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Bruggenbouwer neemt
afscheid
Hij kwam, hij sprak en hij vertrok. Gijs Moes was
ruim vijf jaar de bruggenbouwer tussen de gemeente
Horst aan de Maas en de ruim 3.000 ondernemers in
onze gemeente. Met een tevreden gevoel neemt hij op
11 november afscheid. “Ik heb geloof ik wel iets
neergezet.”

Met zijn kenmerkende glimlach
vertelt Gijs Moes zijn verhaal.
“De gemeente Horst aan de Maas was
op zoek naar een persoon met bestuurlijke ervaring die het centrumplan van
de grond moest krijgen. Dit plan was

Jeugd- en jongerenwerk Horst
voorlopig gered
Vanaf begin juli heeft stichting Mixx Beheer, de bestuurlijke koepel van Usee, M@xx, De Werkplaats en
OJC Niks, gesprekken gevoerd met de gemeente over de voortgang van het jeugd- en jongerenwerk. In de
vier maanden die daarop volgden zijn meerdere scenario’s onderzocht, waardoor het onoverkomelijk was dat het
exploitatietekort verder is opgelopen.
Dankzij het creatieve meedenken
van Wonen Limburg is de stichting Mixx Beheer voorlopig uit de
financiële problemen. Het leek erop
dat de stekker uit het volledige jeugden jongerenwerk moest, met sluiting
van Usee, M@xx en OJC Niks als
gevolg. Gelet op de acute financiële
problemen is, na de gesprekken met
de gemeente, contact gelegd met
Wonen Limburg.

De oplossing houdt in dat de
9.000 euro, die Mixx Beheer vorig jaar
van Wonen Limburg ontving voor het
werkplaats-concept, nu ingezet mag
worden om een viertal activiteiten te
organiseren. Dit vormt een solide basis
voor de toekomst van het jeugd- en
jongerenwerk in het gebouw van OJC
Niks.
De activiteiten waar het hier om
draait zijn een optreden van de Early

Adopters & Friends op 2 december
in OJC Niks, een Back to the Vlies
party op 10 december in De Vlies,
Kerstavond op 24 december en
Nieuwjaarsnacht van 31 december
op 1 januari in OJC Niks. Naast deze
activiteiten wordt op dit moment
ook gewerkt aan het opzetten van
‘Vrienden van Jongerenwerk Horst’.
Hierdoor is het jeugd- en jongerenwerk Horst voorlopig gered.

in het leven geroepen om het centrum
van Horst nieuw leven in te blazen.
Door de toenemende leegstand dreigde
verpaupering van de kern van het dorp.
Toen ik werd gevraagd om deze kar te
trekken, heb ik dan ook ´ja´ gezegd.”

Voordat hij in Horst aan de Maas
aan de slag ging was Gijs Moes
wethouder in de gemeente Boxmeer.
Daarvoor werkte hij ruim 29 jaar bij een
Amerikaanse multinational.
Lees verder op pagina 05
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Het moet van binnenuit komen
Vlinders in de buik. Wie kent het gevoel niet. Je ziet hem of haar en dan
weet je het: ik ben verliefd. Dat verliefd worden van alle leeftijden is
bewijzen Nettie en Piet. Ze zijn beiden de 80 inmiddels gepasseerd en
hebben al acht jaar een relatie.
Ze stralen als een jong stel: Nettie
en Piet. Hij 83 jaar en zij een jaartje
jonger. Acht jaar geleden vonden ze
elkaar terug in de liefde. Sindsdien zijn
ze onafscheidelijk. “Nettie is een oude
jeugdliefde”, vertelt Piet. “We waren
toen 20 en 21. Ik weet niet meer
precies wat de gelegenheid was, maar
tijdens het dansen sloeg de vonk over.
Het leuke was dat een van mijn vrienden die avond met Nettie uit had willen gaan. Maar ik was hem net voor.”
Terwijl Nettie aandachtig naar Piet
luistert, verschijnt er een twinkeling
in haar ogen. Nettie: “We hebben
toen elf maanden verkering gehad,

