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Máxima bezoekt
vrouwengevangenis
Maandag 10 oktober bracht prinses Máxima een
bezoek aan de penitentiaire inrichting Ter Peel in
Evertsoord. De aanleiding voor het bezoek was het
symposium ´Vrouwen in detentie´. Naast prinses Máxima
waren ook burgemeester Kees van Rooij, staatssecretaris
Fred Teeven en gouverneur Theo Bovens aanwezig.

Het symposium ´Vrouwen in
detentie´ behandelde voornamelijk de
problemen die in het gezin ontstaan
wanneer de moeder in de gevangenis belandt. Kinderen van moeders in
detentie vormen een uiterst kwetsbare

groep. Uit onderzoek is gebleken dat
deze kinderen een zeer grote kans
hebben om in de criminaliteit terecht
ter komen. Als een van de belangrijkste
oorzaken wordt een gebrek aan opvoeding genoemd. Doordat de ouders, en

Meterikseweg 66, Horst

www.feestshopper.nl | www.greef.nl
* Gedurende de maand oktober. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Albert Heijn
Horst aan de Maas

WONEN | STOFFEN | FEEST

met name de moeders, al een beladen
verleden hebben, waarin onder meer
misbruik en geweld een belangrijke rol
spelen, is er van opvoeding nauwelijks
sprake. Daarnaast speelt de leefomgeving een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind.
In de vrouwengevangenis Ter
Peel draait sinds vijf jaar de pilot van
het project Betere start. Doelstelling
van Betere start is om moeders een
stevigere basis mee te geven, wanneer
zij weer terugkeren in de samenleving.
Ze worden onder andere begeleid op
het gebied van opvoeding en huishoudelijk budgetteren. Een groep van
113 vrouwen en 168 kinderen neemt
deel aan het project.
Lees verder op pagina 05

A.s. woensdag is
iedereen welkom!
( vanaf 12.00 uur )
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Dorpsraad wordt dorpsplatform
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag ontstond enige
verwarring tijdens de behandeling van de Verordening Dorpsplatforms Horst
aan de Maas. Want wat is nu het verschil tussen een dorpsplatform en een
dorpsraad? Het antwoord: niets.
Het was voor een aantal raadsleden duidelijk nog even wennen aan de
nieuwe benaming voor de dorpsraden.
De term dorpsraad verdwijnt en wordt
vervangen door dorpsplatform. Een
van de raadsleden merkte op dat dit
de nodige consequenties heeft voor
de dorpsraden. Zo moeten logo´s en
briefpapier worden aangepast. ”De
term dorpsplatform past beter in het
huidige tijdsbeeld”, vertelt een vertegenwoordiger van de gemeente. “Het
sluit beter aan bij de werkzaamheden
van de dorpsvertegenwoordiging. De
dorpsraden zijn overigens ingelicht
over de naamswijziging. De dorpsraden hoeven niet meteen hun logo´s
te veranderen en briefpapier weg te

gooien. Het betreft een geleidelijke
verandering.” Een woordvoerder van
de dorpsraad Meterik zegt in een reactie: “Hierover is bij ons niets bekend.

Wij hebben nota bene net een nieuwe
website.”
Volleybalclub Brovoc stuurde een
grote afvaardiging naar de raadsvergadering om het pleidooi van
de voorzitter van het dorpsplatform
Broekhuizen/Broekhuizenvorst extra
kracht bij te zetten. In zijn toespraak
tot de raad serveerde Henri van Wylick

enkele doeltreffende voorstellen om
de bouwplannen voor de sportzaal
aan te passen aan de wensen van de
volleybalclub. Zo zou de zaal hoger en
breder moeten worden dan gepland.
Wethouder Ger van Rensch stelde voor
het verzoek om aanpassing voor te
leggen aan de gemeenteraad, voordat
een definitief besluit wordt genomen.

Oplage 18.500 exemplaren

Bezorger van HALLO Horst
aan de Maas en bekende
inwoner van Griendtsveen Jan
Likkel is maandagavond
10 oktober overleden.
Jan bezorgde samen met
zijn vrouw Sien tot vier maanden geleden dit nieuwsblad.
Nadat hij hiermee vanwege
zijn gezondheid moest stoppen,
nam zijn vrouw Sien dit werk
van hem over. De inwoners van
Griendtsveen kenden Jan ook als
trouwe PTT-bezorger van de post
in zijn dorp. Ook bij gemeenschapshuis De Zaal wisten ze heel
goed wie Jan was.
Jarenlang heeft hij samen
met zijn vrouw dit gebouw
beheerd en in zijn vrije tijd was
Jan actief bij handboogvereniging
Uitspanning in Griendtsveen.
Jan Likkel is 75 jaar geworden.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Bezorger
Jan Likkel
overleden

Van alle (groene) markten thuis!

KWIK-REP

Het grootste assortiment planten van Limburg!

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
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.

altijd

Zondagds!
geopen uur

Koelkast defect?

van 9 tot 17

Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666

Bomen vanaf 180 cm stamhoogte

www.kwik-rep.nl

Thuja ‘Smaragd’ met kluit

Willemstraat 48, Venlo

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)

80-200 cm hoog, super!

Phalaenopsis

orchidee
Enorm assortiment, alle kleuren en maten

Tulpmix of narcis geel
Zak met 100 bollen

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

9,99
12 st.

-20%
-20%
-20%
6,95
4,95

Aanbiedingen geldig t/m di. 18 okt. 2011 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

MUZIEK – ZANG- DANS
Verrassend concert van het

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

MEULEVELD KINDERKOOR
Met live begeleiding van de band 7EVEN
Zaterdag 22 oktober:
14.00 uur en 19.00 uur
Zondag 23 oktober:HT14.00 uur
C

UITVERKO

Aula Dendron College

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

laan-, dak-, lei- en fruitbomen

Kaarten verkrijgbaar op nummer
3982803 of aan de kassa.

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver
Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier
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Burgemeester installeert
jeugdbrandweer
De brandweer Horst aan de Maas beschikt sinds vrijdag 7 oktober over een heuse jeugdafdeling. Onder toeziend
oog van familie, vrienden en de volwassen collega´s van de brandweer kregen de junioren een eigen brandweerhelm en certificaat uit handen van burgemeester Kees van Rooij.

Beretrots,
nieuwe bakkerij
En, een beker met
oorkonde voor onze
abrikozen vlaai

HORST • MAASBREE
Keurig opgesteld in een rijtje
staan de 11 jonge helden van het
jeugdbrandweerkorps van Horst aan
de Maas. Terwijl de een aandachtig luistert naar de toespraak van
burgemeester Kees van Rooij, heeft
de ander de focus op de speciale slagroomtaart, die ter gelegenheid van de
installatie is vervaardigd. Dan het grote
moment. Uit handen van de opperbevelhebber krijgen de jongens één voor
één de verplichte helm en een certificaat uitgereikt. Bij de kleinste van het
stel zegt Kees van Rooij: “Weet je wat
het leukste is als je de kleinste bent?
Dan sta je altijd vooraan en voor je het
weet, ben je burgemeester.”
Na het officiële gedeelte mogen de jonge brandweerlieden hun

kunnen tonen tijdens een demonstratie. Het publiek wordt verzocht
naar buiten te gaan. Enkele minuten
later rijdt de eigen brandweerwagen
compleet met zwaailichten aan de
straat in. In vol ornaat springen de
mannen uit de wagen. De rolverdeling is duidelijk. Heel gedisciplineerd
gaan de jongens te werk. De een rolt
de waterslang uit, de ander koppelt
de slang aan de waterleiding en een
derde spuitgast blaast zichzelf bijna
omver als het water met grote kracht
de brandslang verlaat. Net geen natte
voeten voor het publiek. Ondertussen
licht commandant Hans Peters toe:
“De jongens worden nog niet ingezet
voor het echte werk. Zie het als een
soort vooropleiding. Wekelijks wordt

er getraind en dat gaat allemaal heel
serieus. Als ze achttien zijn, hebben ze
al de nodige basiskennis om opgeleid
te worden tot volwaardig brandweerman.”
De demonstratie toont aan dat
de jongens in vier weken tijd al veel
geleerd hebben. “Kijk maar eens
hoe ze allemaal keurig rechts van
de slang lopen. Doe je dat niet, dan
kom je geheid in botsing met je collega. Dit is een mooi voorbeeld van
gedisciplineerd te werk gaan. Ik ben
er apetrots op”, aldus Hans Peters.
“De bedoeling is dat het jeugdkorps
mee gaat doen aan regionale en
landelijke wedstrijden. Op dat gebied
hebben wij als korps Horst aan de
Maas onze eer hoog te houden.”

Commotie rond gemeentewebsite duurt voort
Vorige week kwamen er berichten van websites GeenStijl en Webwereld dat websites van enkele tientallen
gemeenten, waaronder die van Horst aan de Maas zeer slecht beveiligd waren. De gemeente speelde hier van
het weekend op in en de site was volgens hen weer veilig. Toch kwamen er maandag weer berichten naar buiten
over lekken op de gemeentesite.
Bij het ontdekken van het eerste
lek kwamen de onderzoekers van
Webwereld erachter dat diverse
gemeentesites zeer slecht beveiligd
waren. Hierdoor konden onder
andere gegevens van burgers worden opgevraagd, aangepast en worden gewist. Ook bleken bestanden
en back-ups op de server toegankelijk en werden persoonsgegevens
van ambtenaren aangetroffen.
De gemeente reageerde zaterdag
8 oktober op de commotie door de
website preventief uit de lucht te
halen. Volgens de gemeente ging
het voornamelijk om de verouderde
website www.sevenum.nl
De gemeente zei dat er geen
ongeoorloofde activiteiten hebben
plaatsgevonden op de huidige site

en dat de beveiliging van de website
van de gemeente Horst aan de Maas
afdoende heeft gewerkt. Zij hebben
de oude site van Sevenum verwijderd,
waardoor het probleem opgelost
moest zijn. Toch kwamen maandag
weer berichten vanuit Webwereld
dat dat onterecht was. “Er blijkt veel
meer mis te zijn bij de gemeente.
Een deelsite lekt wachtwoorden en
configuraties.”
De gemeente zegt in een nieuw
bericht dat het niet gaat om een lek
in de gemeentelijke website, maar
om een lek bij de functionaliteiten die verbonden aan de website
zijn. De website van de gemeente
blijft online, maar de kwetsbare
functionaliteiten worden afgesloten.
Hieronder vallen onder andere de ‘af-

spraken op maat’ en alle webformulieren die via DigiD in te vullen zijn.
De gemeente geeft aan het
probleem zeer serieus te nemen.
“Momenteel worden controles uitgevoerd op de overige functionaliteiten
die verbonden zijn aan de website.
Dit om ons ervan te verzekeren dat
de kans op soortgelijke onvolkomenheden minimaal is.” Ook laat
de gemeente een externe controle
uitvoeren.
Gisteren overlegde het crisisteam
weer over de actuele stand van
zaken over het debacle. Volgens een
gemeentewoordvoerder wordt er op
de achtergrond druk gescand, hersteld en gerepareerd. De gemeente
hoopt de site zo snel mogelijk weer
volledig operationeel te hebben.

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669

H
WAGENS
EN VRIES
L
E
O
K
H
SH
RWAGEN
H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
SH
EWAGEN
H
H DOUCH
ILETTEN
ISCHE TO
H CHEM

(web)winkel voor

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding,
voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

20 jaar Natuurwijzer
op 28 en 29 oktober
acties en proeverijen

!Bij inlevering van deze bon

ontvangt u op 28 en 29 oktober 2011

10% KORTING*

bij een aankoop hoger dan E 20,* OP=OP niet op acties / 1 bon per adres

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459
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Op 17 oktober 2011 zijn

Hoera, een dochter

Yara

Pierre en Bets Jenniskens-Jeurissen

7 oktober 2011
Zusje van Sem
Peggy Verhaegh en
Frank de Kanter
Narcissenstraat 23
5971 AP Grubbenvorst

50 jaar getrouwd.
Uit dankbaarheid wordt er op zaterdag 22 oktober om 14.00 uur
een H. mis opgedragen in de kerk van St. Jan Evangelist
te Meterik. Hierna wordt in besloten kring feest gevierd.
Kinderen en kleinkinderen Jenniskens

Kom jij ook poemelen?
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

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

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
Workshop Zelfbeeld
Schoonheid zit van binnen.....
we zoeken vrouwen met lef die
deel willen nemen aan de workshop
‘’Spiegeltje, spiegeltje aan de
binnenkant...’’ op woe. 19 okt. a.s.
te Melderslo. Info: www.mathein.com

HORTENSIA’S (130 srt. ook de nieuwste)
Bomen (ook in pot), buxus v.a. €0.50,
taxus v.a. €1.50, bodembedekkers v.a.
€0.85, Coniferen e.a. heesters (stam)
Info zie www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Appels zelf plukken
Elstar, Boskoop € 0,25 p/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo
Tel. 06 53 13 01 32.
Toe aan een nieuwe uitdaging?
Bent u ook toe aan een nieuwe uitdaging? Of op zoek naar een bijverdienste? Werken vanuit huis, eigen uren
bepalen. www.nieuwe-uitdaging.com
Te koop gevr. alle merken auto’s
en bussen. Schade of defect geen
probleem. Minimaal € 100 (contant) en
vrijwaring voor uw sloopauto.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70.
Vakantiehuis te huur
Geheel ingericht vakantiehuisje direct
aan de Maas in Wanssum te huur van
nov t/m maart.
Inlichtingen op tel. nr 06 20 54 36 09.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Tuin-vaste pl. bomen hagen
Bos-gewone viooltjes in 65 kleuren tuinplanten bestellen tegen zeer lage prijzen
veel eigen kweek, klimop 140 cm 1,95
euro beukenhaag en andere hagen.
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.

Viooltjes hei bergthee
graszoden div. soorten gratis tuinplan
alle soorten hagen bomen tuinplanten
bel op 06 30 58 79 98 voor lage prijzen,
voor grotere aantallen Plantencentrum
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik

Alles voor uw gezondheid-Horst
Gymnastiek & Cursus gebaseerd op
oeroud taoistisch Chinees principe
Jin/Yang; actief-gymnastiek/passiefdiepe ontspanning. Tai Chi, Ching-I,
Chi Cong, kwaalbestrijding mbv
gezonde voeding 06 19 58 59 04.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Chrysanten te koop, kleuren wit,
rood, oranje en paars. Donderdag en
vrijdag van 14.00 u tot 17.00 u en
zaterdag van 9.00 u tot 12.00 u.
Mts de Koning Kempweg 12c Meterik.

Te Koop: diverse soorten groenten en
fruit. O.a. snijbonen, komkommers,
paprika, druiven en tomaten (€ 0,50
per kilo). Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. 077 398 35 52

Dankbetuiging
Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken
voor de blijken van belangstelling in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen in verband met het overlijden
van ôzze va, opa en overgrootvader

Martin Cox
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Horst, oktober 2011

Onze ouders

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

de heer Wim Jans
bij ons in dienst is getreden.

Paul en Riek
Philipsen-Keijsers

Derhalve bieden wij hem op vrijdag 21 oktober a.s.
een receptie aan.

zijn op 17 oktober 2011
50 jaar getrouwd

U heeft dan de gelegenheid om hem te feliciteren bij
Feesterij & Danserij Froxx, Venrayseweg 116 in Horst
van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Americaanseweg 61
5961 PC Horst

Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.

Viooltjes hei bergthee
graszoden div. soorten gratis tuinplan
alle soorten hagen bomen tuinplanten
bel op 06 30 58 79 98 voor lage prijzen,
voor grotere aantallen Plantencentrum
v/d Beuken St. Jansstraat 43 Meterik
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Ferd. van der Beele
ACCESSOIRES - SANTAIR - DOE HET ZELF
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Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.

Zoekt u balans?
12 november workshop Balans tussen
werk en gezin. Info: 0478 69 10 06
of e-mail info@via-rosa.nl Praktijk
Via-Rosa voor coaching en counselling.
Diana Lenssen.

BOLCHRYSANTEN LAATSTE WEKEN
tot 01 november dikke,+/- 50 cm
doorsnede, kwaliteits BOLCHRYSANTEN,
OP=OP WEG is dan PECH, laatste weken.
7 dagen p/week euro 3,50 p/st.
Veenweg 5 A in America (ook tuinrozen)
en Zandterweg 9 A in Lottum.

Gevonden op dinsdag 27 september
op de Van Douverenstraat een
huissleutel met sleutelhanger
(winkelwagenmuntje van Ron Kruytzer)
Tel. 077 398 71 32.

Te koop: aardappelen Nicola’s.
Vastkokend. 25 kg voor € 7,00.
Hermans, Kempweg 2a, Meterik.
Te huur/pacht gevraagd perceel
landbouwgrond. Tot. circa 3 ha. voor
een 2-jarige teelt van rozen. Eventueel
ruilen is ook mogelijk (mooi blok van
4,5 ha.) Tel: 06 22 47 45 68.
Linders Naaiatelier Voor al uw
verstelwerk, kussens, gordijnen.
Openingstijden iedere werkdag van
13.00 tot 17.00 uur. Dinsdag en
donderdag van 18.00 tot 21.00 uur.
Kempweg 18, Meterik.
Tel. 077 398 77 36. Kom ook bij u thuis.

Gevraagd hulp in huishouding
voor 3 uur per week in Horst.
Tel. 077 851 73 24.

www.theoarts.com

Bezoek
Bezoek ook
ook eens
eens onze
onzewebshop!
webshop!

Kom kijken
in onze
vernieuwde
winkel!

Te Koop viooltjes, potchrysanten,
pluischrysanten en potgrond.
POTCHRYSANTEN NU € 1,95
Hay Cox, Molengatweg 4, Horst
tel: 077 398 29 22
Gevonden in het speeltuintje op de
Langstraat in Hegelsom leren jas.
Informatie 077 398 39 95.
IENIEMINIE tweedehands
baby/kinderkleding maat 50/128.
Open op do van 9.00 tot 13.00/18.00
tot 21.00. Ander tijdstip even bellen.
Leuke wintercollectie! Ruth
06 14 13 35 82 Loevestraat 56 Horst.
&

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Uw koffietafel
onze zorg

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

St.
Lambertusplein
Horst
St. Lambertusplein
1111
Horst
Tel.
077- -398
39810107070
Tel. 077
www.ferdvanderbeele.nl
www.ferdvanderbeele.nl

a.s. zondag geopend.

Workshop bloemschikken, start in
oktober. Cursus mozaïeken, start in
oktober. Cursus klei-handvormen,
start in januari.
Info: Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel 077 464 13 80

Dag en nacht bereikbaar

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

Op 18 oktober 2011 is het 40 jaar geleden
dat onze medewerker

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

M
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ST ME FAU N
RA TEN
TI
E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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Inzet voor molens en molenaars beloond

Toon van As geëerd met
Molenpenning
Ton Henrar, vice-voorzitter van de Molenstichting Limburg reikte afgelopen zaterdag de Molenpenning uit aan
Toon van As uit Horst. Hij ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de molens en molenaars in
Limburg. Toon licht toe wat het molenaarsleven voor hem inhoudt.

MAGAZIJNVERKOOP
In onze kelder start op zondag 16 oktober om 12.00 uur de
rigoureuze magazijnverkoop. Wij vegen de magazijnen schoon!
GEwIJZIGDE LOcATIE:
overkant grotestraat (in oude jamin-winkel)

5.000 stuks DAMES + HEREN MERKkleding

KORTINGEN 50% - 70%
START:
ZONDAG 16 oktober
om 12.00 uur

ALLE
AFDELINGEN
ZONDAG OPEN
12-17 UUR
Op nIet afgeprIjsde
aankOpen deze dag
dubbele
spaarpunten

Toon van As ademt molens. Velen
kennen hem als ´d´n Mulder van de
Miëterik´. In de ruim dertig jaar dat hij
als molenaar van de ´Eendracht maakt
Macht´ de wieken heeft laten draaien,
heeft hij een enorme kennis op het
gebied van windmolens opgebouwd.
“En dan te bedenken dat ik eigenlijk
maar heel weinig met molens had”,
vertelt Toon lachend. “Toen ik eenmaal op de Eendracht maakt Macht in
Meterik aan de slag ging, heb ik mezelf
zoveel mogelijk aangeleerd.” Hij startte
zijn loopbaan als assistent-molenaar
onder de vleugels van molenaar
Bakens. Bakens was tot vlak voor de
Tweede Wereldoorlog molenaar op
molen ´Op de Laak´, die aan de huidige
Stationsstraat in Horst stond. “Op theoretisch gebied heb ik niet veel van hem
geleerd, in de praktische zin zoveel te
meer. De goede man was al 78 toen
hij als vrijwilliger de Eendracht maakt
Macht aan het draaien hield. Ik liet
hem zoveel mogelijk zijn eigen gang
gaan en heb vooral goed gekeken hoe
hij de zaken aanpakte. Het was een

Vervolg voorpagina

bijzondere tijd. Bakens moest helemaal
uit Wanssum naar Meterik komen en
dus werd ervoor gezorgd dat iemand
hem op zaterdag ophaalde en weer
thuis bracht. Toen Bakens eind jaren
tachtig als molenaar was gestopt, heeft
het nog tot 1993 geduurd voordat ik
officieel tot molenaar benoemd.”

