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AH prei 1+1 gratis
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www.ahhorst.nl
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2 schalen à 500 gram

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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‘Dit is het meest veilig’
De voorrangssituatie bij de op- en afritten voor de A73 aan de Tienrayseweg in Horst zijn veranderd. Wie met de fiets richting Tienray of Horst gaat, moet de automobilisten
voortaan voor laten gaan. Lees verder op pagina 02
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BTW *
Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd

Dromen van een sportzone
Een sportzone rondom de Kasteelse Bossen in Horst waar verenigingen en andere partijen gaan samenwerken aan een goede sportbeleving, dat is waar RKsv Wittenhorst van droomt. Samen met een groep andere
verenigingen en partijen die in het gebied gevestigd zijn, zijn ze bezig om een sportzone te creëren. Gerard Lok
en Ton Hagens van Wittenhorst leggen het plan uit.

Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 465 37 01  I www.beukenkozijn.nl

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

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

en nog veel meer!

“Bij Wittenhorst hebben
we een grote sportieve droom:
het creëren van een sportzone
rondom de Kasteelse Bossen waar
verenigingen en andere partijen
gezamenlijk verantwoordelijk voor
zijn”, legt voorzitter van Wittenhorst
Ton Hagens uit. “Om als vereniging
te overleven, moet je namelijk een
open club zijn en buiten je kaders
gaan denken.” Wittenhorst deed
inspiratie op bij Papendal, het
Nationaal Sportcentrum in Arnhem.
Daar bevinden zich behalve veel

sportaccommodaties ook onder andere
congreszalen en hotels. “Wij willen
een soort Papendal van het Zuiden
worden”, aldus Lok.

Vergroten van
de leefbaarheid
“Het gebied van het Dendron
College tot het ruiterterrein en het
Boscafé willen we omtoveren tot
een sportgebied van regionale en
misschien wel landelijke betekenis.
Uiteindelijk moet het een samen

werking van scholen, verenigingen
en commerciële partijen worden die
de leefbaarheid van Horst vergroot.
Er zijn nu in totaal acht partijen die
samen met Wittenhorst dit idee uit
gaan dragen: volleybalvereniging
HOVOC, hockeyvereniging HCH,
tennisvereniging HTC, Anco Lifestyle
Centre, het Boscafé, het Parkhotel en
het Dendron College. Ook de andere
verenigingen en ondernemingen
rondom de Kasteelse Bossen worden
benaderd voor samenwerking.”
Lees verder op pagina 02
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Samenwerking

Hippisch centrum
medio 2015 open
In een overvolle zaal van Restaurant de Turfhoeve in Sevenum werden
geïnteresseerden in het hippisch centrum op maandag 27 oktober bijgepraat
over het laatste nieuws over het nieuw te bouwen Equestrian Centre de
Peelbergen. Op het programma: hoe komt het centrum eruit te zien en wie
gaat het betalen?
Dat de nieuwsgierigheid naar het
hippisch centrum groot is, blijkt wel uit
de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst. Het hippisch centrum gaat
volgens de initiatiefnemers voorzien
in de behoefte aan opleiding van
sportpaarden, een ontmoetingscentrum voor handel in sportpaarden en
het organiseren van wedstrijden en
dagelijkse trainingen van paarden en

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Bevrijding Grubbenvorst Lottum
In de uitgave van HALLO Horst aan de Maas van 23 oktober stond per abuis vermeld dat de organiserende
partij van de tentoonstelling 70 jaar bevrijding Grubbenvorst en Lottum, de Historische Kring GrubbenvorstLottum is. Dit dient echter te zijn Oranje Comité Grubbenvorst in samenwerking met de Historische Kring.

Vervolg voorpagina

Dromen van een sportzone
de realisatie van een sportzone ten
koste gaat van de sportbeleving in hun
dorpen. Hagens: “Natuurlijk gaan we de
kleine kernen hun sport niet a fnemen.
Uiteindelijk kunnen we de sport daar
juist versterken. Als de sportzone veel
kennis en expertise binnenhaalt, dan
kan die ook weer gebruikt worden
om daarmee de sport in de kleinere
kernen te ondersteunen en in stand te
houden.”

ruiters. Wethouder Paul Driessen heet
de aanwezigen welkom. “Dit centrum
is voor ons als gemeente dé kans om
Horst aan de Maas op de kaart te zetten”, vertelt deze enthousiast.

Internationaal
Financieel bestuurder van het
hippisch centrum Marco Zeekaf licht
het publiek in over de voortgang
van het proces. “Het probleem van
de paardensport is dat de meeste
mensen solisten zijn. Wij gebruiken
juist de samenwerking met elkaar
om dit project te realiseren.” Op dit
moment is de bouw van het centrum
begonnen en medio 2015 zal het
in gebruik genomen worden. Met
veertien hectare met vier pistes,
waarvan twee wedstrijdpistes,
buitenpistes, een derbyterrein en
een evenemententerrein is het
de bedoeling dat er ieder jaar
zo’n zes internationale concoursen
georganiseerd worden, naast de
regionale en landelijke evenementen.
Zeekaf: “Eigenlijk moet er ieder
weekend reuring zijn.”

Investeerders
Ook de financiering van de
realisatie komt aan bod. Zeekaf:
“Voor de infrastructuur hebben we
3.500.000 euro nodig en dit komt
voor rekening van gemeente Horst
aan de Maas. De overige kosten
bedragen 4.000.000 euro en dit zal
door de paardensector en private
investeerders gefinancierd worden.
Wat zij daarin tekort komen, wordt
aangevuld met een lening bij een
bank. In totaal hebben zich al veertien
particuliere investeerders, veelal uit de
paardensportwereld, aangemeld.”
De bezoekers van de bijeenkomst
zijn positief over de plannen. Emmy
Korpel uit Grubbenvorst van ruiterclub
De Pijts uit Grubbenvorst en Bernadette
Gulcher uit Lottum zijn erg onder de
indruk van de presentatie. “Maar
veel nieuwe dingen hebben we niet
gehoord. Het belangrijkste voor ons
was eigenlijk wat het voor ons gaat
kosten om gebruik te maken van
de accommodatie, maar dat wordt
volgend jaar pas bekend gemaakt.
We krijgen jammer genoeg wel een
beetje de indruk dat zoiets voor een
kleine club als die in Grubbenvorst
niet te betalen is. Maar dat neemt
niet weg dat het een prachtig project
is, waarmee de regio zich echt in
de kijker gaat spelen”, aldus Emmy
Korpel. Ook dressuuramazone Anja
Grunewald uit Gemert was benieuwd
naar de voortgang van het centrum. Ze
is secretaris van rijvereniging BerGeMo,
maar maakt zich niet zo’n zorgen over
de kosten van het gebruik van de
hallen en pistes. “Ik wil altijd het beste
van het beste voor mijn club. Misschien
liggen die kosten net iets boven ons
budget, maar dat kan me dan niet
zoveel schelen”, aldus de amazone.

We kunnen de sport
versterken

Hagens en Lok: “We zouden al eens kunnen beginnen
met één poort voor alle aanwezige verenigingen.”
Hagens gaat verder: “Wij hebben
een prachtig gebied hier in Horst aan
de Maas en daar mogen we best trots
op zijn. Hier in Noord-Limburg zijn
wij echter meester in het verstoppen
van al het moois achter bomen en
struiken, terwijl we juist Horst aan
de Maas op de kaart moeten zetten.
Zoals Venray de industrie heeft
en Venlo de logistiek, kunnen wij
straks de sport en het toerisme, dat
daarbij hoort, hebben. De grootste

investeringen zijn eigenlijk al gedaan.
Het gebied ligt er, er zijn sporthallen,
sportvelden, een natuurgebied,
horeca, een hotel en zelfs de
toegangswegen en de bereikbaarheid
zijn al helemaal in orde. De basis ligt
er al, nu moeten we het nog met
zijn allen gaan uitdragen als één
sportzone voor georganiseerde en
ongeorganiseerde sport.”
Sommige inwoners van de kleinere
kernen van de gemeente zijn bang dat

De plannen van Wittenhorst en
de samenwerkende partijen liggen
op het moment bij de gemeente.
“Het College van B&W was enorm
enthousiast en zij gaat de komende
maanden onderzoeken of ons plan
haalbaar is.” In de tussentijd dromen
de mannenvan Wittenhorst verder over
de toekomst. “Een regionaal zwembad
en een aantal nieuwe sporthallen zou
bijvoorbeeld heel mooi zijn”, vertelt
Hagens. “Ik kan me ook voorstellen dat
verenigingen uiteindelijk zoveel samen
gaan werken, dat mensen niet meer lid
zijn van één afzonderlijke vereniging,
maar van een samenwerking hiervan.
Een soort Sport aan de Maas waarbij
de leden lid zijn van een grote
overkoepelende sportvereniging in
Horst.” Over de voortgang van hun plan
zijn ze positief. “Natuurlijk denken we
niet dat het er morgen al staat, maar
we willen wel echt tempo gaan maken.
We rusten pas als er langs de snelweg
een bord staat met daarop Sportgebied
Kasteelse Bossen of een andere
passende naam”, besluit Hagens.

Vervolg voorpagina

‘Dit is het meest veilig’
Op deze manier zou de doorstroming
van het verkeer van en naar de A73
bevorderd worden. Op sociale media
roept de nieuwe voorrangssituatie echter
veel vraagtekens op. Een woordvoerder
van Horst aan de Maas legt uit waarom
het verkeerspunt is aangepast. “Vorig

jaar is er door RTL Nieuws een onderzoek
verricht naar gevaarlijke verkeerssituaties. Daaruit bleek dat bijna de helft van
de verkeersslachtoffers valt op kruispunten.” Nederland telt in totaal 359
gevaarlijke kruispunten, een daarvan
is gelegen in Horst aan de Maas. “Dat

3-gangen à la carte diner
voor 2 personen

€66,00

€33,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

is de kruising van de A73 afrit 10 met
de Tienrayseweg. In de periode 20072011 zijn daar vijf verkeersongevallen
geweest waarvan drie met letsel.”
De kruising is in eigendom van
Rijkswaterstaat. Gemeente Horst aan
de Maas heeft daarom vorig jaar aan
de dienst gevraagd of er maatregelen
in de toekomst gepland waren om
de verkeersveiligheid te verbeteren.
“In 2013 heeft de gemeenteraad het
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan
vastgesteld. Doelstelling is onder
meer om daar waar nodig gezamenlijk verkeersveiligheidknelpunten
aan te pakken, in dit geval dus met
Rijkswaterstaat. Deze gaf aan dit wel te
willen doen, maar daar niet de capaciteit
voor te hebben. Daarop is besloten dat
de gemeente de werkzaamheden zou
uitvoeren. Volgens verkeersdeskundigen
van Rijkswaterstaat is deze voorrangssituatie het meest veilig. We begrijpen
uiteraard dat fietsers wel aan de situatie
moeten wennen.” Volgens de woordvoerder zal er na verloop van tijd een
evaluatie komen.

nieuws 03

30
10

Veldkruis op de Gun
ingezegend
Op de Gun in Swolgen werd zaterdagmiddag 25 oktober het veldkruis aan de Riet, onder toeziend oog van
de Stichting Kruisen en Kapellen en bewoners, ingezegend.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Lekkere chocolade
en dat proef je

www.bakkerijbroekmans.nl

Crist Coppens
Gepaneerde schnitzels
4 stuks €6,50
6,50

geldig t/m zaterdag
1 november 2014

Het veldkruis staat al enkele eeuwen op deze plek. Vroeger hoorde dit
kruis bij boerderij ‘Heiboer’, aanvankelijk ‘Heysgoed’. Deze boerderij bestaat
tegenwoordig niet meer, maar deze lag
een stukje achter de huidige boerderij
op de Gun. Het meetboek van 1623
vermeldt dat Reinder aen gen Hey
een perceel grond aan de ‘Ryt’ bezat.
Hierdoor is dit veldkruis aan de naam
‘aan de Riet’ gekomen. In 1723 werd
deze boerderij aangekocht door een
zekere Peter Cuenen. Deze boerderij is
ongeveer 250 jaar in het bezit geweest
van deze familie. Volgens overlevering
was de aanleiding voor de oprichting

van dit veldkruis, een ongeluk van één
van de familieleden met een paard.
Waarschijnlijk voor de goede afloop
heeft deze familie, ongeveer op een
afstand van 500 meter van hun boerderij, een kruis geplaatst.
Het corpus is in de loop der jaren
diverse keren doelwit van vandalisme
geweest. Onder meer in 1970, 1995,
1997 en 2008 werd het kruisbeeld
vernield. In de zomer van 2013 zag een
wandelaar dat het corpus zijn rechterhand miste. De Stichting Kruisen en
Kapellen heeft contact gezocht met de
vrijwilligers van het atelier van Kruisen
en Kapellen in Horst met de vraag of zij

dit corpus konden restaureren.
De verbazing was groot toen een
van de vrijwilligers met een corpus
tevoorschijn kwam dat eerder vernield
was in 1997 en waarvan de brokstukken na vele omzwervingen in hun
atelier beland was in 2010. Een van
de vrijwilligers, Lambert van Helden,
was erin geslaagd na veel passen
en meten om van deze brokstukken weer een heel corpus te maken.
Dit werd geplaatst op het veldkruis.
Pastoor Ruud Verheggen zegende op
25 oktober het kruis in, het gemengd
koor Unitas uit Swolgen zorgde voor
muzikale begeleiding.

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram gebraden gehakt en
100 gram gebraden rosbief samen €3,75

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bespaar stookkosten
met isolatieglas
06 -
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Aanbieding Brother € 135,00

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

HALLO in Vancouver
Joep en Trees Hermans uit Swolgen waren in augustus op vakantie in Canada en bezochten broer en
oud-Broekhuizenvorstenaar Frans en zijn vrouw Olga, die in Vancouver wonen. Gezamenlijk gingen ze ook op
bezoek bij oud-Horstenaar Sra van de Munckhof en zijn vrouw Tonnie in de Okanagan-vallei, waar Canadese
wijnen worden gemaakt. Sra en Tonnie hebben een wijngaard in de vallei en een productiebedrijf van
fruitteelt en wijnbouwapparatuur. Tussen hun drukke werkzaamheden door moest er natuurlijk samen met
het bezoek een mooie foto worden gemaakt bij de oprit naar de wijngaard. Joep en Trees Hermans, Tonnie
van de Munckhof, Olga en Frans Hermans en Sra van de Munckhof konden het niet nalaten toch even in
de HALLO te bladeren.

Aanrijding?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Verbouwing sporthal Sevenum ruim
twee ton duurder
Gemeente Horst aan de Maas besloot op 18 december 2012 tot aankoop van sportaccommodatie De Kruisweide
in Sevenum. Voor renovatie en aanpassing beschikte de gemeente toentertijd over een budget van 720.000 euro.
De verbouwing kost echter al 208.000 euro meer dan gepland.
Inmiddels nadert de renovatie aan
De Kruisweide zijn voltooiing en is
de accommodatie ook al een tijdje in
gebruik bij diverse (sport)verenigingen
uit de gemeente. De overschrijding
van het budget schrijft het gemeentebestuur toe aan diverse oorzaken.
Zo bleek gedurende de uitvoering dat
de gemeente over een deel van de
totale uitvoeringskosten de BTW niet
kon terugvorderen. Daarnaast werd
vastgesteld dat de conditie van de
klimaatinstallatie en de voorzieningen voor brandveiligheid ondanks het

schouwingsrapport onder de maat
waren. Omdat de hal na de zomer van
2013 klaar moest zijn voor scholen en
verenigingen, besloot de gemeente
snel een besluit te nemen over het
aanpassen van de installaties. Daar legt
het college van B&W nu pas verantwoording voor af aan de gemeenteraad. De gemeente geeft aan voortaan voorafgaand aan een dreigende
bouwstop extra krediet aan te vragen
en de gevolgen van die bouwstop in
kaart te brengen. Het bestuur van Horst
aan de Maas stelt de gemeenteraad

voor om het tekort te dekken met een
jaarlijkse besparing van 25.000 euro
op energielasten, die bereikt is door
de noodzakelijke aanpassing aan de
installaties.

Hogere
bezettingsgraad
Tegelijkertijd constateert de
gemeente dat de bezettingsgraad van
de sportaccommodatie zondermeer
goed te noemen is en dat de huuropbrengsten als gevolg daarvan ook

ANDERS

25.000 euro per jaar hoger liggen dan
eerder werd aangenomen. Een nadeel
van de intensievere bezetting van De
Kruisweide is dat zowel omwonenden
alsook de gebruikers van de sportaccommodatie bij het college klachten
geuit hebben over geluidsoverlast. Uit
onderzoek blijkt dat het geluid dat naar
buiten treedt fors is, maar net onder
de geluidsnorm blijft. De akoestiek in

de sporthallen voldoet echter niet aan
de gestelde normen. Om tegemoet te
komen aan de klachten van gebruikers
is een bedrag van 70.000 euro gemoeid
om de aanpassingen te verwezenlijken.
Daarnaast wil het College van B&W nog
130.000 euro uitgeven aan een mindervalidelift. Hiermee zou het totaal aantal
kosten op een bedrag van 408.000 euro
uitkomen.

Scooter onder auto
Aan de Donkstraat in Meterik heeft donderdagmorgen 23 oktober een
ongeluk plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. De bestuurder
van de scooter raakte daarbij gewond.
Het ongeval gebeurde rond
11.30 uur. De automobilist reed op
de Donkstraat richting Horst. Van
links reed de scooter de weg op. De
chauffeur kon niet meer uitwijken en
schepte de scooterrijder. De bestuurder van de scooter kwam bij de bot-

sing onder de auto terecht en klaagde
daarna over pijn aan het hoofd en
een been. Hij werd met beenletsel
naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens
een woordvoerder van de politie
bleek uit onderzoek dat de scooterrijder geen rijbewijs had.

Schot bij achtervolging
2) Praedé kappers
Streetstyle look

De politie heeft zondagmiddag 26 oktober bij een achtervolging in
Sevenum geschoten. De politie achtervolgde twee verdachte auto’s.
Een auto was kort daarvoor
gestolen op een parkeerplaats aan de
Toverlaan in Sevenum. Een politiepatrouille zag twee verdachte auto’s,
beide BMW, die bij het zien van de
politie wegreden met hoge snelheid.
Vervolgens werd de achtervolging
ingezet. De politie heeft hierbij een
schot gelost op de banden van een

van de auto’s. Tijdens de achtervolging
werden zeer hoge snelheden bereikt.
Korte tijd later werd de gestolen BMW
op de Napoleonsbaan in Haelen onbeheerd aangetroffen. Er was niemand
bij de auto. De tweede BMW werd later
uitgebrand gevonden. De politie stelt
een nader onderzoek in, de auto’s zijn
voor sporenonderzoek veiliggesteld.