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.
Oplage 18.500 exemplaren
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

maar Piet moest in militaire dienst
en we verloren elkaar uit het oog.
Toen hij terugkwam uit dienst kwam
ik hem weer tegen. Echter was hij
nu te laat want ik had inmiddels een
nieuw vriendje.” Nettie en Piet gingen
vervolgens ieder hun eigen weg. Nettie
trouwde en kreeg samen met haar man
vier kinderen. Piet trouwde met Mien,
zij bleven kinderloos.
Na allerlei omzwervingen kwam
Nettie met haar man en kinderen in
Horst terecht. In 1993 overleed haar
man. Ze bleef tien jaar alleen. Tot die
ene bijzondere dag. Piet: “Ik werd op
een dag gevraagd om een fietstocht uit
te zetten in Noord Limburg. Ik wist dat
Nettie in Horst woonde en vroeg haar
schoonzus, die ik kende, om het adres.”
Piet trok de stoute schoenen aan en
belde aan bij Nettie, overigens zonder
bijbedoelingen. “In eerste instantie
herkende ik hem niet. Toen hij zei ‘Ik
ben Piet uit Wychen’ viel het kwartje
en heb ik hem direct binnengelaten.
We hebben koffie gedronken, vlaai
gegeten en oude verhalen opgehaald.
’t Werd een heel bijzondere middag.”
Piet vertrok weer en dat was het dan.
Of toch niet?
Een klein jaar na de hereniging
sloeg het noodlot toe. Piet’s vrouw
werd tijdens een vakantie in Italië ziek.
Eenmaal thuis werd geconstateerd dat
zij een ernstige aandoening aan de
lever had. Enkele weken later overleed
zij en Piet bleef alleen achter. “Ik vond
het verschrikkelijk om thuis te komen
en niemand meer te hebben om lief
en leed mee te delen. Ik hield het niet
vol en zocht Nettie op. De liefde laaide
weer op en we besloten om samen
verder te gaan. Mensen in mijn directe

omgeving verweten mij echter dat
ik mijn overleden vrouw alweer zou
zijn vergeten. Daar werd ik ontzettend
boos om en het heeft mij veel verdriet
gedaan. ‘Waar bemoeien ze zich mee’,
dacht ik dan. Ik ben altijd gewend
geweest om zelf te bepalen hoe ik wil
leven.”

Nettie en haar omgeving ontvingen Piet met open armen. “Mijn
kinderen hebben Piet van meet af aan
geaccepteerd en gerespecteerd. Dat
is erg belangrijk geweest, vooral voor
Piet.”
Piet en Nettie zijn nu acht jaar
verder en nog steeds erg gelukkig met

elkaar. Ze kochten samen een huis in
Horst. “De kracht van onze relatie is
het wederzijds respect voor elkaar. We
trekken ons veel minder aan van wat
anderen vinden. De liefde is sterk en
moet van binnenuit komen. We hopen
nog heel wat jaartjes van elkaar te kunnen genieten.”

Paul Driessen
nieuwe wethouder
Met één stem tegen werd Paul Driessen uit Meterik tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond gekozen
tot de nieuwe wethouder van Horst aan de Maas.
Paul Driessen neemt namens
Essentie zitting in het college van
B&W en vervangt hiermee Freek
Selen, die op 18 oktober zijn ontslag

indiende als wethouder.
Na de installatie stond de avond
in het teken van de bespreking van
de programmabegroting, inclusief

meerjarenbegroting van 2013 tot en
met 2015. Deze werd unaniem door
de raad aangenomen.

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

Kennismakingsmenu
Bij bestelling van een 3 gangenmenu

4e gang + koffie van
het huis gratis

Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Moderne hypnosetherapie heeft veel
te bieden. Zo kan je werken aan
emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Deze vorm van
therapie kan helpen meer balans en
zelfvertrouwen te vinden.

www.hypnose-therapie .nl

VAN € 42,50 VOOR € 35,00

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

PLUS voordeel
wijnpakket

Zondags streeklunch

Mc Nuggets

12 flessen rode huiswijn.
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

van 13.00 tot 16.00 uur
Bestaande uit voorgerecht,
hoofdgerecht, koffie na, aperatief
en twee glazen wijn

nu voor een topprijs

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VOOR € 32,50 p.p.