Steeds meer
informatie verzamelen
over molens
Toon kwam als molenaar in dienst
van de gemeente Horst en sprak met
hen af dat de molen minstens twintig
keer per jaar zou draaien. Volgens zijn
vrouw Jo leek het wel alsof een jaar
negentig zaterdagen had. Toon raakte
langzaam maar zeker besmet met het
molenvirus. “In de loop van de jaren
ben ik steeds meer informatie gaan
verzamelen over molens. In het begin
ging ik nog niet naar andere molenaars, omdat ik de handen vol had
aan de Eendracht maakt Macht. Maar

tijdens de vakanties werden onder
meer molens bezocht in Nederland,
Frankrijk en zelfs Zweden. Ik maakte
dia´s en verzamelde boeken over
molens. Het materiaal dat ik heb
verzameld wordt tot op de dag van
vandaag gebruikt bij opleidingen voor
molenaars.” Toon heeft een duidelijke
levensvisie. “Ik kom vanuit het onderwijs en mijn visie is altijd geweest:
kennis overdragen. Dat doe ik het liefst.
Zo moeten mensen na een bezoek aan
de Eendracht maakt Macht meer van
molens weten als ze weer naar huis
gaan.”

Creatief omgaan met
beperkte middelen
Voor Toon van As is het molenaarsleven symbolisch geworden voor
datgene, waar hij voor staat. “Ik ben
opgegroeid in de tijd dat mensen nog
zuinig waren en creatief omgingen met
de beperkte middelen die ze bezaten.
De molen is een monument en vanuit
deze visie heb ik hem laten draaien.”
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Máxima bezoekt vrouwengevangenis
levert dat volgens de onderzoekers
project Betere start op grotere schaal
Volgens de onderzoekers zijn de
een win-win situatie op. Zo zou elke
worden toegepast.
resultaten tot dusver hoopgevend.
euro die in begeleiding wordt gestoken
Na afloop van het symposium
Om tot een zo zuiver mogelijk beeld
drie euro besparing opleveren op het
sprak prinses Máxima met ente komen werden ook moeders en
Vakgarage
& devan
Wit
gebied van preventie
criminaliteit
kele gedetineerden en hoorde hun
kinderen gevolgd die niet
deelnamen Gommans
Gezellenbaan
| 5813 EA Ysselsteyn (L)
en8misdaadbestrijding.
relaas aan. Bij het afscheid ontving
aan Betere start. Bij die
bewuste
Máxima uit handen van plaatsvergroep was nauwelijks verbetering
De
onderzoeksresultaten
van
de
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
vangend vestigingsdirecteur van P.I.
en in sommige gevallen
zelfs
een
pilot
in
Ter
Peel
zijn
tot
dusver
positief.
www.gommansendewit.nl
Zuid Oost, Rien van den Broek een
verslechtering van het gedrag van de Betere start draait momenteel voor
replica van het beeldje Wind Tegen.
kinderen waarneembaar.
moeders vanuit alle inrichtingen voor
Het origineel van het beeldje staat
Naast een humaan doel speelt
vrouwelijke gedetineerden, voorlopig
ook de economische factor een rol bij gefinancierd tot en met 2013 op basis symbool voor de uitgangspunten van
het project Betere start en heeft een
het project. Wanneer wordt geïnvesvan de kleinschaligheid van de pilot.
prominente plek op het terrein van
teerd in de juiste begeleiding van
indien de juiste financiële
de vrouwengevangenis.
moeders in detentie en hun kinderen middelen zijn gevonden, kan het

Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526
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Het adrarkbeheer!
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Te koop

VOEDERBIETEN
Hand geplukt

Zorgboerderij “de Lorr”
Venray-Heide
Telefoon: 06-30690697
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl
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Altijd op zoek naar mooie plaatjes
“Het gekke is dat ik het vroeger niet leuk vond om foto’s van anderen te maken”, moet portretfotografe Nicole
Hinrichs uit Horst bekennen. Toch staat ze op het punt om haar opleiding aan de Fotovakschool af te ronden met als
specialisatie, inderdaad, portretfotografie.

is een onderschat beroep. Mensen
denken dat het een kwestie is van een
foto maken en klaar. Het nabewerken
is net zo belangrijk.” Dat gebeurt op
de computer waar de foto nog wordt
aangepast en waar eventueel neffenheden in het gezicht van de geportretteerde worden weggewerkt. Volgens
Hinrichs is die digitale schoonheidsbehandeling tegenwoordig gebruikelijk. “Welke vrouw wil er nou met
rimpels op de foto staan? Bij mannen
wordt dat over het algemeen niet
gedaan. Die worden juist mooier als ze
ouder worden,” zegt Hinrichs lachend.

“Hoewel het niet altijd mooier is, willen
vrouwen nou eenmaal gladgestreken
worden. Waarom denk je dat al die
schoonheidsklinieken het zo druk
hebben?”
Nicole Hinrichs werkt op dit
moment nog niet fulltime als fotografe. Dat is ook niet de bedoeling.
“Ik ben nog op zoek naar een parttime
baan voor naast mijn fotowerk. Als ik
fulltime als fotograaf zou werken ben
ik bang dat het te veel op moet-basis
wordt, en dan gaat het me misschien
wel tegen staan en dat zou jammer
zijn.”

Floriade Kabelbaan
verwelkomt
40.000ste bezoeker
Al toen de 43-jarige Nicole Hinrichs
klein was, liep ze rond met een klein
pocketcameraatje. Jarenlang maakte
ze foto’s van alles wat ze tegenkwam.
Enkele jaren geleden besloot Hinrichs
echter om haar hobby serieus aan te
pakken. Ze kocht een professionele
fotocamera en meldde zich aan bij de
Fotovakschool in Venlo. Haar aanvankelijke weerstand tegen het maken van
portretfoto’s sloeg tijdens de opleiding
om naar liefde voor de portretfotografie.

Ik fotografeer alles
wat mooi is
Inmiddels heeft Nicole Hinrichs een

eigen studio bij haar thuis waar ze haar
best doet om klanten zover te brengen
het mooiste van zichzelf te laten zien.
“Ik hou niet van het gemaakt poseren.
Meestal knoop ik een gesprek met ze
aan en maak ik tegelijkertijd foto’s.
Zo komen mensen een beetje los. De
spanning moet er af zijn en dat gaat bij
de één makkelijker dan bij de ander”,
aldus de Horster fotografe.
Ondanks haar specialisatie in
portretfotografie beperkt Hinrichs zich
niet tot het vastleggen van mensen.
“Ik fotografeer alles wat mooi is. Ik ben
constant op zoek naar mooie plaatjes.
In het begin sleepte ik mijn grote
fotocamera overal mee naartoe, nu
maak ik veel foto’s met mijn iPhone.

Die gebruik ik als een soort Polaroidtoestel, bijvoorbeeld als ik een leuke
locatie voor een shoot tegenkom.”

Welke vrouw wil er
nou met rimpels op
de foto staan?
Met het verdwijnen van de fotorolletjes en de komst van de digitale
fotografie is (semi-)professionele apparatuur niet alleen meer weggelegd
voor de ’echte’ fotografen. “Maar
niet iedereen met een camera is een
goede fotograaf”, reageert Hinrichs.
“En dat is maar goed ook, zo hebben
wij tenminste ook werk. Fotografie

De Floriade organisatie ontving onlangs de 40.000e bezoeker van de
kabelbaan. Met een lengte van ruim 1.100 meter is de Floriade kabelbaan de grootste in Nederland. Vorig jaar april, ruim een jaar voor de
start van de Floriade, werd de baan geopend.
De 40.000e bezoekster kwam
uit Marl in Nordrhein Westfalen.
“De kabelbaan biedt een mooi
uitzicht op het totale park. Ik verheug
me nu al om de Floriade volgend jaar
te bezoeken.” De kunstschilderes, die
met haar hele familie naar Venlo was
gekomen, kreeg een seizoenspas voor
de Wereld Tuinbouw Expo cadeau.
Een rit met de kabelbaan start
in het Floriade Preview Center. Daar
informeert een expositie over de
aanleg van het park en de meer dan
vijftigjarige geschiedenis van Floriade.
De kabelbaan vormt tijdens Floriade

GRATIS lifestylescan

PLUS voordeel
wijnpakket

t.w.v. € 130,00

12 flessen droge witte huiswijn.
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

bij het afsluiten van een
jaarabonnement
Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

2012 een belangrijke attractie voor
de bezoekers. De rit van ongeveer 10
minuten biedt de bezoekers zicht op
het 66 hectare grote terrein. De passagiers worden van de ene kant naar
de andere kant van het park gebracht.
De kabelbaan is dit weekend nog
geopend en sluit op zondag 16 oktober. Tickets voor de kabelbaan kunnen
in het Preview Center gekocht worden. Een rit in de kabelbaan kost 6
euro voor volwassenen en 3 euro voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De
kabelbaan is geopend van donderdag
tot en met zondag.

Dreig je vast te lopen in je werksituatie of carrière, ben je even
de draad kwijt of wil je iets in je
leven veranderen? Wellicht kan ik je
helpen om je eigen kracht en mogelijkheden te vinden. Voor mijn studie
‘Beroepsopleiding tot professioneel
coach’ ben ik, vanaf begin november,
op zoek naar oefencliënten, die mijn
hulp (geheel kosteloos) kunnen
gebruiken en ook bereid zijn bij te
dragen aan mijn leerproces.
Mail voor meer informatie of het
maken van een vrijblijvende afspraak
naar vankempen.ingrid@gmail.com
Te koop: oud rose 3-zits leren bank
+ snijbonen op bestelling.
Tel. 077 467 16 33.
Te koop: aardappelen Nicola’s.
Vastkokend. 25 kg voor € 7,00.
Hermans, Kempweg 2a, Meterik.

GRATIS
bloemensnijder
t.w.v. € 4,95
Bij aankoop van bos bloemen
vanaf € 15,00

30% korting
op alle tafels!

Mc Nuggets

Voor meer info kijk op
www.halloaanbieding.nl

nu voor een topprijs

VAN € 5,75 VOOR € 4,75

Wild- en
streekspecialiteiten
En nu gratis aperitief-cocktail bij
aanvang van uw diner.
VOOR € 27,50

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op

Welke enthousiaste vutter wil ons,
tegen vergoeding, helpen met het
winterklaar maken van onze tuin
en daarna het bijhouden (frequentie
in overleg). Aanvang z.s.m.
tel. 06 21 67 17 51.
Valise atelier & natuur
Samen met je vriendinnen, je familie,
je buren een schitterend herfststuk
maken in een gezellige omgeving.
Dat kan bij ons. Groepen vanaf 6
personen € 25,00. Ook voor kerst.
Info 06 12 69 79 35 www.valise.nl
Linders Interieur Nieuw voor al uw
voorkomend interieur en fijn timmerwerk, zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127, 5963 AA Hegelsom.
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
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Dirk Marcellis opent
Kinderboekenweek

BiblioNu Grubbenvorst

Kunst van kinderen

Topvoetballer Dirk Marcellis was 5 oktober weer even terug op zijn oude basisschool Meuleveld in Horst om daar
de Kinderboekenweek te openen. De Kinderboekenweek gaat dit jaar over superhelden en dapper durven zijn.

Dirk vertelde als eerste hoe je een
voetbalheld kunt worden, aan de hand
van zijn eigen voetbalcarrière. Hij is
begonnen bij RKSV Wittenhorst in Horst,
waarna hij naar PSV Eindhoven ging. Op
dit moment speelt hij voor AZ Alkmaar.
Daarnaast vertelde Dirk dat je er
alles voor over moet hebben om dit
niveau te bereiken. Daarna was er
gelegenheid voor de kinderen van de

basisschool om hem te bestoken met
allerlei soorten vragen. Deze liepen
uiteen van zijn maat schoenen tot zijn
eigen voetbalidool.
Na de opening kregen de leerlingen de mogelijkheid om een handtekening te vragen. Er stond al snel een
lange rij voor het tafeltje. Ook heeft
Dirk op het schoolplein zijn kunsten
laten zien door met de leerlingen een

nieuws 07

Tijdens de cultuurmarkt Cultura 2011 in Grubbenvorst is onder begeleiding van Els Willemsen een kunstwerk gemaakt door kinderen. Het idee
was om kinderen zelf te laten schilderen met het verwerken van verschillende materialen in een kunstwerk. Met groot enthousiasme zijn de
kinderen aan de slag gegaan en het kleurrijke resultaat van hun creatieve
inspanningen is te bewonderen in BiblioNu Grubbenvorst.

balletje over te schoppen en hoog te
houden.
In het kader van de Kinderboekenweek waren er al vertelvoorstellingen
in Horst en Grubbenvorst. Op zaterdag
22 oktober komt Geronimo Stilton nog
naar BiblioNu in Horst, van 10.00 tot
12.00 uur. Ook hier kan een handtekening worden verkregen, en zal Stilton
voorlezen uit zijn eigen werk.

GULPENER, WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl E 10,95

Wijn van de maand:

een topper uit Spanje
van het gerenommeerde
S L I J T E R I J wijnhuis Faustino.

W
EIJS
DRANKENHANDEL

E 47
Doosp(6rijﬂsessen)

Deze crianza heeft houtlagering gehad dat ook in de geur licht herkenbaar is.
De smaak is aangenaam en vol. Zachte tannines en gedroogd fruit in de afdronk.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

donderdag vrijdag zaterdag

★ 2 appelbollen voor E 2,50
★ Appeltjesbrood
van E 2,30 voor E 2,10
maandag dinsdag woensdag

★ Appelcarree
3 stuks voor E 2,00
★ Appelcitroenvlaai
van E 9,95 voor E 8,75

8,99
Per ﬂes E
,99
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Een winkeltje met een verleden
Aan de rand van het centrum van Horst ligt de Natuurwijzer, een winkel in natuurvoeding, homeopathie en
natuurlijke cosmetica. In het weekend van 28 en 29 oktober vieren zij hun 20-jarig bestaan met proeverijen,
speciale acties en kortingen. De geschiedenis van het winkeltje loopt echter al veel langer dan 20 jaar. Het pand op
Herstraat 3 is al meer dan honderd jaar in één familie. Een historisch overzicht.

Het winkelpand (rechts) en de opslag (links) in de jaren 60.
Aan de muur hangt een sigarettenautomaat
Op woensdag 6 april 1910 kocht
Hubert Nelissen het woonhuis aan
Herstraat 3 van Van den Brandt, op een
publieke veiling voor 2.450 gulden.
Na zijn dood verkocht zijn weduwe,
Elenora Classens, het pand op 28 januari 1920 weer aan haar zoon, Leonard
(Nelissen Lei), voor 700 gulden en het
overnemen van haar hypotheek. In het
koopcontract stond opgenomen dat

Leonard zijn moeder kost en inwoning
diende te verschaffen.
In 1933 werd een vergunning
verleend “tot uitbreiding der schilderwerkplaats van L. Nelissen en Zoon aan
de Herstraat”. Ook het aangrenzende
pand, nu Herstraat 1c, werd in 1948
bij het bezit van de familie Nelissen
gevoegd, toen het gekocht werd van
Gerard Denen.

De familie startte al snel een
winkeltje op de hoek van de Herstraat.
“Oma had geloof ik iets wat ze toen
drogisterij noemden”, herinnert Nelly
Versleijen, kleindochter van Leonard
Nelissen zich. Daarna werd het
winkeltje onderdeel van het schildersbedrijf. In november 1950 staat er
een advertentie in de krant die zegt:
“schildersbedrijf Nelissen verfwaren

behangselpapier borstelwerk tabak
sigaren sigaretten Herstraat 3 Horst
telef. 117.”
Twee zonen van Leonard, Lei en
Bert, namen het schildersbedrijf over.
Zij schilderden veel in opdracht van de
gemeente. Zussen Nie en Mia runden
het winkeltje, waar vooral ook veel
sigaretten en sigaren werden verkocht.
“Mijn tantes hadden heel veel
vaste klanten. De sigaretten waren een
groot deel van de omzet in die tijd. De
spits was altijd in het voorjaar. Iedereen
had toentertijd nog behang en tijdens
de grote schoonmaak werd er vaak opnieuw behangen. In de lente kwamen
nieuwe staalboeken met behang. We
mochten dan altijd meehelpen. In de
winkel was toen nog een hele wand
met behangrollen en voorbeelden. ‘Hoe
vind je dit papiertje, met dit randje
erbij?’ vroegen ze altijd. De schilders
kwamen schilderen of behangen bij
mensen die dat konden betalen.” De
broers deden goede zaken. “Op een
gegeven moment hadden die volgens
mij zelfs vier knechts, dat was voor die
tijd heel veel. Henk Alards uit Meterik,
Huub van Rens uit Hegelsom, Martin
Poels uit Horst en Hay Spreeuwenberg,
die woonde in de Herstraat. Daarvoor
was Jantje ‘De Luchtrover’ Peeters uit
Horst knecht. Die noemden we zo omdat hij bij een zweefvliegtuigclub zat”,
lacht Nelly.
Het pand is niet onbekend in de
gemeente. Eind jaren 80 en begin jaren

90 woedde er een hevige discussie in
de gemeenteraad. De monumentale
waarde van de ambtswoning 1c werd
door de gemeente erkend, maar mocht
uiteindelijk toch gesloopt worden.
Hiervoor werd het afgevoerd van de
gemeentelijke monumentenlijst. Ook
Herstraat 3 stond op de monumentenlijst, maar die plakkaat is plotseling
van de muur verdwenen. “Of het nou
baldadigheid of een keuze van de gemeente is geweest, is ons nog steeds
niet duidelijk”, vertelt Nelly. “Maar de
gemeente vond het niet nodig een
nieuw plakkaat op te hangen”, zegt
haar broer. “Heel mysterieus.”
LGOG Kring ter Horst noemde het
gebouw op Herstraat 3 “karakteristiek
voor de architectuur van de achttiendeen negentiende-eeuwse huizen van
de gewone burgerman.” Vooral het
hoekje tussen beide panden kreeg veel
aandacht. “Hoekjes als deze waren er
vroeger in Horst meerdere te vinden.
Opvallend is het grillige verloop van
de rooilijn omdat men uit zuinigheidsoverwegingen meestal precies op de
perceelgrens bouwde.”
De laatste bewoonster Nelissen
overleed in 2005, waarna het pand
overging naar haar neef en nichtjes.
Wilmi Thijssen, eigenaresse van de
Natuurwijzer, is één van die nichtjes. Zij
had de winkel al sinds 1991 samen met
Nelly Versleijen onder haar hoede. Nu
werkt ze samen met haar compagnon
Desirée Adank.

mooi haar
Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl

TROLLBEADS•EVENT
BIJ FRITS SCHRIJEN JUWELIER • HORST
ZONDAG 16 OKTOBER VAN 13-16 UUR

GROTE
collectie

JACKS
(van maat 36-52)

van een
Bij aankoop ans,
je
pantalon of lve prijs!
r de ha
ceintuur voo

Kerkstraat 26 • 5961 GD Horst
T.(077) 354 10 86 • F. (077) 354 31 97
www.schrijenjuwelier.nl

WWW.TROLLBEADS.NL

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Grote braderie en kinderavontuur

Koopzondag
in Horst centrum

Zondag 16 oktober is het koopzondag met onder meer een grote
braderie en kinderavontuur in het centrum van Horst. Het winkelend publiek
kan er struinen langs de meer dan 55 kraampjes terwijl de kinderen zich
vermaken met bungeejumping, kindertheater en andere attracties. De
koopzondag wordt gehouden van 12.00 tot 17.00 uur.
Het centrum van Horst barst
op zondag 16 oktober van de
gezelligheid. Terwijl de bomen
sfeervol roodbruin kleuren,
bieden marktkooplieden op de
braderie trendy kleding, schoenen,
tassen en modeaccessoires aan.
Amateurkunstenaars verkopen
hun zelfgemaakte woondecoratie,
snuisterijen en sieraden. Voor de
kinderen zijn er allerlei avonturen
te beleven. Ze kunnen onder
begeleiding bungeejumpen op
speciale trampolines en genieten
van het kindertheater en andere
attracties. Voor de kleintjes is er een
draaimolen.
Gedurende de koopzondag
van 16 oktober zijn de terrassen
en winkels in Horst geopend. Het
parkeren in Horst is gratis.

winkel&bedrijf
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Bakkerij Derix weer succesvol met Limburgse Vlaai
Tijdens de Week van de Ambachtelijke Vlaai werd op woensdag 5 oktober gestreden om de titel Lekkerste
Ambachtelijke Vlaai. Een kleine honderd ambachtelijke warme bakkers uit Brabant en Limburg hadden zich
ingeschreven voor deelname. Zo ook Bakkerij Derix uit Horst.
De deelnemers streden allen om
kans te maken op de felbegeerde
prijzen in drie categorieën: rijstevlaai,
abrikozenvlaai en voor de leerlingen
in het vakonderwijs kersenvlaai. Na
koortsachtig beraad en overleg van
de zeskoppige vakjury mocht Bakkerij
Derix zich winnaar noemen van de 2e
prijs in de categorie rijstevlaai, door de
jury bestempeld als misschien wel “de
moeilijkste vlaai om te maken.”