47 fietsers bekeurd
1) Herraets Wonen
Lente armstoel

3) MAN Horst
G-Star RAW
wordt vervolgd
“Meneer Herraets, ik ben Jannis
van den Heuvel. Op zoek naar een
stoel waar ik relaxt een dag op
kan werken maar ook een stoel
die mij een speciaal gevoel geeft.
Mijn Jannis-stoel.” Dat is het moment dat de vakman bij Herraets
Wonen loskomt. Werken, wonen
en relaxen combineren tot je eigen
stoel. Inleven in wie de vraag stelt
en uit het grootste assortiment relaxmeubels de goede keuze maken.
Dat kunnen ze bij Herraets al vier
generaties.
Jannis is een stoere 2014-zakenman,
gekleed in denim van G-Star, maar
dan ook echt alles van denim.

Jacob Merlostraat 17, Horst
www.herraetswonen.nl

MAN Men’s Wear adviseerde een pure
RAW-uitstraling met jeans, denimshirt
en denimjack. Gewoon omdat het
weer kan. Deze outﬁt past ook prima
bij het streetstyle-look kapsel van
Praedé kappers dat de hele dag blijft
zitten door NAK in Shape. De ruige
jeans worden gecombineerd met een
ruige eendagsbaard.
Bij Herraets Wonen wordt het duidelijk
in welke hoek van het grootse assortiment stoelen ze moeten zoeken.
Sociaal Kapitaal, opgericht door
Jannis, ondersteunt bedrijven die
sociale media inzetten als marketingtool. En Herraets Wonen heeft voor
hem de perfecte marketingstoel.

Bij deze up-to-date manier van werken
hoort een passend 2014-kapsel van
Praedé kappers (facebook.com/
praedekappers) waarbij de zijscheiding
niet mag ontbreken. De bovenlengte
van het kapsel is wat langer gehouden. Staat wat stoerder bij de lederen
handschoenen van PME en de jeans
van MAN Men’s Wear (facebook.com/
maninhorst).
Er wordt gekozen voor een armstoel
genaamd Lente. Behalve dat de wieltjes
van de relax- in de werkstand kunnen rollen op het kantoor, kan Jannis zijn eigen
marketingstoel samenstellen in verschillende kleuren. Op die manier is Jannis
100 procent zeker van zijn eigen stoel.

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl

Politie Horst heeft op dinsdag 28 oktober opnieuw vele fietsers
bekeurd voor het negeren van een gesloten verklaring op de weekmarkt
in Horst. Een maand geleden schreef de politie al 58 bekeuringen uit.
De controle vond plaats op de
Jacob Merlostraat tussen 07.45 uur en
08.15 uur. Doorgaans vindt hier geen
weekmarkt plaats, maar wegens
de werkzaamheden in het centrum
van Horst is de locatie tijdelijk een

stukje opgeschoven. Het overgrote
deel van de bekeuringen werd
uitgeschreven aan jeugdige fietsers.
Midden september berichtte de politie
nog dat het fietsverbod goed werd
nageleefd.

Nieuwe naam
Werkgroep Wmo
De Werkgroep Wmo Horst aan de Maas heeft op verzoek haar naam
veranderd in WMO Alert. Het gemeentelijke Participatieplatform heeft
namelijk een werkgroep met eenzelfde naam.
Om misverstanden te voorkomen
is er voor gekozen de naam te veranderen in WMO Alert. De voormalige
Werkgroep Wmo Horst aan de Maas
startte begin dit jaar een meldpunt
voor gebruikers van de Wmo. Het
bleek dat inwoners contact opnamen
met gemeente Horst aan de Maas
omdat zij van mening waren dat
dit een gemeentelijk initiatief was.
Nadat het meldpunt was gesloten,
bood Wmo Alert een rapport aan aan
de gemeenteraad. Het rapport heeft
geleid tot bijstellingen van het Wmobeleid op een aantal punten. Per

1 januari 2015 zijn veel zaken uit de
Awbz overgeheveld naar de Wmo en
dat betekent dat de gemeente veel
zorgtaken moet financieren. Maar
tegelijkertijd heeft de rijksoverheid
bezuinigd op het Wmo-budget. Wmo
Alert vreest voor nadelige gevolgen
van dit beleid voor de gebruikers.
Wmo Alert opent daarom in de loop
van volgend jaar een nieuw meldpunt. Dan kan bekeken worden of
de veranderingen in de Wmo bij de
gebruikers tot nieuwe meldingen
leiden. Voor meer informatie bel met
Paul Geurts 06 57 31 10 11.

30
10

nieuws 05

Van het slot Kasteelruïne Melderslo
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: de kasteelruïne in Melderslo.

Omdat de kasteelruïne aan het
Vlasven in Melderslo nooit echt een
compleet kasteel is geweest, vormt

zij een vreemde eend in de bijt in deze
serie. Toch is het verhaal té bijzonder
om niet te vermelden in de reeks. De

nepruïne valt namelijk in de categorie
‘follies’, ook wel ‘vermaaksarchitectuur’ genoemd: het is een gebouw dat

met opzet opvallend of nutteloos is.
Dit feit geeft de Melderslose ruïne een
extra dimensie. Volgens een boekwerk uit 1995 van Wim Meulenkamp
zijn er namelijk slechts drie follies in
heel Noord-Limburg. In 1937 werd het
gebied rondom het Vlasven onderdeel van het buitenterrein van de
Melderslose Jonge Wacht, een katholieke vereniging voor jongens tussen
12 en 17 jaar. Deze vereniging was een
jaar eerder opgericht door de toenmalige pastoor van Melderslo, Ament. De
Jonge Wacht had toen haar clubgebouw
in het Vlashoês en wilde van het terrein
bij het Vlasven een ‘rimboe’ maken
waar zij buitenactiviteiten kon houden.
Geschiedkundigen vermoeden dat het
pastoor Ament is geweest die kwam
met het idee van een namaakruïne als
buitenverblijf. Of hij ook degene is die
het uiteindelijke ontwerp voor de folly
heeft gemaakt, is niet bekend.
Het plan van de pastoor werd
enthousiast opgepakt: zo kreeg de
Jonge Wacht een subsidie van driehonderd gulden van de Boerenbond
voor de realisatie van het gebied. Ook
hielpen inwoners met de bouw en
leverden ze gratis materialen. Om het
gebied te kunnen verwezenlijken, werd
het ven onder andere uitgediept en
werden grachten gegraven. Aannemer
en metselaar Lambert Coumans bege-

leidde leden van de Jonge Wacht bij
de bouw van de ruïne.
Op 26 mei 1938 was het dan
zover: het terrein werd ingezegend
door pastoor Eggelen, de opvolger
van Ament. De ruïne was uiteindelijk ongeveer vijftien meter lang
geworden, met een toren van
zo’n vijf meter hoog. Ook om het
gebouwtje waren wat ogenschijnlijk afgebrokkelde muurresten
geplaatst, grotendeels opgebouwd
uit afbraakstenen om het geheel
een oud uiterlijk te geven. De
raampjes zijn voorzien van tralies
en in het gebouwtje zijn enkele
vertrekken.
In de oorlog werd de Jonge
Wacht verboden door de bezetter.
Daarna werd de ruïne niet echt
onderhouden tot de KPJ in 1970
besloot de ruïne een opknapbeurt
te geven. Toen echter bleek dat
het lokaal in het bouwwerk niet
geschikt was als clubhuis, vertrok
zij er ook snel weer. De jaren
daarna leefde het gebruik van het
gebied en de ruïne meermaals op,
om daarna weer af te zwakken.
Tegenwoordig kan het publiek jaarlijks een kerststal bekijken, die door
de dorpsraad wordt georganiseerd.
Bron: Stichting Geschiedenis Melderslo en
LGOG Kring ter Horst

Opnieuw onderzoek naar verkeers
problemen spoor
De verkeersproblemen rondom de spoorwegovergang op de Stationsstraat in Horst worden opnieuw onder de
loep genomen. Dat heeft gemeente Horst aan de Maas besloten.
Twee jaar geleden werd een
werkgroep opgericht, met daarin
onder meer vertegenwoordigd de

dorpsraden van Hegelsom, Sevenum
en America, Citaverde College en
Rabobank Horst-Venray. Deze werk-

groep ging zich richten op de problemen op de Stationsstraat ter hoogte
van de spoorwegovergang. In het

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
(GVVP), dat in 2013 werd vastgesteld,
stond dat er een onderzoek zou komen
naar de verkeersstructuur Oost-Westverbinding (Horst-Middenpeelweg). Dit
vanwege het toenemende vrachtverkeer in de kernen van America en
Sevenum. Daarbij werd gekeken of
er een verbinding noodzakelijk was
tussen Horst en de Middenpeelweg en
welk tracé dan gekozen zou moeten
worden. Ook werd de situatie rondom
de spoorwegovergang in het onderzoek
meegenomen. “Daarbij was de vraag:
‘Op welke wijze kan de doorstroming
op de Stationsstraat bij de spoorwegovergang geoptimaliseerd worden en
hoe kan de verkeersveiligheid voor
langzaam verkeer verbeterd worden?’”
geeft een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas aan. “De uitkomsten
van vraag 1 kunnen namelijk consequenties hebben voor de oplossing van
vraag 2. Uit het onderzoek zijn diverse
scenario’s gekomen, waaruit blijkt dat
een nieuwe verbinding geen invloed

heeft op het knelpunt bij de spoorwegovergang.”

Hetzelfde punt
als twee jaar geleden
“Twee van de vier scenario’s zorgen
zelfs voor nog meer overlast bij de
spoorwegovergang”, zegt Hay Arts van
dorpsraad Hegelsom. “Er is daarom
besloten de problematiek rondom het
spoor opnieuw te gaan bekijken. Het
is jammer dat we daardoor weer op
hetzelfde punt zijn beland als twee jaar
geleden.” Wethouder Paul Driessen
liet tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 28 oktober desgevraagd weten
dat ook de verwachte toename van het
vrachtverkeer op de spoorlijn regionaal
wordt onderzocht. “Daar haken wij op
in”, aldus de wethouder. Op de vraag
van Thijs Coppus van de SP of dan ook
gekeken wordt naar de eventuele
overschrijding van de geluidsnormen,
antwoordde de wethouder dat ook dit
op de agenda staat.

BUFFET
AMBACHTELIJK

Vier generaties
Op 10 oktober werd Guus Derks geboren. Zoon van Rogé (29), kleinzoon van Henk (58) en superopa Koos
(87). Overgrootvader Koos is afkomstig uit Tienray, zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon wonen in Horst.
Vier generaties met 29 jaar tussen elke generatie.

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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familie

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 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.
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.
Te huur bedrijfs/opslagruimte, omg.
Sevenum. Voor info bel 06 27 21 26 04
of 06 20 35 21 22.
Engels leren?
Lessen in kleine groepjes. Beginners,
gevorderden. Conversatie en bijles.
Overdag of in de avonduren.
Inlichtingen: 0478 58 53 40.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij u mantelzorg taken?
Wij regelen het graag voor u. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
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
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.
Xtra4people voor bewustwording en
begeleiding, coaching en Co-Creatieve
coaching. Gespecialiseerd in
hooggevoeligheid. Informatie 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.
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.
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.
Te koop haagplanten Laurierstruiken
1-2 mtr. en Ligustrumstruiken 0,6-2 mtr.
Tel. 06 81 55 39 56.
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Wij zijn verslagen en intens verdrietig
door het plotselinge overlijden van onze broer en zwager

Enige en algemene kennisgeving

enne gojje mins blieft altied leave
Tot ons verdriet hebben wij geheel onverwacht
afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
pap, schoonvader en trotse opa

Jos van Horen
echtgenoot van

Marlies van Horen-Maessen
* Kronenberg, 18 november 1954
† Venlo, 27 oktober 2014
Kronenberg,
Tai Nan City (Taiwan),
Sevenum,

Marlies
Jeroen en Canth, Olivier
Johan en Chantalle , Siem

Familie van Horen
Familie Maessen

Jos van Horen
Hij hoopte op 18 november 60 jaar te worden,
het heeft niet zo moge zijn.
Zijn zussen: Nelly, Mia, Annie en partners Jack, Dries † en Frans.
Zijn broers: Jo, John, Mat, Henk †, Leo, Peter, Ton en partners Anny,
Ietje, Ellen, Kanawad en Elly.
Zijn neefjes en nichtjes: Berty, Rene, Wilbert, Roos, Joop, Wendy,
Martijn, David, Job, Theo, Paul, Ruud, Esther, Lieke, Jeroen,
Neeltje, Femke, Joeri, Mariken, Hilke, Eva

“Er is zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen” ..

Jos van Horen
Wij wensen de familie ontzettend veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.
Vriendengroep van Johan en Chantalle

De Beuk 40
5976 PP Kronenberg

Heden ontvingen wij het bericht van het onverwachte overlijden van

Op zaterdag 1 november om 11.00 uur
houden we de herdenkingsbijeenkomst in het Dendron College,
Gebr. van Doornelaan 124 te Horst.
U bent van harte welkom.
Aansluitend gaan we in besloten kring met Jos
naar het crematorium.

Jos van Horen
oud-speler en oud-voorzitter afdeling voetbal.
Zijn lidmaatschap bij de club van 25 verbond hem nog altijd
met het voetbal in Kronenberg.
Wij wensen Marlies, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
met dit grote verlies.
Bestuur en leden SV Kronenberg

Jos is thuis.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen
op vrijdag 31 oktober van 14.00 – 15.00 uur
en van 19.30 – 20.30 uur.

Wij zijn diep geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden
van onze collega

Jos van Horen
Onze vrije vogel

Paul Peters
is aan zijn laatste tocht begonnen
Wij hebben in beslotenheid van zijn
familie afscheid van hem genomen
op woensdag 29 oktober 2014.
Wat zullen wij hem missen.
Mama en Papa †
Jacques en Anny
Toos en Ed
Marianne en Piet
Ans en Harry
Brigitte en Jacques
Neefjes en nichtjes
Horst,
31 december 1953

Horst,
27 oktober 2014

Correspondentieadres:
Kuiperplein 32, 5961 HV Horst

Jos was docent en teamleider.
Hij had een groot hart voor onze leerlingen.
We leven mee met zijn vrouw Marlies,
hun zonen en de overige familie.
Horst, 27-10-2014
Directie, schoolleiding en personeel van het Dendron College

Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor
het hartelijke medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw en onze geweldige mam

Leny van Rens-Hanssen
Voor ons was het een grote steun, te weten dat zij door zovelen
gekend en gewaardeerd werd.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg.
Louis, Edward en Nicole
Horst, oktober 2014

Dag en nacht bereikbaar

Ons bereikte het droevige bericht
van het overlijden van ons trouw lid

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

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

www.theoarts.com

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe met dit verlies.
Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst
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Gooiendaag breidt uit met 24-uurszorg
Gooiendaag in Horst gaat uitbreiden. Eigenaren Petra en Ruud Leijssen hebben onlangs het monumentale pand
aan de Herstraat 1 aangekocht. Daar start in april volgend jaar een nieuwe groep voor dagbesteding. Verder zijn er
plannen voor een kleinschalige vorm van 24-uurs zorg.

ongeveer acht mensen 24 uur per
dag opvangen. Dit zijn mensen die
vanwege ouderdomsbeperkingen niet
meer thuis kunnen wonen”, geeft
Petra Leijssen aan. “We willen dezelfde
sfeer creëren als bij de dagbesteding:
huiselijk, kleinschalig en geborgen, met
aandacht voor de mensen. Als straks
de plannen voor het Gasthoêsplein zijn
uitgewerkt, zitten we hier ideaal.”
Als de schuur is verbouwd bestaat

de bovenverdieping uit slaapkamers
voor de cliënten en is er beneden een
gezamenlijke ruimte.
“We willen dat de mensen zo min
mogelijk alleen op hun kamer zitten.
Samen koken en eten vinden we
bijvoorbeeld erg belangrijk. Wij houden
daarbij steeds voor ogen: hoe zouden
wij het willen voor ons zelf of onze
ouders?” Als alles volgens plan verloopt
start in 2016 de 24-uurszorg.

Groei als middel,
niet als doel
De laatste jaren is Munckhof regelmatig in het nieuws doordat het
een ander bedrijf overneemt. Vanaf het jaar 2000 is dit in de mobiliteit
van mensen gespecialiseerde bedrijf bezig met een enorme groei in
omvang. CEO van Munckhof Groep Tom Roefs uit Horst legt uit waarom
deze overnames zo belangrijk zijn voor het bedrijf. “Om een relevante
partij in de markt te blijven, hebben we omvang nodig.”

Het pand aan de Herstraat stamt uit
1905 en is een gemeentelijk monument. Het heeft nog enkele authentieke details, waaronder de gevel met
de ramen, precies wat Ruud en Petra

Leijssen aanspreekt. “Stap een is om
het woonhuis geschikt te maken voor
dagbesteding. Als alles volgens schema
verloopt kunnen we daarmee op 1
april volgend jaar starten”, vertelt het

echtpaar. Stap twee is de grote schuur
van het huis verbouwen tot een plek
waar 24-uurszorg aangeboden wordt.
“Hier kunnen we, als alles volgens
planning verloopt, een groep van

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

Relativiteit voor bezwaarmakers
en hun tegenstanders
Door: Paul van Hoef

Relativiteit
Begin vorig jaar is in het omgevingsrecht het relativiteitsvereiste
ingevoerd. De betekenis ervan is nog
onvoldoende bekend, reden voor
mij er nog eens aandacht aan te
besteden. Het relativiteitsvereiste betekent, dat een bezwaarmaker geen
beroep kan doen op een wettelijke
regel, die kennelijk niet ter bescherming van zijn belang geschreven is.
Belanghebbende
Wie tegen een besluit van de
overheid bezwaar wil maken, moet
belanghebbende zijn. Dit bent u
als u uitzicht op het (op te richten)
gebouw hebt, de inrichting horen
of ruiken kunt of - bijvoorbeeld als winkelier concurrentie van een
nieuwe supermarkt in een andere
gemeente ondervindt.
Elke overtreding
Tot vorig jaar kon een belanghebbende tegen elke overtreding
van een toepasselijke, wettelijke
regel bezwaar maken. Zo kon de genoemde winkelier stellen dat het dak
van de supermarkt te hoog is, terwijl
hij hier uiteraard - hij woont in een

andere gemeente - geen last van heeft.
Sinds vorig jaar heeft die winkelier
geen zaak meer, nu de wettelijke regel
over de maximale hoogte van het dak
kennelijk niet ter bescherming van zijn
belang gemaakt is.
Uitzicht verpest
Nog twee voorbeelden. Als de
bouw van enkele huizen uw uitzicht
verpest, kunt ú er niet over klagen dat
die huizen te dichtbij een al aanwezige
fabriek gebouwd worden. De buurman
van een veehouder kan geen vernietiging van zijn Nbw-vergunning vragen,
maar wie bij of in het te beschermen
natuurgebied woont, wél.
Handhavingsplicht
In het omgevingsrecht geldt een
handhavingsplicht: de overheid moet
tegen het overtreden van gebruiks- en
vergunningvoorschriften optreden.
Geldt dit ook als het overtreden voorschrift niet ter bescherming van het
belang van de verzoeker dient? Ik denk
van niet.
Ook andersom
Het werkt natuurlijk ook andersom.
Als u zich niet aan een wettelijk voor-

schrift gehouden hebt en er wordt
bezwaar tegen gemaakt, vraag u dan
altijd af of die bezwaarmaker gelet
op het relativiteitsvereiste wel recht
van spreken heeft.
Gratis advies
Wilt u bezwaar maken tegen
de plannen van iemand anders? Of
maakt iemand anders bezwaar tegen
uw plannen? Neem dan gerust eens
contact met ons op voor een gratis
en vrijblijvend adviesgesprek.