VAN € 5,75 VOOR € 4,75

Kijk voor nóg meer
aanbiedingen en informatie op

Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Kerst
arrangement
2 uur v.a.

e 31,95 p.p.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Brendan van den Beuken
leeft fotografie
Het leven van Brendan van den Beuken uit Horst draait om fotografie. Overal waar hij komt draagt hij zijn
camera bij zich, continu op zoek op dat ene bijzondere moment.

Speculaas, heerlijk
Ja dan, zal die
goede Sint
wel komen!

Altijd op zoek naar
het ultieme moment
“Er is veel veranderd in de wereld
van de fotografie. Met de intrede van
de digitale camera lijkt het wel of
iedereen foto’s kan maken. Vroeger
moest je erg selectief zijn met fotograferen. Je had rolletjes tot 36 opnamen
en het ontwikkelen en afdrukken
nam erg veel tijd in beslag. Voor mij
geldt nog altijd het credo ‘een foto
zegt meer over de fotograaf dan over
degene die er op staat’. Een goede
fotograaf bepaalt de kaders. Uiteraard
ben je altijd op zoek naar het ultieme
moment. Daarom ben ik bijvoorbeeld
een groot bewonderaar van Henri
Cartier Bresson, die in de begintijd
van de reportagefotografie de meest
indrukwekkende plaatjes schoot. Verder

zijn Ed van der Elsken en Peter Martens
van grote invloed op mij geweest.”
Naast professioneel fotograaf is
Brendan docent aan de Nederlandse
Fotovakschool. “Ik vind het heerlijk om
les te geven. De studenten vragen mij
wel eens hoe je nu eigenlijk de mooiste foto’s maakt. Dan zeg ik: ‘mooiste
foto’s, zijn de foto’s die je niet hebt
gemaakt’. Dat zet ze aan het denken.”

Het mooiste
compliment
is ontroering
Brendan heeft onlangs besloten terug te gaan naar de basis van
de fotografie. “Voor mijn project
My Amazement grijp ik terug naar de
analoge fotografie. De inspiratiebron
is feitelijk alles waardoor ik mij laat
verwonderen. Ik moet daarbij weer
vaker een beroep doen op mijn intuïtie.
Weet je, het mooiste compliment dat
iemand mij kan geven is ontroering.
En daar ga ik in mijn nieuwste project
voor.” (Foto: Brendan van den Beuken)

DE TWOPETJES Slotconcert

nr. 04

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID
TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

en bestrating

tuige was van een belangrijk moment
in de geschiedenis. Verder heeft onder
andere een reis naar Noord-Ierland veel
indruk op mij gemaakt. Zo veel zelfs
dat ik het gevoel had nauwelijks aan
fotograferen toe te komen.”

voor tuin

Wie de naam Brendan van den
Beuken hoort denkt meteen aan zijn
portretten van bekende en mindere
bekende popartiesten. “Muziek maakt
net als fotografie een belangrijk deel
uit van mijn leven. Ik speel zelf ook in
een band. Ik ben vaak te vinden bij de
Cambrinusconcerten om de artiesten
tijdens hun optreden te fotograferen.”
Enkele van deze portretten zijn terug
te vinden in de boeken Why Music,
Samen met tekstschrijver Ron Bosmans
maakte hij twee (foto-)boeken waarvan de opbrengst ten goede kwam aan
Stichting “Why Music?” beheerd door
het Kunstencentrum Jerusalem. Met het
geld worden jonge talentvolle musici
uit kansarme gezinnen de mogelijkheid
geboden om muziek te gaan studeren.
“In het verleden heb ik vooral
aan commerciële fotografie gedaan.
Ik werkte voor kranten en tijdschriften.
Op een bepaald moment gaf dat niet
meer de voldoening die ik zocht. Ik zette mijn eigen koers uit en besloot te
gaan reizen. Ik kwam onder andere in
Berlijn terecht ten tijde van de val van
de Muur. Pas later besefte ik dat ik ge-

