zaterdag 25 oktober om 19.00 uur.
Het thema is ‘De Pieël in brand?’.
De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of boven kassen
kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het
landschap. Met de campagne Nacht
van de Nacht willen Natuur en Milieu
en de provinciale milieufederaties
aandacht vragen voor het gebrek aan
echte donkere nachten in Nederland.
Vanaf vertreklocatie café
Ummenthun in Kronenberg zullen
enkele groepen starten aan de wandeltocht van ongeveer 8,5 kilometer.

Troubadour Simon Keats speelt op
deze locatie enkele nummers. Hij
speelt in een bekende Nederlandse
band, maar werkt momenteel weer
aan het soloproject Simon Keats. Op
25 oktober brengt hij eigen repertoire
ten gehore. Na terugkomst in café
Ummenthum is er koffie en wafels
met warme kersen aangeboden door
de Groengroep.
Voor meer informatie, bel Ton
Wismans op 077 467 37 20 of kijk op
www.groengroepsevenum.nl

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 26 oktober weer haar maandelijkse vogelmarkt. De markt zal
gehouden worden in Sport en Feestzalen complex ‘t Brugeind in Meerlo
van 09.30 tot en met 12.00 uur.

Cursus:
Haal het beste
uit jezelf!
Voor vrouwen
van alle leeftijden

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Start op 3 november,
bij voldoende aanmeldingen.
maandagmiddag 13.30 – 14.30 uur
maandagavond 19.30 – 20.30 uur
Gemeenschapsaccommodatie
“ ’t Haeren”
Opgeven voor 28 oktober
via petravdongen@hotmail.com

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Info: www.petravdongen.nl

Op de vogelmarkt kan eenieder
vogels kopen, maar ook zelf
verkopen. Er zijn tevens diverse
vogelhandelaren aanwezig.
Ook kan men er terecht voor alle
vogelbenodigdheden, zoals vogel-

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 077 398 61 03
of 06 36 08 66 35
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

voer en nestkastjes. Duiven en
kwartels zullen niet worden
toegelaten. Het maximum per kooi is
twee vogels.
Voor verdere informatie, bel M. v.
Osch op 0478 53 12 21.
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Strijdend voor een duurzamere toekomst
Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas is een van de aangesloten organisaties van het Mondiaal Platform
Horst aan de Maas. De stichting richt zich op een duurzaam leefmilieu, niet alleen mondiaal, maar ook in Horst aan
de Maas. Ze proberen bestuurders en burgers bewust te maken van wat er gaande is op het gebied van duurzaamheid. Francine Thielen en Hanni ten Brink geven tekst en uitleg over de stichting die in 2010 werd opgericht.

reldproblematiek en maakt zich zorgen
om de ongelijke verdeling van geld en
goederen in de wereld.
Het tweetal vindt dat er fundamentele verandering nodig is in de
wereld. Francine: “Mansholt was
Minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening na de Tweede
Wereldoorlog. Hij riep: ‘Nooit meer
honger.’ Daar is hij later nog op
teruggekomen. Het was een heftige
uitspraak die hij deed. De economie
draaide op volle toeren en er werd
niet nagedacht over het milieu. Je
merkt dat daar nu verandering in aan
het komen is. De jongeren van deze
tijd willen zich steeds meer bezighouden met duurzaamheid. Ze pikken het
niet meer zoals er nu met de aarde
wordt omgegaan.”

Problematiek onder
de aandacht brengen

Stichting Leef op Safe Horst aan
de Maas komt voort uit een eerdere
betrokkenheid bij onderwerpen als

milieu en duurzaamheid. Zo was
Hanni lid van een milieugroep in Horst
aan de Maas die het beleid van de

Clubmatch KC Venray
in Meerlo
De jaarlijkse clubmatch van KC Venray vindt op zondag 26 oktober
plaats in zalencomplex ’t Brugeind in Meerlo. Meer dan 50 hondenrassen
en 140 honden gaan die dag uitmaken welke hond de mooiste rashond
van KC Venray is.
Tijdens dit evenement worden tal
van rassen geëxposeerd en zijn er
veel mensen aanwezig die vragen
over het kopen van een hond of
bepaald ras kunnen beantwoorden.
Bij de verkiezing tot mooiste rashond
keuren meerdere keurmeesters iedere
hond aan de hand van de rasstan-

daard op schoonheid. Het publiek
krijgt daarbij deskundige informatie
over een groot aantal rassen, waarbij
ook het karakter van het ras wordt
toegelicht. Uiteindelijk mag er per ras
één hond deelnemen aan de
wedstrijd voor de titel Beste van de
Clubmatch.

gemeente kritisch bekeek. “Je moet
opkomen voor de natuur”, zegt ze.
Francine is betrokken bij de derdewe-

Door middel van verschillende
acties wil het duo de problematiek onder de aandacht brengen. Zo
stonden ze op een wereldmarkt van
het Dendron College, waarbij ze de
bezoekers lieten kennismaken met
fairtrade-bananen en -chocolade.
Francine: “We zagen eruit als koks,
met koksmuts en al. Dat trok natuurlijk wel de aandacht.” Ook was het
tweetal aanwezig bij de onthulling
van het millenniummoment bij het
gemeentehuis in Horst. De stichting

onderneemt ook activiteiten met
andere stichtingen en de Nederlandse
Vrouwen Raad. Francine vertelt: “We
stonden ook op de Floriade in het
Cradle 2 Cradle-paviljoen samen met
de commissie Duurzame Ontwikkeling
van de Nederlandse Vrouwen Raad.
Hier hebben we onder andere aandacht geschonken aan de ecologische
voetafdruk. Die geeft aan hoeveel
grond mensen nodig hebben om te
leven.”
Francine vervolgt: “Het is tijd
dat we een stapje terug doen. De
vleesconsumptie is bijvoorbeeld een
grote bedreiging voor de aarde.” Hanni
laat weten: “Zelf kun je het verschil
al maken, door bijvoorbeeld één dag
in de week geen vlees eten. Maar
ook met andere kleine aanpassingen
draag je al bij. Zo kun je bijvoorbeeld
het licht uitdoen als je niet meer in
een kamer bent. Of in de winter trek
je een trui aan in plaats van dat je de
verwarming hoger zet. De bewustwording is heel belangrijk.”
Volgens het duo is het belangrijk
dat mensen hun perspectief veranderen. Francine: “Mensen gooien veel
eten weg. Ongeveer een vijfde van
het voedsel dat gekocht wordt,
wordt weggegooid. Koop in met
beleid, dat helpt enorm.” Hanni vult
aan: “Of zet een fruitboom in de tuin,
dat is ook een goede oplossing.”
Francine: “Die knop in je hoofd moet
gewoon om.”