Dat Munckhof vaak andere
bedrijven overneemt, mag duidelijk zijn. VakantieXperts Panningen,
Oad Business Travel, Verstraaten
Personenvervoer uit Venray: al deze
bedrijven zijn de afgelopen drie jaar
door Munckhof gekocht. Inmiddels
heeft het bedrijf zo’n 850 personeelsleden in zeventien vestigingen door
het hele land. Roefs: “Groei op zich is
voor ons geen doel, maar een middel.
Wij zijn een groot bedrijf, maar onze
concurrentie is vaak nóg groter. Om
daartussen ons mannetje te kunnen
staan, hebben we een stevig fundament nodig. Vaak denken mensen:
‘Hup, ze kopen weer iets erbij’, maar
er zit echt een duidelijke strategie
achter deze overnames: we moeten
een zo optimaal mogelijk concurrentiepositie houden.”

Overname moet iets
opleveren voor ons
“Wij kopen alleen een bedrijf
als dat toegevoegde waarde voor
Munckhof oplevert. Dat kan bijvoorbeeld gaan om uitbreiding of verbreding van aanbod of een uitbreiding
van onze klanten of het gebied waar
we werkzaam zijn. Zo’n overname
moet iets opleveren voor het bedrijf,
onze klanten en de medewerkers.”
Munckhof neemt dus niet zomaar
ieder bedrijf over dat op hun pad
komt. Roefs: “Laat ik het zo zeggen:

wij zeggen vaker nee dan ja wanneer
potentiële kandidaten zich melden.
Als we het zouden willen, kunnen we
binnen zes maanden tien bedrijven
overnemen, maar zo werkt dat niet.
Wij kijken naar toegevoegde waarde.
Het personeel dat met zo’n bedrijf
meekomt, moet zich ook thuis voelen
bij Munckhof. Je kunt niet simpelweg
het logo veranderen en het personeel
een nieuwe stropdas geven, daar
komt meer bij kijken. Wij proberen altijd onze werknemers zoveel
mogelijk aangesloten te houden bij
het bedrijf.”
De enige vervoersaanbieder
worden in Nederland, is niet het doel
van Munckhof. “We willen wel een
landelijke speler zijn en bij de beste
horen op het gebied van mobiliteit
van mensen. De komende jaren zullen we deze strategie van overnames
daarom blijven handhaven.”
Ondanks alle groei zit het hoofdkantoor van Munckhof nog steeds in
Horst. “De lokale cultuur van deze
regio past goed bij het bedrijf”, vertelt Roefs. “De mensen hier zijn niet
vies van hard aanpakken en doorwerken en zo zien wij dat graag. Mensen
vragen ons wel eens: ‘Jullie zijn zo
groot geworden, wat doen jullie nog
in Horst?’, maar we zitten hier nog
prima. We kunnen genoeg enthousiaste en gekwalificeerde werknemers
vinden, dus we hebben nog geen
reden om te vertrekken.”

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

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vanhoef@putt.nl
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Taboe doorbreken

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

Gebaore op
24 oktober 2014

Finn
zoon van
Sjors & Marieke
Verheijen
breurke van Luna en Isa

Sjaak en Tonnie
HoeijmakersDriessen

Burg. Termeerstraat 29
5971 VK Grubbenvorst

Een andere levensfase
voor de vrouw
Het heet ook wel de omgekeerde pubertijd, de overgang. Voor velen is dit geen sexy onderwerp om over te
praten. Toch krijgt elke vrouw in haar leven hiermee te maken. Volgens verpleegkundig overgangsconsulente
Madeleine Schuurmans (48) uit America wordt de taboe rondom de overgang steeds meer doorbroken.

Kinderen en kleinkinderen

Calimer

Annelies
te Baerts

Kinderdagverblijf

Flexibel • Per uur betalen
Huiselijk • Themagericht

De Drink 16 5961 RA Horst • T (077) 398 65 97
E info@kinderopvang-calimero.nl • I www.kinderopvang-calimero.nl
Gezocht personeel horeca
cafetaria, min. 16 jr. Voor info
info@snackbarbebo.nl

Te koop bouwkavel ca. 4000 m2,
Melatenweg 15. Voor meer info
06 48 30 24 25.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

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

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
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
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.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 16 nov. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
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
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.
Beuken houtbriketten € 0,25 per kilo
12 stuks, 10 kg € 2,50 R. Breukers
077 366 13 80 / 06 50 63 13 61.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. We
starten de eerste maandag /woensdag
in september. Voor meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97
Te koop: soep-pompoenen (in de
vorm van een fles) lang houdbaar.
Jan Billekens Peelstraat 30, Kronenberg.
Tel. 077 467 15 63.
Te koop Heideweg 2a. Agrarische
bebouwde locatie van 1300m2.
Voor meer info tel. 06 53 11 63 08.
Gevraagd LP’s (vinyl) popmuziek
uit de jaren 60-70, in goede staat
voor mijn eigen verzameling.
Tel. 06 23 57 86 79.
Aanbieding div. soorten bomen
voor € 49,50 o.a. lei linde/plataan (wij
hebben bol-dak-zuil bomen).
Laurier, coniferen, taxus v.a. € 1,60,
veel srt. hortensia’s (ook op stam).
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.
Restanten verkoop Florale Vormgevers.
Elke middag open, vrij. 21 nov. t/m
woe. 24 dec. 13.30 - 17.30 uur.
Koopzondag 30 nov. en 21 dec. 12.00 17.00 uur. Glas-keramiek-kerstartikelen.
Loevestraat 37 Horst.
Pedicure voor uw complete voetbehandeling, ook voor diabetes- en reumapatiënten. Pedicurepraktijk
Erna Seuren Bemmelstraat 7 Horst
077 398 81 45.
Gilde studenten opgelet!
Mu-thaigym actie! 50% korting voor
Gilde studenten op alle kickboks
abonnementen, geldig t/m juli 2015
www.mu-thaigym.nl T: 06 24 87 76 35.
Yogacentrum L’Espoir Horst
voor: Hatha-yoga, poweryoga en
zwangerschapsyoga 077 851 50 08
www.yogacentrumlespoir.nl
yogavooriedereen@live.nl
Tijd voor wat anders. Yoga in Horst
Kronenberg Meerlo en Grubbenvorst.
www.yogasanjoca.nl Tel. 0478 69 26 73
yokybird@hotmail.com

Madeleine legt uit: “Je merkt dat er
een verandering gaande is. Steeds
meer vrouwen praten over de
overgang. Vroeger werd daar gewoon
niet over gepraat. Het was er, maar
besproken werd het niet. Als vrouw wil
je natuurlijk jong, strak en sexy blijven.
De overgang betekent niet het einde
van dit alles. Je kunt werken aan je
lichaam. Lichamelijk verandert er veel.
Je hormoonhuishouding verandert.
Hormonen maken of breken de dag bij
vrouwen. Ik heb me er altijd al veel
voor geïnteresseerd hoe hormonen
werken. Dit is een van de redenen dat
ik verpleegkundig overgangsconsulente
ben geworden.”
Madeleine geeft al elf jaar advies
aan vrouwen die te maken krijgen
met klachten die zich voordoen bij
de overgang. “Vrouwen kunnen te
maken krijgen met opvliegers, stemmingswisselingen, onrustige nachtrust,

depressie, hevige bloedingen en het
lege nest-syndroom. Het is de fase van
vruchtbare vrouw naar onvruchtbare.”
Volgens Schuurmans komt er bij
de overgang veel meer kijken dan
de lichamelijke verandering alleen.
“Ik zie mezelf ook als lifestyle coach.
Het lichaam van de vrouw verandert
met het ouder worden. Je kunt echter
werken aan je gewicht door te sporten.
Veel klachten kunnen bovendien
worden opgelost met medicijnen of
extra vitamines. Een belangrijke factor
die erg van invloed is op de overgang,
is stress. Dit wordt vaak onderschat.
Als vrouwen meer ontspannen, heeft
dit een positieve uitwerking op het
proces.”
Door de overgang verandert de
relatie tussen man en vrouw, geeft
Madeleine aan. “De vrouw gaat de
balans opmaken en kan meer voor
zichzelf gaan kiezen. De rollen veran-

deren, zowel in de slaapkamer als op
andere gebieden. Het zorghormoon
neemt af bij de vrouw. Ze hoeft niet
meer voor de kinderen te zorgen en
kan zichzelf gaan ontplooien. Het zorghormoon bij de man op latere leeftijd
neemt juist toe, doordat het testosteron
afneemt. Daarom zie je ook altijd van
die zorgzame opa’s.”
De consulente laat weten: “In een
relatie maak je samen heel veel fases
mee. Het verliefd zijn, vervolgens settelen, kinderen krijgen, de kinderen
die in de pubertijd komen en nog veel
meer. Hier moet je samen aan werken
en zo is het ook met de overgang. Het
is belangrijk dat de man ook weet hoe
het in elkaar zit. Dan kun je een stuk
onbegrip wegnemen. Vroeger was
je oud als je 50 jaar werd. Dat is nu
helemaal niet meer van toepassing. De
overgang, naar een nieuwe fase in je
leven.”

Vrijetijdsbesteding voor
kinderen met autisme
Bert en Tanja Cuijpers hebben onlangs in Horst Begeleidings- en ontmoetingscentrum Het Rotven opgericht,
een vrijetijdsbesteding voor kinderen met autisme en aanverwante stoornissen. Op zaterdag 1 november houden
zij van 14.00 uur tot 16.00 uur een inloopuurtje om de regio kennis te laten maken met deze vorm van
ondersteuning.
Tijdens de zoektocht naar een
vrijetijdsbesteding voor hun zoon
met autisme konden Bert en Tanja
maar niets vinden dat aan hun
verwachtingen voldeed. Hier kwam
verandering in op het moment dat
ze bij een speelleertuin in België
uitkwamen. “We vonden dit een zeer
goed alternatief voor de bestaande
dingen in de regio. Hierop hebben we
contact gezocht met de gemeente en
ook zij was zeer enthousiast”, aldus

het tweetal. Het project was geboren.
Gezien hun privésituatie zochten Bert
en Tanja verder naar methodes gericht
op kinderen met autisme. Hierop
kwamen zij in contact met de stichting
Horison.
“Hier hebben we enkele cursussen
in contactgericht spelen en leren
gedaan, een methode die werkt
vanuit het kind. Met Begeleidings- en
ontmoetingscentrum Het Rotven willen
we een manier van ondersteuning gaan

bieden. Op de eerste plaats staat de
vrijetijdsbesteding voor de kinderen
centraal. Op de tweede plaats willen
we ouders thuis ondersteunen met
de methodiek en ze de mogelijkheid
geven om de cursussen van Horison
zelf te volgen. Zo hebben ze naar
verloop van tijd minder begeleidingen
en ondersteuning nodig,” vertellen
Bert en Tanja.
Aanmelden voor het inloopuurtje
kan via info@hetrotven.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.

Rein Gijzen
14 jaar
Melderslo
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik wil graag leraar worden, het lijkt me
heel leuk om met kinderen te werken.
Ik zou dan het liefst groep 8 willen lesgeven, omdat je dan veel leuke dingen
met die kinderen mag doen zoals op
kamp gaan en een musical voorbereiden. Tegen die tijd wil ik ook wel op
mezelf wonen met een vrouw en ik zou
een mooie auto willen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Voor mij is dat mijn vorig schooljaar.
Dat doe ik nu ook daadwerkelijk
opnieuw. Mijn cijfers waren vorig
jaar niet zo best, dus ik heb nu een
tweede kans gekregen. Ik leer nu meer,
let beter op in de klas, maak mijn

huiswerk en vergeet minder vaak mijn
spullen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van een leraar, omdat ik dan al
het huis- en leerwerk zou afschaffen.
Ook zou ik beter contacten leggen met
leerlingen dan de leraren nu doen,
ik zou leukere lessen geven en geen
strafwerk uitdelen.
Wie is je grootste held?
Ik heb niet echt iets met helden uit
films of zo, die bestaan niet echt. Ik
vind mensen die heel ziek zijn echte
helden. Zij vechten voor hun leven en
daar heb ik heel veel respect voor.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik denk dat het al een ideaal cadeau is
als mijn hele familie bij elkaar is. Het
is namelijk vrij moeilijk om iedereen
bij elkaar te krijgen. Mijn oma is op dit
moment heel erg ziek en dan is het
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Rein Gijzen

al heel moeilijk om met z’n allen bij
elkaar te zijn. Als het zou lukken op
mijn verjaardag, dan zou ik samen met
mijn hele familie naar een pretpark
willen gaan, dat lijkt me wel echt heel
leuk.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Ik denk een Mercedes S Oldtimer.
Omdat ik de geluiden van die auto’s
altijd heel mooi vind, maar dan moet
de auto wel minimaal vijf liter zijn
anders klinkt het niet zo mooi. Ik vind
het ook gewoon boeiend hoe die auto’s
er vroeger uitzagen.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
In een luchtballon, dan zit er een
beetje spanning in. Het lijkt me daarom
gewoon een hele romantische plek. Ik
heb er zelf nog nooit ingezeten, maar
het lijkt me wel hartstikke gaaf om een
keer te doen.

Wat is uniek aan jou?
Ik help mensen heel graag, leer mensen ook graag dingen. Ik ben ook best
wel spontaan, daar krijg ik soms ook
complimenten over. Ze vinden het dan
bijvoorbeeld fijn dat ik ze help.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
De gezelligheid, dat het niet te druk
is en ik vind het dialect ook heel erg
leuk. Niet iedereen kan het dialect
spreken en dat maakt het zo speciaal.
Ik zou ook voor altijd hier willen blijven
wonen, ik vind het gebied heel mooi
en ik vind de mensen heel aardig.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou eerst een tiende deel doneren
aan goede doelen, zoals aan Stichting
ALS of aan dierenfondsen. Ook zou ik
sowieso de helft sparen en van de rest
een huis kopen.
Leukste feestje ooit?
Dat was afgelopen vakantie, toen we
met twaalf jongens uit mijn oude klas
in een partytent bij ons in de tuin
gingen slapen. ’s Avonds gingen we
zwemmen en naar het WK, we hebben
toen gewoon echt heel veel lol gehad.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag. De cadeautjes en de
felicitaties die ik krijg, vind ik leuk.
Sinterklaas en kerst vind ik eigenlijk
ook wel leuk. Misschien dat ik eerste
kerstdag toch nog wel leuker vind. Met
kerst is het altijd gezellig. Je bent met
de familie bij elkaar en je krijgt ook
cadeautjes.
Zon of sneeuw?
Sneeuw, ik vind sneeuw veel leuker.
Dan kun je schaatsen, het ziet er mooi
uit en je kunt er ook veel lol in hebben.
Ik ga ook bijna ieder jaar op wintersport, ik ski nu denk ik al een paar jaar.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. Ik kom ’s ochtends moeilijk mijn bed uit en ’s avonds
ben ik veel actiever.
Stad of dorp?
Een dorp, ik vind dat veel rustiger allemaal. Ikzelf houd niet zo van de drukte
van de stad. In een dorp kan het ook
veel gezelliger zijn.
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Mies
Column
Afscheid
Als ik iets moeilijk vind, dan
is het wel afscheid nemen.
Maakt niet uit waarvan, van
wie of voor hoe lang. Dit
kwaaltje openbaarde zich al op
jonge leeftijd. Toen vond ik het
al lastig om na een leuke dag in
het pretpark te gaan slapen.
Want dan was de dag en dus
ook alle pret definitief voorbij.
Nu, tien jaar later, verafschuw
ik nog steeds elke vorm van
afscheid. Met als consequentie
dat ik hondstrouw ben. Aan mijn
oude schoolprojecten, die bloed
zweet en tranen hebben gekost
en die ik dus standvastig bewaar
onder mijn bed. Aan mijn lieve
vriendinnetjes uit Horst aan de
Maas, die allemaal in een andere
stad zijn gaan studeren. We
whatsappen, bellen of skypen
iedere dag en meeten
regelmatig. Trouw aan mijn
huisje in Amsterdam. Waar ik al
vanaf mijn eerste studentendag
woon en dat ik maar niet kan
verlaten voor een ander huisje in
een andere buurt. Aan een
geweldig weekendje weg of een
heerlijke vakantie, waar ik dan
weer tijden over kan treuren als
er een eind aan komt. Weggaan,
weggooien: het is gewoon niet
mijn sterkste kant.
Zelfs souvenirs, nutteloze
verjaardagscadeaus of
interessante businesskaartjes
bevolken inmiddels een hele la.
Je ziet mijn probleem is ernstig.
Ik maak me dan ook grote
zorgen, want ik sta aan de
vooravond van een enorm drama.
Dit is mijn laatste column van
2014. Ik verruil mijn Hollandse
leven voor vijf maanden met dat
van een wereldreiziger. Een
zelfgekozen afscheid dus, maar
daarom niet minder moeilijk.
Want met dit vaarwel voor even
sluit ik een belangrijk hoofdstuk
in mijn leven af.
Nee, aan afscheid valt geen
lol te beleven. Dus daarom:
gegroet lieve lezers, collega’s en
gewoon tot ziens! Tot over een
paar maanden, dan kom ik
gewoon lekker weer terug!
Mies
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Alleen prille muzikanten op Prilpop
Muziekfestival Prilpop wordt volgend jaar voor de 33e keer gehouden in het paasweekend. In 2015 treden
aankomende talenten van vrijdag 3 tot maandag 6 april op bij en rondom OJC Walhalla in Sevenum. De organisatie,
bestaande uit vele jonge vrijwilligers, legt uit waar deze bands, dj’s en singer-songwriters aan moeten voldoen.

wordt al jaren georganiseerd door de
jeugd. Aan een tafel beneden in OJC

Walhalla zitten deze middag Robin (19)
en Jules (23) Kersten, Gijs Appeldoorn

beurt als een opstapje naar een groter
podium. “Ik kom steeds vaker muzikanten tegen die op Prilpop begonnen
zijn. Van jonge gasten tot muzikanten
van 50 jaar. We houden eigenlijk met
alle doelgroepen wel rekening”, vullen
Robin en Jules elkaar aan.