Uw ideale partner

HORST • MAASBREE

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

Zeewater

Tropisch

Vijvers en Aquariums
0478-692149

Nieuw:

web-site

www.vijverflora.nl

Vijver

20.000 vissen
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Schoolontbijt
Meuleveldschool
Voor de meesten van ons is het ontbijt een gewoonte om de dag mee te beginnen. Toch zijn er nog veel mensen
op deze aardbol die ’s morgens niet te eten hebben. Met deze woorden gaf juf Diane van groep 7 van de Meuleveldschool het startschot voor het schoolontbijt in haar groep. De kinderen lieten zich het ontbijt goed smaken.

33 op 11-11-‘11
Bij het getal elf denkt menigeen meteen aan carnaval. Op 11-11
is de opening van het carnavalsseizoen. Als je dan op 11-11-2011
ook nog je 33e verjaardag mag vieren wordt het wel heel
carnavalesk. Patrick van den Bekerom heeft die eer.
Dat carnavalsgevoel zat er, wellicht door zijn geboortedatum, al
vroeg in. In 1989 werd Patrick zelfs tot jeugdprins uitgeroepen. Nu
wordt hij 33 en gaat hij als trotse vader van twee lieve dochtertjes
door het leven. Dat hij zich in de toekomst weer samen met zijn
echtgenote Patricia in het feestgewoel gaat storten staat buiten kijf.
Opa en oma Van den Bekerom passen wel op de kleintjes. Patrick,
namens iedereen bij HALLO van harte gefeliciteerd!

Buuttekampioenschap
Toon Aben uit Broekhuizenvorst doet dit jaar mee aan het Groot Limburgse
Buuttekampioenschap. Op 14, 15 en 16 november gaan er in totaal negentien
buuttereedners strijden voor een plaats in de finale in januari.
Toon zal zich echter eerst in de
voorronde op 15 november moeten
bewijzen. Hij en vijf anderen zullen dan

in Grashoek uitmaken wie een van de
finalisten zal zijn op vrijdag 13 januari in
Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.

Een stapel broodjes, boterhammen
en krentenbollen, kaas, stroop en
hagelslag. Enkele pakken melk en een
gekookt eitje. De leerkrachten van de
Meuleveldschool in Horst waren goed
voorbereid om de honger van hun
leerlingen te stillen. Alle ingrediënten
waren dan ook aanwezig om het
schoolontbijt tot een succes te maken.
Joëlle van 10 jaar IS heel duidelijk
over wat zij het liefst op de boterham
heeft: hagelslag. Ham slaat ze liever
over. Ze vindt het schoolontbijt erg

gezellig en wat haar betreft mogen ze niet lukken, tot grote hilariteit van zijn
iedere schooldag ontbijt serveren. Daar vriendjes.
zijn haar vriendinnen het overduidelijk
Juf Diane vindt het belangrijk
mee eens.
dat kinderen goed ontbijten. Zelf eet
ze drie tot vier boterhammen per
dag. “In april krijg ik een kindje,
dus dat zullen er wel meer gaan
Gidi denkt daar anders over.
“Het is veel te onrustig. Ik geniet liever worden.” En terwijl de grappenmaker van de klas met een grote hap
thuis van een lekkere boterham met
chocoladepasta”, zegt hij met de mond een halve krentenbol naar binnen
werkt, onderzoekt een wijsneus op
vol. Ondertussen probeert zijn buurman een gekookt eitje door te snijden zijn gemak de samenstelling van de
hagelslag.
met een plastic mesje. Dat gaat dus

Het is veel te onrustig

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44
Emmastraat 17
5961 TX Horst
Tel.: 06-5434 8897
E-mail: info@blinqstudio.nl

www.blinqstudio.nl

is verhuisd
Nieuw adres: Meterikseweg 119, 5961 CV Horst
T: 077 398 91 39, M: 06 52 06 37 33