Mantelzorgers op speciale dag beloond
In het kader van de Dag van de Mantelzorg worden mantelzorgers in de gemeente Horst aan de Maas op
maandag 10 november in het zonnetje gezet. ’s Avonds om 19.30 uur worden zij verwacht bij het Citaverde College
in Horst. Daar worden ze verrast met een voorstelling en gaan ze met elkaar in gesprek.
Bij ontvangst krijgen alle mantelzorgers koffie met gebak aangeboden
door de leerlingen van de school.
Daarna doet wethouder Birgit op de
Laak het openingswoord. Op deze
avond staan ontmoeting en ontspanning centraal en is er aandacht voor
het thema van de dag van de
Mantelzorg 2014: ‘Verhalen vertellen’.
Na deze inleiding gaan de
mantelzorgers met elkaar in gesprek
onder leiding van Ineke Hurkmans

van Jumpmovement. Daarna volgt de
theatervoorstelling ‘Zorgeloos’ van
Pythia Winia. Met humor en schurende
pijn wordt een aantal knellende zaken
rondom de mantelzorger duidelijk.
Na de theatervoorstelling is er een
informeel samenzijn met een hapje en
een drankje.
Voor mantelzorgers die hun
zorgvrager niet alleen thuis kunnen
laten, heeft zorgboerderij Wienes in
Hegelsom aangeboden om tijdens de

theatervoorstelling opvang te bieden.
Zij hebben ruimte voor achttien mensen. Voor de dag van de mantelzorg
kunnen mantelzorgers zich aanmelden via het antwoordkaartje van de
flyer die komende week binnen de
gemeente Horst aan de Maas wordt
verspreid. Hierop kan de mantelzorger
ook aangeven gebruik te willen maken
van de opvang.
Voor meer informatie kijk op
www.synthese.nl
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‘Het is echt een sport’

Jeugdgolfers uit Horst aan de Maas
Golfen een sport voor ouderen? Helemaal niet, vinden Stijn Smidts (15) uit Evertsoord, Daan Coppus (17) uit
Hegelsom en Sem van Rens (11) uit Sevenum. De drie jeugdgolfers van De Peelse Golf in Evertsoord begonnen met
golfen doordat ze met de sport in aanraking kwamen via hun familie en slaan tegenwoordig regelmatig een aantal
holes.

Stijn, Daan en Sem op de green

Daan Coppus golft inmiddels
ongeveer een jaar. Zijn vader golft ook.
Hierop besloot Daan een proefles te
nemen. De moeder van Stijn Smidts is
de uitbater van het restaurant bij de
golfbaan. Stijn geeft aan dat hij praktisch bijna op de golfbaan woont. Naar
eigen zeggen vond hij golf eerst een
mietjessport, maar zijn mening hierover
is inmiddels compleet veranderd. Sem
van Rens kwam met golf in aanraking
via zijn opa en oma en golft zelf inmiddels drie jaar.
Volgens de jongens ziet golfen er
makkelijk uit, maar zit er veel techniek
achter. Stijn: “Je moet veel nadenken
en je helemaal op het spel richten.”
Sem: “En inzicht hebben, dat is ook
belangrijk.” Het heeft dan ook een tijdje
geduurd voordat ze de techniek onder
de knie hadden. Stijn: “Ik volg ook techniekles, maar ga vaak ook zelf golfen.
Als ik zelf ga golfen, ben ik vaak een
uurtje of twee bezig.”
Niet alleen tijdens de lessen leren
de jongens hoe het golfen precies in
elkaar zit. Ook tijdens wedstrijden leren
ze veel. Sem: “Het is niet zo dat elke
bal goed gaat.” Daan vult aan: “Fouten
maken hoort erbij natuurlijk. Het kan
altijd voorkomen dat iets mis gaat,
daarom is het ook belangrijk dat je veel

traint. Daarnaast is concentratie ook een
belangrijk aspect.”
Dromen hebben de jongens zeker.
Zo wil Sem vooral een goede professional worden en gaat Stijn voor een plus
handicap. Stijn: “Als je een plus handicap hebt, dan speel je op het niveau van
een topamateur. Veel mensen denken
dat golf een hobby is, maar het is echt
een sport. Je loopt ook wel een aantal
kilometers, gemiddeld denk ik 8 kilometer. En dan moet je ook al je veertien
clubs meenemen.” Golfkarretjes hebben
de jongens niet tot hun beschikking.
Toch heeft Stijn er al enkele rondjes in
gereden. Sem geeft aan dat golf ook
gevaarlijk kan zijn. “Als je slaat, moet je
fore roepen. Toch kan het zo zijn dat de
wind de verkeerde kant op staat en dat
anderen dat niet horen. Dan kan een bal
zo maar op je hoofd terechtkomen. Dit
was mij laatst bijna gebeurd.”
Britt Steeghs (18) uit Blerick golft
ook bij de club in Evertsoord, maar zij
speelt ook op nationaal en internationaal niveau. Haar advies: “Het is vooral
belangrijk dat je golfen leuk vindt. Het
is natuurlijk ook veel trainen, maar je
moet de lol erin houden. Anders bereik
je niks.” Jeugdvoorzitter Enrico Feenstra
vult aan: “Prestaties zijn leuk, maar je
moet het vooral leuk vinden.”

Judo-evenement in Mèrthal
Dé oplossing op maat

Tielen Metaalbewerking Nederland

Tielen Metaalbewerking
Zwarte Plakweg 26
5966 RK America
T 077 464 16 24
F 077 464 21 39

Budoclub Horst organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 oktober voor de vijfde keer een sportief weekend in het
teken van judo in de Mèrthal in Horst.