De moeilijkste vlaai
om te maken

Roze van Wijk, werkzaam bij Bakkerij Derix,
ontvangt de 2e prijs uit handen van de burgemeester van Roermond

Roy Korthagen, leerling en werkzaam bij Bakkerij Derix, Nederlands
Kampioen en onlangs nog actief
voor Nederland op de Europese
Kampioenschappen, bevestigde zijn
talent en won zilver in de categorie
kersenvlaai. Het succes van Bakkerij
Derix werd compleet door de speciale
oorkonde uitgereikt voor de ingezonden
abrikozenvlaai.

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

077-4631925
Smalebr ook 3 • 5973 KE LOTTUM • Tel.
nl/zuidoost
w w w. a b c h e k w e r k .
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Rötjes

st, Holland
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w w w. i d e a a l . e u

nvorst 077-320 9700
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuize
dertbv.nl
info@vanleendertbv.nl www.vanleen

www.abemec.nl
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Nominatie innovatieprijs Erutan uit Grubbenvorst

Recyclebaar tapijt met spectaculaire
mogelijkheden
Een tapijt, gemaakt op ErutanHet in Grubbenvorst gevestigde Erutan heeft een milieu- en natuurvriendelijk kamerbreed tapijt ontwikkeld. Het
wijze, gaat net zolang mee als een
tapijt wordt aan het eind van de levenscyclus teruggegeven aan de natuur. Het is in principe al mogelijk om een
traditioneel tapijt. Na zeven à tien
gerecycled tapijt in te zetten als voedingsbodem voor planten in kassen.
jaar is een wollen tapijt versleten en
aan vervanging toe. Het recyclen van
natuurvriendelijke tapijten doet Erutan
niet zelf. Bedrijven die samenwerken
met Erutan recyclen de tapijten wereldwijd op locatie. Elk geleverd natuurtapijt wordt teruggekocht om een nieuw
leven te kunnen beginnen. “Een tapijt
met statiegeld”, zegt Reutelingsperger.
Het ingenomen versleten natuurtapijt
wordt vermalen tot een natuurlijke
voedingsbodem. Hierop kan bijvoorbeeld graszaad worden ingezaaid.
Omdat wol veel vocht kan opnemen
en langzaam afgeeft, kan het gras in
natuurgebieden groeien waar verdroging voorkomt. In samenwerking met
Euroveen en HAS Den Bosch wordt
onderzocht of zo’n voedingsbodem als
dekaarde kan dienen binnen de cham-

pignonteelt.
Belangstelling is er ook vanuit
de vliegtuigwereld en de passagiersscheepvaart. De nieuwe vloerbedekking
weegt per vierkante meter beduidend
minder dan een traditioneel tapijt.
Een tapijt wat op traditionele
wijze vervaardigd is, is nauwelijks
te recyclen. In de meeste gevallen
eindigt de vloerbedekking in een
verbrandingsoven. Het gebruik en
verwerken van synthetische latex en
plastic is milieubelastend. Tevens zijn
de grondstoffen voor het maken van
een traditionele vloerbedekking uiterst
schaars geworden.
Erutan is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
het Rijk en de Provincies Limburg
en Brabant in het kader van het
Operationeel Programma ZuidNederland (OP-Zuid).

Chris Reutelingsperger ontwikkelde een volledig recyclebaar tapijt
Het tapijt is een noviteit waarvoor
Erutan is genomineerd voor de MKB
L1mburg Innovatieprijs 2011. Naast
Erutan zijn AED Solutions uit Stamproy,
Minitree.nl uit Baarlo en Xilloc Medical
uit Maastricht genomineerd. De winnaar wordt op zondag 30 oktober op L1
bekend gemaakt.
Directeur van Erutan is de 54-jarige
Chris Reutelingsperger. Hij geeft aan,

dat het idee om een tapijt honderd
procent recyclebaar te maken in 2008 is
ontstaan. “Iemand gaf me een tip over
de mogelijkheden om enzymen, eiwitten, te gebruiken bij het wassen van
wol. Daarop voortbordurend bleek het
ook mogelijk om enzymen in te zetten
om wol te laten hechten aan linnen. Bij
een Erutan-tapijt wordt de wol in linnen
doek geprikt met behulp van een soort

naaimachine. Linnen is cellulose waar
wol op natuurlijke wijze aan vastgroeit.
Normaal gesproken duurt zo’n proces
enkele jaren. Door de linnen onderzijde
te besproeien met enzymen hecht zich
de wol na 15 minuten aan de onderzijde. Omdat alleen van natuurlijke
grondstoffen gebruikt wordt gemaakt
is het tapijt volledig recyclebaar”, zegt
Reutelingsperger.

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Ronald,
al jaren
de nr. 1 in
recreatie!
Proficiat
met je
nominatie!

Ronald
Hoppzak
Recreatiecentrum
De Schatberg
te Sevenum
met de nominatie
voor de
Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
2011

Deze vlag wappert al jaren aan

de top!

Je maakt het met

Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum,

ww w.d sto taa l.n l

.nl

(077) 467 14 06, www.fixetsevenum

... feliciteert de Schatberg
met hun nominatie voor
Ondernemersprijs Horst
aan de Maas 2011!
Kleefsedijk 17, 5975 NV Sevenum
Tel. 077 467 22 80
info@tuincentrumsevenum.nl
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Starters in de regio
Rijschool Smits
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Leraren in het zonnetje
Alle medewerkers van het Citaverde college werden vorige week woensdag op De dag van de leraar
getrakteerd op een heerlijk ijsje. Daarnaast mochten de leraren proeven aan een nieuwe smaak: paprika-ijs.

Rijschool Smits
Antoin Smits
Frankrijkweg 1
Sevenum
06-17118491
info@rijschoolsmits.nl
www.rijschoolsmits.nl
onderwijs/
opleidingen
15 augustus 2011

Activiteiten
Rijschool Smits geeft autorijles aan eenieder die nog niet in
bezit is van een B-rijbewijs.
Doelgroep
Elke persoon vanaf 18 jaar
die graag zijn of haar rijbewijs
wil halen.

Onderscheidend vermogen
Rijschool Smits geeft op
vernieuwende wijze les, om de
leerlingen leergierig en plezierig
op maat te laten lessen. Ook geeft
Rijschool Smits faalangstinstructie, en binnenkort ook
E-achter-B (aanhangwagen)
lessen. Vanaf medio 2012 geeft
Rijschool Smits ook RIS-instructies.
RIS is een afkorting voor
Rijopleiding In Stappen. Dit houdt
in dat je rijopleiding in stappen
wordt verdeeld, zodat je pas
verder gaat met de volgende stap
als je de vorige onderdeel onder
de knie hebt. Door het toepassen
van deze opleidingsmethode is
het slagingspercentage hoger.

Open dag Uitvaarthuis Theo Arts
Op zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober kunnen bezoekers Uitvaarthuis Theo Arts aan de Nijverheidsstraat
4 in Horst komen bekijken. Tal van bijbehorende activiteiten en bedrijven presenteren zich.
Angelique Hesen uit Hegelsom
zingt liederen in de ruime aula. In de
ontvangsthal laat Betty Rijs van Kist

in Beeld uit Haps zien hoe zij kisten
beschilderd. In één van de ruimtes
toont Cees Janssen van Jewel Concepts

zijn gedenksieraden en het Venrayse
bedrijf De Levensboom Urnen toont
haar urnen. Janssen Uitvaartkisten

uit Sevenum laat een paar van hun
mooiste kisten zien. Noortje Rutten van
Consendo is aanwezig met adviezen
over het regelen van financiële zaken
voor en na het overlijden.
Begrafenis- en crematie-

onderneming Theo Arts is een van oorsprong Horsters bedrijf dat in 1989 door
Theo en zijn vrouw Annie Arts-Rutten
is opgericht. 22 jaar later is het bedrijf
uitgegroeid tot een onderneming met
vier uitvaartverzorgers.

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Vakkundig inlijstwerk,
deskundig advies met computerondersteunde visualisering.
Computergestuurde
passe-partoutsnijmachine.

aken en restaureren,
Schilderij-ophangsystemen, schoonm
benodigdheden.
verf, schilderdoeken en andere schilder
Venlo . 077 320 02 17 . info@betzel.biz
www.betzel.biz . Veldenseweg 62 . 5914 ST

Eric van
Kempen
Kempen
Communicatie
te Horst
met de nominatie
voor de
Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
2011

B.V. met zijn nominatie
Feliciteert Kempen Communicatie
de Maas!
voor de ondernemersprijs Horst aan

Vestiging Horst (077) 398 46 00
Vestiging Roggel (0475) 49 46 28
.nu
info@innovista.nu | www.innovista

Meer bezoekers op uw website?
Gebruik Direct Mail!
w ilm se n. nl /m ee rb ez oe ke rs

supporting you

44959 Wilmsen adv Hallo.indd

creatieve hoveniers
voor iedereen

www.keutenvanloon.nl
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Soep in de raadszaal
De naambordjes van de echte raadsleden blijven nog even omgedraaid. Geen G. van Rensch of L. Litjens, maar
leerlingen van het Citaverde College uit Horst namen plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Wel was
burgemeester Kees van Rooij er, die ook voorzitter van de jeugdgemeenteraadsvergadering is. Zeven fracties
presenteren in deze speciale vergadering hun projecten met betrekking tot de Floriade.

komt goed.” Bij het snijden van de
groenten, bijvoorbeeld 9.000 kilo tomaten en 8.500 kilo uien hopen ze hulp te
krijgen. Ook hebben ze 54.000 bouillonblokjes nodig. Maar dat de leerlingen
serieus zijn blijkt tijdens de presentatie

voor de echte raad, eerdere kritiekpunten zijn al opgepakt en verbeterd.
“Het is een bijna waterdicht plan”, lacht
Lisa. Als alles lukt kan iedereen op de
openingsdag van de Floriade een gratis
pan tomatensoep ophalen.

Figureren in SpangaS
Op 6 mei dit jaar gingen twee Horster meiden, Annika Kunzeler en
Milou Peeters, op naar de tv-studio’s. Zij mochten een figurantenrol
spelen in SpangaS. Het resultaat wordt uitgezonden op 20 en 21 oktober
op Z@pp om 19.00 uur. De afleveringen komen ook nog terug in het
SpangaS-weekoverzicht van zondagochtend 23 oktober.

Om negen uur ‘s ochtends begonnen ze al, de leerlingen van het
Citaverde College uit Horst. In het kader
van de Wegwijsdag brachten zij de hele
dag door op het gemeentehuis met als
doel een project te ontwerpen voor de
Floriade. De winnaar krijgt 1.250 euro
en zijn project wordt ook daadwerkelijk
uitgevoerd.
De dag was toch wel een beetje
lang, vonden ze, maar de raadsvergadering aan het einde maakte alles weer
goed. Na gespreksrondes met deskundigen, ambtenaren en belangenorganisaties en politici werken de groepen
samen aan hun projecten.
En nu zit de publieke tribune vol
met ouders en vrienden, maar ook met
raadsleden, fotografen, journalisten en
tv-camera’s en is het grote moment

aangebroken. Eén voor één presenteren
de groepjes hun idee inclusief begroting. De ideeën variëren van schoolexcursies tot workshops voor bejaarden
en een fietstocht. Met slogans als ’een
echte held komt van het veld’, wordt
geprobeerd het agrarische imago te
pimpen. De ideeën zijn heel creatief, vindt ook de burgemeester. “De
richtingen van de projecten zijn zeer
verrassend, en sommige projecten hebben een duidelijke maatschappelijke
relevantie”, oordeelt Kees van Rooij.
“Jullie hebben allemaal nagedacht over
promotie van de streek of de boeren,
mijn complimenten.”
In de debatronde wordt nog hevig
gediscussieerd. Hier en daar is het politieke spel al goed doorgedrongen en
wordt er flink met oneliners gesmeten.



Voor Uw professionele drumlessen
op maat, vintage studio opnames


en sinds kort geopend een praktijk

voor Holistische therapieën.


Maar na de eerste stemronde is de
winnaar al duidelijk. Burgemeester Van
Rooij vindt het opvallend. “Jullie laten
al snel je voorkeur blijken, complimenten voor het lobbyen.”
De winnaar was groepje Green
Soup. Zij willen het wereldrecord tomatensoep maken verbreken. Dat record
staat nu op 26.500 liter. “Ach, 500
liter erbij moet lukken”, glundert Fons
Baeten. De burgemeester verwachtte
wel van ze dat er nog wat gesleuteld
werd aan de uitvoering, maar de
1.250 euro is vast binnen. “We hadden
dit niet verwacht. We vonden ’t een
leuk idee en dachten, we proberen ’t
gewoon”, vertellen Paul van den Broek
en Lisa Meulendijks. “We moeten nog
even uitzoeken hoe dat moet met het
Guiness Book of Records, maar dat

De Horster meiden Annika en
Milou met acteurs uit de serie SpangaS
De serie SpangaS draait om de
levens van een groep leerlingen op
het Spangalis College. Ze maken alles
mee wat op het voortgezet onderwijs
kan gebeuren. Elke leerling heeft zijn
eigen verhaal, verhalen die zich vooral
op en rond de school en het schoolplein afspelen, maar soms ook thuis.
In SpangaS worden taboes doorbroken
en er worden onderwerpen behandeld
die voorheen niet vaak in jeugdseries
behandeld werden. Met name Annika
Kunzeler uit Horst is groot fan van

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





• 
Drumschool Marcel Siebers leidt al ruim 10 jaar succesvol volgens het gentle
teaching principe, drumleerlingen op.

• Drumles voor zowel beginnende als gevorderde drummers, van metal tot jazz

stijlen.
• Ook drumles op therapeutisch basis(PGB) mogelijk, bij ADHD en autisme vormen.

• Verder
ook het adres voor uw vintage 
(cd) opnames met inmiddels 40 succes


volle cd
producties op naam en high end
24 sporen (band recorder) studio ap
paratuur
uit
de
jaren
70
en
80.
Voor
Uw
warme,
analoge en persoonlijke sound!



• Sinds kort ook het adres voor ontspanning
via massage en natuurlijke therapieën


vanuit een holistische benadering door een gediplomeerd therapeute.


Gedurende deze maand oktober 2011, geldt


voor een
behandeling
van
energetische
massage
behandeling

van 60 minuten, 13% korting














Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Contact voor holistische praktijk: Ilene Verbeek: tel: 06-81352291


Contact voor drumschool en studio: Marcel Siebers: tel: 06-13159063

de serie. Haar tante is één van de
grondleggers van de serie. “De tv-set
ziet er in werkelijkheid totaal anders
uit dan op tv. Alles lijkt veel groter op
tv. Het schoolplein, de aula en ook de
kluisjes, dat zijn er in werkelijkheid
maar een paar”, constateerden de
meiden. Annika en Milou hebben veel
moeten wachten tijdens de dag van
de opnames. De ouderavond werd
opgenomen waardoor de moeders
van de Horster meiden ook aan meer
scenes mochten deelnemen.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl

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

uw gewas
geoogst?
Neem dan nu uw nieuwe
bemestings / aaltjes
monsters met G.P.S.
www.grondmonsters.nl

Timmermans
Agri Service

☎ 077-4641999
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15 VRAGEN aan Bas van Westerveld Mies

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bas van Westerveld
17 jaar
Melderslo
CIOS Venlo

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik vroeger altijd heel graag voetbalde met vrienden. Dat was altijd erg
gezellig, om veel met mijn vrienden
om te gaan. We gingen dan vaak naar
het speeltuintje bij ons in Melderslo
voetballen, of gewoon buiten op straat.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Als ik er zo goed over nadenk heb ik
eigenlijk nooit echt een hele grote
leugen verteld. Natuurlijk vertel ik wel
altijd een leugentje als ik te laat op
school kom of te laat thuis ben na het
uitgaan. Toen ik te laat op school kwam
vertelde ik een keer dat ik ’s morgens
de deur af wilde sluiten, maar dat de
sleutel in het slot afbrak terwijl de
deur nog open stond. Het huis kon ik
natuurlijk niet onafgesloten achterlaten.
Als ik te laat thuis kom na het uitgaan
zeg ik dat mijn mobiel leeg was en ik
de tijd niet goed in de gaten heb kunnen houden.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dan wil ik een superkracht waarmee ik
altijd mensen kan helpen. Dan vrolijk ik
mensen op, ik hou namelijk van vrolijke
mensen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Wat ik zou willen zien vanuit mijn
slaapkamerraam, hmm.. Ik denk dat als
ik zou mogen kiezen het mijn vrienden
worden. Ik wordt vrolijk van ze. Maar
alleen als ze blij kijken, anders hoeft
het gordijn niet perse open, haha.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben op meerdere dingen trots. Ik
ben er trots op dat ik leuke vrienden
en familie heb, ik ben er trots op dat
ik een leuke vriendin heb. Ik ben er
gewoon trots op dat ik veel leuke
mensen ken.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Er zijn zoveel liedjes met mooie
teksten. Maar de tekst van Dream van
Aerosmith vind ik wel heel erg mooi. Ze
zingen dat als je droomt over je droom,
je droom ook uitkomt. Dat vind ik mooi
en belangrijk, want als je voor iets
gaat dan kan iedereen van zijn of haar

droom werkelijkheid maken. Zolang je
dromen hebt en er ook voor wil gaan
is het leven mooi. Ik weet zeker dat
iedereen zijn of haar droom waar kan
maken, zolang je er maar voor gaat.
Mijn eigen droom is dat ik er nu en
later voor mensen kan zijn, en deze
mensen altijd kan helpen.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Haha, dit vind ik wel een van de
leukste vragen. Als dat echt een keer
zou gebeuren dan word ik ’s morgens
wakker en ga ik eerst uren voor de
kast staan, niet wetend wat ik aan
moet trekken en of die schoenen wel
bij die kleren passen. Haha, ik ben wel
benieuwd of dat nou echt zo’n ramp is.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb niet echt een trend gevolgd. Wel
speelden we vroeger altijd soldaatje.
Dat deden we met een hele groep
midden in het dorp. We renden achter
elkaar en met een nepgeweer of stok
in onze handen riepen dan dat we iemand neergeschoten hadden. Als ik er
nu over nadenk was dat eigenlijk wel
echt belachelijk, haha!

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag in Australië geboren
zijn. Vaak lekker weer en ik vind het
een heel mooi en leuk land. Er zijn veel
verschillende omgevingen en leuke
boksende kangoeroes. Ik zou er later
misschien wel willen gaan wonen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Mijn meest spontane actie is zeker
weten iets wat ik afgelopen zomer heb
gedaan. Mijn vriendin was jarig en ze
was op vakantie in Italië. Ik ben toen
als verrassing, ze wist er niks van, naar
Italië gevlogen om haar te feliciteren.
Ik heb er zeker geen spijt van. Ik had
haar gezicht toen echt niet willen missen, haha! Ik vind het leuk om mensen
te verrassen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Dan zou dat de pizzeria worden.
Italiaans eten, pizza, spaghetti, noem
het maar op: lekker! Daar kunnen
ze me ’s nachts voor wakker maken.
Natuurlijk niet te vaak.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
De angst voor dingen die ik moet doen.
Ik ben snel bang dat als ik iets doe
het niet goed genoeg is, twijfel dan of
anderen het wel goed genoeg zullen
vinden.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag is eerst lekker uitslapen, ’s middags een wedstrijd voetballen, na het voetballen iets gezelligs
met mijn vriendin doen en ’s avonds
uitgaan met mijn vrienden.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Een tatoeage? Nee, ik zou er geen willen. Ik vind ze lelijk op je huid. Ze zitten
erop en je kunt ze er niet zomaar weer
vanaf halen. Als je dit wel doet dan
kost het veel geld en je huid wordt er
niet beter op.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Waar mijn vogeltje Speedy nu uithangt.
Hij is afgelopen zondag weggevlogen.
Ik zou willen weten waar ik hem kan
vinden en op kan halen.

Attentie!

Ferry Janssen Keurslager
in Sevenum haalt wederom
een 10 met zijn gehakt!
(onaangekondigd meegenomen door keuringsdienst)

Extra aktie: 1 kilo gehakt naar keuze voor
tegen inlevering van deze advertentie

E 5,50

Het restaurant waar u kunt genieten
van originele Italiaanse gerechten
en onze exclusieve pizza’s.
Speciale aanbieding van 15 oktober t/m 15 december

10% korting op alle groepsarrangementen
wekelijks van di t/m do
PROEF HET HELE MENU!
(excl. drank) voor E 20,00 pp
Reserveren gewenst. Voor meer info bel ons op 077-3989089

Kijk op onze website www.larondine.nl
voor speciale aanbiedingen!