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •
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America Dat Stiët
Aan de Zwarte Plakweg is woensdagavond 2 november het welkomstbord onthuld dat de Dorpsraad America
aan de gemeenschap en Rowwen Hèze heeft geschonken. Hiermee ging een jarenlang gekoesterde wens in
vervulling. Aan Jack Poels en consorten de eer om deze plaat te onthullen.
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GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

Terwijl verkeersregelaars de
ingaande weg naar America gesloten
hielden verzamelde zich een grote
groep dorpelingen bij de kompoort
aan de Zwarte Plakweg. De leden
van fanfare Sint Ceacilia luisterden
het geheel op toepasselijke wijze
op en bliezen zich de longen uit
het lijf om warm te blijven. Na
een uitgebreide toespraak van de
voorzitter van de dorpsraad, waarin

hij zijn bewondering voor het dorp en
haar bewoners uitsprak en Rowwen
Hèze in het zonnetje zette, maakte
een van de leden van de fanfare zich
los uit de groep. Niemand minder
dan wethouder Ger van Rensch stapte
naar voren en sprak vervolgens de
aanwezigen toe. Enigszins verkleumd
verrichte hij samen met Jack Poels de
officiële onthulling.
Als verrassing had de dorpsraad

aan de overzijde van de weg een
tweede bord dat onthuld moest
worden. Deze eer viel te beurt aan de
overige bandleden. ‘Hoije wah!’ stond
er op het bord. De bedoeling is dat
bij iedere kompoort van America de
borden worden geplaatst.
De borden zijn tijdens het
weekend van de slotconcerten
trouwens allemaal van hun nieuwe
plek verdwenen.

Kerkstraat 20a , Horst

Doolgaard-leerlingen
onderhouden Rowwen Hook
Ruim 90 leerlingen van Basisschool De Doolgaard hebben groot onderhoud verricht in D’n Rowwen Hook, een
natuureducatieterrein van 7.000 m2 in Kasteelpark Ter Horst. D’n Rowwen Hook is in 1998 aangelegd door
stichting Horster Landschap met een poel voor padden en kikkers, een plas-dras strook met moerasplanten en
een bloemenweide die met ruim 40 soorten wilde planten is ingezaaid. De oude bijentuin en de houtwal langs
de oude kasteelgracht zijn door houtdunning verjongd. Er zijn informatieborden geplaatst en het gebied wordt
nu veelvuldig gebruikt voor onderwijs in de open lucht. Basisschool De Doolgaard heeft het gebied geadopteerd.
De kinderen kregen van
Jos Ramakers van stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
(IKL) een korte uitleg over veilig
zagen en het nut van het onderhoudswerk. Ook werd verteld dat

juist kleine landschapselementen zoals
d’n Rowwen Hook van groot belang
zijn voor het voortbestaan van allerlei
flora en fauna. Vervolgens gingen de
kinderen aan het werk, onder leiding
van vrijwilligers van Stichting Horster

Landschap en IKL. Van de gesnoeide
takken werden zogenoemde schuthopen gemaakt, die in de winter ideale
schuilplaatsen vormen voor kleine
dieren zoals konijnen en egels en
zelfs vossen.

3

BIJ

2e pantalon
HALVE PRIJS

Bruggenbouwer neemt afscheid
trum van Horst. “In het buitengebied
van Horst aan de Maas valt veel te
beleven. Ik was erg onder de indruk
van de grote glastuinbouwbedrijven.
Het enthousiasme van de ondernemers
in deze sector is overweldigend. Wat
ik ook opvallend vond was het groot
aantal familiebedrijven, dat soms
generaties lang het bedrijf draaiende
hield.”
In de periode dat Gijs als accountmanager bedrijven voor Horst aan de
Maas werkte, is er veel gebeurd. “Ik
noem maar even de complete metamorfose van het centrum van Horst of
de herindeling, de centrumplannen van
Sevenum en Grubbenvorst, maar ook
minder leuke zaken als de EHEC-crisis
en de wereldwijde economische
recessie, die ook in Horst aan de Maas
haar sporen heeft nagelaten. Ondanks
dat ik zelf geen Horstenaar ben, ben ik

erg trots op de ondernemers in Horst
aan de Maas. Ze hebben diverse nationale en internationale prijzen in de
wacht gesleept.”