Bekende bands
hebben op Prilpop
gestaan
In het verleden hebben bekende
bands als de Heideroosjes en Rowwen
Hèze op Prilpop gestaan. De vrijwilligers beseffen goed dat ze een luxe
positie hebben met een festival dat
ieder jaar weer druk bezocht wordt.
“We hebben een ruime keuze aan
muzikanten en hebben een divers
publiek. We stellen dus een paar
criteria om de artistieke waarde van
het festival hoog te houden. Voor bands
die hier komen is het ook leuk om veel
publiek te hebben en de laatste jaren is
het altijd vol”, besluit Jules.
In de eerste week van januari 2015
gaan de vrijwilligers van Prilpop met
z’n allen bij elkaar zitten om de meest
artistieke bands, dj’s en singer-songwriters te selecteren. Muzikanten die in
aanmerking willen komen, kunnen tot
kerst een demo sturen naar programmering@prilpop.nl

Welkoop 1A week 43

Van bestuur tot vrijwilligers, het
muziekfestival Prilpop in Sevenum

(20) en Tom Willemssen (23). De meesten zijn al enkele jaren betrokken bij de
organisatie van het gratis muziekfestival en willen er dit keer ook weer een
memorabele editie van maken.
Jules begint over het ontstaan van
de brede programmering van Prilpop.
“Vroeger is bedacht dat beginnende
bands een kans moesten krijgen. Ieder
jaar krijgen we als organisatie van
Prilpop 150 tot 200 demo’s van bands,
dj’s en singer- songwriters toegezonden. Er gelden een paar voorwaarden.
Een van die voorwaarden, die wij heel
belangrijk vinden, is dat muzikanten
met eigen werk moeten komen. We
willen met ons festival muzikanten met
eigen werk stimuleren.”
De vrijwilligers vinden dat Prilpop
geschikt is voor prille bands. “Op
Prilpop kunnen nieuwe muzikanten
zich presenteren. We laten ieder jaar
21 bands, zes dj’s en eventueel singersongwriters toe. Onze voorkeur hebben
bandjes uit de regio, vooral omdat we
ze willen stimuleren om eigen werk te
maken. Dat vinden wij veel toffer dan
covermuziek met een hoge entertainmentwaarde”, meent Jules. In principe
kan een band maar één keer in zijn
bestaan op Prilpop optreden. De organisatie wil alle muzikanten een kans
geven. Jules vertelt: “Het moet leuk
blijven voor alle muzikanten.” Robin
ziet een optreden op Prilpop op haar

& kunststof kozijnen

Verstand
Verstand van
van buiten
tuin & dier
leven.

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

Mona gezinspudding Slagers rundergehakt
Alle soorten
Beker 450-500 gram

1,22 – 1,38

1,00

Per 500 gram

2,99

1,89 Kilo 3,78

Geldig van wo 29 okt t/m di 4 nov 2014

Spaaractie
voor Spellen en Puzzels!

Phicoop

Timo
Hondensnack
Cesar
Hondenvoeding

Diverse varianten.
Inhoud 150 gram.
Per stuk 1.19

ALTIJD

5 voor 5.-

Pedigree
Hondenvoeding

Paté rund of stoofpot lam.
Inhoud 800 gram.
Per stuk 2.29

Dental sticks small.
Inhoud 28 stuks.
Per stuk 5.29

ALTIJD

2 voor 9.-

Gemengd graan.
Inhoud 5 kg.
Per stuk 5.39

ALTIJD

2 voor 10.-

ALTIJD

5 voor 10.-

Meer
stuks
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Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Welkoop
Pluimveevoeding

*

er
.nl/altijdvoordelig
* Kijk op welkoop

Klikgebit en Kunstgebit
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
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Sheba
Kattenvoeding
Diverse varianten.
Inhoud 100 gram.
Per stuk 0.89

ALTIJD

10 voor 7.50

Sanicat
Kattenbakvulling
Budget.
Inhoud 30 liter.
Per stuk 6.75

ALTIJD

2 voor 13.-

Biokat’s
Kattenbakvulling
Classic.
Inhoud 20 liter.
Per stuk 10.99

ALTIJD

2 voor 20.Welkoop Sevenum

Subli
Paardenvoeding
Basisbrok.
Inhoud 20 kg.
Per stuk 8.25

ALTIJD

5 voor 40.-
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Presentatie EP

The Mothmen’s
Halloween
Extravaganza

Twee nieuwe columnisten
Anne Gubbels en Rosanne Vromen zijn twee nieuwe gezichten bij HALLO Horst aan de Maas. Vanaf volgende
week vervangen zij tijdelijk de column van Mies. Deze twee vrolijke scholieren van 16 jaar oud stellen zich deze
week alvast voor.

De tweede editie van het minifestival The Mothmen’s Halloween
Extravaganza vindt plaats op vrijdag 31 oktober. OJC Walhalla is vanaf
20.00 uur geopend, het eerste optreden vindt plaats om 22.00 uur.
De editie van dit jaar dient mede
als presentatie van Last Astronaut,
de nieuwe EP van het Sevenumse
garagepunk-trio The Mothmen. Verder
treden deze avond op garagesurfband Pirato Ketchup uit België en
one-man-trash-band Rocco Recycle
uit Duitsland. Pirato Ketchup opent
de avond met surfrock, ouderwets
instrumentaal, maar dan met een
rauw randje. Daarna komt een van
de, volgens de organisatie, bizarste
‘bands’ van Duitsland. Rocco Recycle

is een one-man-band met instrumenten gemaakt van wat andere mensen
als rommel beschouwen. Drums
gemaakt uit afvalemmers aan zijn
voeten, gitaar gemaakt van een jerrycan op schoot. Als laatste betreden
de organisators zelf het podium. De
drie heren presenteren deze avond
hun EP Last Astronaut. Deze komt in
gelimiteerde uitgave uit op rood vinyl
en zal de 31e voor het eerst te koop
zijn. De band treedt op met speciale
gasten en nieuw materiaal.

Plork en de
Aannemers in
OJC Cartouche
Plork en de Aannemers verrassen de bezoekers van OJC Cartouche op
1 november vanaf 20.00 uur met een optreden. Gekleed in kostuums
knopen de vier bandleden op bijzondere wijze de meest uiteenlopende
nummers en muziekstijlen aan elkaar.
Wie al eens naar de Zwarte
Cross is geweest, kan ze haast niet
hebben gemist. Ook waren ze al drie
keer te gast in het Glazen Huis van
3FM Serious Request en traden ze
op bij festivals als Stoppelhaene en

Dauwpop. Het repertoire van Plork
en de Aannemers is net zo gek als de
bandleden zelf. Denk je een nummer van Rammstein voor je kiezen te
krijgen, blijkt het ineens een hit van
Abba te zijn.

Hun docent Nederlands vroeg in de
klas wie er interesse had in een eigen
column op de jongerenpagina van
HALLO Horst aan de Maas. “Wij waren
met z’n tweeën meteen enthousiast”,
vertelt Anne uit Melderslo. “Het leek
ons een goede kans om alvast wat
schrijfervaring op te doen”, vult de uit
Horst afkomstige Rosanne aan, die later
ook graag in de media wil werken. Het
liefst wel in combinatie met natuur en
techniek, want dat profiel heeft ze op
school gekozen. Ze kent Anne al sinds
de brugklas. Ook die ziet een baantje
in de schrijfwereld wel zitten. “Maar op
het moment vind ik eigenlijk alles nog
leuk”, zegt ze.
De twee vriendinnen zitten beide
in vwo 5 van het Dendron College in
Horst en staan te popelen om te laten

zien wat ze kunnen. Columns schrijven
hebben ze nog niet eerder gedaan.
“Vroeger heb ik wel eens in een
dagboek geschreven en we schrijven
op school natuurlijk veel opdrachten”,
zegt Rosanne.
“Maar die schoolopdrachten zijn
heel saai. Je wordt meteen in een
bepaalde hoek geduwd, omdat je
niet je eigen onderwerp mag kiezen”,
vertelt Anne. “In deze columns zijn we
helemaal vrij in onze onderwerpkeuze
en met die vrijheid ben ik echt blij.”
Rosanne ziet daar ook nog wel
een nadeel in. “Het verzinnen van een
goed onderwerp kan soms wel lastig
worden, denk ik.”
De columnisten zijn niet van plan
alleen maar over de zogenaamde
jongerenonderwerpen te schrijven.

Anne: “Ik wil vooral goed rond gaan
kijken in mijn omgeving om inspiratie
op te doen voor de stukjes. Dat hoeven
geen hele grote dingen te zijn, het
kan ook gewoon over iets kleins gaan
dat mij opvalt.” Een beetje spannend
vinden ze het wel, dat straks heel Horst
aan de Maas hun columns kan lezen.
“Ik hoop dat iedereen het leuk vindt”,
zegt Rosanne. “We willen het natuurlijk
gewoon goed doen”, reageert Anne.
Ze vervolgt: “Maar we hebben ons zelf
hiervoor opgegeven, dus we weten ook
wel dat we het in ons hebben.”
De komende veertien weken zijn
de columns van Anne en Rosanne
te lezen. Om de beurt schrijven zij
een column voor de jongerenpagina.
“Wij hebben er in ieder geval heel veel
zin in”, aldus de twee scholieren.

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

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

www.verkoeijen.nl
Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Rolluikband vervangen

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

Ron van Gool 06 202 88 600

vanaf E 25,-

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
NOORD HOLLANDS
MASTBROEK
BELEGEN
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE
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DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |
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Er is wEEr VOlOp FlANEl, lAKE
EN DEKbEDOVErTrEKKEN!

Onze specialiteit! Erg lekker

per kilo

€ 8,95

Toos en Rob
Wagenaar

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

poeliersbedrijf
Ze zijn er weer

✃

Theo van Eeuwijk

tamme konijnenachterbouten

7 stuks € 10,00 per stuk € 1,50
Tegen inlevering van

j

deze bon 1 gratis erbi

Alleen geldig op dinsdag 4 november 2014
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T: (0486) 451 453
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Genomineerden Ondernemersprijs Horst aan de Maas

‘Een mooie sparkle op mijn werk’
Francis Schroembges van FRANCIS Poetry in Hair
and Beauty in Horst behoort tot de drie
genomineerden van de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas 2014. “Met deze nominatie hoop ik de
mensen in de regio bekend te maken met de
expertises en wat er binnen ons team allemaal op
artistiek vlak gebeurt”, aldus de eigenaresse.
“Als creative director voor L’Oréal Professionnel
ben ik in de mogelijkheid mijn visie zowel nationaal als
internationaal te delen, wordt het team in alle innovaties
getraind en vertalen we deze technieken naar onze klant.
Aangezien veel mensen in de regio niet op de hoogte zijn
van deze gedreven- en vakkundigheid, hoop ik met de
Ondernemersprijs mijn positie in de regio te versterken.
Tijdens mijn werk in de salon richt ik me volledig op de
klant. In mijn vak ben ik nu eenmaal iemand die meer
creëert dan kletst. Doordat we actief zijn op sociale
media kan ik mijn artistieke kant van het vak exposeren
en ervaringen van het team binnen en buiten de salon
delen”, vertelt Francis.
Haar inzending voor de Ondernemersprijs heeft
haar naar eigen zeggen doen beseffen waar ze vandaan
komt. “Het schrijven van een verslag voor de jury werkte
biografisch en relativerend. Het deed me nadenken over
wat ik al heb gedaan en waar ik nog naartoe wil. Het was
een eyeopener.”

‘Alle factoren
moeten kloppen’
Wat maakt iemand volgens haar een goede
ondernemer? “Het is heel belangrijk je klant te laten
voelen dat je je vak vol passie beoefent. Door mijn drive
word ik nog steeds iedere dag geprikkeld. Bij iedere klant
en bij iedere presentatie wil ik het nog beter maken.
Je dient nu eenmaal te allen tijde de beste service te
bieden. Je moet je klanten het wow-gevoel geven.
Een prettige ontvangst, vakkundige behandeling en
nette omgang: alle factoren moeten kloppen”, vertelt
ze. Francis zou zichzelf omschrijven als een intuïtieve
ondernemer. “Ik handel vanuit mijn buikgevoel. Dat geldt
voor het bedenken van een actie tot het creëren van een
concept voor een show of fotoshoot. Ik ben geen zwart-

wit ondernemer en dat heeft, kijkend naar waar ik nu sta,
goed uitgepakt”, stelt ze vast.

‘We doen het met z’n allen’
Tijdens het gesprek wordt duidelijk hoezeer Francis
haar personeel waardeert. “Ik ben er enorm trots op
hoe gedreven, vakkundig en gemotiveerd het team is.
Alle benodigde ingrediënten komen erin samen. Ze zijn
willing. Ook hun passie voor het vak is voelbaar. Samen

WIJ FELICITEREN FRANCIS EN TEAM
MET DE NOMINATIE

knokken we voor de onderneming”, aldus Francis. De
hectiek die het vak met zich meebrengt, zorgt ervoor dat
ze in haar gezin haar rust vindt. “Ik ben zo trots op mijn
eveneens ondernemende man en twee kids. We doen
het met z’n allen”, zegt ze stellig. Wat zou het voor haar
betekenen als ze de prijs op 20 november in de wacht
sleept? “Winnen zou supergaaf zijn. Hoe mooi is het als
de waardering die ik binnen mijn vak krijg, net zo groot
is als die van de klanten in de regio? Het zou een mooie
sparkle op mijn werk zijn”, besluit Francis.
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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.

SP presenteert alternatieve begroting
Afgelopen raadsvergadering, waar de plannen van het gemeentebestuur voor komend jaar werden besproken, heeft de SP voorgesteld om
een half miljoen euro te bezuinigen op wachtgeld voor oud-wethouders,
plannen op het Floriade-terrein en de inhuur van dure deskundigen. De SP
wil dit geld investeren in zorg, betaalbare woningen voor jongeren en
zonnepanelen op gemeenschapshuizen in de dorpen.
De SP presenteerde een alternatieve begroting als tegenhanger
van de plannen van het college

van CDA, Essentie en PvdA. Met de
alternatieve begroting laat de SP zien
dat sociale en duurzame keuzes wel

aan de SP ligt, uitgerust met zonnepanelen. Hierdoor worden energiekosten
bespaard en hoeft er minder te worden
bezuinigd op de sportaccommodaties.
Tegelijkertijd stelde de SP voor om
een flink deel van de bezuinigingen op
sportaccommodaties terug te draaien.
Niet het gemeentebestuur, maar de
dorpen moeten bepalen welke voorzieningen nodig zijn en of er bezuinigd

degelijk betaalbaar zijn. Jaarlijks geeft
de gemeente meer dan 2 ton uit aan
wachtgeld voor oud-wethouders. Laat
deze mensen maar gewoon solliciteren
net zoals iedereen. De SP heeft veel
liever dat dit geld terecht komt bij
mensen die zorg nodig hebben dan bij
een paar oud politici. Dorpshuizen en
sportaccommodaties die in eigendom
zijn van de gemeente worden als het

kan worden. Want goede accommodaties zijn belangrijk voor sportverenigingen en deze verenigingen zijn
van groot belang voor de toekomst
van de dorpen. Door accommodaties
weg te bezuinigingen, is het risico
levensgroot dat dorpen uiteindelijk
doodbloeden.
Thijs Coppus
SP Horst aan de Maas

Gesprek met de wethouder: We zijn er nog lang niet
Tijdens het collegebezoek aan Hegelsom werd erg veel kritiek geuit op
het gebrek aan kernenbeleid van het college. Tijdens de discussie nodigde
de wethouder de aanwezigen uit voor een bezoek aan het stadhuis zodat
hij de financiële problemen rondom de sport kon uitleggen.
Van de uitnodiging heb ik gebruik
gemaakt. Daar heb ik geen spijt van.
In het gesprek konden de meningen
in alle rust helder uiteengezet worden. Waardering voor het feit dat de
wethouder op deze wijze uitleg wilde
geven.
De inhoud van het gesprek gaf

echter geen reden tot blijdschap. Zo
bleek overduidelijk dat er geen samenhang is wat betreft het kernenbeleid.
Sport is sport. En die sport is nog weer
onderverdeeld in binnen- en buitensport over twee wethouders (van drie
naar vier wethouders betekent ook
meer versnipperen). Huizen zijn huizen,

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 het volledige overzicht zie:

Workshop Foamhoeden
Prijs vanaf € 39,95

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

www.haardstede.nl

Andries Brantsma
D66 Horst aan de Maas

Algemeen fysiotherapeute
en gespecialiseerd in
geriatriefysiotherapie.
Aangesloten bij ParkinsonNet

diverse vacatures

19 november van 19.00 / 22.00
Opgave voor 8 november

plotseling heel grote aanslagen op
het budget worden gedaan. Hier moet
meer vooruitgekeken worden.
Conclusies van het gesprek:
Waardering voor de uitnodiging
van de wethouder, college heeft
geen samenhangend kernenbeleid,
we hebben nog grote financiële
aanslagen te verwachten door gebrek
aan reserveringen voor renovaties.

UW FUNCTIONEREN, ONZE ZORG!

Momenteel hebben we

www.janssen1877.com

onderhoud toe ( in de begroting?),
maar in de komende jaren is ook renoveren van belang. De accommodaties ,
zo heeft de gemeente zelf vastgesteld,
zijn over enige tijd toe aan een actie
om ze ‘up to standards’ te brengen.
Veel van de accommodaties zijn ‘oud’.
Voor deze renovaties is in het verleden volgens de wethouder nog niets
gereserveerd.
D66 is van mening dat, op basis
van schattingen, je moet beginnen met
doelgericht reserveren, zodat er niet

bereikbaarheid is bereikbaarheid, zorg
is zorg enzovoort. Maar dit alles bekijken in grote samenhang is niet wat het
college doet volgens de wethouder.
D66 zal blijven proberen het college
aan te zetten tot een verantwoord
totaalbeleid. De kernen leven niet echt
bij dit college.
De sport heeft nog een extra
probleem. Een probleem dat nog niet in
de begrotingen voor de komende jaren
is verwerkt. De verschillende sportaccommodaties zijn niet alleen aan groter

Emmy Bouten

Wat kan de geriatriefysiotherapeute voor u betekenen?
Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om cliënten die
bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de
ziekte van Parkinson of een gebroken heup minder goed
functioneren of mensen die minder actief zijn en geïsoleerd
dreigen te raken. Tot het werk behoort o.a. het adviseren en
begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, en
overleg met andere disciplines die bij de cliënt betrokken zijn.

Mogelijke problematiek:

Behandelmogelijkheden:

Problemen in de thuissituatie ten gevolge van
lichamelijke achteruitgang, zoals moeite met
opstaan uit de stoel, in en uit bed gaan en
traplopen.

Specifieke oefeningen om het functioneren in de
thuissituatie zo goed mogelijk te laten verlopen.
De oefeningen zijn gericht op het betreffende
probleem.

Verminderde conditie, kracht en balans na een
ziekenhuisopname.

Conditie-, kracht- en balanstraining.

Klachten ten gevolge van de ziekte
van Parkinson, een beroerte of andere
neurologische aandoeningen.

Oefentherapie op maat gericht op dagelijkse
activiteiten, in combinatie met kracht, conditie
en balanstraining. Behandeling is individueel of
in groepsverband.