Tielen Metaalbewerking is een professionele dynamische
onderneming die op conventionele wijze RVS en aluminium
maatwerk producten produceert voor horeca, industrie en
particulieren.Daarnaast worden RVS en aluminium designproducten,
speciaal plaatwerk en kleine series geproduceerd naar klantwens.
Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een:

Allround plaat/bankwerker
m/v, fulltime
Wij vragen:
• Je kunt zelfstandig plaatwerkuitslagen maken
• Je wilt werken in een familiebedrijf
• Je bent vakkundig met het verwerken van dunne RVS en
aluminium plaat, van 0.5mm tot 4mm
• Je beheerst het TIG lassen van RVS en aluminium
• Zelfstandig en in teamverband werken, zowel in de werkplaats
en ook op montage’s
• Je bent vertrouwd met het maken van grootkeuken/
horeca meubels
• Je bent in bezit van geldig rijbewijs B-E
• Enige kennis van elektro is een pre
Wij bieden:
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Interessante, gevarieerde werkzaamheden met
een grote mate van zelfstandigheid
• Salaris naar opleiding, ervaring, leeftijd en inzet
CAO klein metaal
• Werken in een jong dynamisch team
• Interne opleidingsmogelijkheden
• Bij goed functioneren mogelijkheid tot vaste aanstelling
Kandidaten met branche ervaring genieten de voorkeur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
dhr. P. Tielen (directeur), tel.: 077 464 16 24.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar:
Tielen Metaalbewerking, t.a.v. dhr. P. Tielen,
Zwarte Plakweg 26, 5966 RK America of mailen naar
directie@tielenmetaalbewerking.nl

Op 25 oktober start het evenement
met de Interne Competitie. Deze
competitie is bedoeld voor de beginnende wedstrijdjudoka’s en start om
13.00 uur. Vijftien judoverenigingen uit
de regio nemen hieraan deel. Om 17.00

uur start een groot judotoernooi voor
alle judoverenigingen uit Horst aan de
Maas. De clubkampioenschappen van
Budoclub Horst vinden plaats op zondag
26 oktober. Alle jeugdleden zullen
hieraan deelnemen en strijden om de

titel Clubkampioen 2014. Het evenement begint om 09.30 uur en wordt
afgesloten met een loterij waarbij vele
prijzen zijn te winnen. Het hele
weekend kunnen belangstellenden een
kijkje komen nemen in de Mèrthal.

HoSeMa rent voor nieuwe vloer
Gymvereniging HoSeMa organiseert op zondag 26 oktober een sponsorloop voor al haar leden. Het doel van
de sponsorloop is geld inzamelen voor de aanschaf van een vloer met ingebouwde vering. De sponsorloop begint
om 11.15 en eindigt om 13.30 uur in de Kruisweide in Sevenum.
Wethouder Bob Vostermans houdt
om 11.15 uur het openingswoord,
waarna de leden een parcours af gaan
om zoveel mogelijk geld op te halen
voor de nieuwe vloer. Als laatste, rond

13.00 uur, zijn de freerunners aan de
beurt die op hun eigen spectaculaire
manier het parcours gaan afleggen.
HoSeMa wil in de nabije toekomst
competitiewedstrijden organiseren,

waarvoor een wedstrijdvloer vereist
is. Op deze vloer kan extra hoogte
worden verkregen voor de acrobatische series zoals de overslag, de
flikflak en de salto’s.
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Strijd om Jos Feron
Cup in Meterik
In de Schadijkse Bossen in Meterik werden op zondag 19 oktober
mountainbike- en cyclocrosswedstrijden gehouden. De deelnemers streden
om de Jos Feron Cup.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Matige derby Griendtsveen
tegen America
Door: AVV America
De ingelaste derby RKSV Griendtsveen tegen AVV America was van een matig gehalte. America
verzuimde in de eerste helft afstand te nemen. Na rust kwam Griendtsveen nog even terug, maar
America was beter en behaalde uiteindelijk toch nog een mooie en verdiende 1-4 overwinning. Omdat de
concurrentie niet speelde nestelt America zich nu alleen aan kop in de 6e klasse C. (Foto: Hay Mulders)

Wout Poels fanclubdag

Tienrayse is Fan van het Jaar
Tijdens de vierde fanclubdag van wielrenner Wout Poels op zaterdag 18 oktober werd de Tienrayse Jaukje van
Summeren uitgeroepen tot Fan van het Jaar en kon de jeugd tijdens de Acht van Blitterswijck een rondje met Wout
Poels meefietsen.

Het was de eerste keer dat de
mountainbikers en veldrijders van de
Jos Feron Cup in de Meterikse bossen
reden. Het parcours werd onder
zonnige omstandigheden afgelegd. Bij
de wedstrijd mountainbiken voor
heren werd Grubbenvorstenaar Lex
van Enckevort vijfde.
Bij de mountainbike masters
eindigde Peter Nielen uit Sevenum als
tiende. In de categorie jeugd 1 stond

bestaat

Meggie Rijvers uit Lottum als tweede
op het podium. Ook de veldrijders
leverden volop strijd op het zware
parcours. Het Limburg Express Cycling
Team, dat de wedstrijden organiseert
in samenwerking met de MTB route
De Schaak en Staatsbosbeheer, kijkt
terug op een geslaagde eerste editie
in de bossen in Meterik.
Voor meer informatie en de uitslagen kijk op www.limburgcross.nl
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PARTYKOKEN 8-24 personen
van € 36,00:

VOOR € 30,00 P.P.

KINDERFEESTJES
van € 90,00 VOOR € 75,00
geldig voor boekingen gedaan vóór 2015
José Janssen Tel: 0478-692803
www.kookkelder-meerlo.nl

25 OKTOBER

Jaukje van Summeren wist de
meeste vragen over Wout Poels in de
‘Petje op, petje af’ quiz goed te
beantwoorden en werd zo Fan van het
Jaar. Uit handen van Wout Poels kreeg
zij daarom een bos bloemen en een
origineel shirt van Omega Pharma
Quick-Step, het team waarvoor Poels
fietst. Tijdens de fanclubdag werd ook
de Acht van Blitterswijck georgani-

seerd, waarbij meer dan vijftig
jeugdige fans met profwielrenner
Poels mee mochten fietsen. Dit
parcours was opgezet om de jeugd te
betrekken bij het wielrennen.
Kinderen deden op allerlei soorten
fietsen mee: fietsen met zijwieltjes,
driewielers en zelfs enkele eenwielers
waren tijdens de fietstocht te
bewonderen. Alle renners wonnen

een originele Wout Poels-bidon.
Voorzitter van de fanclubdag Jos Waals
onthulde uiteindelijk dat de fanclub
volgend jaar naar de start van de Tour
de France in Utrecht wil afreizen. De
club reserveert een terrein langs de
route waarop de fanclub met
tweehonderd fans de verrichtingen
van Poels bij de proloog van het Tour
de France wil volgen.