Column

Boze
scheidsrechter
Afgelopen weekend maakte
ik mijn rol als perfect girlfriend
waar langs het voetbalveld. Ja
echt waar, in weer en wind
stond ik het voetbalwerk van
de 21 jongens op het groene
veld te bewonderen.
Natuurlijk waren de situaties
waarin spelers en trainer het niet
helemaal eens waren met de
scheidsrechter en andersom niet
te tellen. Boze opmerkingen
werden gemaakt en de nodige
kaarten werden getrokken. Ik
stond er eerlijk gezegd helemaal
niet van te kijken. Bij voetbal
hartstikke normaal toch? Toch
vond ik deze scheidsrechter wel
heel streng, voor spelers en ook
voor ons als publiek aan de zijlijn.
Deze beste man besloot namelijk
zomaar even de wedstrijd te
staken, omdat een trainer
vervelend deed. Ehh.. staken?! Ik
weet niet of het normaal is, maar
ik heb het nog nooit eerder
meegemaakt bij een balspelletje
als dit. Bij het woord alleen al
krijg ik de kriebels. Dit woord
betekent voor mij meestal geen
openbaar vervoer, zeer irritant.
Maar ja, dat heeft hier natuurlijk
helemaal niks mee te maken dus
het zal hier wel anders liggen.
Toch betekende het woord in
deze context ook niet heel veel
goeds. De scheidsrechter was
denk ik even vergeten dat het
arme publiek, waaronder ik, al
een half uur in de regen en wind
stond te bibberen en dat hier nu
weer een kwartier extra bij
kwam. Heel fijn. Het ergste was
nog dat deze beslissing van de
scheids niet eens terecht was.
Don’t worry, ikzelf ben niet zo’n
voetbalheld hoor, na de wedstrijd
had ik de eer de hele beargumentering over waarom de
scheidsrechter het verkeerd had
te horen uit de mond van een
ervaren voetballer. Ook dit
akkefietje zorgde dus weer voor
een hoop ophef tussen spelers en
scheids. Zoals altijd konden de
spelers zich niet vinden in zijn
beslissingen waardoor de scheids
zichzelf steeds bozer maakte.
Ik ben tijdens deze wedstrijd
dus weer volledig op de hoogte
gesteld van hoe het er aan toe
gaat in voetbalwereld: lekker
koppig en eigenwijs, zowel bij
spelers als bij de scheidsrechter.
Wat heerlijk toch, dat voetbalgedrag.
Mies

14

politiek

13
10

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

Essentie loopt stage bij… Haegens Bouw
Op een dinsdagochtend werd ik om 08.00 uur verwacht bij het bedrijf Haegens Bouw op de locatie in
Horst. Na me gemeld te hebben bij de receptie stond het ontvangst comité met Sander van Lier en Joep
Leenen klaar om mij door de stagedag heen te begeleiden.
Tijdens een bakje koffie werd
meteen begonnen met uitleg over
het bedrijf onder het motto: “Wat
in de bouw gebruikelijk is, is niet
te lang praten maar aan de slag.”
Allereerst kwam de bedrijfsstructuur
aan bod waarbij inzicht gegeven
werd in de samenstelling van de

Haegens Groep. Naast Haegens
Bouw Horst bleek de onderneming
nog diverse andere activiteiten te
ontplooien waaronder Haegens
Bouw Kerkrade en Haegens Bau in
Duitsland. Daarnaast heeft men nog
diverse activiteiten op het gebied
van acquisitie en ontwikkeling

van projecten. Al met al een fors
bedrijf in de bouwwereld met
activiteiten van grote diversiteit,
zoals woningbouw in alle variëteiten,
kantoorbouw, utiliteitsbouw en
bedrijfsgebouwen.
Verder werd duidelijk dat
men ook grote waarde hecht aan

een goed personeelsbeleid onder
het motto dat het personeel de
kapitaalsinvestering naar de toekomst
is. Tijdens de rondleiding door
het pand, en later ook tijdens een
bezoek aan een bouwproject op de
Afhang, werd dit bevestigd door het
enthousiasme wat men uitstraalde.
Vragen van mijn kant met betrekking
tot de contacten met de gemeente
werden positief beantwoord. Men
was over het algemeen tevreden met

de werkwijze en snelheid waarmee
de gemeente Horst aan de Maas
zaken aanpakt en afhandelt, dat is
natuurlijk positief!
Concluderend mag ik van een
geslaagde inkijk in het bedrijf
Haegens Bouw spreken, en mogen
we met recht spreken van een
pareltje aan de ondernemerskroon
van Horst aan de Maas.
Twan Hoeijmakers,
raadslid Essentie

Grubbenvorst, Broekhuizenvorst, …..Tienray?
Een meerderheid van de gemeenteraad in Horst aan de Maas heeft toegestaan dat er in Grubbenvorst
natuur mag wijken voor een grindverwerker, voor een megastal en voor uitbreiding van het
veilingterrein. Dat ondanks het burgerinitiatief. De mening van de inwoners van Grubbenvorst deed er
blijkbaar niet toe.
Afgelopen dinsdag was het de
beurt aan inwoners van Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. De raad
zou namelijk instemmen met de
komst van een brede school in
hun dorpen. Maar de plaatselijke
volleybalvereniging was met dit
plan nog niet geholpen, omdat hun
gymzaal te laag is om te voldoen

aan de eisen van de volleybalbond.
Dit kon dan mooi meteen worden
aangepast in dit plan. Als de bond
namelijk stopt met het dispensatie
verlenen aan Brovoc voor hun te
lage plafond, verdwijnt de club uit
Broekhuizenvorst.
De gemeenteraad heeft eerder
dit jaar RKSV Wittenhorst en Sparta’18

financieel geholpen met hun
accommodatieprobleem. De raad zou
ook andere verenigingen helpen.
Maar desondanks werd dinsdag
niet tot besluitvorming overgegaan.
Op verzoek van de SP heeft de
wethouder in ieder geval toegezegd
dat dit plan dit jaar nog behandeld
wordt.

Hopelijk niet weer een dorp
waarbij een meerderheid van de
volksvertegenwoordigers niet luistert
naar ‘het volk’. Wat de SP betreft
worden de maten van de gymzaal in
Broekhuizenvorst dan ook aangepast
aan de eisen van de volleybalbond.
En als de raad niet luistert naar
Broekhuizen en Broekhuizenvorst,
welk dorp wordt dan ook niet
gehoord? Tienray? Daar zijn al boze
concrete plannen voor het hotel.
Kom me niet aan met dat we
er voor heel de gemeente zijn. De

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

Specialisatie

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
3

Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

gymzaal in Broekhuizenvorst is
oninteressant voor bijvoorbeeld
Griendtsveen.
Ik heb er een hard hoofd in met
deze raad maar ik blijf mijn best
doen, om wel te luisteren naar wat
het volk wil. Deed de rest dat ook
maar.
Anthony van Baal,
Raadslid
SP Horst aan de Maas

Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• Colitis
• Migraine
• Oorsuizing
• Afvallen

BROEKENAKTIE
T/M ZONDAG 16 OKTOBER

Elke 2e damesen/of herenbroek
voor de ½ prijs!
(De goedkoopste broek is voor de halve prijs)

Bij aankoop van 1 broek ontvangt u
15% kassakorting

TOBER
ZONDAG 16 OKN VAN
ZIJN WIJ OPE 0 UUR
11.00 - 17.0

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Ingezonden brief

Naar aanleiding van het artikel Afvalinzameling
Goedkoper in HALLO van 29 september
Heeft mevrouw Op de Laak zich geïnformeerd bij andere gemeenten
die zichzelf met zo’n zelfde beleid in de vingers hebben gesneden? Tien
jaar geleden heeft de regio Den Haag een gelijkwaardig systeem bedacht.
Het gevolg van de invoering daar was dat langs de snelwegen en in bossen
veel vuilniszakken gedumpt werden. Is dat wat de gemeente wil? In het
Schuitwater, langs de A73 en in de Maas? Kost wel veel om op te ruimen,
wie betaalt dat?
Iedereen heeft het druk. Denkt
de gemeente werkelijk dat een gezin
gaat nadenken over ‘vandaag moet
het keukenafval aan de straat, zet
jij dan morgen de kliko met plastic

speciale container voor keukenafval
en daarnaast nog papier en flessen
voor de glasbak. Stel je hebt een eengezinswoning. Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat alles in de keuken
komt te staan? Of op het balkon?
De gemeente Horst aan de Maas
zou er goed aan doen zich voortaan
beter vooraf te informeren en vooral
beter naar hun burgers te luisteren.
Met vriendelijke groet,
Petra van den Berg-Morel,
Broekhuizen
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buiten?’ Nee, dat doen ze niet, een
ouderpaar heeft al moeite om de boel
draaiende te houden, daar kan echt
geen afvalscheidingssysteem bij.
Het verhaal in HALLO begint leuk:

goedkoper en het afval wordt gratis
opgehaald. Helaas staat een stukje verder dat we beginnen met een vastrecht
van 115 euro en zakken van 1,20 euro
per stuk. Hoebedoelu: gratis? U kunt de
mensen echt geen rad voor de ogen
draaien, mevrouw Op de Laak.
En waar denkt u dat mensen die
klein behuisd zijn al die zakken, bakken
en boxen gaan laten? Bij elkaar geteld
gaat het om één kliko voor plastic,
een gratis zak voor blik en pakken,
een betaalde zak voor restafval, een
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Bespreking Poll week 39

Winkeliers verliezen uiteindelijk de concurrentie van internet
Met de stelling ‘Winkeliers verliezen uiteindelijk de concurrentie van
internet’ was slechts 14% van de stemmers het eens, 86% was het oneens.
Internet wordt door economen gezien als serieuze concurrentie voor de
middenstanders die alles op alles zetten om het hoofd boven water te houden.
Links en rechts zijn al de nodige winkels gesloten en de toekomst ziet er voor
wat betreft de detailhandel in Horst en de kernen weinig rooskleurig uit. Toch
blijkt uit de poll dat de consument het nog zo’n vaart niet ziet lopen. Slechts

14% denkt dat de winkeliers het uiteindelijk zullen gaan verliezen, terwijl 86%
altijd wel een rol voor winkels ziet weggelegd. Een reactie op onze site liet
duidelijk zien dat een combinatie ook mogelijk is. Men kan zich informeren
via internet en alsnog naar een winkel stappen. “Gericht kopen met behulp
van internet en de winkelier die meedenkt, en niet afgeeft op internet, maakt
beiden tot een tevreden klant.”

Het is gevaarlijk om social media voor je werk
in te zetten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Social media worden ook in Horst aan de Maas steeds vaker gebruikt.
Privé, maar ook werkgerelateerd komen Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn
en alle andere varianten steeds vaker voor. Bedrijven kijken steeds
vaker mee met hun medewerkers op sociale netwerken. Die netwerken
kunnen positief ingezet worden voor werk, bijvoorbeeld voor netwerken,
maar leiden soms ook tot vervelende situaties of zelfs ontslag. Zo zijn
er voorbeelden van politieagenten die om een grapje over hun werk op

Twitter de deur gewezen kregen, of van mensen die ‘ziek’ thuis zaten
en foto’s van een feest op Facebook zetten. Om dit te voorkomen raden
sommigen aan om werkgerelateerd maar helemaal niet met social
media bezig te zijn. Anderen vinden dit onzin en zien een goed beleid als
oplossing om social media ook voor (of over) je werk in te zetten. Weer
anderen denken dat social media hoe dan ook niet gecontroleerd kunnen
worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40) > Strenger optreden tegen geweld en vandalisme in Horst aan de Maas is hard nodig
> eens 93% oneens 7%

Cactus
Column

Herfst

Na de meer dan prachtige
najaarsdagen is de andere kant
van de herfst toch in alle
hevigheid losgebarsten. En
behalve het weer zijn het ook in
economisch opzicht moeilijke
tijden voor de burger. Natuurlijk
kun je zeggen dat het allemaal
wel over zal waaien maar dan
houden we onszelf behoorlijk
voor de gek. Van gezondheidszorg tot belastingen, van het
broodje van de bakker tot de
dagelijkse kruidenierswaren,
alles zal ongetwijfeld duurder
worden. Maar er zijn ook nog
lichtpuntjes te melden. Zoals
bijvoorbeeld de realisatie van
het vele jaren besproken
fietspad tussen Broekhuizen en
Melderslo. De schoolkinderen
kunnen veel vrijer naar de
diverse scholen fietsen zonder
elke keer aan de kant te moeten
voor het autoverkeer. Een ander
prettig gebeuren is de werving
van euro’s ten behoeve van de
ijsbaan op het Wilhelminaplein
in Horst. Zoals het ernaar uitziet
zal het dit jaar ook weer lukken
om de kinderen en volwassen
liefhebbers op de gladde ijzers
te krijgen. Samen met het
horecacollectief wordt dit plein
rond de feestdagen dan weer
een plekje waar de eerder
genoemde zorgen eens even
kunnen worden vergeten. De
door de organisatoren gevraagde
vrijwilligers zullen er ongetwijfeld ook wel komen. Maar de
langzamerhand zeer vervelende
vernielingen en kattenkwaadtoestanden moeten dan wél van
dit plein verdwijnen. Je kunt je
afvragen waar we dan die vier
straatcoaches voor hebben. Je
kunt zoveel in het dorpscentrum
komen als je wilt maar je ziet
nooit één of meer van deze
lieden dus is het uitbreiden van
hun takenpakket niet eens zo’n
vreemde suggestie. Tenslotte
nog een nieuwtje voor E-riders
(niet per fiets maar per auto).
Aan het Kuiperplein in Horst is
een heus oplaadstation verrezen
voor diegenen die een elektrische auto bezitten. En druk dat
het daar gaat worden. Over
kosten wordt natuurlijk niet
gepraat omdat die voor de baten
uitgaan. Wéér een lichtpuntje
dus.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 oktober 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dankzij lactatiedeskundige Lonneke Smits:

Horst aan de Maas eerste borstvoedingsvriendelijke gemeente van Limburg
De gemeente Horst aan de Maas is, samen
met de gemeenten Tiel, Maasdriel en
Geldermalsen, officieel benoemd tot
‘Borstvoedingsvriendelijke Gemeente van
Nederland’. Horst aan de Maas is hiermee de
eerste Limburgse gemeente met dit predicaat.
Wethouder Birgit op de Laak heeft hiervoor
de plaquette ‘Borstvoedingsvriendelijke
Gemeente’ ontvangen uit handen van het
Voedingscentrum.
Maar, alle eer gaat uit naar de succesvolle
inzet van lactatiedeskundige Lonneke Smits. Zij
heeft zich extra ingezet zodat het voor moeders
mogelijk is om borstvoeding te geven op diverse
openbare plekken zoals zwembaden, winkels
en horecagelegenheden. Binnen de gemeente
zijn 11 openbare locaties waar actief bekend
wordt gemaakt dat er borstvoeding gegeven
kan worden. Dit aantal heeft ertoe geleid dat de
gemeente Horst aan de Maas de benoeming
heeft gekregen.
Wethouder Op de Laak ondersteunt de actie
van Lonneke Smits van harte en gaat bekijken

Opening nieuwe
dierenspeciaalzaak in Horst

welke gemeentelijke locaties ook geschikt zijn
om in een rustige omgeving borstvoeding te
kunnen geven. “Vaak is het geen probleem
om buitenshuis borstvoeding te geven zoals in
horecagelegenheden, maar nu is het de tijd om
het ook zichtbaar te maken”, aldus wethouder
Op de Laak.
Veel ondernemers zijn de gemeente al voor
gegaan: "Echt Horst aan de Maas, ondernemers
reageren enthousiast en positief op de vraag
om borstvoeding in hun zaak mogelijk te maken.
Daarmee heten ze ook moeders met kleine
kinderen van harte welkom. Natuurlijk!"
Om het geven van borstvoeding meer vanzelfsprekend te maken kunnen locaties voorzien
worden van de sticker met het beeldmerk
“Voeden kan Hier” van het Voedingscentrum.
Aan de hand van deze sticker voelen vrouwen
zich gesteund om borstvoeding in het openbaar
te geven. Naast de plaquette heeft de gemeente
Horst aan de Maas ook een fotoexpositie cadeau
gekregen over het thema. Deze expositie gaat
rouleren en zal op diverse openbare plekken te
zien zijn.

Vorige week opende Van de ligt Allicht een dierenspeciaalzaak aan de Loevestraat 22 in Horst.
Wethouder Leon Litjens feliciteerde de eigenaren, Erik en Kathleen van de Ligt, namens de gemeente
Horst aan de Maas.

Raad heeft veel te besluiten
vóór 2012
In de raadsvergadering van deze week
(11 oktober) stonden erg veel punten op de
agenda. Zoveel zelfs, dat we er rekening mee
hebben gehouden om een aantal niet behandelde agendapunten eventueel aan de orde te
stellen op dinsdag 18 oktober 2011 (20.00 uur).
Of dat echt het geval is kunt u lezen op
www.horstaandemaas.nl. Werden de agendapunten van 11 oktober wel allemaal afgewerkt,
dan is er op dinsdag 18 oktober geen activiteit in
de raadszaal en is het gemeentehuis ’s avonds
gesloten.

De plaquette en één van de foto’s uit de expositie

Wegenonderhoud
Horsterweg/Venloseweg (Grubbenvorst) en
Stokterweg/Horsterweg (Broekhuizenvorst)

Tijdens deze werkzaamheden is geen verkeer
mogelijk.

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas
start Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans uit
Roermond op maandag 17 oktober a.s. met
reparatiewerkzaamheden aan onderstaande
wegen:
• 17 oktober t/m 4 november 2011:
Horsterweg/ Venloseweg (Grubbenvorst)
incl. het vrijliggend fietspad tussen de
Dijkerheideweg en de Californischeweg
• 17 oktober t/m 2 november 2011:
Stokterweg/Horsterweg (Broekhuizenvorst)
tussen en Mr. Bergerstraat en Vonkelweg.

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij rekenen dan ook op begrip
en medewerking van uw kant. Afhankelijk van
de weersgesteldheid kunnen de werkzaamheden
eerder dan wel later uitgevoerd worden.

De betreffende weggedeeltes worden tijdens de
werkzaamheden voor al het verkeer afgesloten,
het doorgaande verkeer zal worden omgeleid
middels borden.
Asfalteringswerkzaamheden vinden plaats in
de week van 24 oktober t/m 28 oktober 2011.

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
uitvoerder van de aannemer van het werk
Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans, de heer
R. Driessen bereikbaar op telefoonnummer
06-20865343.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de heer R. Kersten,
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077 - 477 97 77.

Waarom zoveel agendapunten?
Vanaf 2010 was de nieuwe heringedeelde
gemeente Horst aan de Maas (HadM) een feit.
Bij een gemeentelijke herindeling moet er veel
geregeld worden. Dat is ook gebeurd in 2010 en
2011. Verder is de nieuwe gemeente verplicht
om vóór 2012 de regels (verordeningen) van
de voormalige gemeenten HadM, Sevenum en
Meerlo-Wanssum aan te passen. Zodat voor iedereen in de nieuwe gemeente HadM dezelfde
regels gelden. Worden deze regels niet voor

2012 aangepast, dan vervallen deze verordeningen. Daarom moet de raad vóór 2012 over
vele verordeningen een besluit nemen.
Herfstvakantie
Vanwege de herfstvakantie vergadert de raad
niet op dinsdag 25 oktober 2011. Het gemeentehuis is dan ’s avonds gesloten!
Agenda
De eerstvolgende bijeenkomsten van de raad
zijn op:
• Dinsdag 1 november: Commissie Ruimte
• Dinsdag 8 november: Raadsvergadering
• Dinsdag 15 november: Commissie Samenleving.

Eindstand zonnebloem- en
pompoenwedstrijd 2011
De eindstand wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Horst aan de Maas,
www.horstaandemaas.nl.

St. Jansstraat Meterik tijdelijk afgesloten
In verband met werkzaamheden van Enexis zal van 24 oktober t/m 26 oktober 2011 de St. Jansstraat
te Meterik ter hoogte van huisnummer 4 worden afgesloten. Doorgang zal in zijn geheel niet mogelijk
zijn, het verkeer zal middels wegbewijzering worden omgeleid.

Inzameling afval
Vrijdag 14 oktober
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling KGA Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Zaterdag 15 oktober
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Hegelsom, Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken
(10.00-14.00 uur), Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Snoeiafval Meerlo, Tienray, Swolgen
Maandag 17 oktober
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 18 oktober
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
• Grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray
(zelf Firma Maessen tel. 0478-513100 bellen)

Woensdag 19 oktober
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 20 oktober
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 21 oktober
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 22 oktober
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Meterik
• Inzameling oude metalen Hegelsom,
Norbertusparochie
• Snoeiafval Meerlo, Swolgen, Tienray
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Luiercontainer Meerlo
verplaatst
Vorige week is de luiercontainer verplaatst van de Mgr. Jenneskensstraat 12 naar de verharding
bij Mgr. Jenneskensstraat 20.