Verhoogde valkans en valangst.

Aanleren van vaardigheden om vallen te
voorkomen en/of veilig leren vallen.

Het willen leren omgaan met de lichamelijke
beperking van de cliënt door de mantelzorger.

Samen met de mantelzorger doornemen en
oefenen hoe om te gaan met de lichamelijke
beperkingen van de cliënt.

Westsingel 96, 5961 DH Horst
T (077) 398 28 34
info@fysiowestsingel.nl
www.fysiowestsingel.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Werk in uitvoering

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:

Verlenging afsluiting Venloseweg Grubbenvorst tot 8 november 2014.

Balies burgerzaken gesloten
op donderdag 13 november
Wij werken continu aan de verbetering
van onze dienstverlening. Hierdoor is
het af en toe noodzakelijk om groot
onderhoud uit te voeren. Zo ook op
donderdag 13 november 2014.

Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen
Door de werkzaamheden is het helaas ook
niet mogelijk om reisdocumenten (paspoort
en ID-kaart) en rijbewijzen af te halen aan
onze receptie/snelbalie.

Aanvragen burgerzaken
Op deze dag is het niet mogelijk om aanvragen te doen voor burgerzaken producten
zoals rijbewijzen, paspoorten en uittreksels
BRP/Burgerlijke Stand. Ook het doen van
een geboorte- of overlijdensaangifte en
het doorgeven van verhuizingen is niet
mogelijk.

Digitale dienstverlening
Ook digitaal is het op deze dag niet mogelijk
om aanvragen te doen voor burgerzaken producten. Meldingen openbare ruimte kunt u wel
normaal via www.horstaandemaas.nl indienen.
Vrijdag 14 november staan wij weer volledig
tot uw beschikking. Onze excuses voor het
eventuele ongemak.

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
4 november 2014 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Het onderwerp is “Pilot participatieverklaring
arbeidsmigranten”. Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 18 november
besproken. Voor deze commissie komen daarvoor
in aanmerking: “Verlenen budgetsubsidies 2015”;
1e Wijziging Verordening behandeling bezwaar-

schriften en klachten”; herbenoeming leden
Rekenkamercommissie”. Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen. Meer informatie over
deze vergadering vindt u op de
www.horstaandemaas.nl. Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf
ook aan bijdragen? U bent van harte welkom !

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag
5 november 2014 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.
Onderwerpen zijn “Onderzoek naar glasvezel
in het buitengebied” en “Kostendekkendheid
leges”. Voorts worden de voorstellen van de
raadsvergadering van 18 november 2014 besproken. Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking “Bestemmingsplan Midden Peelweg

6 - 8 America”, “Bestemmingsplan Gebr. Van
Doornelaan 30 t/m 52, Horst”. Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen. Meer informatie
over deze vergadering vindt u op de
www.horstaandemaas.nl. Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf
ook aan bijdragen? U bent van harte welkom!

Ondersteuning en zorg in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg;
ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Wij houden u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke week kort een
onderwerp toe. Deze week: de nieuwe Wmo.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeug en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Wat is dat, die nieuwe Wmo?
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe Wmo is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze maatschappij.
Zo is de Wmo 2015 er voor mensen die hulp
nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen,
wanneer het alleen of met behulp van hun omgeving niet (meer) lukt.
Hoe krijgt u ondersteuning en zorg?
Een medewerker van het gebiedsteam bekijkt
samen met u welke ondersteuning u precies
nodig heeft. Het gebiedsteam is een groep
mensen in uw wijk die bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker,
een gezinscoach en een zorgconsulent van de
gemeente. Samen met een medewerker van
het gebiedsteam bespreekt u uw persoonlijke
situatie. Dit noemen wij het vraagverhelderingsgesprek.
Eerst kijken ze met u wat u zelf nog kan. Daarna
kijken ze hoe uw omgeving u kan helpen.

Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente u ondersteuning bieden. Dat heet
een voorziening. We kunnen u een algemene
voorziening of een maatwerkvoorziening aanbieden. Een algemene voorziening is er voor
alle inwoners. Voorbeelden zijn een kofﬁeochtend in het buurthuis of een maaltijdservice. Of
vervoer voor alle inwoners van 75 jaar en ouder.
Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één
persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel of
begeleiding bij de administratie.
Wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Daar treft u een lijst
aan met veel gestelde vragen en antwoorden.
Mocht u daar niet de informatie aantreffen
die u zoekt, dan kunt u contact opnemen met
de gemeente via 077 - 477 97 77, maandag
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Volgende week leest u op deze plek meer over
het vraagverhelderingsgesprek.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Grubbenvorst
Vinkenpeelweg 10
Pastoor Tijssenstraat 18a
Lottumseweg 3
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Horst aan de Maas
Regeling briefadres en Regeling
adresonderzoek vastgesteld

Horst
Pastoorsveld 47

Melderslo
Konijnenweg 12

Meerlo
Veestraat 3

Meterik
Dr. Droesenweg 2
Kempweg 6
Jan Drabbelsstraat 6
Sevenum
Bestemmingsplan
‘De Schatberg’
Maasbreeseweg 85

Burgemeester Kees van Rooij bracht de afgelopen weken persoonlijk een bezoek aan twee 60–jarige
huwelijksparen. Zo toog hij naar Grubbenvorst om het echtpaar Knippenberg–Seilen namens de gemeente
een bloemetje en het herinneringsbord te overhandigen. Ook het echtpaar Driessen–Hegger uit Melderslo
ontving de gebruikelijke cadeaus en felicitaties namens de gemeente.
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Leven voor de auto
De een kan niet zonder deze grote hobby en de ander leeft er zelfs voor en noemt het liefde op het eerste gezicht: de auto. We gebruiken hem om mee naar het werk te
rijden, voor de boodschappen en gaan er mee op vakantie. In dit thema auto drie verhalen van echte autofanaten. Zij vertellen wat hen zo fascineert aan hun ‘heilige koe’ en
wat ze er voor doen en laten.

Een pick-up om mee te toeren
Het is zijn hobby, toeren in een GMC pick-up van 1951 uit het Amerikaanse Californië. Peet Lucassen (60) uit Sevenum kocht zijn nieuwe liefde ongeveer drie maanden geleden. “Ik wilde al
langer een oldtimer, maar het idee van de Amerikaanse pick-up was nieuw voor mij.”
Als je een gerestaureerde auto koopt,
kan de auto er bij de koop heel mooi
uitzien, maar kan onder een verse laag
verf een verroeste bak zitten. Ik laat
mijn auto origineel zo lang het kan. Ik
ben op het gebied van auto’s ook een
leek en zou dan hulp nodig hebben.”
Zijn auto heeft geen veiligheidsgordels en geen stuurbekrachtiging. “Als ik
ermee rij, is het een hele beleving. Je
moet nog echt werken achter het stuur.
Mensen kijken mij na en steken hun
duim op. Of mensen op de fiets kijken
ook geregeld achterom. Dat is gewoon
leuk”, vertelt Lucassen trots.
Peet rijdt alleen in zijn pick-up met

mooi weer. “Ik rij vooral in de zomer.
Ik wil voorkomen dat de auto onnodig
nat wordt, want er zijn wat plekken die
dan gaan roesten, omdat de lak heeft
losgelaten. Ik vind het vooral leuk om
te toeren en bij autotreffen ervaringen
uit te wisselen, maar ik wil ook best in
een galastoet rijden.”
Als Lucassen over een paar jaar met
de vut gaat, wil hij ook gaan meedoen
aan de toerweekenden van zijn club.
“Dan ga je met anderen die een pickup hebben een weekend weg. Je hebt
allemaal dezelfde passie. Ja, dat wil ik
nog wel doen met deze auto”, besluit
hij.

AUTOBEDRIJF

Lucassen kwam zijn huidige pick-up
tegen toen hij drie jaar geleden op
zoek ging naar een oldtimer. Hij had
wel eens wat Amerikaanse trucks
gezien in films, maar had er nooit aan
gedacht er zelf een te kopen. Hij zocht
drie jaar lang naar een leuke auto,
maar de liefde voor de pick-up die

hij voor het eerst zag, bleek toch het
sterkst. Nu heeft hij zijn auto vooral om
rond te toeren samen met zijn vrouw
en om naar autotreffen te gaan.
Sinds 2014 zit hij bij De Pook, een
pick-upvereniging waarbij autoliefhebbers uit heel Nederland zijn aangesloten. “Ik ging er in eerste instantie bij

als lid zonder auto. De andere leden
hadden al een oude pick-up en wisten
waar je naar moet kijken als je er een
gaat kopen. Zij hebben er tenslotte al
vaker aan gesleuteld”, vertelt hij.
Lucassen is niet van plan zelf aan
zijn auto te sleutelen. “Ik heb de auto
expres niet gerestaureerd gekocht.

Van Wylick richt- en lastechniek
voor bedrijven én particulieren!
Hét adres voor reparatie van al uw auto- en motorvelgen, stralen en spuiten en
reparatie van uw auto- en motoronderdelen. Tevens hét adres voor al
uw las-, draai-, frees-, boor- en tapwerk van aluminium, rvs, staal,
gietijzer, koper, magnesium en titanium en constructiewerk
in alle materialen. Voor uitgebreide informatie over onze
mogelijkheden, kunt u contact met mij opnemen.
Dries van Wylick Richt- en Lastechniek
Venloseweg 106, 5961 JD Horst
Tel.: 06-53147095 fax.: 077-3984542
E-mail: info@velgenrichten.nl
Internet: www.velgenrichten.nl
Tevens mogelijkheid tot verzorgen van grondwerk met laadschop
en minigraver, levering van zand, grond en diverse materialen.

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

Geen klus is
te groot . . .

. . . of te klein

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl
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Auto uitbouwen ‘Niet zomaar
als uitlaatklep een gebruiksvoorwerp’
Sommige mensen kopen een auto om er veel in te rond te rijden,
anderen kopen een auto om er aan te bouwen en hem op shows te
presenteren. Ilja Veekens (28) uit Melderslo heeft een uitgebouwde BMW.
Hij leeft ervoor. “Mijn auto is nooit helemaal klaar. Het kan altijd mooier
en beter.”

Ilja kocht tien jaar geleden als
18-jarige zijn eerste auto. Een BMW
320 model E36. “Ja, hoe ga ik dit
uitleggen”, vraagt hij zichzelf af. “Mijn
auto heeft een motor van de BMW 325,
maar op papier staat hij als een 320
geregistreerd.” Voor menig autoliefhebber maakt de motor het verschil.
“Bij de koop was hij groen”, lacht Ilja.
Nu staat er een auto te blinken, die er
in de zon uitziet alsof hij constant van
kleur verandert en altijd schittert. Alsof
er een olievlek op de weg ligt, zo zou
je de kleur kunnen omschrijven. “Ik rij
er niet vaak mee, want als ik de weg
op ga, trek ik meteen de aandacht van
agenten. Dan moet ik altijd laten zien
dat hij toch echt van mij is.”
Hij heeft zijn auto meer voor autotreffen waar hij vaak met zijn vrienden
naartoe gaat. Ilja kreeg na een paar
jaar aan zijn auto gesleuteld te hebben
epilepsie, waardoor hij vijf jaar niet
mocht autorijden. “Toen is het helemaal uit de hand gelopen. M’n passie,
autorijden, werd van me afgenomen,

dus toen ben ik hem helemaal gaan
uitbouwen. Het heeft me veel gekost,
maar dan heb je ook wat”, glundert hij
van trots.
Werkelijk bijna alles aan zijn
auto heeft hij veranderd. Een grote
geluidsinstallatie, tv-schermpjes in
de zijpanelen en de kofferbak en zijn
auto kan omhoog en omlaag gepompt
worden. “Ik word vaak gevraagd om
met gala’s te rijden. Waar ik ook met
mijn auto kom, er is altijd heel veel
belangstelling voor alle details”, zegt
Ilja. “Op een beurs heb ik mijn auto
een keer omhoog gepompt met een
afstandsbediening. De vrouw die erbij
stond schrok zich kapot en begreep
niet hoe dat mogelijk was.”
Zijn auto ziet er nu helemaal
perfect uit. “Ik heb er leren bekleding
in gezet en ik probeer altijd zoveel
mogelijk zelf te doen. Zo heb ik er bijvoorbeeld ook led-spotjes in geplaatst.
Sinds de tijd dat ik niet meer mocht
rijden, is mijn auto echt mijn uitlaatklep.”

Ook automaat!

L

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

Ze kwam hem afgelopen april toevallig op Marktplaats tegen, haar Volvo 480 uit 1992. Het was liefde op het
eerste gezicht en Kelly Kleuskens (20) uit America deed meteen een bod. Een veel te laag bod, maar de toenmalige
eigenaar zag dat de auto bij haar in goede handen zou zijn. Kelly vertelt HALLO Horst aan de Maas alles over
haar ‘pareltje’.

“Eigenlijk is de auto een soort van
kindje voor me, zoveel ben ik ermee
bezig. Mijn vriend is zelfs wel eens
jaloers op alle aandacht die naar de
Volvo gaat.” Het mag duidelijk zijn,
Kelly is een echte autoliefhebber.
Maar wat is er nu zo mooi aan
deze Volvo 480? Enthousiast somt ze
de kenmerken van haar auto op. “Het
is een speciale twotone editie van de
480, hij is dus tweekleurig: metallic
zilver en metallic blauw. Van die versie
zijn er in totaal maar tweehonderd
gemaakt. De eerste Volvo 480 werd
gemaakt in 1986, een echte eliteauto
was het toen. Hij heeft een boardcomputer, airco, stuurbekrachtiging en

stoelverwarming. Voor die tijd was dat
ontzettend luxe. Als je er in zit, lijkt
het net alsof je in een cockpit zit, met
een heel hoog dashboard met allemaal
verschillende lampjes. En de auto heeft
van die knipoogkoplampen, dus hij
wordt wel eens met de auto van Bassie
en Adriaan vergeleken.” Lachend voegt
ze toe: “Ik moet wel bekennen dat ik er
met een kussentje in rij, anders kom ik
niet boven het stuur uit.”

Snelheid fascineert
Kelly’s passie voor auto’s werd al
heel vroeg duidelijk. “Ik speelde niet
met poppen, maar met autootjes. En in
plaats van dat ik een knuffel had, sliep

ik iedere nacht met een speelgoedautootje in bed.” Het is vooral de snelheid
van auto’s, die haar zo aanspreekt.
“Snelheid fascineert me. Het is voor mij
echt een geluksmomentje als ik het
gaspedaal van mijn auto intrap en het
geluid van die robuuste motor hoor.”
Omdat er maar tweehonderd
exemplaren van de twotone Volvo 480
bestaan, verwacht Kelly dat de auto
over een aantal jaar flink wat geld op
gaat leveren. “Maar eigenlijk wil ik
hem niet verkopen. Deze auto is niet
zomaar een gebruiksvoorwerp voor mij.
Hij brengt me iedere dag veilig naar
mijn werk en weer thuis, dus ik heb
wel een soort van band met mijn auto.”

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES
Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

Autobedrijf

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

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

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

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

Door: Hockey Club Horst
Het damesteam van Hockey Club Horst speelde zondag 26 oktober tegen Meerssen, dat zich een reputatie heeft
verworven als ploeg die zich ingraaft en nauwelijks de eigen helft verlaat.
Vorig jaar leidde dit nog tot een
nederlaag voor Horst in een bizarre
wedstrijd waarin Horst 90 procent
balbezit had en toch met lege handen
achterbleef. Dit keer waren er dus de
nodige strijdplannen gesmeed om
eenzelfde scenario te vermijden. Die
strijdplannen konden echter al vrij snel
aan de kant worden geschoven, omdat
Meerssen zich veel later dan verwacht
op eigen helft terugtrok, maar vooral
omdat Horst bij balverlies van Meerssen
erg scherp counterde en wat nog
belangrijker was, heel efficiënt met de
kansen omsprong. Al na tien minuten
scoorde Annemiek Geurts uit een corner. Niet veel later was Yannah van den
Munckhof degene die het beste oplette
in de cirkel en de 0-2 binnenwerkte.

Vervolgens reageerde Ellen Haegens
heel alert op een corner die naast zou
zijn gegaan en tipte de bal nog fraai in
het doel. De mooiste goal kwam echter
vlak voor rust. Nadat Meerssen de bal
bij de middenlijn had ingeleverd, lag
de bal 10 seconden later weer in het
doel. In een coproductie met Annemiek
Geurts, waarbij ettelijke tegenstanders
het nazien hadden, was het Paulien
van den Munckhof die ervoor zorgde
dat Horst met een riante 0-4 de rust in
ging.
Dit was blijkbaar te veel luxe voor
de Horster dames. Nadat er aanvankelijk weinig veranderde in het spelbeeld
en Horst een paar uitgelezen kansen
had laten liggen om de score verder
op te voeren, kantelde de wedstrijd

plotseling toen Meerssen een onterecht
doelpunt kreeg toegewezen. Meerssen
ging nu meer druk zetten en Horst
liet zich hierdoor veel te gemakkelijk van de wijs brengen. Veelvuldig
werd achterin de verkeerde oplossing
gekozen en bracht Horst zichzelf in
moeilijkheden. Toen Meerssen uit een
van de corners scoorde nam de onrust
aan Horster zijde alleen maar toe. Na
een benutte stafbal kwamen de met
rust zo zeker gewaande punten ook
nog daadwerkelijk in gevaar. Gelukkig
waren er op dat moment nog maar
enkele minuten te spelen en bleek één
goede helft genoeg om na een hele
zwakke tweede helft de drie punten,
weliswaar met gemengde gevoelens,
mee naar huis te nemen.

Zondag 2 november

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

It’s Clean

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

www.carbootsalehorst.nl
23 nov. rommelmarkt Reuver

●

●

maakt schoon op uw wensen

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

O
GRATIS HOUTW
06-22605746

●

RMINSPECTIE

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

Blitterswijck

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

www.its-clean.nl

MBO-opleidingen voor de leukste beroepen

Helicon MBO Helmond

Info-avond
Info
Woensdag 5 november

Aanvang 19.30 uur
& Outdoor Design
• InVoeding
• Voeding && Consument
Technologie
• Teelt & Techniek
• Veehouderij
• Dier, Gedrag & Ondernemen
• Paraveterinair
• Eco & Wildlife
• Outdoor & Adventure
• Tuin, Park & Landschap
• Wellness & Lifestyle
• Toegepaste Biologie
•

helicon.nl

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

Sponsorloop HoSeMa
Gymvereniging HoSeMa hield zondag 26 oktober een sponsorloop.
Met het ingezamelde geld wordt een nieuwe vloer bekostigd. De sponsorloop vond plaats in de Kruisweide in Sevenum. Niet alleen de leden
legden het parcours af, ook wethouder Bob Vostermans liet zien dat hij
zijn evenwicht aardig kan bewaren. Ongeveer 55 leden namen deel
aan de sponsorloop. De peuters en kleuters gingen met hun ouders als
eerste van start. Gevolgd door de turnsters en tot slot de freerunners.
Elke groep kreeg 14 minuten de tijd om zoveel mogelijk rondjes te
maken en daarmee zoveel mogelijk geld te verdienen. De organisatie
weet nog niet hoeveel geld er precies is opgehaald.