ONTVANG EEN CEINTUUR KADO
bij aankoop van een pantalon

Maak bovendien kans op 5%, 10%* of zelfs 15%
(tegen inlevering van deze advertentie)

korting**
* vanaf 50 euro
** vanaf 125 euro

Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl
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Herenhoofdmacht Hovoc laat Helmondia te groot
puntje liggen tegen Baarlo voor Meterik
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc heeft als koploper in de eerste klasse een puntje laten
liggen tegen hekkensluiter Tupos uit Baarlo. Maar ook met de 1-3 winst en de bijbehorende vier punten heeft Horst
goede zaken gedaan.
Tupos HS 1 heeft uit elk van haar
gespeelde wedstrijden één punt
behaald. Dat geeft aan dat het een
verrassend spelende tegenstander is.
Hovoc HS 1 coach Bob Soberjé had dit
al door en het woord ‘mindset’ was de
kern van zijn openingsspeech. Toch
liepen de Horster heren tegen een
achterstand aan en gaven de eerste
set aan een goed spelend Tupos af. Dit
gaf dan ook meteen de underdog

positie af en Hovoc profiteerde hiervan
door in set twee goed haar eigen spel
te spelen en deze naar zich toe te
trekken.

Stevig op één
te blijven
In de derde set begon Tupos, door
een slecht passend Hovoc, met een
voorsprong van zes punten, maar dat

werd alsnog omgebogen in een ruime
zege.
Zodoende was de eindstand een
1-3 overwinning voor Hovoc HS 1 en
nog steeds op de koppositie. De heren
uit Horst moeten wel alles op scherp
houden, want over twee en vier
weken wachten de nummers twee en
drie. Daar zal dan het verschil gemaakt
moeten worden om stevig op één te
blijven.

Bejo Zaden B.V. is een internationaal
opererend Nederlands bedrijf,
gespecialiseerd in veredeling, productie en
verkoop van groentezaden. Kwaliteit van ons
product staat hoog in het vaandel. Met zeer
gemotiveerd en betrokken personeel werken
wij wereldwijd aan de verdere groei van ons
innovatieve bedrijf.

Door: RKSV Meterik
Voetbalvereniging Helmondia won zondag 19 oktober met 1-5 van
RKSV Meterik en bekert daardoor verder. Het was ondanks deze nederlaag een nuttige ‘oefenwedstrijd’ voor het team van trainer Gé
Ummenthun.
De Helmonders begonnen
ongeconcentreerd aan de wedstrijd
en dat resulteerde nog in een snelle
voorsprong voor Meterik. Dirk van
Rengs kon van een misverstand in de
verdediging profiteren en eenvoudig
de 1-0 binnenschieten. Het kwaliteitsverschil tussen vijfdeklasser Meterik
en tweedeklasser Helmondia werd
echter snel duidelijk. Binnen een half
uur boog Helmondia de achterstand
om in een voorsprong van 1-4.
Achtereenvolgens scoorden twee keer
Frank van Rijt, Gregory Lammers uit
een strakke vrije trap en nog een keer
Van Rijt. Met name van Rijt was met
zijn hattrick een ware kwelgeest voor
de Meterik verdediging en maakte

dankbaar gebruik van de geboden
ruimte. Vlak voor rust werd Dirk van
Rengs nog een keer gevaarlijk met
een prima inzet, maar de keeper
bracht met een reflex redding.
Na de onderbreking zette Amos
Letwory de puntjes op de i en
knalde zeer beheerst de 1-5 binnen.
Vervolgens ging bij Helmondia de
rem erop en trainer Bonilla gunde
de 17-jarige Martijn van Lieshout zijn
debuut. Toch kregen zij nog de beste
kansen maar gelukkig voor Meterik
stond hun vizier niet meer op scherp.
Voor Meterik was Kris Cuppen nog
het dichtste bij een treffer maar zijn
‘inzet’ ging onbereikbaar voor de
keeper rakelings langs.

Van Leuven blij met
resultaat Britisch
Superstock 600
Door: Stichting van Leuven Racing
De twaalfde en laatste ronde voor het British Superstock 600 kampioenschap vond zaterdag 18 en zondag 19 oktober plaats op het circuit Brands
Hatch in Engeland.

Zorg voor groei
Op de afdeling Proeftuinen & Zaadproductie NL wordt een breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg en beheer van gewassen in de kassen en op de proefvelden. Er is een nauwe samenwerking met de
hoofdafdelingen Veredeling en Onderzoek voor een optimale zaadproductie in Nederland.
Door groei van onze handelszaadproductie op de locatie Melderslo (Limburg) zijn wij op zoek naar enkele
enthousiaste

collega’s met groene vingers fulltime
Functie-inhoud

Als medewerker Gewasverzorging zijn jouw werkzaamheden geen dag hetzelfde. Het takenpakket
bestaat onder andere uit het in de kassen aanleggen en
onderhouden van het plantmateriaal wat wij gebruiken
voor onze handelszaadproducties. Ook het oogsten en
schonen van het zaad behoren tot de werkzaamheden.
Tevens word je als medewerker Gewasverzorging ingezet in diverse andere handelszaadproductiekassen
in de regio. Je werkt nauw samen met de collega’s van
onze veredelingsvestiging in Kessel.

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde agrarische opleiding of je hebt
aantoonbare ervaring in en grote affiniteit met de
agrarische sector. Voor deze functie is het van groot
belang dat je nauwkeurig werkt en dat je een passie
hebt voor groen. Je hebt een flexibele en praktische
instelling waarbij een grote dosis werkenthousiasme
onmisbaar is. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband prima functioneren. Ervaring in de glastuinbouw is een pré.Tenslotte ben je in het bezit van een
rijbewijs B.

Aanbod

Wij bieden je een interessante functie in onze
groeiende en boeiende organisatie. De CAO voor de
Tuinzaadbedrijven is de basis voor ons beloningspakket en bestaat onder meer uit een prima salaris
en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onze informele
bedrijfscultuur biedt volop ruimte voor eigen initiatief.

Informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Dennis van der Coelen, teamleider Gewasverzorging,
telefoonnummer mobiel 06-55821304. Voor meer
informatie over ons bedrijf kun je terecht op onze
website www.bejo.nl.