Nieuws
Zwem-4-daagse:
De zwem-4-daagse is van dinsdag 25 oktober
t/m vrijdag 28 oktober. Verdere informatie kunt u
vinden op de website www.horstaandemaas.nl
en via de regionale media.
Herfstvakantie:
Tijdens de herfstvakantie zijn er aangepaste
openingstijden voor recreatief zwemmen. Deze
zijn te vinden op www.horstaandemaas.nl.
Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a. Aqua Zumba, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O. En nog
vele andere activiteiten. Daarvoor hebben wij
nog enkele plaatsen beschikbaar, dus kom
gezond en verantwoord sporten bij ons.

Inzameling snoeiafval Meerlo, Tienray
en Swolgen

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25

Bekendmakingen

Ook dit jaar kunnen inwoners van Meerlo, Swolgen en Tienray snoeiafval inleveren.
Locatie: het perceel aan de Leeuwerik, achter de gymzaal in Meerlo.
Datum: zaterdag 15 oktober en zaterdag 22 oktober
Tijd:
van 09.00 tot 11.30 uur.
Het snoeiafval wordt daarna afgevoerd en gecomposteerd. Aanbevolen wordt de Leeuwerik in te rijden
vanaf de Fazant/De Kievit.

Gemeente gaat weer bladruimen
De dagen worden korter en de bomen en
beplanting laten hun bladeren en vruchten,
zoals kastanjes en eikels weer vallen. Net
als in voorgaande jaren is de gemeente weer
begonnen met het opruimen hiervan. Dit
gebeurt dagelijks, zowel met de hand als
machinaal.
Bladeren en vruchten op wegen, voet- en
fietspaden en in goten worden om veiligheidsredenen regelmatig geveegd. Hiervoor wordt
de komende weken extra materieel ingezet.
Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan
knelpunten, waardoor overlast tot een minimum
beperkt wordt. De gemeente streeft er naar al
het blad van de gemeentelijke bomen binnen
enkele weken te hebben opgeruimd. Ook de
gazons worden bladvrij gemaakt. In straten
waar geen gemeentebomen staan, wordt door
de gemeente geen blad geruimd.
Particuliere tuinen
De gemeente doet een dringende oproep aan
particulieren om kritisch en milieubewust met

het blad in tuinen om te gaan. Veel blad hoeft
helemaal niet te worden afgevoerd, maar kan
gewoon in de tuin verteerd worden. Door het
blad weg te halen wordt de natuurlijke kringloop
verstoord omdat allerlei bodemleven en (zoog)
dieren (zoals vogels en egels) de bescherming
van het blad nodig hebben. Juist voor bomen en
heesters is blad een belangrijke voedselbodem
en kan het blad beter blijven liggen. Bovendien
beschermt de bladlaag de bodem tegen uitdroging en is blad een ideale bescherming voor
bollen en vaste planten. Laat dus waar mogelijk
het blad in de tuin liggen of maak er een composthoop mee om later te hergebruiken. Dat is
een milieuvriendelijke kringloop en aanmerkelijk
goedkoper.
Daarom willen wij u vragen zelf voor het blad
in uw tuin te zorgen. In boomrijke lanen is
het onontkoombaar dat er ook bladeren van
gemeentebomen in particuliere tuinen vallen
die u, ondanks onze oproep, toch kwijt wilt. De
bladeren van de gemeentelijke bomen kunt u in
de aanwezige bladkorven deponeren.

De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week
hebben betrekking op het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk ongenummerd
Hofweg 22
Evertsoord
Helenaveenseweg 31
Griendtsveen
Lavendellaan 54
Grubbenvorst
Lottumseweg 14
Lottumseweg 16
Kerkstraat 25
Kerkstraat 29
Hegelsom
Heiveld 3
Horst
Venrayseweg 145
Doolgaardstraat 42
De Afhang Horst
Energiestraat 16
Steestraat 13

Kronenberg
Americaanseweg 35
Helenaveenseweg 31
Lottum
Horsterdijk 11
Horsterdijk 13
Bonenkampstraat 6
Bonenkampstraat 12
Meerlo
Julianastraat/Leeuwerik 1
Melderslo
Denenweg 30
Koppertweg 5
Heuvelweg 2
Meterik
Crommentuynstraat 44
Crommentuynstraat 70
Oude Peeldijk 23
Sevenum
Mgr. Verstraelenstraat 22
Peperstraat 49a
Zeesweg 26
Swolgen
Hulsweg 2b
Donkerhoek 4
Mgr. Aertsstraat 66

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens

de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag tussen 13.15 uur en 16.30
uur. Bovendien kan met telefonisch een afspraak
maken voor andere dagen van de week. Als u een
‘afspraak op maat’ heeft gemaakt, wordt u met
voorrang geholpen.
U kunt de afspraak via het callcenter (tel.
077 477 97 77) indienen of via de website een
afspraak maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee
houden dat u bij de afdeling Burgerzaken een
geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of
rijbewijs) nodig hebt.
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Platform Mantelzorg Limburg
Dinsdag 18 oktober 2011 wordt door medewerkers van het Platform Mantelzorg Limburg
een presentatie verzorgd. Tijdens de presentatie maakt u kennis met de doelstelling en
werkzaamheden van het Platform.
Het Platform Mantelzorg behartigt de individuele
en gezamenlijke belangen van mantelzorgers
en zet zich in voor:
• meer waardering en erkenning van
Mantelzorgers. Mantelzorgers vormen het
fundament van de zorg.
• Bewustwording van de positie van de mantelzorger.
• Bewustwording van de steeds groter wordende druk op mantelzorgers.
• Advisering bij het tot stand komen van beleid
bij organisaties en instellingen die van belang
zijn voor mantelzorgers.
• Mantelzorg-vriendelijk beleid bij zorgaanbieders en financiers.

• Dat mantelzorgers kunnen beslissen over
hun rol en meedenken over mantelzorg in de
toekomst.
Aanvang bijeenkomst: 10.30 uur, inloop is vanaf
10.00 uur mogelijk.
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst.
Indien u belangstelling heeft voor deelname aan
de bijeenkomst van het Platform Mantelzorg
Limburg dan graag aanmelden bij Synthese,
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077
3978500 / e-mail: info@synthese.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Synthese
Horst: Ankie Bongers, mantelzorgondersteuner.

Workshop:
Mantelzorger en sociaal netwerk
Op dinsdag 15 november 2011 organiseert het Steunpunt Mantelzorg Horst een workshop
“Mantelzorg en sociaal netwerk”.
Een goed functionerend sociaal netwerk is voor de
mantelzorger van groot belang. Een mantelzorger
die een goed sociaal netwerk (b.v. familie, vrienden
en informele zorgverleners etc.) om zich heen
heeft kan een beroep op hen doen bij het zorgen
voor de ander.
Door de langdurige en intensieve zorgtaken voor
een partner, kind met een ziekte of handicap, of
buurtgenoot heeft de mantelzorger soms geen tijd
meer om de sociale contacten te onderhouden.
Want de mantelzorger heeft de handen vol aan de
zorg en hierdoor kunnen contacten met familie en
vrienden onder druk komen te staan of vervagen.
In de workshop zal de netwerkcoach ingaan op
hoe u de kansen op het ontmoeten van nieuwe
mensen kunt vergroten en hoe huidige contacten

benut kunnen worden bij het mantelzorgen.
In de workshop wordt aan de hand van diverse
praktijkvoorbeelden samen met de mantelzorger
ingegaan op mogelijkheden om het eigen netwerk
te vergroten waar dat nodig is en door een plan
van aanpak op te stellen wordt nader belicht welke
acties genomen kunnen worden om het eigen
sociale netwerk te versterken of uit te breiden.
Indien u belangstelling heeft voor deelname aan
de workshop Mantelzorg en sociaal netwerk, dan
graag aanmelden bij Synthese, Bemmelstraat 2,
5961 HN Horst, Tel. 077 3978500 / e-mail: info@
synthese.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Synthese
Horst: Ankie Bongers, mantelzorgondersteuner.

Het mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment is een regeling van de overheid, bedoeld als waardering en als een
financieel extraatje voor mantelzorgers.
Wie krijgt het mantelzorgcompliment?
Bent u mantelzorger die zorgt voor iemand met
een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg? Dan
kunt u een vergoeding van de overheid krijgen van
maximaal € 250,--. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen als aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• de zorgvrager moet een indicatie hebben voor
extramurale AWBZ-zorg, afgegeven door het
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau
Jeugdzorg.
• deze indicatie is voor minimaal 53 weken (371
dagen) afgegeven.
• deze indicatie is op of na 1 augustus 2009
afgegeven.
Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt de
Sociale Verzekeringsbank (SVB)de zorgvrager
automatisch een formulier toe. Dit formulier vult u
in en ondertekent het. Ook de zorgvrager zet zijn
handtekening.
In november ontvangt u van de SVB het mantelzorgcompliment, een netto bedrag van maximaal
€ 250,--.
Aanvragen van een 0-urenindicatie
Zorgt u voor iemand die geen AWBZ-indicatie
heeft, maar doet u wel taken waarvoor een indicatie mogelijk is? U kunt dan ook in aanmerking
komen voor het mantelzorgcompliment. Degene
voor wie u zorgt, moet in dat geval een indicatie
aanvragen. Let wel: een indicatie aanvragen betekent niet dat er ook daadwerkelijk thuiszorg ingezet
moet worden. U kunt aangeven dat u alle zorg
zelf blijft geven. Dan krijgt degene voor wie u zorgt
een indicatiebesluit voor 0 uur professionele zorg.
In het besluit staat wel beschreven welke zorg in
totaal nodig is en dat een mantelzorger deze taken
op zich neemt.
Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van
de aanvraag van een 0-urenindicatie, dan kunt bij
het Steunpunt Mantelzorg terecht. Kijk hieronder
voor de contactgegevens van het Steunpunt
Mantelzorg.
Voordelen 0-urenindicatie
• U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.
• U komt met de indicatie - als daarin mantelzorgtaken zijn vastgelegd - wél in aanmerking voor
het mantelzorgcompliment.
Degene voor wie u zorgt weet op welke professionele zorg hij recht heeft.
• Degene voor wie u zorgt, ontvangt een indicatiebesluit waarin is vastgelegd welke taken (waarvoor een indicatie mogelijk is) u doet. Met deze
indicatie weet degene voor wie u zorgt welke
mogelijkheden tot professionele zorg hij of zij
heeft. Mocht u onverhoopt (tijdelijk) de zorg niet
kunnen geven dan kan via een snelle procedure

extra zorg worden ingezet. De indicatie hoeft
dan niet helemaal overgedaan te worden.
Nadelen 0- urenindicatie
• Het regelwerk.
Het aanvragen van een AWBZ-indicatie is een
flinke regelklus. U moet veel vragen beantwoorden: het aanvraagformulier telt 9 bladzijden
plus een toelichting. Ook kan er aanvullend
onderzoek gedaan worden telefonisch, via een
huisbezoek of door middel van contact (na toestemming van de verzorgde) met behandelaars.
Indicatiestelling
De indicatie wordt gesteld door het CIZ. U kunt
telefonisch of schriftelijk een aanvraag doen bij het
CIZ. Een aanvraagformulier is te downloaden via
www.ciz.nl om de aanvraag digitaal te doen en via
Digid te ondertekenen. Maak wel altijd een kopie
voor uzelf.
Het CIZ neemt binnen 6 weken een beslissing en
in spoedeisende gevallen binnen 2 weken. Als u
het met het besluit van het CIZ niet eens bent kunt
u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij
het CIZ.
Algemene uitgangspunten
• Iedere zorgvrager kan per kalenderjaar voor
één mantelzorger het mantelzorgcompliment
aanvragen.
• Is de indicatie van de zorgvrager vóór 1 augustus 2009 afgegeven, dan is er mogelijk sprake
van een overgangsregeling. Op basis van
de indicatie die op 1 augustus 2009 geldig was,
beoordeelt de SVB ( Sociale Verzekeringsbank)
of de zorgvrager het mantelzorgcompliment
mag geven.
• Is de zorgvrager opgenomen in een zorginstelling of staat deze op een wachtlijst, dan is er
sprake van een intramurale indicatie en kan de
zorgvrager geen mantelzorgcompliment geven.
Gevolgen voor belasting, uitkering of toeslagen
Het mantelzorgcompliment heeft geen invloed op
de hoogte van een eventueel Persoonsgebonden
Budget (PGB).
De mantelzorger hoeft geen belasting te betalen
over het mantelzorgcompliment en het compliment
telt niet mee voor zijn of haar inkomen. Ook heeft
het compliment geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag van de
mantelzorger.
Vragen?
Als u vragen hebt over het mantelzorgcompliment
of over het aanvragen van een 0- urenindicatie
dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt
Mantelzorg Horst. Tel. 077 3978500 of per e-mail:
info@synthese.nl. Informatie over mantelzorgondersteuning kunt u ook vinden op de internetsite
van Synthese www.synthese.nl.

Colofon

De Dag van de Mantelzorg
De gemeente Horst aan de Maas en Synthese treffen momenteel voorbereidingen voor de
Dag van de Mantelzorg 10 november 2011.
Meer nieuws over deze dag vindt u in de volgende editie.

De rubriek “over mantelzorg” wordt verzorgd door het Steunpunt Mantelzorg van
de stichting Synthese en de gemeente
Horst aan de Maas.
U kunt de redactie van “over mantelzorg”
per e-mail bereiken via horst@synthese.nl
of telefonisch via 077 – 39 78 500. Het postadres is Synthese Steunpunt Mantelzorg,
Bemmelstraat 2, 5961 HN te Horst.

Aanleveren copij
Ook mantelzorgers kunnen copij voor deze
rubriek aanleveren.
Aanleveren betekent niet automatisch dat uw
copij geplaatst wordt. De redactie neemt over
het al dan niet plaatsen van aangeleverde
artikelen contact met de aanbieder op.
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GEPLUKT

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.

Henk Linders
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Hegelsom woont de 54-jarige Henk Linders die al meer dan 25 jaar
getrouwd is met Wilma Spreuwenberg. Samen hebben ze drie studerende
kinderen die allen nog thuis wonen. De hond Dunky maakt het gezin
compleet. Henk Linders wordt deze week Geplukt.

Naast fietsen en skiën nemen
ook voetbal, rennen en tennis een
belangrijke plaats in binnen zijn leven.
Henk verdedigde op het voetbalveld
vele jaren de kleuren van Hegelsom.
De laatste jaren rent hij drie keer
per week minimaal een afstand van
tien kilometer. Bij de Venloop is Henk
actief op de halve marathon. “Rennen
is voor mij een verslaving. Het maakt
mijn hoofd leeg en dat geeft me
een ontspannen gevoel”, aldus de
sportman.

Linders woont graag in Hegelsom.
Het kleinschalige van het dorp en de
rustige woonomgeving maken het
volgens Henk aantrekkelijk om er te
wonen. Wat Hegelsom zelf niet heeft,
is meestal wel in Horst te vinden.
Het enige wat hij in Hegelsom mist is
een frietkraam. “In Hegelsom is het
prima wonen en met Horst dichtbij
liggen alle winkels in feite om de
hoek.”
Het echtpaar Linders wandelt
graag in natuurgebied ’t Ham, samen
met hun hond Dunky. “Vrijwel alle
dorpen van de gemeente Horst aan de
Maas hebben mooie natuurgebieden
om te wandelen. Je moet het wel willen zien”, zegt de natuur- en sportliefhebber die net terug is van een

Ovenrisotto
met spek
en prei

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180°C;
• was de prei en snijd deze in halve
ringen;
• verhit een hapjespan en bak de
spekreepjes in 5 minuten uit;
• voeg de prei toe en bak 5 minuten
op laag vuur;
• schep de rijst erdoor en bak
2 minuten tot de korrels glanzen
en glazig zijn;
• schep het mengsel in de ovenschaal en schenk de bouillon
erover;
• bak de risotto ca. 35 minuten in
de oven;
• neem uit de oven en roer de
tuinerwten en crème fraîche
erdoor;
• zet nog ca. 5 minuten in de oven
tot de risotto beetgaar is;
• breng op smaak met peper en
zout.

Sporten als meest
fervente hobby

Rennen is verslaving
geworden

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Benodigdheden:
• 3 preien
• 1 duopak magere spekreepjes
(250 gram)
• 300 gram risottorijst
• 750 ml groentebouillon,
heet (van tablet)
• 1/2 pak tuinerwten extra fijn
(à 450 gram, diepvries),
ontdooid
• 1 beker crème fraîche light met
Franse kruiden (200 ml)

Henk. Vooral de snelheid en de trucjes
van het skiën spreken hem aan.

fietsvakantie in Marokko. In dat land
fietste hij met een klein gezelschap
door het Atlasgebergte. Volgens Henk
is dit een echte aanrader voor een
ervaren wielrenner. En een echte
wielrenner mag de Hegelsommer
zich noemen. In 2010 maakte Linders
als relatie deel uit van het team
Rabobank Maashorst waarbij hij op
één dag vijf keer de legendarische
Alpe d’Huez beklom. Dit alles voor één
doel: de strijd tegen kanker.

Alleen voor een
inbreker uit bed
Het is dan ook niet vreemd dat
Henk in zijn vrije avonduren graag
naar sportprogramma’s kijkt. Ook
actualiteitenprogramma’s volgt hij
met grote interesse. Soapseries en
The Voice of Holland en aanverwante
programma’s zijn niet voor Henk
weggelegd. De Hegelsommer heeft
een hekel aan oneerlijke mensen en
wil midden in de nacht niet gewekt
worden. “Alleen voor inbrekers kom ik
mijn bed wel uit”, lacht hij.
Uitgaan doet hij niet meer zo
vaak. Wel treft hij één keer per
maand, op een vrijdagavond, zijn
oude schoolvrienden in een Horster
kroeg of pikt er in zomerdag een
terrasje mee. “Onder het genot van
een pilsje evalueren we dan de
toestand in de wereld”, grijnst de
Hegelsommer. Henk Linders is een
man met humor. “Dat is het allerbelangrijkste wat er is en brengt evenwicht in het leven. Een dag zonder
lach is een dag niet geleefd”, besluit
hij het interview.

RIX LIMERICK
Hegelsommer tijd voor zijn sportieve
hobby’s zoals fietsen en skiën.
“Sporten is mijn allergrootste hobby.
Samen met Wilma heb ik al menig
uurtje op de fiets doorgebracht en in
de winter gaan we dikwijls een week
skiën, een fantastische sport”, zegt

De in Hegelsom geboren en
getogen Linders werkt in de champignonsector bij onze oosterburen
in het Duitse Xanten. Hij geeft
leiding aan ongeveer 45 vrouwen
die champignons oogsten. Wanneer
hij niet hoeft te werken heeft de

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

Vroeger knip-oëgde noa en grietje,
Dronkte saame ranja mit en rietje,
Nou wèrde ni wèrm,
Ván achter ow scherm,
Want flirte dudde vort mit en ‘twietje’!

In the picture deze week:

De échte
Limburgse
rijstevLaai
Bekroond met zilver
tijdens de Limburgse Vlaaienkeuring
Deze week

€ 6.50

...en voor de liefhebbers

gratis slagroom!
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HALLO van afgelopen week: Twitter op de werkvloer
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Eenmaal andermaal

Rectiﬁcatie

Altijd al eens een wethouder als kok in je keuken willen hebben? Of hoop je nog steeds dat ene kassahokje te
vinden dat jouw collectie compleet maakt? Tijdens de dienstenveiling van muziekvereniging Concordia uit Meterik
lijkt alles mogelijk. Hoe kwam dit bijzondere initiatief tot stand?