Succesvolle
competitieronde
Hovoc-teams
Door: Volleybalclub Hovoc
Zowel de dames als de heren van volleybalvereniging Hovoc kenden
een succesvolle competitieronde en wisten beide met 3-1 te winnen. De
Horster vrouwen deden dat thuis tegen derde divisionist Bravo ’99 DS 1,
terwijl de mannen in Heerlen hun vier punten opstreken. Het zorgde voor
alom tevreden gezichten bij Hovoc.
Het eerste damesteam uit
Horst liep in de eerste set tegen
Westerhoven tot de twintig punten
in de pas, maar moest in de slotfase
na een sterke servicebeurt tegen
te hebben gekregen het hoofd
buigen, 21-25. Nadat de coaches
Henk Berkhout en Bjorn Lommen
uitdrukkelijk meegaven te gaan
genieten en het hoofd leeg te
maken, pakte Hovoc DS 1 haar spel
gezamenlijk op en stond er een
team met veel passie en kwaliteit te
volleyen. Zodoende werd set twee
met 25-15 door Hovoc gewonnen en
na goede servicebeurten en een sterke
verdediging kende het derde bedrijf
dezelfde uitslag , 25-15.
De vierde set werd een spannende. Bravo wist zich terug te knokken, maar via 24-23 ging de setwinst
en daarmee de wedstrijdwinst (3-1) na
een servicefout van Westerhoven naar
Horst, dat aan haar thuispubliek een
mooie pot volleybal had laten zien.
De Horster mannen troffen in
Heerlen een team bestaande uit

geroutineerde spelers met vele jaren
ervaring. Hovoc HS 1 daarentegen is
een mix van ervaring, jonge kracht
en uithoudingsvermogen. Ook deze
keer mocht de tegenstander niet
onderschat worden, aldus coach Bob
Soberjé: “We moeten de ballen er zelf
in rammen.”
De eerste set maakte Ruud Meijer
een sterk blokkerende indruk en
enkele lange serviceseries maakten de
eerste set geen uitdaging (16-25). De
tweede set werd gekenmerkt doordat
Horst het niveau van Heerlen opzocht,
maar met 25-27 werd de set net
naar Hovoc toegetrokken. De zaken
op scherp gezet, werd de derde set
zonder uitdaging door Hovoc gewonnen, 20-25. Aardig spel van Heerlen
en een paar dubieuze beslissingen van
de scheidsrechter brachten tenslotte
een pijnlijk puntverlies met zich mee;
26-24 voor Heerlen in de vierde set. Zo
had Hovoc HS 1 een verdiende winst,
maar net geen vijf punten. Nog steeds
aan kop wacht zaterdag de nummer
drie in de Dendron sporthal.
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Tomeloze inzet

SVEB nog steeds puntloos
Door: Geert Schatorjé , SVEB
Voetbalvereniging SVEB speelde zondag 26 oktober tegen DEV uit Arcen. Bij SVEB was Joris de Mulder in deze
competitie voor het eerst van de partij na een vervelende enkelblessure.

Open Grubbenvorst
dartstoernooi
DC Stammi Darts & Events uit Grubbenvorst houdt zondag 2 november
voor de achttiende keer het jaarlijkse Open Grubbenvorst dartstoernooi.
Dit toernooi, met VDO-ranking, vindt plaats vanaf 11.00 uur in
Café ’t Stammineke.
Er zijn dit tornooi vele rankingpunten te verdienen voor alle dartleden
aangesloten bij de Noord-Limburgse
dartbond Venlose Darts Organisatie
(VDO). Maar ook niet-VDO leden kunnen aan dit toernooi deelnemen en
een gooi doen naar de grote prijzenpot. Dit geldt eveneens voor jeugdige
darters.
Inschrijven voor het single- of
koppeltoernooi kan vanaf 10.00 uur.
Het koppeltoernooi, voor alle leeftij-

den, start om 11.00 uur en de singles,
vanaf 16 jaar, beginnen om 13.00 uur.
Er is tevens een apart damestoernooi
voor de een-tegen-een wedstrijden.
De winnaar van het heren
singletoernooi krijgt een geldprijs
en de wisselbokaal met daarop
de naam van de eerste winnaar
Raymond van Barneveld. Ook voor
het beste koppel, beste dame en de
single verliezersronde zijn geldprijzen
beschikbaar.

Rik Tissen komt de keeper van DEV Arcen niet voorbij (Foto: Thijs Janssen)
Net binnen het kwartier kreeg
Joris de Mulder zijn eerste schietkans
maar zijn vizier stond nog niet helemaal scherp. In de 32e minuut was
het raak. Een lange bal van achteruit
werd door Rick Tissen zijwaarts doorgekopt naar Joep Beurskens en deze
schoot de bal vanaf 25 meter met een
boog over de voor zijn doel staande
goalie van DEV. Voor de vierde keer
in zeven wedstrijden kwam SVEB met
1-0 vóór. De voorsprong gaf SVEB
vleugels en er waren nog enkele
grote kansen voor de thuisploeg. SVEB
deed zichzelf duidelijk tekort door niet
met 2-0 of 3-0 naar de thee te gaan.
In de 63e minuut werd een snelle

uitbraak van SVEB slecht uitgespeeld.
Giel Seuren en Rick Tissen waren niet
in staat om een twee-tegen-éénsituatie te verzilveren en zodoende
bleef de marge slechts één doelpunt.
Een corner van DEV vanaf links zorgde
voor veel verwarring in de SVEBdefensie waarna uiteindelijk Rick
Broeren bij de ongedekte tweede
paal de 1-1 kon binnentikken. In de
75e minuut mocht DEV wederom een
corner nemen en ook dit keer was
het bij SVEB weer alle hens aan dek.
Nu komt een andere tekortkoming
van SVEB aan het licht, namelijk
een gebrek aan lengte. De 1-2 was
een feit. In de 84e minuut leek DEV

definitief de nekslag uit te delen aan
SVEB. Een zeer dubieuze penalty werd
door Dieuwe Geurts benut: 1-3. En
terwijl de spelers van DEV in de laatste minuten meer op het veld líggen
dan stáán, kwam SVEB na een fout
van de doelman van DEV door Rob
Cleven nog op 2-3. Even leek het er
op dat ook de 3-3 er nog in zat, maar
dit keer maakte de doelman van DEV
zijn eerdere fout goed door een hard
schot van Rick Tissen uit de hoek te
ranselen, zodoende bleef de 2-3 op
het scorebord.
Opvallend is de tomeloze inzet
van dit jeugdige SVEB. Dit is een
bewonderenswaardige teamprestatie.

Te nonchalant

Wittenhorst wint
ondanks slordigheidjes
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Lantaarndrager NWC uit Asten probeerde zondag 26 oktober tegen RKsv Wittenhorst de meubelen te redden.
Maar door twee keer met een veldverwijdering opgezadeld te zitten, bleef het bij deze ijdele hoop.
De beginfase was inderdaad voor
de ontvangende ploeg. Het offensief
ebde snel weg. Wittenhorst kwam
nadrukkelijker in beeld. Eerst was er
een poging over de vleugel via Rob
Zanders die de bal voortrok op de
inkomende Jeffrey Spee. Deze kon net
niet afronden. Even later was eenzelfde
actie wel doeltreffend. Lars Blenckers
kon met een goed gemikt schot de
score openen, 0-1.
Na deze voorsprong werd er wat
slordig gespeeld. Onnodig eigenlijk,
want NWC kon maar moeilijk het spel
overnemen. In de 25e minuut echter
hield Wittenhorst even de adem in toen
ineens de gevaarlijke Abdoul Il-Ah Bazi
voor het doel opdook. Het schot ging
over.
In dezelfde minuut deed NWC zich

enorm tekort toen Jeroen van Deursen
een onhandige actie had die door de
goed leidende scheidsrechter Bechay
met rood werd gehonoreerd. Dit was
tevens het laatste wapenfeit voor de
pauze.
Na de thee probeerde Wittenhorst
toe te slaan. Maar er werd te nonchalant gespeeld. Daarom bleef de verlossende treffer vooralsnog achterwege.
De poging van Daan Verlijsdonk was
toch dicht bij een doelpunt, de doelman stond in de weg.
Het leed was nog niet geleden
voor NWC. De ploeg die ernstig in de
problemen zit, moest in de 67e minuut
nog een flinke aderlating ondergaan.
Martijn Mulder besefte pas na zijn
domme actie dat hij zijn ploeg in de
steek liet. Een tweede rode kaart.

Het was dus voor de Astenaren
extra moeilijk om iets terug te doen.
De wil was er wel, maar de mankracht
ontbrak. Wittenhorst kon evenwel
nog geen gebruik maken van deze
personele meerderheid. In het laatste
kwartier kwam dan toch de al lang
verwachte tweede treffer. Het was
Jeffrey Spee die met een geplaatste
harde knal eindelijk de 2-0 op het
scorebord bracht. De wedstrijd was
gespeeld. In de slotfase kon de
thuisclub het niet meer bijbenen. Via
twee mooie acties van Bram Rubie
werd de voorsprong op 0-4 bepaald.
Door onoplettendheid kon NWC in
de laatste minuut de eretreffer laten
aantekenen. Een 4-1 zege derhalve,
maar de slordigheidjes moeten toch
achterwege blijven.

Salon du Trezo staat voor kwaliteit, een
Salon du Trezo staat voor kwaliteit, een gezellige sfeer en
gezellige
sfeer en een enthousiast team.
een enthousiast team.
We luisteren graag naar jouw wensen en
We luisteren graag naar jouw wensen en overleggen en
overleggen
en adviseren
adviseren om samen
tot de look enom
feel samen
te komentot
die je
wenst.
de
look en feel te komen die je wenst.

S

Vanaf 4 4november
hebbenhebben
we nieuwewe
openingstijden
Vanaf
november
nieuwe van
dinsdag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.
openingstijden
van dinsdag t/m vrijdag
van 08:00 tot 20:00 uur.
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with love,
we style

Maandag
gesloten
Maandag
gesloten
Dinsdag
t/m
vrijdag
08:00
– 20:00
Dinsdag t/m Vrijdag
08:00 – 20:00
Zaterdag
08:00
Zaterdag
08:00– –16:00
16:00
Hoofdstraat 8a, 5961 ez Horst
077-398 33 64
info@salondutrezo.nl
Hoofdstraat 8a, 5961ez Horst, 077-398 33 64
www.salondutrezo.nl
info@salondutrezo.nl www.salondutrezo.nl
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PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Sporting ST mist aansluiting
Door: Sporting ST
Zowel Sporting ST als SV Leunen moesten zondag 26 oktober winnen om aansluiting te houden bij de top 5.
Het duurde lang voordat de wedstrijd loskwam. Pas vlak voor rust kwam
Rik Miltenburg goed door op de rechterflank. Hij leverde een prachtvoorzet
af, maar Kevin Golschmidt kwam tekort
om de bal tegen de touwen te kunnen
werken. Het leek erop dat beide teams
met de brilstand op het scorebord
gingen rusten. Maar diep in de blessuretijd van de eerste helft reageerde
Leunen iets attenter bij een inworp. Er
werd snel ingegooid, Sporting ST werd
verrast en Guus Gielens kon de 1-0
binnenschieten. Dit was een ferme tik
voor Sporting.
Net na de thee bleef het spelbeeld
zo’n beetje hetzelfde. Beide teams
probeerden wat te forceren, maar het
lukte eigenlijk niet. Zo was er een

grote kans van Sporting om de 1-1 te
maken. Dit was pas de tweede kans
voor Sporting ST en tevens de tweede
kans van Kevin Goldschmidt. Hij stuitte
de bal net op voordat hij vol uit kon
halen. De gelijkmaker bleef uit en
nog geen vijf minuten later kwam de
spits van Leunen oog in oog met Bram
Willems te staan. In eerste instantie
redde Bram goed, ook de steekpass
die hierop volgde werd getoucheerd
door Rik Miltenburg, maar de bal kwam
toch bij Thomas Weijs van Leunen in
de voeten. Hij stond echter duidelijk in
buitenspelpositie, maar scheidsrechter Tielen beoordeelde deze situatie
op geheel eigen wijze en keurde het
doelpunt toe aan Leunen 0-2. Daarna
probeerde Sporting nog een puntje

uit het vuur te slepen. Een afstandsschot werd geblokt, echter niet op
reglementaire wijze, namelijk met de
hand van een veldspeler. Invaller Bob
van der Klij kegelde van elf meter op
overtuigende wijze de bal binnen.
Sporting probeerde de gelijkmaker te
scoren, maar Leunen kreeg de beste
mogelijkheden. Het duurde tot aan de
82e minuut voordat de 3-1 viel. Een
lange bal over de Sporting ST defensie werd niet goed verwerkt. Daarop
volgde een v erwoestend schot waar
goalie Bram veel moeite met had. In de
rebound was het dan door Roel Theunis
ook raak. Leunen kon zelfs in de 90ste
minuut uitlopen naar een marge van
3. Het werd 4-1 door een doelpunt van
Roel Theunis.

Meterik benut kansen
Door: RKSV Meterik
In een niet al te beste wedstrijd heeft RKSV Meterik zondag 26 oktober verdiend van SV United uit Meerlo
gewonnen. Deze middag benutten de groenwitten, in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden, wel de gecreëerde kansen en uiteindelijk kwam er 1-4 op het scorebord.
Vanaf de aftrap trok Meterik het
initiatief naar zich toe en na ongeveer een kwartier stond het al op
een comfortabele 0-2 voorsprong. Na
een dieptepass van Dennis Bouten op
Kris Cuppen, werd Dirk van Rengs in
stelling gebracht en deze scoorde met
een strak schot in de hoek. Even later
begon Huub Kleuskens een rush en zijn
voorzet werd door Kris Cuppen met een
fraaie boogbal in het doel geplaatst.
United ging steeds meer het gevecht
aan, maar pas in de 35e minuut wer-

den ze echt gevaarlijk toen een schot
van Rik Tax rakelings voorlangs ging.
Meterik had zijn antwoord klaar en Dirk
van Rengs scoorde met een boogbal
na een prima actie van broer Gijs de
0-3. Maar United bracht nog voor de
rust de spanning terug. Rik Tax mocht
na aarzelend ingrijpen van de Meterikverdediging, vrij doorgaan op keeper
Stefan Bouten en scoorde beheerst de
1-3.
Na de thee ging er fysiek nog een
schep bovenop bij United en ze zetten

steeds meer druk zonder echt gevaarlijk te worden. Er zat te weinig vernuft
in hun spel. Meterik werd onzekerder,
passing ging vaker fout en de vrije man
werd moeizaam gevonden. Toch leek
Boi Geurts de beslissing te brengen
toen hij vrij voor de keeper kwam,
maar zijn inzet ging vlak voorlangs. De
Meterik- supporters waren pas na de
late treffer van Gijs van Rengs gerust op
een goede afloop. Gijs werd door Gert
Jan Burgers ‘simpel’ de diepte ingestuurd en scoorde met een lob de 1-4.

Sporting ST E1
Kampioen
Het E1-team van Sporting ST werd zaterdag 25 oktober kampioen.
Het was tot de laatste minuut een spannende wedstrijd. Na een
voorsprong van 4-1 kwam de tegenstander steeds dichterbij, maar
uiteindelijk wist Sporting ST met 5-3 de overwinning en daarmee het
kampioenschap binnen te halen. De meiden hebben het afgelopen
jaar, samen met coach Francien van Helden, hard toegewerkt naar dit
succes.

win
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voor de hele familie

ZONDAG IN ‘T ZUIDEN
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Nederlands kampioen
quads
Josh Breukers uit Lottum is zondag 26 oktober Nederlands kampioen motorcross in de quads special klasse
geworden. De wedstrijd werd gereden in het Brabantse Dongen.

Sinterklaas lunchbuffet!
Heerlijk tapasbuffet
met en zonder paddestoelen
Zaterdag 6 december van 11.00 tot 14.00 uur
Kinderen 4 - 12 jr € 8,95 p.p. / vanaf 12 jr € 17.95 p.p.

Voor meer info:

www.depaddestoelerij.com
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Reserveren: 077 - 366 17 08

Allerheiligen
Bestellen van bloemstukken en boeketten
kan NATUURLIJK ook per telefoon/mail
077-398 76 65 bloemen@kogeldistel.nl
Kogelstraat 62, Hegelsom
www.kogeldistel.nl
Installatie-en aansluitservice

Hay Snellen
Installatieservice
punten het kampioenschap voor zich
op te eisen. De strijd in deze hoogste
jeugdklasse was dit jaar ongekend
groot. De quads special klasse is de
hoogste jeugdklasse in Nederland die
hoog aangeschreven staat. Zo waren
er deelnemers uit België en zelfs
uit Denemarken. Van de zeventien
wedstrijden die verreden werden

Hockeyheren zonder
punten naar huis
Door: Hockey Club Horst
De Heren 1 van Hockey Club Horst speelde zondag 26 oktober een uitwedstrijd in het nog zonnige Meerssen. Na
een zwakke seizoenstart met nog nul punten voor Horst was het team gebrand op een eerste overwinning. Zou dit
mogelijk zijn tegen het herenteam van Meerssen?
Het team kampt nog steeds met
blessureleed bij enkele spelers en
zelfs de keeper is de eerste helft
van dit seizoen niet meer inzetbaar.
Een hardnekkige knieblessure
die enige hersteltijd in beslag zal
nemen. Toch is de sfeer binnen het
team nog uitstekend en zelfs het
keepersprobleem wordt opgelost door
Tim op de doellijn te plaatsen. Positief
is dat Max en Stef weer van de partij
waren. Kortom, ze hadden weer het

volste vertrouwen in een goede afloop.
Dit was vanaf het begin zichtbaar. Het
spel was stevig en goed verzorgd. De
taken werden goed uitgevoerd en
iedereen was sterk gemotiveerd. Toch
kreeg het team na een half uur een
tegentreffer. Ze raakten er niet van
onder de indruk en hadden geloof
in henzelf waardoor zij voor rust een
verdiende gelijkmaker scoorden. Horst
controleerde de wedstrijd en voerde
de druk op. De tweede helft gingen

zij door met druk uitoefenen op het
doel van de tegenstander. Helaas
forceerde Meerssen een strafcorner die
resulteerde in een goal voor Meerssen.
Horst bleef een goed en fel spel spelen
en de tegenstander was erg bang voor
een gelijkmaker. Dit lukte echter niet
waardoor zij toch zonder punten naar
Horst terugreden. Erg pijnlijk, maar het
team is overtuigd dat als zij dit spel
kunnen vasthouden zij zeker de punten
gaan pakken.