Solliciteren

Ben je enthousiast, mail dan uiterlijk 7 november 2014
je brief en cv naar p&o@bejo.nl t.a.v. Odette Pedroli of
stuur per post naar:

Bejo Zaden B.V.

afdeling P&O
T.a.v. Odette Pedroli
Postbus 50
1749 ZH Warmenhuizen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
stellen wij niet op prijs.

Kevin van Leuven was er op gebrand
er nog een mooie afsluiting van te
maken. De eerste kwalificatie op een
droge baan zette Kevin maar liefst de
zesde tijd. Op zaterdag waren de
weersomstandigheden een stuk
minder en werden de tijden van de
vrijdag niet meer geëvenaard. Dit
betekende dat Kevin vanaf de tweede
startrij mocht vertrekken.
De racestart verliep prima en
Kevin kwam als zevende door. De
hele wedstrijd werd er geknokt om
plaats vijf met Aulestia en Anderson,
Kevin eindigde als zevende. Kevin :
“Mijn tijden waren nagenoeg het-

zelfde als die van mijn twee concurrenten maar Aulestia op de Triumph
kwam zo hard de hoek uit dat ik
geen kans zag hem te passeren. Dit
is echter mijn beste resultaat tot nu
toe en daar ben ik en het team erg
blij mee.”
In de totaalstand levert dit een
gedeelde tiende plek op, wat in zijn
‘rookie’- jaar een uitstekend resultaat
is. Op 1 november houdt Kevin zijn
Finishparty om sponsors en fans te
bedanken voor het afgelopen seizoen
en zal er zeker ook nieuws zijn over
het vervolg van zijn racecarrière.
(Foto: Tim Keeten)
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Stroop, brood en smeden
De stroopmaker en de smid zijn aan het werk op zondagmiddag 26
oktober in Museum De Locht in Melderslo. Omdat het de laatste zondag
van de maand is, wordt daarnaast brood gebakken in het bakhuisje.
Kinderen mogen hun eigen
broodje bakken. Daarnaast kunnen ze
zich vermaken met de museumspeurtocht, oude spellen en een miniatuurkermis. Naast de vaste expositie zijn
er in De Locht wisselexposities zoals
Bij ons thuis aan de muur, een

klokkenexpositie van klokkenmaker
Jean Wilmar en Van legende tot
Volksgebruik.
Het museum is alle dagen
open van 11.00 tot 17.00 uur.
De bijzondere activiteiten beginnen
om 13.00 uur.

cultuur 27

Schilderijen maken
met verf en lucht
De bijzondere hobby van Sarah Putker (34) uit Grubbenvorst ontstond toen ze er tijdens haar werk voor het
eerst mee te maken kreeg. Haar interesse was gewekt en al snel volgde ze een cursus tot airbrush-artiest.

Allerheiligen in
Parochiehuis Sevenum
In het kader van Allerheiligen bespreekt het Parochiehuis in Sevenum
op dinsdag 28 oktober vanaf 20.00 uur de lezingen van die dag en wordt
gekeken en geluisterd naar beeldmeditatie.
Op zaterdag 1 november viert de
katholieke kerk het hoogfeest van
Allerheiligen. Met alle heiligen worden al die overledenen bedoeld die
op aarde de goede strijd gestreden

hebben en dus - naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap bij God in de hemel zijn opgenomen.
Het betreft hier de heiligen die door
het jaar geen eigen feestdag hebben.

Piepschuim speelt bij
Kukeleku
Bij Kukeleku in Horst speelt het cabarettrio Piepschuim op 26 oktober
hun derde voorstelling Op recept. De voorstelling vindt plaats in
’t Gasthoês en begint om 20.00 uur.
Eerder gaf Piepschuim bij
OP2014 al een korte preview van
hun voorstelling en op zondag 26
oktober komen zij wederom naar
Horst om de hele voorstelling te
vertonen.
Met muziek, theater, een verhaal
en vooral een gezonde dosis humor

probeert Piepschuim zijn publiek
nieuwe energie te geven. Anders
dan de eerste twee programma’s is
Op recept een verhalende voorstelling. De basis van de show is een
mooi en goed verhaal, maar er
wordt nog steeds veel muziek
gemaakt en gelachen.

De compressor en pen, waarmee
Sarah haar airbrush-kunst maakt, staan
op het tafeltje voor haar. Via een pen
met verf en lucht spuit ze kleur op een
doek. De techniek is zo precies dat
foto’s tot op de details nagemaakt
kunnen worden. Sarah begon in 2012
met het volgen van verschillende
workshops bij haar leraar Kimmae.
“Ik vind het zo ontzettend leuk om te
doen”, zegt ze enthousiast.
De airbrush-techniek is over
komen waaien vanuit de Verenigde
Staten. Putker maakte voor het eerst
kennis met deze kunstvorm tijdens
haar opleiding postmortale zorg. “Voor
die opleiding moest ik mensen die
bijvoorbeeld brandwonden hadden,
weer mooi opmaken. Als mensen zo
beschadigd zijn, kun je het niet meer
altijd repareren met make-up en dan
is airbrush een oplossing.”

Het heeft Putker ongeveer een
half jaar gekost voordat ze de techniek
van het airbrushen helemaal onder
controle had. “Iedereen kan het, maar
in het begin krijg je niet alle lijntjes op
de juiste plek.” Nu maakt ze als artiest
schilderijen op doek. “Ik vind het ’t
leukst om dieren op doek te spuiten,
maar ik maak ook vaker portretten van
mensen die overleden zijn”, stelt ze.
Putker werkt meestal vanuit de
losse pols. “Ik gebruik bijna nooit
mallen. Ik werk op gevoel. Als ik een
schilderij maak, wil ik het gevoel of
karakter van iemand het liefst in het
eindresultaat terug zien.” Binnenkort
mag ze de motor van haar vader
bespuiten. “Ik loop er niet zo mee te
koop dat ik dit doe, maar het zou wel
leuk zijn als m’n vader gaat toeren en
onderweg complimenten krijgt voor
mijn werk.”