In het bericht van HALLO van vorige week over de EHBO-cursus werd ten
onrechte een link met het Rode Kruis gelegd. Ook bestaat de cursus niet uit
twaalf lessen maar uit vier cursusdagen op zaterdagen in januari 2012. Voor
meer informatie mail naar ehbohorst@gmail.com

Aan de grote vierkante tafel in de
sfeervolle huiskamer bij Paul Driessen
en Marièl Walraven komt een gesprek
vanzelf op gang. “De product- en dienstenveiling van fanfare Concordia is een
ludieke manier om geld in te zamelen
voor het instrumentenfonds”, valt Paul
met de deur in huis. “We zochten naar
een actie, waarbij het publiek meer
betrokken wordt. Iets wat mooi aansluit
bij het gemeenschapsgevoel, dat in
Meterik sterk aanwezig is.” “Maar we
wilden duidelijk iets anders dan een loterij of een bingo en zo kwamen we bij
het idee van de veiling uit”, valt Henrik
Beelen bij. “Het verzamelen van de

Fotowedstrijd ‘t Hökske
In 2011 heeft vogelwerkgroep ’t Hökske uit Horst en Sevenum een
fotowedstrijd gehouden voor de jeugd. De deelname was voldoende en
dus genoeg aanleiding om ook in 2012 een wedstrijd te organiseren. Het
is de bedoeling dat jeugd zelf een foto maakt van een vogel in het wild.
De foto’s voor de wedstrijd van
’t Hökske kunnen vanaf nu tot en met
midden juni 2012 gemaakt worden.
Vanaf 15 mei tot 15 juni kan men
de foto inzenden. De ingezonden
foto’s zullen na 15 juni op de website
getoond worden. Natuurlijk zijn er enkele spelregels, er moet bijvoorbeeld
een vogel uit het wild op de foto
staan en alleen jeugd tot en met 16
jaar mag meedoen. De foto’s worden

door een vakkundige jury beoordeeld.
De mooiste en leukste foto wint
een prijs die beschikbaar is gesteld
door Vivara natuurbeschermingsproducten. De prijswinnaar wordt
bekend gemaakt op de website en
krijgt persoonlijk bericht. Voor meer
informatie over de vogelfotowedstrijd
zie www.vogelwerkgroephokske.nl
of mail naar
info@vogelwerkgroephokske.nl

diensten en producten die aangeboden
worden op de veiling is een leuke klus
geweest. Onder meer dankzij mondtot-mondreclame in en rondom Meterik
kunnen we een bijzonder gevarieerd
aanbod aan kavels aanbieden. Zo
kunnen mensen een bod doen op een
leverworst, maar ook op een ontbijt
op bed, dat wordt aangeboden door
prins carnaval en zijn adjudanten. Paul
Driessen: “Meterik is nog een echt dorp
met een sterk saamhorigheidsgevoel.
Wat cultuur betreft is onder andere
muziek een sterk bindende factor tussen de inwoners. Ik heb het idee dat
hier vrijwel iedereen lid van een of

meerdere verenigingen is. Wij hopen
met deze veiling niet alleen geld in te
zamelen, maar met het organiseren
van een gezellige avond voor jong
en oud ook het gemeenschapsgevoel
te versterken.” Muziekvereniging
Concordia is met 135 leden een van
de grootste verenigingen in het dorp.
De opbrengst van de veiling, die op
zaterdag 15 oktober plaats vindt in
Zaal de Meulewiek, gaat naar het
instrumentenfonds van Concordia.
Veilingmeesters zijn oud-gedeputeerde
Ger Driessen en Bob Holtermans.
De avond begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis.

Concert Cantate, Levensvreugd en Kinderkoor
Op zondag 16 oktober geven het Gemengd koor Cantate, het
Ouderenkoor Levensvreugd en het Meuleveld Kinderkoor uit Horst
gezamenlijk een concert in ’t Gasthoes in Horst.
De drie koren zijn in Horst en omgeving al bekend. Met hun repertoire
zijn ze vaak betrokken bij vieringen
met een liturgische achtergrond.
De koren brengen zowel apart als
gezamenlijk een aantal niet-kerkelijke
liederen ten gehore.

Het concert begint om 14.30 uur
en staat onder leiding van dirigent
Jan Rijnders. De muzikale ondersteuning komt van organist Theo
van de Rijdt. Het concert wordt
gepresenteerd door Frans Coenders.
Toegang is gratis.

Het team van Wittenhorst 4 is dit seizoen voorzien van een nieuw tenue en dat is mede mogelijk
gemaakt door café De Beurs in Horst.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op één van de volgende cursussen
van de Volksuniversiteit Venray die binnenkort van start gaan.
Cursussen:

Lezing:

n

Informatica

n

Zwangerschapsyoga en -gym

n

Dromen

n

Foto en video(bewerking)

n

Ontdek je kwaliteiten

n

2012, het jaar van de Apocalyps?

n

Reanimatie evenals
herhalingslessen

n

Het oude Rome

Laat u inspireren
door onze sfeertuinen
Vier seizoenen tuinen
Overdekt en verwarmd
Al 10 jaar!

NU DIVERSE JUBILEUMAANBIEDINGEN!

Voor meer én actuele informatie
(start-aantal lessen-prijs e.d.)
Kijk op onze website: www.vu-venray.nl

€ 5,-
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Graag tot ziens bij

Linders
Linders

2 trays

aanleg
onderhoud
(sier)bestrating
www.voestenhoveniers.nl
Dennis Voesten 06-43280123

Linders
Linders

Ze doen WILD in de keuken
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

ww
65 77

Voor al uw straatwerk en
bestratings materialen
Oude gebakken klinkers
Hardsteentegels Graniet/basalt keien
De Hees 19 Sevenum Tel. 077-4672727
www.otterdijk-bestratingen.nl

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.
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Meerlose wint brons op
WK Rafting
Team Fl’eau, met daarin Fieke Reijntjes uit Meerlo, heeft afgelopen weekend op het wereldkampioenschap
Rafting in Costa Rica een bronzen medaille binnengehaald. In het algemeen klassement eindigde het team op de
derde plek, na Tsjechië en Japan. Zo’n 48 teams namen deel aan de kampioenschappen van 5 tot en met 10
oktober. Fieke en haar team wonnen eerder dit weekend goud op het onderdeel sprint.

sport 21

Oktober Woonmaand!

www.salet-gordijnenatelier.nl
Kijk voor de actie’s
op onze website!
Mommesstraat 11, Sevenum
T: 077- 467 2197

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

WEEKENDHULP M/V

Op vrijdag stond de sprint op het
programma. Het team Fl’eau, waarin
Fieke Reijntjes rechtsachter in de boot
zit, zette de snelste tijd neer. In de
head-to-head, een knock-outsysteem
waarbij steeds één team een ronde
verder gaat, werd het Nederlandse
team derde.
Hoewel het onderdeel slalom
daarna niet helemaal lekker ging voor
het team werden Fieke en de vijf andere meiden op het laatste onderdeel,
de Down River weer derde. Nederland

bereikte hiermee in het totaalklassement de derde plaats van de wereld.
Het was voor de dames de eerste keer
dat ze op de rivier Pacuare in Costa Rica
voeren.
”Wat onze kansen zijn in Costa Rica
is heel moeilijk te zeggen. We hebben al eens internationaal medailles
gewonnen. Weliswaar met een iets
andere teamsamenstelling, maar dat
smaakt altijd naar meer”, zei Fieke
Reijntjes, de rechtsachter van Fl’eau,
voorafgaand aan het wereldkampioen-

schap nog.
Tijdens de prijsuitreiking “glunderde
team F’leau op het podium”, vertelt
een aanwezige supporter. “Het werd
luid toegezongen en ze mochten
driemaal het trapje op. Ze kregen
een kunstwerk op een plankje en zijn
helemaal tevreden.” De meiden hebben een reis naar Tortuguero gewonnen, waar ze na het wk heen voeren.
Voor meer informatie of
wedstrijdverslagen zie
www.teamfleau.nl

WK Bokkenollen Griendtsveen
Zaterdag 8 oktober om 12.00 uur starten de eerste deelnemers aan het WK Bokkenollen in Griendtsveen, na
het startsignaal van burgermeester Mak van Deurne. Jawel, van Deurne. Griendtsveen hoort dan wel bij Limburg,
maar de organisatie vond Deurne en Griendtsveen heel na met elkaar verbonden, net als Helenaveen.

Het WK Bokkenollen is een evenement met deelnemers uit Amsterdam,
Roosendaal, Utrecht, Neer, Friesland,
België en Griekenland. Dit jaar zelfs
met deelnemers uit Maaskantje.
Bruidspaar Smits, dat op 30 september in het huwelijksbootje stapte kon
haar cadeau verdienen door deel te

nemen aan Bokkenollen. De jury vond
dit zo origineel dat zij de originaliteitsprijs wonnen. Deze prijs wordt ieder
jaar door de heer Ter Voert gemaakt,
een houtgesneden kunstwerk.
Uiteindelijk is team Kei Hard,
bestaande uit Ricardo van Nies, Cor
van de Weijer en Mark Verberne eerste

geworden. Zij werden op de voet
gevolgd door teams Wil ie Nie en
Geef Nooit Op.
Op zondag 9 oktober was het de
beurt aan de jeugd tot 16 jaar om
tactiek en uithoudingsvermogen te
tonen tijdens het Limonollen. Als er
een coach plotseling ziek is, biedt
een Griendtsvener zich aan om te
coachen. Van de moeder van de
kinderen krijgt hij dan ook een grote
bos bloemen.
Na wat mist in de ochtend scheen
om klokslag 12.00 uur de zon en kon
de wedstrijd beginnen. De categorie
7 tot en met 9 jaar werd gewonnen
door de Snelle Keikes, Mark Verberne,
Isa van de Weijer en Stijn Verberne.
Guus and the Chipmunks en de
Lollifantjes werden gedeeld derde.
Van de allerjongste deelnemers, de
leeftijdsgroep 4 tot en met 6 jaar
werden De Kampioenen kampioen.
Jeroen van de Westerlo, Wouter Voets
en Teun van de Westerlo bleven
teams Sipje en Sopje en Gewoon
Daan en Sharon net voor.
Voor meer uitslagen en foto’s
zie www.bokkenollen.nl
www.hallohorstaandemaas.nl

Champignonkwekerij Jacobs BV
Is een moderne champignonkwekerij die gespecialiseerd
is in de machinale oogst van champignons. Wegens
uitbreiding van onze kwekerij zijn wij op zoek naar:

Meewerkend voorman
• Leeftijd 20-45 jaar
• Leidinggevende capaciteiten
• Mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de
kwekerij
• Voornamelijk verantwoordelijk voor de oogst en het
verwerken van het product
• Technisch inzicht
• In het bezit van goede communicatieve eigenschappen
• Affiniteit met paddenstoelenteelt/tuinbouw
• Goed in staat om in teamverband te werken

Teeltmedewerker
•
•
•
•
•
•
•
•

Leeftijd 20-45 jaar
Een energiek persoon
Technisch inzicht
Goed in staat om in teamverband te werken
Iemand die bereid is zijn handen uit de mouwen te steken
Goed met machines kan werken
Affiniteit met paddestoelenteelt/tuinbouw
Op termijn doorgroeimogelijkheden

Sollicitaties richten aan:

Champignonkwekerij Jacobs BV
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel
Email: info@jacobschamp.nl
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GRONDONTSMETTEN

MET

G.P.S

Grondontsmetten met spitmachine
Goede inwerking en verdeling
variabel 25 tot 40 cm werkdiepte.
Timmermans Agri service bv
Tel. 077-4641999
www.TimmermansAgriService.nl

Meterik krijgt voetballes
van Oostrum
Door: Jos Claessens
Oostrum heeft al jaren aspiraties om hogerop te voetballen en zich minimaal te handhaven in de 4e klasse. Het
is een fysiek zeer sterke tegenstander die vanuit een sterk verdedigend blok met snelle uitvallen de aanval zoekt.
Voor Meterik een moeilijk te bespelen tegenstander is in het verleden vaak gebleken. Ook afgelopen weekend
bleek dit weer. Meterik leed een kansloze nederlaag.

22 & 23 OKTOBER

SUPERTRAMP
JOHN HELLIWELL
NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Van het “porc plein air”
500 gram € 4,95
Magere speklapjes
Hachee pakket
rund poulet, ui en kruiden 500 gram € 6,95
Lihanboutje, heerlijk gekruid gehakt op een stokkie
100 gram € 0,95
Herfstpaté
100 gram € 1,45
100 gram € 0,45
Bakbloedworst
Kant en klaar uit eigen keuken

Jachtschotel
Zuurkoolschotel

100 gram
100 gram

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Herfst filetje

100 gram

€ 1,65
€ 1,45
€ 1,25

Filet lapje gevuld met zuurkool en worst

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

Oostrum was vanaf de eerste
minuut heer en meester op het veld
en kwam meteen op voorsprong door
Arjan Kempen, omdat Meterik nog niet
goed bij de les was. Na 20 minuten
leek de strijd al beslist toen Bart Direks
de 0-2 kon scoren met een heel bijzonder doelpunt via een hakje. Oostrum
bleef dominant spelen en liet nog een
dikke kans onbenut met een schot op
de paal. Meterik kroop vlak voor rust
uit zijn schulp en leek zelfs de 1-2 te
scoren, maar Dirk van Rengs schoot
voorlangs.
Na rust kon Meterik nog een
keer gevaarlijk worden via Mathieu

Geurts maar daarmee was de koek op.
Oostrum hield het betere van het spel
en scoorde via Niek van Bergen de
verdiende 0-3. Vlak voor tijd was het
de gevaarlijke Chris Wilschut die vanuit
een corner de 0-4 nog liet aantekenen.

Ttitelkandidaat
Oostrum en lerend
Meterik
De goed leidende scheidsrechter
Engelen uit Belfeld had geen enkel
probleem om deze wedstrijd tot een
goed einde te brengen. Oostrum heeft

een jong en goed spelend team dat
titelkandidaat is. Voor Meterik is het
belangrijk om de rust te bewaren en te
leren van dit soort wedstrijden.
Het was deze middag erg belangrijk dat het 2e elftal een verdiende
overwinning behaalde op Sparta 3.
Daardoor zijn de mannen van Frans
Muijsers van de hatelijke nul af. Dit
team moet zich handhaven in de 4e
klasse, zodat het spelniveau in de
selectie op termijn omhoog gaat en de
basis breder wordt. Door de vele blessures moet er vaker een beroep gedaan
worden op de talentvolle A-lichting.
(Foto: Ger Versteegen)

NIEUWE LOCATIE!

Wittenhorst zorgt voor
NIEUWE IDEEËN! erkenning

FOTO ID
IS WEER OPEN
PASFOTO’S

@ 9,95

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Door: Piet Nabben
Voor Wittenhorst was het een grote testcase en mede een aanval op de hoge positie op de ranglijst, want het
sterke Heeswijk liet in de voorbije wedstrijden een geweldige indruk achter. Ook hun tweede plek gaf dit
duidelijk aan.
Na het eerste fluitsignaal kwam
Heeswijk middels de jeugdige
Danny Aarts na een gevaarlijke vrije
trap het dichtst bij een treffer. Na
deze actie was het Wittenhorst dat
de toon aangaf. Via enkele mooie
aanvallen van Thom Derks, Gijs
Hagens en Daan Hendriks had het
zowaar 0-1 kunnen staan. Ook een
poging van Bram Rubie had net
niet de juiste richting. Doordat ook
Heeswijk de aanval zocht was het
een bijzonder boeiend wedstrijd.
Heeswijk was het meest gevaarlijk
met het nemen van vrije trappen. De
Wittenhorst-achterhoede stond dan
onder druk.
Voor de pauze was Heeswijk nog
eenmaal gevaarlijk via een schot van
Hein van Nuland. Zijn poeier werd

door de doelwachter van Wittenhorst
Sjors Witt tot corner verwerkt.

Het hoge tempo
bleef onverminderd
doorgang vinden
Na rust ging Heeswijk in de aanval.
Wittenhorst had het even moeilijk.
Het hoge tempo bleef onverminderd
doorgang vinden. Maar Heeswijk
moest ook toezien dat Gijs Hagens net
naast schoot. Over links ging Hein van
Nuland van Heeswijk met de bal aan
de haal. Het schot dat volgde vloog via
de verre paal het veld weer in.
Na enkele wissels aan beide zijden
kwam Wittenhorst toch weer beter in
de wedstrijd. Over links werd het eens

gevaarlijk. Via Rob Zanders kwam de
bal bij de inlopende Gijs Hagens. Zijn
subtiel tikje ging net langs. Iedereen
verzoende zich met gelijkspel. Maar
toen sloeg Wittenhorst alsnog toe. De
basis voor deze treffer kwam via Rob
Zanders. In een wirwar van spelers
kwam de bal terug voor de voeten
van Gijs Hagens, die de bal snoeihard
achter de vele spelers in het doel
schoot, 0-1.
De ontlading was groot. Heeswijk
zette nog eens flink aan, maar met
een grote dosis vechtlust konden
de aanvallen gepareerd worden.
Na het laatste fluitsignaal was het
uiteraard groot feest bij de supporters. Wittenhorst behaalde een
sensationele en zeer belangrijke
overwinning.
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De sport is individualistischer geworden
Noord-Limburg is een echte paardensportregio met veel ruiterverenigingen en een flink aantal kampioenen.
Piet Holtermans was tot voor kort voorzitter van de Kring Noord-Limburg. Hij ziet de laatste jaren de sport steeds
meer veranderen.

echte paardensportfamilies waarbij
het hele gezin paard reed en men
samen naar een wedstrijd toeleefde
en de hele dag op het wedstrijdterrein
bleef. Nu rijden de ruiters tijdens de
wedstrijden hun rondje, ze wachten
de prijsuitreiking af en gaan dan
weer naar huis. Dat betekent niet dat
mensen nu minder plezier aan de
sport beleven, maar het wordt anders
beleefd.”

Als je hier in de
prijzen rijdt, ben je
een goede ruiter

Piet Holtermans met zijn paard Unique
Piet Holtermans is ongeveer
twaalf jaar voorzitter van Ruiterclub
Wittenhorst. Daarnaast was hij tot
afgelopen voorjaar voorzitter van
de Kring Noord-Limburg van de

Nederlandse paardensportbond.
Volgens Holtermans gaat het goed
met zijn vereniging. De ruiterclub
kent de afgelopen jaren een constant aantal van ongeveer honderd

leden, waarvan ruim de helft actief is.
Toch ziet hij dat de sport de afgelopen jaren behoorlijk is veranderd.
Holtermans: “De sport is individualistischer geworden. Vroeger had je

Holtermans denkt met enige
weemoed terug aan de tijd dat de
afdelingsdressuur met achttallen nog
populair was. Daarbij reden acht ruiters te paard samen een dressuurwedstrijd. “Daarmee liet je zien als vereniging hoe goed je was”, vertelt de
voorzitter van Ruiterclub Wittenhorst.
“De afdelingsdressuur was dé sport.
Mensen liepen uit om de prestatie van
hun team te zien. De verenigingen
in Meerlo, Sevenum en Horst hadden
allemaal een achttal en tussen hen
was er een hevige concurrentie. Door
de jaren heen werd het animo voor
de achttallen echter steeds minder.
Horst heeft tot het laatst toe met een
achttal gereden, terwijl anderen geen
team meer bij elkaar konden krijgen.
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum
Tafel “Eldrick”
Eiken/RVS
160*100 cm
v.a.

E 982,-

Eetkamerstoel
“Cars”
v.a.

E 255,-

Winnen of verliezen
ligt dicht bij elkaar
Piet Holtermans heeft zelf nooit
wedstrijden gereden, maar het paard
is geen vreemde voor hem. “Ik ben
opgegroeid op de boerderij en heb als
kind nog met het paard gewerkt. Toen
in de jaren vijftig de mechanisatie
opkwam, trok me dat echter meer.
Door mijn kinderen ben ik weer met
paarden begonnen. Al onze kinderen
hebben paardgereden en twee dochters rijden nog steeds. Kinderen leren
er veel van. Winnen of verliezen ligt
in de paardensport dicht bij elkaar. Als
een paard tijdens een springwedstrijd
weigert dan sta je daar met veel
publiek om je heen. Je leert omgaan
met emoties en dat hoort volgens mij
bij iedere opvoeding.”

Vrijdag 14 OkT
BlOk10
WEEkEnd kick OFF
lETS gamBlE!

(ge

Eigen Haard

Nu worden er alleen nog wedstrijden
in zes- en viertallen gereden.”
De aandacht voor het team is
misschien minder geworden, de sport
is onveranderd populair. Met name
in Noord-Limburg waar veel goede
ruiters vandaan komen. Holtermans:
“Als je in Noord-Limburg in de prijzen
rijdt, ben je een goede ruiter. Door
de sterke concurrentie is het aantal
kampioenen voor onze ruiterclub beperkt, maar als er iemand kampioen
wordt, proberen we dat met z’n allen
te vieren.”