Zwak spelend Melderslo
verliest van Kronenberg
Door: RKSV Melderslo
Een heerlijk zonnetje en veel supporters uit Melderslo waren de ingrediënten voor een heerlijke voetbalmiddag
op zondag 26 oktober. Maar de zon verdween net zo snel als de hoop op een goede wedstrijd tussen SV Kronenberg
en RKSV Melderslo.
Vanaf het begin was het voetbal
slecht en inspiratieloos. Melderslo
kon geen moment het spel maken
en Kronenberg stelde daar evenwel
bijna niets tegenover. Hoogtepunt van
de eerste helft was een vrije trap van
Kronenberg die door prima keeperswerk van Mike Gubbels via de paal uit

het doel werd geranseld. In de tweede
helft hetzelfde spelbeeld: een zwak
spelend Melderslo, tegen een beter
voetballend Kronenberg. De beste
aanval van de hele wedstrijd kwam
op naam van Melderslo, helaas faalde
Jeroen Gubbels in de afwerking. Waar
de wedstrijd afstevende op een doel-

Geeft uw digitale tv of decoder
slecht beeld, blokjes en krakend
geluid? Zijn niet alle zenders
te ontvangen? Hebt u meerdere
tv’s in huis, maar het beeld
wordt er niet beter op?

vanaf april tot november wist Josh
er acht winnend af te sluiten. De
resterende wedstrijden wist hij steeds
in de top 5 te rijden. Door deze
constante prestatie is Josh dit jaar
de kampioen. Josh sluit hiermee zijn
crosscarrière bij de jeugd af en zal in
2015 zijn opwachting maken in de
nationale junioren quadklasse.

puntloos gelijkspel, scoorde Kronenberg
in de persoon van Paul Janssen nog
tweemaal. Hij verschalkte de absolute
uitblinker, keeper Mike Gubbels, in
de slotfase nog tweemaal. Hierdoor
houdt Kronenberg aansluiting met de
koploper en verliest Melderslo het zicht
op de middenmoot.

Ik kan u helpen met de antenne-installatie.
Gaat u verbouwen of wilt u een stopcontact of lichtpunt
bijgemaakt hebben?

Ik kan u helpen met de elektrische installatie.

Aansluitservice
Lukt het niet om de nieuwe
hifi-installatie of lcd-tv aangesloten te krijgen? U hebt nieuwe
meubels, maar wie sluit nu de
installatie weer aan?
U hebt een Ziggo of KPN installatiepakket ontvangen
en hebt moeite met de installatie?
U wilt graag de tv aan de muur bevestigen en de
kabels wegwerken, maar weet niet hoe u
dit moet aanpakken?

Kortom, hebt u problemen met het aansluiten,
installeren of gebruiken van uw tv, lcd-tv,
plasma-tv, cd-speler, dvd-speler,
Blue-Ray speler of hifi-installatie?
IK KAN U HELPEN. Het maakt niet uit waar u
de apparatuur gekocht heeft.
BEL MIJ!

Hay Snellen 06-12800030
HaySnellen@gmail.com

11 november 2014

René Furterer
experience night
bij kapsalon Happy Hair!

Een speciale avond voor mensen met haar en/of
hoofdhuidproblemen, of gewoon om lekker te ontspannen.
Dit allemaal met de beste plantaardige producten, afgestemd
op uw haar en hoofdhuid. Wij zorgen met ons team voor een gezellig
en ontspannen avondje uit.
Alleen op deze avond 15% korting op producten van René Furterer.

Voor meer informatie en kaarten
kunt u contact opnemen met
kapsalon Happy Hair.

Herstraat 8, 5961 GJ Horst ★ T 077 - 398 19 33
info@happyhairhorst.nl ★ www.happyhairhorst.nl

Lekker! Van onze eigen bakker

Appel-kaneelvlaai
12.85

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

9.99

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

geldig van 27 oktober t/m 1 november 2014

Josh Breukers is lid van MC
Lottum. Hij wist in Dongen de
laatste wedstrijd winnend af te
sluiten en zich zo te verzekeren
van de Nederlandse titel. Het
kampioenschap bestond dit jaar uit
zeventien wedstrijden die verreden
werden door heel Nederland. Josh
wist met een voorsprong van 48
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Sportzone is een goed idee

‘Niet ten koste van de kernen’

Voetbalvereniging Wittenhorst heeft met een aantal andere sportclubs en commerciële instellingen het plan opgevat om een sportzone in de Kasteelse Bossen op te richten. Hierbij gaan de
verenigingen meer samenwerken en zich meer naar de buitenwereld presenteren. Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 59 procent, ziet dit idee wel zitten. Al zijn
sommigen ook bezorgd dat hierdoor de verenigingen in de kleine kernen het nog moeilijker
krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
minder geld geeft. Het is al een plusHet merendeel van de inwoners
punt dat dit idee
geeft aan dat
‘Alleen door samenwerking
niet van bovenaf
samenwerkinhebben clubs toekomst’
wordt opgelegd”,
gen tussen verreageert iemand.
enigingen altijd
‘Het moet de gemeenschap
Anderen zien
goed zijn en
niets kosten’
het plan van een
waarschijnlijk in
sportzone juist
de toekomst ook ‘Willen niet dat de kerkdorpen
helemaal niet
noodzakelijk.
spookdorpen worden’
zitten. “Het is
“Hier is niet aan
nu kannibaliseren op de kleine kernen
te ontkomen wanneer de krimp van
zoals we gezien hebben bij de (fusie
de bevolking doorzet en de gemeente

Een gemeentelijke
bijdrage aan het
ontwikkelen van
een sportzone
vindt de
meerderheid,
43 procent,
prima. “De
gemeente
zou dit wel
moeten stimuleren en niet alleen
financieel. Sporten
is goed voor iedereen.”
Niet iedereen deelt deze mening.
“De gemeente moet prioriteiten stellen. Wat is belangrijker: onderwijs en
zorg of sport en cultuur? Volgens mij
het eerste, daar moet geld heen en dan

Oneens
6%

Neutraal
34%

van red.)
korfbalverenigingen. Een
sportzone mag
niet ten koste gaan
van de kernen.” Een
ander voegt daar stellig
aan toe: “Laat alstublieft ieder
dorp zijn sportvelden en accommodaties houden. Niet weer alles naar Horst.
De leefbaarheid in de dorpen gaat zo
helemaal kapot.”

Eens
59%

komt de rest vanzelf.” “De gemeente
mag geen voorkeursbeleid voor Horst
gaan voeren”, vindt een ander.
Of de sportzone ook zorgt voor
een stukje extra promotie van Horst
aan de Maas, daar zijn de meningen
over verdeeld. “Het is geen doel op
zich om Horst aan de Maas via allerlei
constructies te promoten. Een gezonde
gemeente met tevreden burgers is het
beste promotiemiddel dat er bestaat.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Is het CDA baas?
Vanaf 2004 hebben wethouders van het CDA in een samenspel met de
(toen nog drie) firmanten van een brouwerij, ondersteund door ambtenaren,
zodanig gehandeld dat de omwonenden, de gemeenteraad, de burgemeester
(vertegenwoordiger van de Kroon) en in hoger beroep de Raad van State, de
Rechtbank te Roermond onjuist geïnformeerd werden over het voornemen
van een brouwerij zich permanent, in plaats van maximaal vijf jaar, te
vestigen. In een gebied met uitsluitend woonbestemming!
De partijdigheid van de
wethouder(s) en ambtenaren
blijkt onder meer uit het feit dat
allerlei voorzieningen steeds

vergunningsvrij mochten worden
gerealiseerd. Voorzieningen die direct
tot stand kwamen na een grote garage
(meer dan mogelijk was gezien de

verwijderde objecten). Investeringen
die niet te rijmen waren/zijn met het
zgn. voornemen om binnen 5 jaar
te verkassen. Door beloften van
firmanten en ambtenaren stemden
hogere organen in om tijdelijk (!) af te
wijken van het bestemmingsplan. Bij
overtredingen na de verstreken 5 jaar
sloten ambtenaren echter steeds de
ogen. Reclameborden werden/zijn
vergunningsvrij toegestaan, hoewel in
strijd met de (door de gemeenteraad

vastgestelde!) Welstandsnota.
Inmiddels heeft het probleem zich
vermenigvuldigd door de realisering
van de Creemerhof, pal naast de
brouwerij. Met overlast wanneer
groepen bezoekers ontvangen worden,
zoals beoogd.
De gemeenteraad, hoogste
orgaan van onze gemeente, heeft de
wettelijke taak en plicht op te treden.
De hele geschiedenis is vastgelegd
in mijn ’zwartboek’, voorzien van

alle documenten. Bekend bij elk lid
van de raad, elke wethouder en de
burgemeester (vertegenwoordiger
van de Kroon). Men moet ze lezen om
het bestuurlijke gesjoemel te kunnen
geloven. CDA-Horst aan de Maas staat
voor de vraag of dit alles in harmonie
is met de integriteit van de christen
democratie.
André de Bruin
Sevenum

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas

BINNENKORT IN
VERKOOP:
6 STARTERSWONINGEN

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

KOPEN = BOUWEN
Karakteristieke hoevewoningen

Comfortabele patiobungalows

Riante 2-onder-1-kapwoningen

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

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

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

*** incl. koopsubsidie

*

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

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

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00

BOUW GESTART *
informeer voor welke woningen dit geldt
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Bespreking Poll week 42

Donorweek haalt mij over
Onlangs werd tijdens de nationale Donorweek aandacht gevraagd voor
orgaan- en weefseldonatie. Door middel van reclames op radio en tv werden
mensen overgehaald zich als donor aan te melden. Mensen die er normaal
gesproken niet over nadenken, worden zo nog eens extra geprikkeld. In HALLO
Horst aan de Maas was een interview te lezen met een ontvanger en gever

waarin zij vertelden hoe zij het donorschap ervaren. Ondanks al die extra aandacht geeft maar achttien procent van de stemmers aan dat zij tijdens de nationale Donorweek wordt overgehaald donor te worden. De rest, 82 procent, laat
zich daar juist niet door leiden. Zij vinden dat ze zelf wel kunnen beslissen of ze
wel of geen donor worden. Daar is zo’n landelijke campagne niet voor nodig.

Nieuwe voorrangssituatie Tienrayseweg
is een goed idee
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Onlangs is de voorrangssituatie bij de op- en afritten voor de A73 aan de
Tienrayseweg veranderd. Waar eerst fietsers voorrang hadden, zijn het nu de
auto’s die als eerste voor mogen gaan. Op deze manier wordt de doorstroming
van het verkeer van en naar de A73 bevorderd. Voor veel weggebruikers zal dat
even wennen zijn, zeker voor wie niet dagelijks van deze route gebruik maakt.
Fietsers die voorrang nemen omdat ze dat gewend zijn of die voorrang krijgen
van automobilisten omdat zij niet beter weten of het risico niet willen lopen een
fietser onder de auto te krijgen. Dit kan gevaarlijke situaties gaan opleveren,

zeker in de spits. De auto’s kunnen dan misschien wel beter doorrijden, maar wat
te denken van de grote groepen scholieren die nu lang moeten wachten voordat
ze verder kunnen fietsen? Het is wachten op een ongeluk.
Aan de andere kant moet natuurlijk iedereen ook zelf goed opletten en er
niet automatisch van uitgaan dat andere weggebruikers je wel voorrang verlenen.
Bovendien, hebben we niet geleerd dat snelverkeer voor langzaam verkeer gaat?
Nieuwe voorrangssituatie Tienrayseweg is een goed idee. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 43) > Elk openbaar gebouw hoort rolstoelvriendelijk te zijn > eens 88% oneens 12%

A d ve r to r i a l

Kamer te huur Horst 300.00 p/m
06 29 60 72 01.

Mijn kind veilig
online

Wie heeft er zaterdagavond tijdens
het Boemelweekend de verkeerde
jas mee genomen bij café Cox in de
Herstraat? Zwart herenjack (Pall Mall)
06 53 34 12 80.
Te huur per direct mooi, instapklaar
app. nabij centrum Horst: 1e etage,
60 m2, 1 sl.k., ruim balkon, € 600,excl., p. mnd. Geen huisdieren.
Indien vast contract+interesse
mail: webocoat@xs4all.nl

Social media zijn niet meer weg te denken in de leefwereld van
jongeren. Het is tijd de nieuwe media te omarmen en kinderen hier
actief in te steunen en te begeleiden. Hiervoor is geen diepe online
kennis nodig, maar simpelweg interesse en opvoedkundige tips.
Maak de online wereld bespreekbaar!
Jongeren maken gretig gebruik
van de nieuwste rages om met
elkaar te ‘appen’, ‘pingen’, ‘chatten’
en te ‘facebooken’. De wereld online
is zo verweven met het dagelijks
leven van jongeren, dat er voor hen
nauwelijks verschil is tussen die
twee werelden.

matig met vragen over het gebruik
van internet en social media. Hoe
kun je je kind beschermen tegen de
negatieve invloeden van internet?
Wat leveren social media op? Welke
betekenis hebben deze social media
voor jongeren? Hoe voorkom ik dat
mijn kind teveel gamed?

Social media zijn leuk, hip en
handig om met andere jongeren in
contact te staan. Toch zorgen social
media geregeld voor problemen;
op school, bij jongeren onderling en
thuis. Pesterijen en naïviteit zorgen
ervoor dat jongeren de grenzen van
het toelaatbare opzoeken en hier
soms overheen gaan. Ouders vinden het lastig om grenzen te stellen
aan het gebruik van internet en de
mobiele telefoon.

Op 27 november a.s. organiseert
het Centrum voor Jeugd en Gezin
daarom samen met de Bibliotheek
Horst-Venray een informatieve en
interactieve bijeenkomst over dit
onderwerp.

Bijeenkomst voor opvoeders
Veel opvoeders worstelen regel-

Programma
Gastspreker is jongerenwerker
Anton van der Heijden. Hij bespreekt
‘valkuilen’, deelt ervaringen en geeft
handvatten om social media op
een positieve manier in te zetten.
Aan het einde van de avond kunt
u hulp krijgen bij het gebruik van

www.herbergdelindehoeve.com
Ook dit jaar Voermansontbijt op 1e
kerstdag van 9.00-12.00 uur, € 19,50
pp. Op 28-12-2014 1e Voermansbrunch
van 11.00-14.00 uur, € 22,50 pp.
Reserveren: 077 327 01 35/
info@delindehoeve.info
Horsterweg 51, Grubbenvorst

uw smartphone en tablet. Tijdens
de bijeenkomst zijn ook jongeren
aanwezig om uw praktische vragen
over het gebruik van social media,
internet en smartphone te beantwoorden. Dus breng ook uw tablet of
smartphone mee!
Aanmelden
De inloop start om 19.15 uur, het
programma duurt van 19.30-21.45
uur. Het adres is: Bibliotheek Horst,
Librije 60 Horst. Meld u aan via
www.mijncjg.nl,want vol=vol.

Petra Gerrits
Consulente CJG, maatschappelijk
werker en gezinscoach

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

Struik-, stam- en klimrozen kopen?
Koop uw rozen dan rechtstreeks bij de
kweker. Kijk op onze site en laat u
verrassen door vele aanbiedingen. Alles
met kale wortel.
Kijk op www.seurosa.nl

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.

Valise Atelier & Natuur. Zondag 16
november de derde Valise wandeling
in kerstsfeer “Feestelijk Tafelen”. Laat
u verrassen tijdens een wandeling met
bijzondere gedekte tafels op unieke
plekjes. Voor meer info www.valise.nl

Mantelzorgers, ex-mantelzorgers.
Bloemschikken 4 november Zorgadvies
en Regelhulp Lottum. Koffie klaar 09.00
uur. Vanwege D.v.d.M. sluiten we af
met een lunch. Ook zorgvragers zijn
welkom. Info 077 463 23 84 /
ria@zorgadviesenregelhulp.nl
Collega’s gezocht! 24Fit zoekt 3
dynamische, sociale collega’s die
willen (leren) werken als welzijnscoach.
06 10 29 17 21.
Met plastisol plaatwerk wordt hoog
schilderwerk overbodig. Kleurvast
en vaak goedkoper dan schilderen. Zie
onze website Bert Faessen Dakwerken
of facebook Bert Faessen. Voor meer
informatie 06 38 64 67 61.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Thuiskomen in een schoon huis?
Wij regelen graag een passende hulp
voor u. Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Getuigen gezocht i.v.m. aanrijding
lichtgrijze Ford Ka op ma 13 okt.
Parkeerplaats Albert Heijn achter Xenos.
06 52 45 81 27

Marieke
ment...
Beste
fietsendief,
Wat ging er door je heen
toen je mijn fiets in de
fietsenstalling zag staan? “Ik heb
altijd al een blauwe damesfiets
gewild, daar staat er een, dus ik
grijp mijn kans”? “Wat een leuke
fietstassen, die wil ik ook”? Of
heb je je misschien vergist en
ben je er nu achter gekomen dat
de banden intussen wel aan
vervanging toe zijn? Dat de
voorvork een beetje loszit, de
snelbinders nog geen doosje
eieren kunnen vasthouden en er
meer krassen opzitten dan je in
eerste instantie kon zien? Of
deed zich gewoon de
gelegenheid voor? Ik moet je
nageven dat je lef hebt. Op
klaarlichte dag, op een druk
terrein waar regelmatig mensen
passeren, een fiets stelen. Een
fiets die gewoon op slot stond.
Die je dus op hebt moeten tillen
en vervolgens in je busje, of had
je een aanhangwagen?, hebt
geschoven. Deed je dat niets of
was je toch een beetje
zenuwachtig? Of weet je dat veel
mensen er niet eens bij stil staan
als ze iemand met een fiets zien
sjouwen. We denken al snel: dat
zal wel in orde zijn. En: als
niemand anders er wat van zegt,
waarom zou ik dat dan wel
doen?
Zeven jaar heb ik van deze
fiets gebruik mogen maken en ik
was nog lang niet aan een
nieuwe toe. Door jou word ik
daar nu toch toe gedwongen.
Gelukkig ben ik niet per se
afhankelijk van mijn fiets. Ik kan
me met de auto, bus of gewoon
te voet vervoeren. Maar dat hoef
jij niet voor mij te beslissen.
Maar misschien had je er een
goede reden voor. Is je vrouw of
dochter bijna jarig en had je
haar een nieuwe fiets beloofd.
Maar omdat je geen werk hebt,
kun je je die eigenlijk niet
veroorloven. Als je me zegt waar
je woont, kom ik je dan nog wel
mijn fietssleutel met Nijntjesleutelhanger brengen.