Naast Sarah zijn er in de gemeente
Horst aan de Maas maar weinigen die
dezelfde hobby hebben. “Het is een
best prijzige hobby, maar ik wilde mijn
creativiteit ergens in kwijt kunnen.”
Sarah volgt momenteel de opleiding
grafisch ontwerper om nog creatiever te worden. “Uiteindelijk wil ik de
laadklep van mijn paardentrailer wel
bespuiten alsof het paard erin staat”,
lacht ze.
Een droom van Sarah is om in
een pretpark te mogen werken als
airbrush-artiest.
“Ik zie het werken met de airbrush
als een hobby, maar ik zou er in de
toekomst ook wel mijn brood mee
willen verdienen. Als ik bijvoorbeeld
attracties mag bespuiten of de aankleding van een pretpark zoals Toverland
mag doen, dat zou toch heel komisch
zijn”, besluit ze.

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
Beuken houtbriketten € 0,25 per kilo
12 stuks, 10 kg € 2,50 R. Breukers
077 366 13 80 / 06 50 63 13 61.

DiDji’S Natuurlijke Dierenvoeding.
Gemakkelijk en snel thuisbezorgd.
www.didji.nl

Garageverkoop Americaanseweg 7.
Beeldhouwgereedschap, marmeren
voetjes, boeken o.a. speksteen,
2x E-fietsen, onkruiddoek, ladenkastje
6 laden, electr. schaaf, lichtbak, verz.
tegelspreuken, veel gereedschap
bureau, ronde tuintafel.

Verloren sleutelbos (van Douverenstraat, Berkelstraat, Doolgaardstraat. H.
Driessenstraat, Loevestraat, Librije) met
wit label “Provincie Limburg”.
Tel. 06 10 75 76 63.

Verloren Bose bluetooth oortje
op 12 oktober, waarschijnlijk op de
parkeerplaats in de Schadijker bossen.
Tel. 06 12 60 43 72.
Harpmeditatie Geleide meditatie met
live harpmuziek, voor rust en ontspanning. A.s. maandag 27 oktober van
19.30 - 21.00 uur. Voor info kijk op
www.marietweijs.nl

Verloren op 19 oktober een gouden
ring met diamantje. Wil de eerlijke
vinder zich melden (tegen beloning)?
Tel. 06 29 57 43 05.
Te koop bouwkavel ca. 4000 m2,
Melatenweg 15. Voor meer info
06 48 30 24 25.
Troubadour Math Craenmehr.
Ga nu met de Hallo in hand naar de
computer en Google: You tube en
daarna Troubadour Math. Bekijk de
filmpjes en zie hoe leuk een huiskamerconcert is. 06 22 61 41 88 of
math@muziekenspel.nl

Voor Allerheiligen viooltjes, pluischrysanten en siervruchten. Hay Cox
Molengatweg4 Horst tel. 077 398 29 22.
Gezocht: interieurverzorgster voor
Ook via Schengweg bereikbaar.
3 uur per week in Horst, bij voorkeur
Te huur vrijstaande woning gelegen op maandagochtend. Reacties graag
aan Stationsstraat te Hegelsom m.i.v.
per brief naar Hallo Horst aan de Maas,
1 nov. 2014. Ruime woning met 4
br.o.nr. 601, Handelstraat 17,
slaapkamers. Tel.: 06 54 36 44 84.
5961 PV Horst.

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 team zoeken wij een:

Management
trainee 1fte (m/v)

Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het
volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

Wat doet een
management trainee?

De trainee zal actief zijn binnen
diverse projecten in de verschillende
business units van ons bedrijf. De aard
van deze projecten alsook de duur en
complexiteit zijn zeer divers.

Wat vragen wij?

• Afgeronde HBO opleiding bij
voorkeur in logistieke of
bedrijfskundige richting.
• Kritische en stevige persoonlijkheid.
• Resultaatgericht en ondernemend
De volledige tekst tref je aan
op onze website.

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar:
e.vandenberg@janssen1877.com
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‘Stilstaan is niet zo moeilijk’

Agenda
Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

Griendtsveen

70’s-80’s-90’s party

za 25 oktober 19.30 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

Optreden Route 66

Helenavaartconcert

Suzan Ummenthun en haar dochter Jikke uit Sevenum zijn afgelopen september Nederlands kampioen geworden in de amateurklasse van het Living Statues Festival in Arnhem. “Het is heel bijzonder dat iedereen naar je komt
kijken”, aldus moeder en dochter.

za 25 oktober 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

za 25 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Horst

Herfstwandeling
Horst-centrum

Judo-evenement

do 23 en zo 26 oktober 14.00 uur
Locatie: start VVV Horst aan de
Maas

zo 26 oktober 09.30 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: de Mèrthal

Boemelweekend Afterparty
Borduurcafé
vr 24 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 26 oktober 18.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Kronenberg

Boemelweekend
nieuwe stijl

Wandeling De Pieël in brand

vr 24 en za 25 oktober 21.00 uur
Locatie: centrum

Optreden Acoustic Revival
Band Chill
vr 24 oktober 21.30 uur
Locatie: café Cox

za 25 oktober 19.00 uur
Organisatie: Stichting
Groengroep Sevenum
Locatie: start café Ummenthun

Melderslo
Concert

Boemelen bij De Lange
vr 24 oktober 22.00 uur
Locatie: Zaal De Lange

Diverse artiesten

zo 26 oktober 15.00 uur
Organisatie: fanfare St. Caecilia
en Harmonie van Horst
Locatie: De Zwingel

Meterik

vr 24 oktober 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Lezing over levens- en
overlijdenstestament en
belastingvrij schenken

Artiestenboemel
vr 24 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Judo-evenement

wo 29 oktober 20.00 uur
Organisatie:
Zorgadvies & Regelhulp
Locatie: zaal ‘t Kruuspunt

za 25 oktober 13.00 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: de Mèrthal

Sevenum

Optreden Belgische
Corry Konings

Hommage aan
Simon & Garfunkel

za 25 oktober 21.30 uur
locatie: café Cox

zo 26 oktober 16.00 uur
Organisatie: Heger Walter Band
Locatie: De Wingerd

Roy Mennings

Allerheiligen

za 25 oktober 22.00 uur
Locatie: Zaal De Lange

di 28 oktober 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

“Twee jaar geleden deden we voor
het eerst mee aan het festival”, vertelt
Suzan. De bijzondere hobby van Suzan
en Jikke is ontstaan als een idee voor
de jaarlijkse carnavalsoptocht in
Sevenum. Suzan: “Met onze vriendengroep doen we daar altijd aan mee. Het
leek mij ontzettend leuk om een keer
levende standbeelden uit te beelden.
Samen met Jikke heb ik toen een
workshop gevolgd over wat er allemaal
komt kijken bij het zijn van een levend
standbeeld. We kregen daar tips over
het maken van kostuums, hoe je het
beste kunt schminken en natuurlijk ook
over het performen zelf. Tijdens die
workshop werd het Living Statues
Festival in Arnhem gepromoot en wij
waren zo enthousiast geworden dat we
besloten om daar samen aan mee te
doen.” Ook dit jaar waren de dames
van de partij op het festival en ook nog
eens met een geweldig resultaat: ze
werden Nederlands kampioen in de
amateursklasse.