ZaTErdag 15 OkT
liVE
jUEZZ

meubel

21/22/23 OkT
BlOkTOBErFEST!
SHamBOk
raTTlESnakE SHakE
STOEr
BiErgarTEnBOYS
kinkOBra
HEnnY En ariE
lUkaZZ
mY OWn armY
SjOZa
SanjO
3 dOllE dagEn
OkTOBErFEST
in BlOk10 En dE
grOTE
FEESTTEnT
WilHElminaPlEin
OnZE kEUkEn iS
UiTEraard gEWOOn gEOPEnd
TijdEnS dEZE dagEn
inFO:
WWW.BlOk10HOrST.nl
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Wintercompetitie op
De Reulsberg
Op zondag 16 oktober is De Reulsberg in Horst het strijdtoneel in de
Limburgse wintercompetitie voor mountainbikers en veldrijders. De
crossers strijden vanaf begin oktober tot eind januari in veertien wedstrijden voor de winst in de Mulleners Vastgoed Cup 2011-2012. In Horst
wordt de derde wedstrijd van het seizoen verreden.
De Noord-Limburgse wielerploeg Limburg Express Cycling Team
(LECT) organiseert de wedstrijd en
hoopt op een goed resultaat voor
mountainbiker Wilco Verwegen uit
Melderslo. Ook Lex van Enckevort
en Markus Granzow doen een gooi
naar een top tien klassering bij de

Veel medailles voor HZPC
bij Speedo deel 1
Door: Huub Hermans
In Venray hebben de zwemmers van HZPC veel medailles weten te behalen bij de eerste speedowedstrijd van
het seizoen. In zwembad de Sprank trad de miniorenploeg van HZPC aan tegen de zwemmers van RZ (Roermond),
RZL (Haelen) en de Startgemeenschap Noord-Limburg.

amateurs. Deze wedstrijd start om
13.20 uur.
Voorafgaand aan deze slotwedstrijd gaan de veldrijders om
12.00 uur van start. De jeugd opent
het programma op De Reulsberg om
10.30 uur. Voor meer informatie, zie
www.mullenersvastgoed.wielercup.nl

Ralph Verberkt
prolongeert titel
Op het JaBa-circuit van Posterholt streden diverse autospeedwaycoureurs uit Horst en omgeving om de prijzen. Deze mannen komen uit in
de Formule Toyotaklasse in de autospeedway. Joey Hanssen werd op 3
september nog wereldkampioen in de kartserie en debuteerde dit jaar in
de Formule Toyotaklasse waarin hij de strijd aanging met Ralph Verberkt.
Verberkt wist dit jaar zijn titel
te prolongeren maar had zware
concurrentie. In augustus wist Joey
Hanssen uit Horst de Eurocupstrijd in
zijn voordeel te beslissen. In 2009
kwam Ralph Verberkt, ook uit Horst
bij Team Driessen rijden. Stephan
Driessen uit Meterik werd in dat jaar
nog kampioen en Verberkt veroverde
de titel ‘Rookie van het jaar’. In 2010
was Verberkt degene die de meeste

manches won en zo beslag legde op
zijn eerste titel. Ook Severens Racing
uit Melderslo was een gevaarlijke
kaper op de kust. Roald Severens won
tijdens de eerste racedag alle races.
Dat bleek Roland Janssen uit Sevenum
ook te kunnen op de laatste racedag,
op 2 oktober. In het eindklassement
eindigde Ralph Verberkt toch als eerste. Stephan Driessen werd tweede
en Roland Janssen derde.

Beste klanten,
Het blauwe bessen seizoen is ten einde.

Vanaf heden kunt u weer lekkere en
gezonde blauwe bessen produkten,
zoals jam en 100% puur sap,
in onze automaat vinden.
Onze winkel is geopend:
vrijdags van 9.00 - 17.30 uur
Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst
Tel. 06-51905040

In totaal kwam de ploeg uit Horst
na alle wedstrijden in Venray 23 keer
in aanmerking voor eremetaal. Het
resultaat voor de Horster club bestond
uit zeven gouden, zes zilveren en tien
bronzen medailles.
De oudere minioren deden precies
wat van hen verwacht werd. Imke van
den Hoef ging met tweemaal goud
naar huis, terwijl Noa de Vries met een
gouden en twee zilveren plakken huiswaarts keerde. Ook Koen Koster wist

zijn beide races te winnen, goud op de
200 meter schoolslag en 200 meter
vrij. Pieter Otten moest in deze series
genoegen nemen met twee keer brons.
Bij de familie van Megen pronken
er dit weekend vijf medailles aan de
kast. Giel behaalde driemaal brons
terwijl Anne genoegen moest nemen
met tweemaal brons. Opvallend is ook
het resultaat van enkele zwemmers
die nog niet zo lang deelnemen aan
het wedstrijdgebeuren. Vooral Marlijn

Het is tijd voor
onderhoud van
de CV ketel!
Nu all-in
onderhoud
Ketel check € 40,Super actie
CV ketel voor
€ 1.350,www.tommas.nl

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

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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Magic Smikkelfestijn

Zondag 16 oktober
Aanvang: 17.30 uur Einde: 21.00 uur
Een spectaculaire show begeleid door het duo ADH2. Gedurende
de avond kunt u genieten van een 4 gangen buffet. Tussen de
gangen door wordt u verrast door een spectaculaire voorstelling
met mind-reading, goochelen en comedy.

Volwassenen € 29.50 p.p. Kinderen ( 4 t/m 11 jaar) €17.50 p.p.
Het belooft een spectaculaire show te worden voor zowel jong als oud
die u nog lang zal bijblijven!

Actief– en Partycentrum de Schatberg www.schatberg.nl
Reserveren op telefoonummer: 077 467 77 88

Zwart viel op, ze zwom naar een eerste
plaats op de 100 meter schoolslag en
herhaalde dit ook nog eens op de 50
meter vlinderslag. Het behalen van
zowel een zilveren als een bronzen medaille waren voor Luna de Vries, Laura
Otten en voor Alex van der Zanden.
Bovendien behaalde Ilse Swinkels van
deze groep nog een zilveren medaille
op de 50 meter vlinderslag. Al met al,
goede resultaten voor de zwemploeg
van HZPC.

dakgoten
reinigen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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BAARLO 1 wint gemakkelijk van SVEB 1
Door: Herman Hendrix
SVEB wist van tevoren dat het een hele klus zou gaan worden in en tegen Baarlo, en dat bleek dan ook al vrij
snel in de wedstrijd. Mede doordat SVEB in de warming-up ook Jasper Janssen bij de geblesseerden moest
parkeren en Robert van Dijck door werkzaamheden ook niet beschikbaar was, werd de toch al smalle SVEBselectie nog meer uitgedund. Aangezien Baarlo over een uitstekend elftal beschikte, was SVEB dan ook vanaf
het begin kansloos.

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

www.verkoeijen.nl

15 oktober proeverij

Wild- en najaarsspecialiteiten
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

HEERLIJKE SPECULAAS (proef ze in de winkel)
SPECULAASWAFELS 4 + 1 GRATIS
ROZIJNENBOLLEN 5 HALEN 4 BETALEN
GROTE APPELKANEELLINZERVLAAI
met DEKSEL 8,95 euro
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

acties te leggen wat vrijwel meteen
uitgevoerd werd. John Tissen moest
dan ook in de 68e minuut de spits
van Baarlo van scoren afhouden en
in de 75e minuut zelfs een strafschop
van dezelfde spits stoppen.

Uitstel van executie
Het was echter uitstel van
executie, want in de 87e en 89e
minuut kwam de eindstand op het
bord. Met twee gave doelpunten
werd het duel uiteindelijk verdiend
door Baarlo beslist, 6-1.

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

en bestrating

uittrap van John Tissen, waar de SVEBverdediging achterin niet op rekende.
Na de rust speelde SVEB al na
vier minuten een prima mogelijkheid
uit. Het dient gezegd te worden dat
SVEB bleef knokken voor een beter
resultaat en daar dan ook loon naar
werken voor kreeg.
Maik Vermazeren rondde in de
65e minuut fraai af na een lange
uittrap van John Tissen. De trainer
van Baarlo werd er zowaar wat
zenuwachtig van en maande zijn
ploeg om meer snelheid in hun

voor tuin

Vlot combinerend kwam SVEB
meteen flink onder druk te staan en
binnen het kwartier stond het met
prima doelpunten al 2-0.
Heel sporadisch zocht ook SVEB
de aanval met een klein kansje voor
Maik Vermazeren in de 19e minuut.
Joris de Mulder mocht in de 25e
minuut de Baarlo-doelman testen,
maar deze was bekwaam en werkte
de prima ingeschoten vrije trap tot
hoekschop.
In de 37e minuut kwam de 3-0
op het bord na een ongelukkige

Uw ideale partner

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

Rob Cleven verdedigt uitstekend (Foto: Thijs Janssen)

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Reparatie ook in het weekend!

Matig Melderslo verliest
van VOS

Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

Door: Jan van de Pas
De Melderslose toeschouwers mokten zondagmiddag nog wat na. “Als de verder goed leidende
scheidsrechter Arts in de 36e minuut wel een 11 meter had gegeven aan Melderslo en als hij dan ook nog een
rode kaart had gegeven”, dan hadden zij het nog wel eens willen zien. Maar deze penalty kwam er niet, de
ploeg uit Venlo bleef met elf man en won uiteindelijk gewoon verdiend van Melderslo.

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit

was het geluk deze keer aan de zijde
van de VOS-trainer. Een omzetting
na 70 minuten om zijn libero Didi
Taihuttu naar voren te sturen had
snel gevolgen. Een uittrap van de
VOS-doelman en enkele ongelukkige
verdedigende acties van Meldersloverdedigers brachten hem in een
kansrijke positie voor doelman Ruud
Hoeijmakers. Deze passeren bleek
voor de nieuwe Venlose spits een
klein kunstje: 1-0. Ook na deze 1-0
kon Melderslo niet echt gevaarlijk
worden. In de laatste minuten waren
de betere kansen nog steeds voor
VOS.

Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Trainer Ummenthun had
voor deze wedstrijd zijn elftal
op diverse plaatsen aangepast,
deels gedwongen door blessures
van onder andere aanspeelpunt
Jelle Claasens. In ieder geval
startte hij deze wedstrijd met Rik
Spreeuwenberg als libero, Arno Poels
als midvoor, op het middenveld
Paul van Helden en ‘good old’ Roel
Wijnen.
Om goed te wennen aan het
kunstgras van VOS, was deze week
getraind op het kunstgras van
Horst. Toch was vanaf het begin
in deze wedstrijd duidelijk te zien

dat VOS veel makkelijker met deze
omstandigheden omging dan de
roodwitten uit Melderslo. Waar de
Melderslose verdediging doorgaans
niet zo verlegen is om een sliding
wisten met name de gebroeders
Kallen niet altijd hoe ze zonder hun
fysieke kwaliteiten de situatie de
baas moesten blijven. Ook op het
middenveld en aanvallend haalden te
veel bepalende spelers hun normale
niveau niet.
Daar waar Ge Ummunthun in het
afgelopen jaar een gelukkig handje
had voor wat betreft de juiste wissel
of de juiste omzetting in een elftal

Dames- en herenkapsalon

Riet van Berlo
Voor een goed advies
Leuke vlotte haartrends
Alle leeftijden
Kortingssysteem
Americaanseweg 112 Meterik - tel. 398 55 19

’’
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Passie voor handbal en arbeid
Andrzey Wasilek, een 28-jarige medewerker van Prime Champ, heeft zijn passie gevonden. Hij handbalt namens
Eurotech Bevo HC in Panningen en maakt zich daarnaast sterk voor Prime Champ in Horst.

Hij is samen met zijn broer Lukasz
Wasilek begonnen met handballen op
zijn tiende. De eerste trainingen kreeg
hij bij de handbalvereniging in Gorzów
Wielkopolski, een stad in het westen
van Polen. Daar ontdekte hij hoe leuk
hij de sport vindt. “In Polen is er veel
aandacht voor handbal en zo ben ik er

pig
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geïnteresseerd in geraakt.”
“Doordat de technische commissie
van Bevo in Polen kwam kijken naar
talent, ben ik hier in Nederland terecht
gekomen. Nadat hij stage liep en een
medische test onderging, mocht hij
vanaf 1 augustus dit jaar starten bij
Bevo.

Nu, bijna drie maanden verder,
heeft hij het erg naar zijn zin. Prime
Champ en Bevo hebben samen afspraken gemaakt over de werktijden van
Andrzey. “Ik werk in principe elke dag,
maar als ik een training of wedstrijd
heb, kan ik op mijn werk vrij krijgen”,
aldus Andrzey. “Ik ben samen met mijn

broer fantastisch opgevangen door
Prime Champ en door de mensen van
handbalclub Bevo.” Nu wil hij vooral
veel winnen bij Bevo. Met Heren 1
speelt hij op eredivisie-niveau. “Eerst
wil ik de top 3 bereiken met Bevo,
daarna praat ik wel weer verder.”
Zijn collega’s bij Prime Champ
steunen hem veel. Voor de eerste
wedstrijd van de twee broers regelde
Prime Champ vervoer voor de collega’s.
Zo konden ze met z’n allen gaan kijken
naar de wedstrijd. De eerste keer toen
de collega’s Andrzey en Lukasz zagen
handballen waren ze positief verrast.
“Natuurlijk heeft dat ook te maken
met aandacht voor het Nederlandse
handbal, waar niet zoveel geld in omgaat. Maar laten we eerlijk zijn. Het is
toch heel bijzonder wanneer er ineens
60 collega’s razend enthousiast naar je
eerste wedstrijd komen kijken”, vertelt
Andrzey.

Het is bijzonder
wanneer 60 collega’s
komen kijken
Hij traint nu zes keer per week en
natuurlijk heeft hij in de weekenden
regelmatig wedstrijden. “Een druk
weekschema, waar ik mijn levensstijl
op aan moet passen.” Toch blijft hij bij
het handbal en bij zijn werk zo goed
mogelijk presteren. “Ik werk naar mijn

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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KOOP OF VERKOOP UW WONING
VIA ERA MAAS REGIO

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

HORST
LIBRIJE 48

K

BROEKHUIZENVORST
OP DE SPEKT 78
NIEUW

ACHT MOGELIJ
KOOP OP ERFP

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige garage
en keurig aangelegde tuin. 4e slaapkamers! Kortom:
Een woning met mogelijkheden!! Perceeloppervlakte
225 m². Inhoud 430 m³.

Modern appartement gelegen op de 3e etage met
eigen parkeerplaats. Woonkamer en keuken samen
maar liefst 64 m². Gezamenlijke binnentuin. Lift
aanwezig. Woonoppervlakte 120 m². Inhoud 385 m³.

VRAAGPRIJS E 199.999,- k.k.

KOOPSOM E 275.000,- v.o.n.

GRUBBENVORST
BROEKEINDWEG 12
NIEUW

Ruime vrijstaande woning gelegen op royaal
perceel met veel privacy. Vrijstaande garage met
vliering, schilderwerk gehele woning 2011. Alle
voorzieningen op loopafstand! Perceeloppervlakte
668 m². Inhoud 520 m³.

Geheel gerenoveerde vrijstaande woonboerderij in
buitengebied Grubbenvorst. Levensloopbestendig
wonen en kantoor aan huis mogelijk! Ruime tuin
en vrij uitzicht. Perceeloppervlakte 2.250 m².
Inhoud 1.010 m³.

VRAAGPRIJS E 275.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 425.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ERAMAASREGIO.NL
OIRLO
CASTENRAYSEWEG 26

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

HORST
BURG. GEURTSSTRAAT 6

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met inpandige garage. In totaal 5 slaapkamers. Kortom: een
unieke woning en instapklaar! Perceeloppervlakte
1390 m². Inhoud ca. 945 m³.

Uniek gelegen landhuis nabij centrum. Alle voorzieningen zijn op de begane grond aanwezig. Geheel
omsloten tuin met zwembad. Ook mogelijkheid voor
werk aan huis. Perceeloppervlakte 1240 m². Inhoud
ca 1180 m³.

NIEUW

Onder architectuur gebouwd vrijstaand woonhuis
met bedrijfsruimte, kantoor en opslagloods!
Geheel beklinkerd achterterrein met verschillende
bedrijfsruimten. Perceeloppervlakte 3243 m².
Inhoud 632 m³.

VRAAGPRIJS E 475.000,- k.k.

top en op woensdagavond mag ik dan
even uitrusten en heerlijk ontspanning zoeken in de regio.” Dan gaat hij
samen met zijn vrouw erop uit om de
omgeving beter te leren kennen en om
wat extra rust te pakken voor de zware
arbeid van de rest van de week.
Week in, week uit zet hij zich in
voor het handballen bij Bevo en voor
zijn werk bij Prime Champ. Andrzey
kwam hoofdzakelijk voor het handbal
hier, “maar”, zegt hij, “mijn werk is ook
zeer belangrijk voor mijn ontwikkeling en dagindeling.” Doordat de twee
broers handballen bij Bevo, en Prime
Champ afspraken heeft gemaakt met
Bevo, kan het bedrijf ook geregeld een
leuk uitje organiseren voor de Poolse
medewerkers. Prime Champ kan over
een groot aantal vrijkaartjes voor de
wedstrijden van Andrzey en Lukasz
beschikken. Zo kunnen alle Poolse
medewerkers de twee broers komen
aanmoedigen. Dat vinden Andrzey en
Lukasz geweldig. “Fantastisch is het.
Zoveel collega’s die naar ons komen
kijken. Dat geeft je een fijn gevoel
en laat zien dat de werksfeer binnen
Prime Champ geweldig is. Bij de eerste
wedstrijden waren er binnen vijftien
minuten al meer dan vijftig collega’s
die mee wilden, dat is super.” Voorlopig
gaan de twee broers met veel passie
en enthousiasme verder met handballen bij Bevo en werken bij Prime
Champ. (Foto: Peter van Ninhuys)

VRAAGPRIJS E 479.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray

VRAAGPRIJS E 595.000,- k.k.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83
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Drukbezochte helperswedstrijd
bij Davy Crockett

cultuur 27

Blues- en funkmix
De band Juezz.com betreedt zaterdag om 22.30 uur het podium en laat
Blok10 swingen.

Afgelopen zondag werd door Davy Crockett de helperswedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd wordt georganiseerd als dank voor de inzet van de helpers voor, tijdens en na het Westernweekend van afgelopen augustus. Ruim
55 helpers, echtgenotes, vrienden of vriendinnen kwamen naar de Bergsteeg.
Om half twee werd het eerste
schot gelost. Iedere helper werd
bijgestaan door een coach van Davy
Crockett. De volwassenen schoten met
kleinkaliber pistolen en de jeugdige
helpers hadden een luchtbuks ter
beschikking om aan de wedstrijd deel
te nemen. Dit keer werd op houtblokken geschoten: 15 patronen voor
10 blokken lijkt niet veel maar met
de aanwijzingen van de coach wisten
de meesten toch minstens een aantal
blokken om te krijgen.
Na afloop van de wedstrijd was
er tijdens het tellen van de laatste
scores nog de mogelijkheid om onder

begeleiding van een coach te schieten
met zwartkruitwapens. Hiervan
maakten een groot aantal helpers
gebruik.
Nadat de uitslagen waren verwerkt
werd met de prijsuitreiking begonnen.
Hierbij bleek dat ook sommige helpers
goed konden schieten: alle blokken
om en nog patronen over. Dat schieten
niet alleen een mannensport is blijkt
uit de uitslag: 8 dames eindigden bij
de eerste 10. Tom Kuijpers wist met
de eerste plaats de eer voor de heren
nog hoog te houden: 10 blokken om
en 3 patronen over. Anne van de
Schoot had alle patronen nodig om

de 10 blokken om te krijgen, Heidi
Peeters, Astrid Volleberg, Angelique
van Issum, Carla van Iperen en Jac van
de Bekerom wisten met de beschikbare patronen 9 blokken om te krijgen.
Tamara, die voor het eerst met een
vuurwapen schoot kreeg 8 blokken om.
Ook de jeugd deed het erg goed. Anouk
Wijnhoven die voor het eerst met een
luchbuks schoot wist met 10 schoten
82 punten te behalen.
Iedereen is alvast uitgenodigd voor
het Western Weekend van 2012: dit
vindt plaats op 17, 18 en 19 augustus
en wordt de 42e keer dat Davy Crockett
het evenement organiseert.

De band is geen onbekende in
de regio en brengt met hun blues- en
funk repertoire het publiek in beweging. Regelmatig maken bezoekers de

vergelijking met de band Lydia Pense
& Cold Blood uit San Francisco. Ook
diverse media zijn zeer te spreken over
het optreden van Juezz.com

Culturele middag KBO
Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

OCCASIONS
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse 270 CDI Avantgarde
Automaat Command
Mercedes-Benz E-klasse 200 Classic
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Peugeot 307 Break XS 2.0 HDI 90pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Seat Alhambra 2.0 TDi 140pk Businessline
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
Aixam Scouty Scouty SL Cabriolet
JDM Abaca Abaca Confort
JDM Abaca Abaca Mountain
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

2006
2004
2006
2003
2003
2008

139109 Km.
210815 Km.
187501 Km.
199400 Km.
117294 Km.
83654 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel

€ 24.950
€ 8.000
€ 11.950
€ 8.500
€ 9.950
€ 17.750

2004
1996
2002
1978
2003
1990
2003

347713 Km.
198429 Km.
270327 Km.
151723 Km.
238827 Km.
180279 Km.
184710 Km.

Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 9.950
€ 2.500
€ 12.950
€ 12.500
€ 4.450
€ 22.500
€ 7.950

2005
2005
2002
2007
2004
2004
2010
2001
2004
2008
2009
2005

189234 Km.
206861 Km.
115829 Km.
162000 Km.
105466 Km.
77966 Km.
48510 Km.
129503 Km.
172206 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 9.950
€ 15.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 29.950
€ 7.950
€ 35.000
€ 17.950
€ 11.950
€ 19.500

2005
2006
2008
2007

70000 Km.
45000 Km.
4097 Km.
3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 5.950
€ 9.950
€ 7.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

In de grote zaal van cultureel centrum ´t Gasthoes vindt op dinsdag
18 oktober van 13.30 tot en met 17.30 uur de jaarlijkse culturele middag
van de KBO Horst plaats.
Aan dit programma werken verschillende verenigingen mee, waaronder het seniorenorkest, ouderenkoor
Levensvreugd en de Theetantes.

Entreebewijzen zijn tevens lotnummers waarmee bezoekers meedingen
naar prijzen in de tombola. De presentatie is in handen van Frans Coenders.