Hobbyruimte gezocht omgeving Horst
voor timmerwerkzaamheden. Minimaal
30m2, met elektra. Tel. 06 52 34 32 12
of 06 33 65 56 53.
Herfstmassage Ontspannende vijf
in een herfstmassage.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Nieuw! Niewe filmpjes op YouTube.
Ga naar je kompjoeter en open Google
of Internet Explorer. Open YouTube; typ
Troubadour Math; bekijk de filmpjes;
indien leuk; 06 22 60 41 88.
Verloren op dinsdag 28 okt. op
Stuksbeemden/Rietbos zwarte heren
skihandschoen. 077 398 73 32.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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zondag 2 november

herfst
koopzondag
12.00 - 17.00 uur
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AGENDA

Horst Centrum

22 november

intocht
SINTERKLAAS
30 november

sinterklaas
koopzondag
21 december

kerststal
koopzondag

Muzikale koopzondag
in Horst-Centrum
De koopzondag op 2 november in het centrum van Horst staat in het teken
van de herfst. De winkels zijn deze dag geopend en er zijn diverse leuke
attracties voor de kinderen. Deze koopzondag is er vooral veel muziek te
vinden in het centrum van Horst.
Wie op 2 november een bezoekje brengt aan
het winkelcentrum gaat hem vast tegenkomen:
Karrewiets. Deze auto die muziek maakt kan
alles: op de accordeon spelen, contrabas, gitaar en
mandoline. De bestuurder speelt alle populaire
liedjes die het publiek zeker zal herkennen en kan
meezingen.
Speciale kindervoorstelling
Dit is echter niet de enige act die Horst bezoekt.
De organisatie van de koopzondag hee ervoor
gezorgd dat er in het hele centrum iets te zien en
te doen is. Zo is ook clown Kees van de partij. Hij
gee een voorstelling speciaal voor kinderen met
leuke spelletjes, liedjes en grappen. En het leukste
is: de jeugd mag gewoon met hem mee doen. “De
jonge bezoekertjes kunnen deze middag ook nog
smullen van gratis popcorn en suikerspinnen”,
vertelt Crist Coppens namens de organisatie. En
terwijl zij genieten van de grappen en grollen

van Kees, kunnen hun ouders terecht in de
winkels in het centrum die deze dag zijn geopend.
“Wat zeker ook de moeite waard is, is Ben Jur’s
Eenmansorkest”, aldus Crist Coppens. Gewapend
met gitaar en mondharmonica begee Ben Jur zich
met zijn strijdwagen met toeters en bellen door het
centrum. Hij speelt klassiekers uit de jaren 60 en
70 en vult deze aan met zelfgeschreven cabareteske
teksten.
Overal iets te doen
Crist Coppens: “Van het Wilhelminaplein tot het
einde van de Kerkstraat: we zorgen ervoor dat
overal wat te doen is. En speciaal voor alle ouders
en andere bezoekers staan alle deuren open, dus
terwijl de kinderen genieten, kunnen zij de zeer
diverse winkels van Horst-centrum bezoeken.”
De koopzondag duurt van 12.00 tot 17.00 uur.
Parkeren in Horst-centrum is zoals altijd gratis.
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Acties en aanbiedingen van deelnemers:
Kom en proef onze
verschillende soorten
bockbier van het fust

Wilhelminaplein 13

Introductieaanbieding, Alleen zondag 2 NOV.

alle Airforce jassen
20%korting

Laat je verrassen
deze koopzondag

schoenmode

Steenstraat 14

SPECTACULAIRE BOSE AANBIEDING
Kerkstraat 17

TOT 30% korting

Coenders Horst
Kerkstraat 11

10% korting

zie onze advertentie elders in het blad
Kerkstraat 7c

Buitengewoon compleet!

26

cultuur

30
10

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

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

America

www.reindonk.nl

za 1 november 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

za 1 november 20.00 uur
Locatie: Café De Buun

Herbstfest:
Pullenparty

Derde Grubbenvorster
Fassfest

za 1 november
21.00-01.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

za 1 november 20.00 uur
Locatie: café De Vonkel

I love Techniks

Grubbenvorst

18e Open Grubbenvorster
dartstoernooi
zo 2 november 11.00 uur
Organisatie: DC Stammi
Locatie: café ’t Stammineke

Hegelsom
Concert

vr 31 oktober 20.30 uur
Organisatie:
fanfare St. Caecilia en
muziekvereniging Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

za 1 november 22.30 uur
Locatie: OJC Niks

Rommelmarkt
zo 2 november
09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Herbstfest:
Das Familien Fest
zo 2 november
12.00-19.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Slagwerkconcert

Horst

vr 31 oktober 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

zo 2 november 10.30 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Froxx

Lezing mijnen
Spokentocht
vr 31 oktober 19.00 uur
Organisatie: JN Horst en UsMa
Locatie: OJC Niks

1 NOV. 2014
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vr 31 oktober 21.00-01.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Bluesnight

Optreden Plork &
De Aannemers

Handwerkcafé
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054

Herbstfest:
Das Grosse Bierfest

v.a.

v.a. € 7,50
Blouses en shirts
v.a. € 7,50
Gilets
en v.a. € 10,00
Pantalons & rokk v.a. € 15,00
Blazers
v.a. € 20,00
Winterjacks

20%

terjacks
korting op win
e gek
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o
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Cruysb

woe 5 november 20.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring Ter Horst
Locatie: Leste Geulde

Lottum

Idiot Night XXXV
za 1 november 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo

Diverse ambachten
zo 2 november 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik
Pop-pourri

za 1 november 20.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC de Meulewiek

Accordeonmiddag
zo 2 november
12.00-17.00 uur
Locatie: ’t Kruuspunt

Concert
zo 2 november 15.00 uur
Organisatie:
Fanfare Concordia en
fanfare De vooruitgang
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum

The Mothmen’s Halloween
Extravaganza 2014
vr 31 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Blijspel:
‘Je kunt het toch niet
meenemen’
zo 2 en wo 5 november
20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Setovera
Locatie: De Wingerd

T:
SETOVERA PRESENTEER

JE KUNT HET TOCH
NIET MEENEMEN!

De Buun

Bluesnight
Muziekcafé De Buun in Horst
organiseert op zaterdag 1 november
Bluesnight. Op deze avond treden de
bands BlueBottle, The Blackwater
Experience en Boogie Beasts op in
het café. De Bluesnight begint om
20.00 uur.
De Melderslose band BlueBottle
speelt een mix van blues, rock en
pop. De muziekgroep bestaat uit Jan
Teeuwen, Frank Spreeuwenberg, Johan
Kleuskens, Leon Driessen en Theo
Vanmaris. The Blackwater Experience
combineert heavy rock en blues. Zo
hebben ze een muziekstijl gecreëerd
die rauw en authentiek is. De band
heeft in 2013 haar eerste EP uitgebracht met daarop vijf nummers. The
Blackwater Experience bestaat uit
Richard Kleuskens, Rens Coenen, Ray
Groothuis, Luc Verdellen.
De Belgische band Boogie Beasts
kenmerkt zich om hun voorliefde voor
elektrische Delta blues. The Goon
Mat, Jan Jaspers, Lord Benardo, en
Gert Servaes zijn de leden van Boogie
Beasts.

Concordia en
Vooruitgang

Concert
fanfares
Fanfare Concordia Meterik staat
op zondag 2 november op het
podium met Fanfare De vooruitgang
uit Stiphout. Dit optreden vindt
plaats in MFC De Meulewiek in
Meterik en begint om 15.00 uur.
Fanfare De voortuitgang speelt in
de eerste divisie en staat onder leiding
van dirigent Frenk Roushop. Ook speelt
bij deze club een voormalig lid van
fanfare Concordia, Henk Hermans. De
fanfare brengt deze middag een licht
en gevarieerd programma. Bij fanfare
Concordia spelen voor het eerst vier
nieuwe leden uit de opleiding een
concert mee.

2, 5, 7, 8 NOVEMBER OM 20.00 U

Demonstraties

9 NOVEMBER OM 15.00U

Oude
ambachten

REG
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GIIE
E::
KARE
R N BUWA
LDA
AUTEURS:
GEORGE S.K
AUFMAN &
MOSS HART
LOCATIE:
WINGERD SE
VENUM

Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl
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VOORVERKOOP ZO
ZONDAG 5 OKTOBER TUSSEN 11.00 EN 12.00 UUR IN
DE WINGERD HORECA.
VANAF 5 OKTOBER 2014 VIA DE WEBSITE:
H
WWW.SETOVERA.NL
EN TELEFONISCH: 06-8164 3631 EN VANAF
WWW.SETOVER
7 OKTOBER B
BIJ LICO FASHION PASTOOR VULLINGSSTRAAT 21

In Museum De Locht in Melderslo
worden zondagmiddag 2 november
diverse ambachten gedemonstreerd,
waaronder hout snijden, manden
vlechten, stroop maken en klompen
maken.
Voor kinderen zijn er diverse oude
spellen, een museumspeurtocht en
een miniatuurkermis. Naast de vaste
expositie zijn er in De Locht wissel
exposities zoals Bij ons thuis aan de
muur, een klokkenexpositie van de
Limburgse klokkenmaker Jean Wilmar
en Van Legende tot Volksgebruik.
Het museum is open op woensdagen, zaterdagen en zondagen van
11.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 13.00 uur.
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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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Huisartsenpost

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

(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
31 oktober t/m 6 november 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Kronenberg
Lottum

112

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

Meriko Vocaal zingt Pop-Pourri
Koor van het Jaar in de wacht. Ook de
Meterikse mannen Guus Brinkmans
en Chiel Smulders, bekend van hun

nummer Iëndracht Maakt Macht, zullen
een bijdrage leveren. Dit alles onder de
muzikale leiding van Hilde Ubben.

Vollemaanwandeling Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 5 november een vollemaanwandeling. Deze is in het Schuitwater
en start om 19.30 uur vanaf Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen.
Een nachtwandeling heeft altijd een
bijzondere sfeer. Geen geluiden zoals
overdag, de kleuren van het landschap
maken plaats voor zilvertinten, geuren
lijken extra sterk. Wie ‘s nachts het bos

in gaat, schakelt automatisch over op
andere zintuigen: meer luisteren, ruiken
en voelen met je voeten. Nachtdieren
zoals de muis, das en uil, zijn actief.
’s Nachts scharrelen ze hun kostje bij

elkaar. De wandelaar ziet ze wellicht
niet, maar de dieren zien, horen en ruiken hem heel zeker wel. Kijk voor meer
informatie op www.ivn.nl/maasdorpen
of bel Peter Hammer 077 373 50 37

Meerlo
NIEUW IN UW REGIO!

DAKGOOTPREVENTIE

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Nooit meer de ladder op om uw dakgoten vrij te maken van bladeren
Past op elke dakgoot, zowel oud als nieuw
Geen steenmarters, vogelnesten of muizen in de dakgoot
Voorkomt opeenhoping van sneeuw in de dakgoot
Onderhoudsvrij en gaat levenslang mee
Verkleint de kans op vocht- en sneeuwschade
Nederlands fabricaat

GJ Plaagdierbeheersing

Hulsweg 4, 5866 CL Swolgen

www.gjplaagdierbeheersing.nl
info@gjplaagdierbeheersing.nl
Tel: 0478-692589 / 06-22417964

NOTE
BORN

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

de nu verdwenen samenleving rondom
de Limburgse kolenmijnen. Dr. Willibrord
Rutten is hoofd onderzoek van het
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
Hij publiceerde in 2008 samen met Jan
Peet een boek over de Oranje-Nassau
Mijnen, de grootste particuliere mijnonderneming in Limburg. In het recente
standaardwerk Mijnwerkers in Limburg.
Een sociale geschiedenis (2012) schreef
hij de hoofdstukken over het sociale
leven rondom de mijn.

Tevens verleent het gastkoor Mes
Amis uit Koningsbosch zijn medewerking.
Dit koor sleepte in 1993 de titel Limburgs

zaterdag
		

Venray

belang geweest voor de identiteit van
de streek rondom Heerlen, Geleen en
Kerkrade, maar ook tot ver in het noorden van Limburg was de aantrekkingskracht van de kolenmijnen merkbaar. In
Horst vertrok elke werkdag om vier uur
’s ochtends een pendelbus vanaf garage
Van den Munckhof om mijnwerkers op
te halen in Horst, Wanssum, Venray en
verder. De lezing gaat over de aard van
het werk onder- en bovengronds, de
sociale verhoudingen en de cultuur in

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Lambertus)

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

(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

Inleider deze avond is de heer
Willibrord Rutten. Zijn lezing is getiteld
‘Sjöppe, sjöppe, sjöppe – Mijnwerkers in
Limburg ca. 1890-1970’. Het jaar 2015
is uitgeroepen tot jaar van de mijnen,
om de herinnering aan de Limburgse
mijnwerkers levend te houden. Een
groot deel van de 20e eeuw was de
Nederlandse energievoorziening in
hoge mate afhankelijk van steenkool uit
Limburg. Pas in de jaren 70 kwam hieraan een einde. De mijnbouw is van groot

Gemengde zangvereniging Meriko Vocaal uit Meterik presenteert op zaterdag 1 november een muzikaal
optreden onder de naam Pop-Pourri. De voorstelling begint om 20.00 uur in het MFC in Meterik.

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Venlo

De Limburgse mijnen en mijnwerkers staan centraal tijdens een lezing op woensdag 5 november. Deze lezing
wordt georganiseerd door LGOG Kring Ter Horst en vindt vanaf 20.00 uur plaats in zaal De Leste Geulde in Horst.

09.30

zaterdag
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Lezing over Limburgse mijnen

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 27

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

hele
maand
november

2 0 i%
ng

ko retkasten
op all deuren
en

Sevenum
T

077 4671276
077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij Noteborn. Hier
vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en inloopkasten.
En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal zelf de stijl, de
kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van onze unieke korting
van 20% op al onze kasten en deuren.
Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2014. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer.

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

Hett mooiste maatwerk voor uw interieur
H

Uw Noteborn dealer:

Verhaag Schuifwandkasten

| Horsterweg 38 | Sevenum
T 077 4672244 | www.verhaagschuifwandkasten.nl

Openingstijden : Ma 13-18 uur | Di t/m Vr 9-12 en 13-18 uur | Za 9-16 uur | ’s avonds op afspraak

28

en zo

30
10

GEPLUKT Géke Martens

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.

Géke Martens (24), geboren en getogen in Horst, hoopt volgend jaar af te studeren als maatschappelijk werker.
“Het is mooi als je samen met je collega’s hulp kan bieden”, vertelt ze. Uit haar verhaal spreekt een sociaal en
avontuurlijk leven. Deze week wordt Géke geplukt.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

FranciSense

ThetaHealing, Coaching & Ontwikkeling
Gezien op de Hiltho. NIEUW in Nederland!
Verander je leven en je gezondheid door het Zelfgenezend
Vermogen te activeren!!!

3 daagse cursus
ThetaHealing Basis DNA
5, 6 en 8 nov.

(nog enkele plekken vrij)

zie ook de agenda op de website voor nog meer mogelijkheden

...a Way of Life

Wittenhorststraat 38, 5961 XN Horst Tel.: 06-30145104
www.FranciSense.nl FranciSense@kpnmail.nl

Te huur vanaf 1 januari 2015

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

Vrijstaand modern pand
met ruime parkeergelegenheid. Geschikt voor
o.a. kantoor, salon, atelier en overige.
Oppervlakte ongeveer 55 m2.
Van Vlattenstraat 167, 5975 SE SEVENUM
Meer informatie: Jac. Jenniskens 06-51349816

Na de richting zorg en welzijn
op het Dendron College vormde
Sociaal Pedagogisch Werk aan Gilde
Opleidingen Venray een logische
vervolgstap. “Het is mooi als je samen
met je collega’s hulp kan bieden. Ik
wilde echter nog meer verdieping en
uitdaging. Mijn keuze viel uiteindelijk
op de opleiding Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening (MWD) aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Het is een studie waarmee ik breed
inzetbaar ben. MWD richt zich namelijk
ook op thema’s binnen de rechten,
sociologie en psychologie. Ik vind de
mens an sich heel interessant”, vertelt
Géke.

veel eerder van de plank dan de fluit
ging”, vertelt Géke lachend. “Ik kwam
er al snel achter dat een individuele
sport niet zo goed bij me paste. Hierop
besloot ik op hockey te gaan, een echte
teamsport. Het hield me gemotiveerd.
Daarnaast vond ik het ook gewoon
heel gezellig. Ik ben niet zozeer een
sporter die per se wil winnen.” Na een
flink aantal jaren te hebben gehockeyd
bij HCH, is ze onlangs begonnen met
hardlopen samen met een vriendin.
“We trainen drie keer per week. Ik ben
benieuwd hoe lang ik het volhoud.
Mijn inschrijving voor de Venloop vormt
echter wel een stok achter de deur”,
zegt Géke zelfbewust.

Mooie dingen
teweegbrengen

‘Ik wil graag meer
van de wereld zien’

Momenteel zit Géke in haar laatste
jaar waarin ze met veel plezier de
minor Creativiteitsontwikkeling volgt.
“Met muziek of drama kun je mooie
dingen teweegbrengen. Zo raak je dichter in contact met mensen en breng je
onverwachts kwaliteiten en emoties
naar boven. Het liefste zou ik creativiteit in de toekomst willen combineren
met maatschappelijk werk”, aldus
Géke. Ze overweegt zich eventueel bij
een toneelclub aan te sluiten. “Ik speel
weleens voor Sara op feestjes van
vijftigjarigen. Het feit dat ze niet weten
dat ik het ben, geeft me echt een kick.”

Bovendien spreekt Géke graag af
met haar vriend Pim (25) uit Horst. De
twee hebben al 7,5 jaar een relatie.
Hoe zou ze hem in vier woorden willen
omschrijven? “Grappig, spontaan, lief
en Helmond Sport”, lacht ze. “Ik vind
het leuk dat hij zijn passie in voetbal
vindt, maar het is niet iets waar ik
zelf heel enthousiast van word.” Dat
geldt echter wel voor reizen, laat Géke
weten. “In 2011 ben ik vier maanden
lang in Australië en Indonesië geweest.
Dit jaar heb ik Thailand nog bezocht. Ik
wil graag meer van de wereld zien. Je
ontdekt zoveel tijdens zo’n reis. Je leert
niet alleen andere culturen kennen,
maar ook jezelf. Ik ben er zelfstandiger
van geworden en heb dingen gedaan
waarvan ik niet wist dat ik ze ooit
zou doen. Zo ben ik uit een vliegtuig
gesprongen en heb ik een sprinkhaan
gegeten. Het smaakte gewoon als een
nootje”, vertelt ze met een glimlach.
“Beide reizen heb ik met een vriendin
gemaakt. Zo kunnen we de gezamenlijke herinneringen nog altijd met
elkaar delen.”

Teamspeler
Naast creatief bezig zijn, vult Géke
haar vrije tijd graag met het afspreken met vriendinnen, films kijken en
hardlopen. “Toen ik nog heel jong was,
heb ik aan wedstrijdzwemmen gedaan.
Mijn beste vriendinnetje zat er ook op,
dus ik kon niet achterblijven. Zij had
veel talent en is ook echt heel goed
geworden. Ik bakte er daarentegen
niet veel van. Zo sprong ik bijvoorbeeld

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.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

DINGEN

ONZE AANBIE
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EEK

VOOR DEZE W

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

malse rundschnitzel
gebraden gehakt
kip vinken

200 gram € 2,20
per stuk
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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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€ 2,10

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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100 gram € 1,95
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