“Eigenlijk is het helemaal niet
moeilijk om zo lang stil te staan”, zegt
Jikke. Haar moeder vult aan: “Ze heeft
het ontzettend goed gedaan. En dat
terwijl ze thuis juist helemaal nooit stil
kan zitten.” Ook Suzan had niet zoveel
moeite om zo stil als een standbeeld
te staan. “Het is een soort publiekelijk
mediteren eigenlijk. Je moet je heel
erg concentreren en focussen op het
stilstaan. Maar je zit helemaal in je
rol en de sfeer is geweldig. Dan is het
stilstaan inderdaad niet zo moeilijk.”
Als levend standbeeld moeten de
deelnemers vier keer 40 minuten een
standbeeld uitbeelden. Een andere
pose aannemen, mag pas weer als
een toeschouwer een muntje geeft.
“Soms sta ik in een houding met mijn
handen in de lucht en dan denk ik wel
eens: ‘Nu mag er wel weer iemand
een muntje geven hoor!’, anders houd
ik het niet vol”, vertelt Suzan lachend.
Het leukste aan het uitbeelden
van levende standbeelden vinden

moeder en dochter de reacties van het
publiek. Suzan: “Het is heel speciaal.
Je staat daar zonder te bewegen,
maar je hoort natuurlijk wel alle
reacties van de mensen. ‘Wat staan
ze mooi stil!’, ‘Wat zien ze er mooi
uit!’, het is heerlijk om dat allemaal te
horen. Er stond zelfs een jongetje naar
ons te kijken dat tegen z’n moeder
zei: “Wanneer gaan we nu naar de
lévende standbeelden?’. Hij dacht dat
we echt van steen waren!”.
Ook volgend jaar doen de
dames weer mee met het festival.
“Waarschijnlijk niet met z’n tweeën”,
zegt Suzan spijtig. “Jikke wil graag
met een vriendinnetje meedoen, dus
ik zal een van mijn andere kinderen
moeten vragen.” Maar voordat het
zo ver is, gaan de twee eerst nog
hun prijzengeld gebruiken om een
tripje naar Barcelona te maken om
daar lekker te genieten en misschien
wel om inspiratie op te doen voor de
komende jaren.

Workshop Bloemschikken
12 november van 19.00 / 22.00
Opgave voor 6 november

Prijs: vanaf € 32,50

Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

Venray 28, 29 en 30 oktober 2014

Ondernemers
VAKDAGEN

Dé business-to-business netwerkbeurs voor Limburg en Oost-Brabant

www.evenementenhal.nl/venray
@Ondernemers_EH
Ondernemers Vakdagen

Registreer u
via
als bezoeker
.nl/
al
nh
te
en
em
even
e
s-v
er
em
rn
onde
Code:
8140000178

• Beursvloer vol activiteiten en presentaties
• Jaarsymposium MKB Noord-Limburg met
Jos Burgers en Pol van Boekel
• Uitreiking Gezondheidsaward Limburg
• Congres Marketing 2014 met o.a.
- Guus Pennings (Marketing Manager PSV)
- Wil Michels (Auteur Handboek voor Communicatie)
• Netwerksessie Meet&Match BS Morgen
• Startersevent Ready Set Go!

service 29
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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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Muziekvereniging St. Caecilia uit America treedt de komende weken
tweemaal op met een andere vereniging uit Horst aan de Maas.

19.15

Het eerste concert, samen met de
Koninklijke Harmonie van Horst, is op
zondag 26 oktober in MFC de Zwingel
in Melderslo. Dit concert begint om
15.00 uur. Het optreden met muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom, is
op vrijdag 31 oktober om 20.30 uur in

Griendtsveen
Heilige mis
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Helpende Handen
realiseert opvanghuis
kansarme vrouwen
Stichting Helpende Handen India, het Dendron College in Horst en
Stichting Wilde Ganzen hebben samengewerkt om een opvang- en verzorgtehuis voor kansarme vrouwen in India te financieren. In Tiruvanamalai
werd het opvanghuis onlangs in gebruik genomen.
In Nederland is in de loop van de
jaren al veel veranderd in de psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg, schrijft Stichting Helpende
Handen India. Cliënten worden niet
meer achter gesloten deuren en hoge
muren opgevangen, maar midden in
de samenleving.
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In veel landen, zoals India, is de
situatie voor deze mensen minder
gunstig. Vooral vrouwen met een
psychiatrische ziekte of lichamelijke of
verstandelijke beperking hebben
weinig kansen. Zij worden door de
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Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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14.30

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
24 t/m 30 oktober 2014
Beurskens, C.L.P.
Gebr.v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

10.30
09.00

Melderslo

Meterik

112

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

Ramana-project

samenleving niet opgevangen of
verzorgd.
In 2012 heeft Stichting Helpende
Handen India bij Stichting Wilde
Ganzen daarom het Ramana-project
ingediend. Zij zagen de behoefte
in India voor een opvanghuis voor
vrouwen en mogelijk hun kinderen.
Recentelijk werd een van de geplande
Ramana-opvanghuizen in gebruik
genomen.
Het project is vernoemd naar de
bekende heilige Ramana (1879-1950),
die in Tiruvanamalai leefde, en werd
zonder inmenging van de overheid
gerealiseerd.
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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

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
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
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

Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

Zaal Debije in Hegelsom.
Beide orkesten spelen in de eerste
divisie en hebben met werken als
Fleodrodum en The Sunken Village
voor een muzikaal en uitdagend
programma gezorgd. De toegang is
gratis.