Herfstwandeltocht
Wandelaars kunnen zondag meelopen met de Herfstwandeltocht,
georganiseerd door de Kronenbergse Jongens en Meisjes (KJEM).
Jong en oud is uitgenodigd om
mee te lopen met de wandeltocht.
Onderweg en na de tocht worden de
lopers voorzien van eten en drinken.
Op de route liggen enkele posten
waar de wandelaars mee kunnen
doen met diverse spellen. Bij de
pauzeplaats serveert de organisatie

soep en een broodje knak. Na de
tocht rusten de deelnemers uit en
genieten van een kopje koffie met
een stuk speculaas.
Inschrijven kan op zondag tussen
12.30 en 13.30 uur in de Blokhut van
de KJEM en deelname kost drie euro
per persoon.

Nieuwe expositie
In de galerie aan de Schoolstraat 7 in Horst opent Judy Straten
zondagmiddag om 15.00 uur een nieuwe expositie met werk van Jos van
Gessel, Jolanda van Gennip, Pauline van Dongen en Ellen Urselman. Deze
expositie loopt tot en met 4 december. De galerie is geopend van woensdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. (Fotografie: Mike Nicolaassen)

28
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Horster Popkwis
Voor popmuziek bleek 2011 een bewogen jaar in Horst aan de Maas.
De Heideroosjes kondigen hun afscheid aan, de Early Adopters maken
een geweldige cd en op zaterdag 26 november vindt in ’t Gasthoês in
Horst weer de popquiz van de regio plaats. De Horster Popkwis is een
ontmoeting voor muziekliefhebbers.
Waar het op 26 november om
draait is vijftig jaar popgeschiedenis,
waar mogelijk met een Horster draai.
De quiz wordt gehouden aan de hand
van geluidsfragmenten en enkele
visuele rondes. De Horster Popkwis
onderscheidt zich van ander popquizzen door een vrij hoog feelgood-

Moeie Megjes winnaar
50e liedjesavond Dreumel
Moeie Megjes is de titel van het winnende liedje van de 50e liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel.
De jury was het unaniem eens dat het liedje, gezongen door Aaltied Noeit te Laat, de eerste plek had verdiend.

gehalte. Elk team moet in staat zijn
een behoorlijke score te halen.
Publiek is ook van harte welkom.
Vanuit de foyer is er volop gelegenheid om de quiz mee te volgen en er
is een publieksronde. Er is plaats voor
30 teams. Voor opgave of meer informatie zie www.horsterpopkwis.nl

Champignondagen
De Locht
Museum De Locht is naast streekmuseum ook het nationaal
Champignon- en Aspergemuseum. Jaarlijks wordt zowel aan de asperges
als aan de champignons extra aandacht besteed. Op 15 en 16 oktober is
het de beurt aan de champignons.
Dit jaar is de opzet van de
champignondagen in De Locht breder
dan voorheen. Er wordt ook aandacht besteed aan andere wilde en
gekweekte, eetbare en niet eetbare
paddenstoelen. Daarnaast wordt er
niet alleen informatie gegeven over
de teelt van de paddenstoelen, maar
ook over de verwerking ervan en het
gebruik in de keukens.
Bezoekers kunnen de grondstoffen en de witte schimmeldraden zien
die de basis vormen voor die heerlijk
witte of bruine champignons. Op het
buitenterrein staat een grote bak met
al die grondstoffen en is te zien hoe
de champignons groeien. Kinderen
mogen die paddenstoelen plukken.

Het museum beschikt over een
originele veilingklok en die wordt dit
weekend gebruikt om champignons
te verkopen. Al jarenlang worden
in heel Nederland op deze manier
groente, fruit en bloemen verkocht.
Tijdens de champignondagen is
er ook een kok die kookt met paddenstoelen. Kinderen kunnen houten
paddenstoelen beschilderen. Een
extra attractie is dit jaar de boomnimf, die normaliter in hetzelfde
bos verblijft, waar ook de wilde
paddenstoelen groeien. De boomnimf is een kleurrijke, betoverende
verschijning, die verhalen vertelt,
handen leest en vragen beantwoord
met runenstenen.

Aaltied Noeit te Laat bestaat
uit zangers Erik van Rengs, Ber van
Issum en Leon Geurts. De tekst en
de muziek van het winnende liedje
werd geschreven door Erik van Rengs.
De tweede plaats was voor het
nummer Dinges, gezongen door het
duo Huub Cox en Chris Winkelmolen.
Een ode aan het Horster Wilhelminaplein was goed voor de derde
plek. De groep Dao zudde ze hebbe!,

bestaande uit Liesbeth Coenders,
Marion Peeters, Ellen Jeurissen en
Anja Hoeijmakers, bracht het lied
’t Wilhelminaplein. De tekst was van
Cor Kuipers en de muziek van Thijs
Kleeven.
Het vierde nummer dat op de
Dreumel-cd wordt opgenomen is Nag
ni misschien van Kranks Um. Dit lied
werd gezongen door Dick Lek, Marcel
Peeters, Leon van Rengs en Marc

Joosten. Deze laatste twee verzorgden eveneens de tekst en muziek.
In een uitverkocht Gasthoês genoot
het publiek van de zestien deelnemende groepen en van een nieuw
Horster talent: Marloes Nogarede. De
avond werd afgesloten met een spetterend optreden van het trio Da Ma
Zoeë. (Foto: Fotogroep Horst aan de Maas)
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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4 stuks E 5.95

Gehaktrondo’s
100 gram E 1.25
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94
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• Energie & Vitaliteit
• Sportvoeding Nieuw!
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www.coppens.keurslager.nl

www.natuurlijkgezond.info

Veel vloerenvoordeel bij Cis&Co

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl
daar vindt u ook onze openingstijden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten
en prijswijzigingen voorbehouden. Acties
gelden enkel indien aangekocht en geleverd
/ afgehaald voor 1 november 2011.

Houten Vloeren

Jatoba

Hardhout 20cm breed

39,00

p/m2

Duo Frans Eiken
Kant en klaar, 15 cm breed

25,00

p/m2

Laminaat
Alle laminaat vloeren
nu met GRATIS
foam ondervloer

Tegels
Ardennes Black Alfa
Vloertegel, 60 x 60

17,95

p/m2

Garagetegel
30 x 30

Wij leveren ook massief eiken tafels op maat

9,,95

p/m2
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Heideroosjes de Maas op
voor videoclip
Afgelopen weekend namen de Heideroosjes een videoclip op voor de eerste single van hun laatste studio-cd
Cease-fire. Na een opnamesessie vrijdagavond bij OJC Walhalla in Sevenum, ging de band zaterdagochtend per
vlonder de Maas op.

cultuur 29

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Heideroosjes is de bekendste
punkband van Nederland. Dat ze
bepaald geen muurbloempjes zijn,
blijkt uit het feit dat ze ruim 22 jaar
vele zalen hebben plat gespeeld.
Volgend jaar nemen zij afscheid.
Inmiddels zijn de opnames voor hun
laatste album Cease-fire afgerond. De
videoclip voor de single bestaat uit
een aantal delen, met als hoogtepunt
de tocht over de Maas op een vlot.
“Waar is de boot die dit ding
trekt?”, vraagt zanger Marco
Roelofs als hij het deinende
gevaarte aan de kade in Wanssum
bekijkt. Een medewerker van de
haven in Wanssum wijst op twee
petieterige buitenboordmotortjes
die aan de achterkant van het vlot
zijn geschroefd. Marco fronst zijn

wenkbrauwen. Ook de overige
bandleden bekijken het gevaarte met
enige scepsis. Maar regisseur Louk
Voncken heeft het volste vertrouwen
in het project. De speakers staan met
touwen vastgesjord, de achterwand
van de geïmproviseerde huiskamer
deint er vrolijk op los. Bassist Fred
Houben legt alles vast met zijn
mobiele telefoon, terwijl drummer
Igor Hobus op zoek gaat naar zijn
voorvel. De ´Vellenkoffer´ wordt uit de
toerbus geplukt en Igor kan weer als
compleet mens door het leven.
Uiteindelijk gaan de Heideroosjes
vol goede moed de Maas op.
Om te voorkomen dat ze worden
omgedoopt tot de Waterlelies staan
alleen de bandleden op het vlot.
Op de brandweerboot, die rond

het vlot rondjes vaart, staan onder
anderen Louk Voncken en de crew. De
opnames verlopen vlot, tot blijkt dat
de brandstof van de brandweerboot
bijna op is. Alles hens aan dek en
retour haven.
De titel van de nieuwe single van
de Heideroosjes is Weg van de meeste
weerstand. “Overigens is het niet de
laatste single, zoals in diverse media
is gemeld. Er volgen er nog meer”,
vertelt Eric Schoeber, manager van
de band. Op de geruchten over een
optreden tijdens Pinkpop 2012 zegt
hij: “Jan Smeets heeft nog niet gebeld,
maar we treden in ieder geval op
tijdens Flestival op 19 november in de
Mèrthal.”
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01

L

kies voor kwaliteit!

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

Kantkloscafé Kantfabriek
Museum de Kantfabriek heeft het
Kantkloscafé toegevoegd aan hun
huidige aanbod. Met dit nieuwe café
komt het naaicafé te vervallen. Het

kantkloscafé vindt elke eerste vrijdagmiddag van de maand plaats en iedere
keer geeft een deskundige les in kantklostechnieken. Het vormt samen met

het brei-, quilt- en borduurcafé de vier
maandelijks terugkerende evenementen. Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Popquiz bij OJC Canix
Ruim 120 deelnemers afkomstig uit Limburg, Noord-Brabant en België, nemen aanstaande zondag deel aan
de popquiz bij OJC Canix in Lottum. Het evenement begint om 14.00 uur, de toegang is gratis en deuren zijn een
uur voor aanvang geopend.
Bij de popquiz testen de deelnemers aan de hand van muziek- en
geluidsfragmenten, hoezen, foto’s en
diverse tussenrondes hun parate muziekkennis van de afgelopen honderd

jaar. De popquiz van Canix onderscheidt
zich van andere quizzen in de regio
door een optreden van een live-band
bestaande uit regionale muzikanten.
De beste teams maken kans op de

traditionele platenbonnen en diverse
gesponsorde prijzen. Onder de deelnemers wordt eveneens een set op
maat gemaakte gehoorbeschermers
verloot.

Fastfood de Vrije Akker
Op vrijdag 14 oktober van 11.00 tot 12.00 uur wordt er op de Vrije Akker in Grubbenvorst een flitsworkshop
fastfood uit eigen tuin gegeven. Ook met weinig tijd kan men lekker en gezond eten. Tijdens deze workshop
worden de kneepjes van de snelle hap uit eigen tuin geleerd.
Voor wie op het laatste moment
nog mee wil genieten van de oogst
is er een speciaal herfstabonnement,
geldig tot eind 2011. Hiermee mag

men iedere week groenten, kruiden
en bloemen komen oogsten, zoals bijvoorbeeld maïs, broccoli, paprika, rode
kool, boerenkool, spruitjes, andijvie of

veldsla. Voor opgave, meer informatie
en een routebeschrijving naar de tuin
zie www.devrijeakker.nl of mail naar
devrijeakker@gmail.com

VOORVERKOOPADRESSEN
STATION AMERICA * AMERICA
PASSI * HORST
JOHN’S FOODSTORE * HORST
PRIMERA * SEVENUM
HANS VAN BREE * VENRAY
MUSIC STORE * PANNINGEN

30
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Vlooienmarkt America
Jong Nederland America organiseert op zondag 16 oktober een
vlooienmarkt. Deze wordt gehouden van 13.30 tot 16.00 uur bij blokhut
Ôs Thoês in America.
Er is een breed assortiment van
tweedehands spullen te koop, waaronder boeken, speelgoed, meubels,
electronica, porselein en kleding. Om

14.00 is er een veiling: dan worden
enkele waardevolle spullen per
opbod verkocht. De entree bedraagt
1,50 euro.

Ad ve rtorial

Supertramp-saxofonist
in Horst
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober speelt John Helliwell, saxofonist van de wereldberoemde band Supertramp,
met de band van de Horster pianist en componist Egbert Derix in Cambrinus en de Kasteelboerderij. Wat brengt John
Helliwell ertoe om voor twee exclusieve concerten enkele dagen naar Horst af te reizen? De aanleiding voor het feit
dat John Helliwell hierheen komt moet gezocht worden in zijn relatie met de Horster pianist Derix.

Dreamcatchers De Lange
Zaterdag 15 oktober wordt in De Lange in Horst het hardstyle-event
Dreamcatcher georganiseerd.
De line-up bestaat onder andere
uit Luna en Deepack, de headliners
van het event. Beide artiesten hebben er bijvoorbeeld al op mainstage
van Q-base gestaan en zelfs in het

Gelredome. De deuren zullen om
21.30 uur open gaan en het event zal
duren tot 04.00 uur. Online tickets zijn
verkrijgbaar tot zaterdagmiddag, via
www.delangehorst.nl

Frans Pollux met
band in Cambrinus
Op zondag 16 oktober staat zanger, journalist, auteur en dichter Frans
Pollux met de band Pollux op het podium van Cambrinus in Horst. Hij brak
eerder al door met de band Neet oét Lottum. Nu gaat hij verder als
Limburgstalige singer- songwriter. Met zijn nieuwe cd en theaterprogramma
Wetse Nog timmert hij flink aan de weg.

Zijn cd Wetse Nog begint met de
openingszin ‘Ben ik te jong om me af
te vragen hoe het vroeger was?’ Het
is de centrale vraag in zijn show. Het
antwoord wordt eigenlijk al meteen
gegeven: nee, ook als je de dertig
net gepasseerd bent, kunnen herinneringen aantrekkelijk zijn. Niet omdat
vroeger alles beter was, zo meldt
Pollux in het titelnummer, maar omdat

vroeger vroeger was. Toch is de nieuwe
muziek van Pollux niet dramatisch en
melancholisch. Het klinkt levenslustig
en positief. Frans Pollux wordt begeleidt door onder andere BJ Baartmans,
Emil Szarkowicz en Sjoerd Rutten. Het
concert begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Helliwell is een liefhebber van
de muziek van Derix’ Searing Quartet
en de muziek van Angeli, het duo dat
Egbert vormt met Metropole Orkestsaxofonist Leo Janssen. Na het horen
van de Searing Quartet-cd Starling Hill
kwamen Helliwell en Derix met elkaar
in contact via internet.
John Helliwell heeft als saxofonist
van Supertramp, een band die wellicht bij niemand introductie behoeft,
ook een eigen jazzensemble: Crème
Anglaise. En in die hoedanigheid is
jazz Helliwell’s tweede natuur. Ook
John Helliwell heeft zijn favorieten
en één daarvan blijkt Egbert Derix uit
Horst, tevens regelmatige bezoeker
van Cambrinus, te zijn.
Beide mannen ontmoeten elkaar
een paar jaar geleden op verzoek van
Helliwell voor het eerst in Amsterdam.
Helliwell verzuchte al een pianist voor
een geplande tour in Frankrijk te hebben, anders had hij graag Egbert op

die plaats gezien. Meerdere bezoeken
volgden en de gedachte om met Egbert
Derix te willen spelen bleef John Helliwell bij.
Bij een volgende ontmoeting,
backstage in het Arnhemse Gelredome
tijdens een Supertramp-concert, spreekt
Helliwell nogmaals de wens uit om
eens met Egbert te willen spelen... en
waarom dan niet in ’zijn’ Cambrinus?
John Helliwell wil daarvoor exclusief
naar Nederland komen. Aangezien bij
een concert in Cambrinus snel duidelijk
is dat er maar weinig mensen aanwezig
kunnen zijn, ligt de gedachte aan een
tweede concert voor de hand. John
Helliwell gaat akkoord en een tweede
concert wordt gepland in de Kasteelboerderij in Horst.
John Helliwell, die naast saxofoon
ook klarinet en keyboards speelt, heeft
altijd een grote voorliefde gehad voor
instrumentale akoestische jazz, iets wat
ook duidelijk doorklinkt in zijn saxofoon-

Win jouw vakantiefoto’s in een
super hip ontwerp op doek!
Mail jouw hipste, mooiste of grappigste
vakantiefoto naar ons en maak kans op
een gratis doek! Ga naar onze site voor meer info.

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Wegens uitbreiding
zoeken wij
gemotiveerde mensen

WWW.HINTVORMGEVING.NL
vvan Vlattenstraat
att 16
1
167
167,
6 Se
Sevenum

077- 467 02 21

It’s Clean

maakt schoon op uw wensen

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

spel bij Supertramp. De laatste jaren
speelt Helliwell met zijn jazzensemble
Crème Anglaise, waarin Mark Hart van
Crowded House de toetsen bespeelt.
In die zin is de combinatie van Helliwell en Egbert Derix niet zo vreemd.
Searing Quartet maakt instrumentale
muziek die zich beweegt op het vlak
van de jazz en popmuziek. Vandaar ook
dat Searing-leden Sjoerd Rutten (drums)
en Norbert Leurs (contrabas) de band
tijdens de concerten in oktober compleet
maken. Op het programma van deze
twee concerten staat vooral werk van
Searing Quartet, Crème Anglaise en
nieuw werk, dat speciaal voor deze gelegenheid door Helliwell en Derix wordt
geschreven. (Foto: Brendan van den Beuken)
22 oktober Cambrinus, Horst
20.30 uur
23 oktober De Kasteelboerderij, Horst
16.00 uur
Voor meer informatie zie www.
cambrinusconcerten.nl

info@hintvormgeving.nl

om ons team te versterken.
Je bent flexibel,
weet van aanpakken
en hebt enige ervaring in
de schoonmaakbranche.
Stuur je cv naar
its-clean@live.nl of
bel 0642825513
Steeg 7 5975 CD Sevenum
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a 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

AGENDA
America
Vlooienmarkt

zo 16 oktober 13.30-16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: blokhut Ôs Thoês

Grubbenvorst

Flitsworkshop Fastfood
uit eigen tuin
vr 14 oktober 11.00-12.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Kerkdiensten

Gerard van Maasakkers

America

di 18 oktober 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

zondag

Kronenberg

zondag

Herfstwandeltocht

Broekhuizenvorst

zo 16 oktober 12.30 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: Blokhut KJEM

zaterdag

Lottum

Sevenum

Motortreffen

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

za 15 oktober
Locatie: MC ‘t Murke

zo 16 oktober 14.00 uur
Locatie: OJC Canix

Workshop De basis van
vilten

Melderslo

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

Speelgoedbeurs

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Tentoonstelling
‘Voedsel hier en daar’

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
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
14 t/m 20 oktober
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, 5975 BT Sevenum
T 077 467 20 97

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

Popquiz

do 20 oktober 20.00-22.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Hegelsom
za 15 oktober
Organisatie:
Toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije

Horst

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Champignondagen
za 15 – zo 16 oktober 13.00 uur
Locatie: streekmuseum de Locht

Meterik

Goederen- en dienstenveiling
za 15 oktober 20.30 uur
Organisatie:
Muziekvereniging Concordia
Locatie: zaal De Meulewiek

tot en met ma 17 oktober
18.00-19.00 uur
Locatie:
hal van het gemeentehuis

Sevenum

Optreden Juezz
za 15 oktober
Locatie: Blok10

za 15 oktober 21.30-04.00 uur
Locatie: Café de Lange

Mountainbike- en
cyclocrosswedstrijd
zo 16 oktober 10.30 uur
Locatie: De Reulsberg

Frans Pollux & Band
zo 16 oktober 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zondag

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

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

19.15

Heilige mis

10.00

zondag
donderdag

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Melderslo

Tapzingen

Meterik

zo 16 oktober 14.30-17.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: Sevewaeg

zaterdag

zaterdag
donderdag

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag

donderdag

ROLLUIKEN

service en garantie

Tienray

altijd concurrerend in prijs

zaterdag
woensdag

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum

ZONWERING

diverse kleuren

Heilige mis
Rozenkrans

Swolgen

zeer goed isolatie

overkappingen

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

zo 16 oktober 14.00 uur
Locatie: recreatiecentrum de
Schatberg

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

09.30

Lottum
Meerlo

zo 16 oktober 17.30-21.00 uur
Locatie: recreatiecentrum de
Schatberg

09.45

Kronenberg

KOZIJNEN

vrijdag

Rehoboth
zondag
Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

T

Heilige mis

Horst (Lambertus)

zondag

Magic Smikkelfestijn

19.15

Hegelsom

ramen en deuren

M

Heilige mis

09.45

Griendtsveen

dinsdag

www.jeurissenzonwering.nl

Heilige mis

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

za 15 en zo 16 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Dreamcatchers

11.00

Grubbenvorst

Reünie

Clown Freuvel en Roderick
Waterpas

Heilige mis

Broekhuizen

zaterdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

di 18 oktober 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO
Locatie: ‘t Gasthoes

Culturele middag

BO U W
RENOV
ATIE
ONDE R
H OU D

E
W
077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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Van huis uit
voordelig
Uw website voor de beste aanbiedingen in Horst aan de Maas.
24 uur per dag, 7 dagen in de week voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56