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

PIEPSCHUIM
Op Recept

BOEMEL
WEEKEND
vr 24 OKTOBER
za 25 OKTOBER
tijl
nieuwe

s

T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

zondag 2 november

HERFST
KOOPZONDAG
Koopzondag
12.00 - 17.00 uur

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

Meerlo, Tienray en Swolgen

Muzikale koopzondag
in Horst centrum

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

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!
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De 
zelfgemaakte
kransen van Marlon Stappers
  

  

  
  De
 21-jarige
Marlon
 Stappers uit Horst besteedt haar vrije tijd op een creatieve manier.
 

tot rust. Er zijn ook veel materialen die
Zo maakte
ze vaak als
te gebruiken zijn. Zo maak ik kransen
kind samen met haar zus kaarten en stapte ze later over op het maken van sleutelhangers. Haar inspiratie hiervoor
 
  
met servetten, papieren cupcakehouhaalde ze van internet. Anderhalf jaar geleden zag ze zelfgemaakte kransen. Een nieuwe hobby was geboren.
ders, wattenschijfjes en de HALLO.” Zo’n

projecten nemen behoorlijk wat tijd
 
in beslag. “Met een krans ben ik soms
wel 5,5 uur bezig. Ik wil nog graag een

krans maken van stof maar ik weet niet
of dit gaat lukken. Ik steek de kleine

frietzakjes zoals ik ze noem, in de
 
krans. Het materiaal moet dus wel een
23
10

‘Het is een uit de hand gelopen hobby’

“Ik kijk vaak op internet om inspiratie op te doen. Voor de sleutelhangers
die ik maakte, maakte ik frietzakjes
van allerlei materialen. Op een avond
besloot ik om te kijken waarvoor ik

deze frietzakjes nog meer kon gebruiken. Via internet kwam ik dus uit bij de
kransen. Toen ben ik naar de knutselwinkel gegaan en heb daar materialen
gekocht”, vertelt de Horsterse.

beetje stevig zijn. Het lijkt me ook mooi
om een oud boek om te toveren tot
een krans. Dat wordt even uitproberen,
want niet alle materialen zijn geschikt.
Zo heb ik nog een zak met theezakjes
thuis staan, maar deze kan ik eigenlijk
niet gebruiken omdat ze te klein zijn.”
De grootste fans van Marlons werk,
zijn haar familieleden. Haar opa en
vriend hebben een heuse knutselkamer
voor haar gemaakt. Marlon vertelt
meer over de bewondering die familieleden voor haar hebben. “Mijn moeder
maakt veel reclame voor me. Mijn opa
en oma kopen veel kransen van me.
Ik geef ze liever cadeau aan ze, maar
ze willen er graag geld voor geven.
Verder verkoop ik ze ook aan kennissen. Zo nu en dan maak ik ook kransen
in opdracht. Laatst had iemand een
nieuwe tuinset gekocht en wilde daar
graag een bijpassende krans bij. Die
heb ik toen voor ze gemaakt.”

De creatieveling verwerkt van alles
in de kransen: “Vlindertjes, bloemen,
poppetjes en noem maar op. Als ik aan
het winkelen ben, zie ik vaak dingen
die ik kan gebruiken voor mijn kransen.
Dit neem ik dan ook vaak mee. Het is
een uit de hand gelopen hobby, maar
dat vind ik helemaal niet erg. Ik ben
altijd tevreden met het eindresultaat,
maar de kransen die onlangs heb
gemaakt, vind ik het mooiste.”
Ze werkt altijd met plezier aan
haar kransen, alleen soms gaat de
dingen anders dan ze wil. “Ik werk
met verschillende soorten kransen,
sommige zijn wat dikker dan anderen.
Hierdoor heb ik me wel eens met
spelden in mijn hand gestoken. Er
zitten behoorlijk wat spelden in zo´n
krans, ongeveer 1.000 tot 1.500
spelden. Ook zijn er al een paar keer
versieringen afgebroken toen ik ze in
de krans stak.”
De leukste blunder die ze maakte,
heeft volgens Marlon te maken met
een HALLO-krans. “Ik ging naar het
centrum van Horst nadat ik aan een
krans had gewerkt waarbij ik de HALLO
gebruik. Daar kwam ik een vriendin
tegen. Ze vroeg me wat ik gedaan
had. Blijkbaar had ik allemaal zwarte
strepen op mijn gezicht. De krant had
afgegeven op mijn handen. Daar kon ik
toen gelukkig wel om lachen.”

          
Marlon legt uit hoe ze de kransen
         
maakt. “Ik ben met thema´s gaan

voor
    
werken. Zo maak
ik kransen
kerstmis, carnaval, de seizoenen en
geboorte. Als ik bezig ben, kom ik echt
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Botany BV ontwikkelt met veel succes nieuwe
producten en teeltwijzen voor bedrijven in de tuinbouwsector. Wij zijn gespecialiseerd in groente- en
sierteelt, klein fruit en boomkwekerij, zowel onder
glas als in de vollegrond.
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De groei zit er goed in bij Botany en daarom
zijn wij op zoek naar een:
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Algemeen medewerker
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Functie-eisen

16-24 uur
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Kijk voor de uitgebreide functie-eisen op www.botany.nl

KNIP
DEZE KORTINGSBONNEN UIT, LEVER ZEKNIP
IN BIJ ONS
IN DEKORTINGSBONNEN
WINKEL EN PROFITEER!
Aangeboden
DEZE

Hoe meer u koopt, des te UIT,
comfort

Een veelzijdige
baan 
bij een
jong,
groeiend
 



en                   
dynamisch bedrijf met veel ontwikkelingskansen en

                  
doorgroeimogelijkheden in een prettige werkomgeving.
 
Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
marktcomform. Standplaats is Horst-Meterik.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Peter Korsten. Informatie over Botany B.V.
is beschikbaar op www.botany.nl.

LEVER ZE IN BIJ ONS
IN DE WINKEL EN PROFITEER!

In de oktober woonmaand bieden wij extra voordeel en ontvangt u bij besteding
van 500 euro al een korting van 5% welke kan oplopen tot een korting van 12%.

Knip de kortingsbonnen
uit en pak uw korting!
oe meer u koopt, des te comfortabeler
de prijs!
Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties, inclusief CV, voor 15 november
2014 sturen naar: peter.korsten@botany.nl of per post:
Botany B.V. t.a.v. Peter Korsten,
Dr. Droesenweg 7, 5964 NC Meterik

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst

Profiteer van deze unieke actie die geldig is op alle folder modellen
van de comfort-folder.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