Ik kan niet stil zitten
Na zijn vroegpensioen gaat Gijs
niet op zijn lauweren rusten. “Ik kan
niet stil zitten. Misschien dat ik straks
nog enkele uren per week als vrijwilliger aan de slag ga. Daarnaast ga
ik uiteraard meer tijd besteden aan
mijn familie. En ik heb een hond aangeschaft. Nu heb ik eindelijk de tijd
om zo´n beestje op te voeden. Ik zal
overigens altijd met een schuin oog
naar Horst aan de Maas blijven kijken.
Ik ben benieuwd hoe het plaatselijk
ondernemerschap zich verder zal
ontwikkelen. Tot slot heb ik nog een
persoonlijke boodschap aan mijn
collega´s: koester de ondernemers.”

VAN

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 31-12-2011 Zie voorwaarden in de winkel.

Vervolg voorpagina

“In beide functies heb ik behoorlijk
wat bestuurlijke ervaring opgedaan.
Ik vond het heerlijk om hier in Horst
aan de slag te gaan. Wat mij direct
opviel was de grote afstand tussen de
gemeente en de plaatselijke ondernemers. Ik ben dan ook direct begonnen met afspraken maken om kennis
te maken met ondernemers. Tijdens
die gesprekken zat ik soms letterlijk
bij hen aan de keukentafel en werd
mij duidelijk dat de gemeente veel
voor de ondernemers kon betekenen
en omgekeerd. Ik heb dan ook veel
ondernemers mogen begeleiden,
bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen of bedrijfsruimte. Ik heb enorm
veel geleerd van deze gesprekken en
merkte dat de relatie tussen gemeente
en ondernemers steeds beter werd.”
Maar het pionierswerk van Gijs
Moes bleef niet beperkt tot het cen-

AANKOOP

producten

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

Wij bedanken iedereen voor de belangstelling,
de warme blijken van medeleven, de lieve brieven
en de aanwezigheid na het overlijden
van mijn lieve man, ozze pap en opa

Jan Drabbels

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is van ons heengegaan,
mijn schoonzus en onze tante,

Agnes Drabbels-Hagens
Kinderen en kleinkinderen

Maria Hermans
Zij overleed in de leeftijd van 97 jaar.

We zullen Maria voor het laatst in ons midden hebben op zaterdag
12 november a.s. om 10.30 uur tijdens de uitvaartdienst in de
Dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst waarna wij haar
zullen begeleiden naar het crematorium aan de Grote Blerickse
Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
In de avondmis van vrijdag 11 november a.s. om 18.30 uur in
voornoemde kerk, zullen wij haar bijzonder gedenken.
Maria is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst, waar u na de avondmis van vrijdag persoonlijk afscheid
van haar kunt nemen.
Langs deze weg willen wij de medewerkers en de vrijwilligers van
Hospice Zenit en de medewerkers van het Groene Kruis Thuiszorg
hartelijk bedanken voor de goede zorgen die zij van hen mocht
ontvangen.
In plaats van bloemen zou Maria een gift voor Hospice Zenit zeer
op prijs stellen. Hiervoor zullen bij beide missen achter in de kerk
bij het condoleanceregister collectebussen aanwezig zijn.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, dan vragen wij
u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

Linders Interieur
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

Leibomen stam 180 cm 48 euro
Leiplataan leilinde stam 10 -12 180cm
stam 48 euro dakplataan 220 cm
stam 48 euro beukenhaag haagbeuk
laurier taxus liguster thujas rode beuk
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 06 30 58 79 98.

Wij vernamen het bericht
van het overlijden van ons lid

Lot Donders
Lot was jarenlang trouw vrijwilliger op ons
sportpark en verzorgde op zijn eigen markante
wijze park en kleedaccommodatie.
De laatste jaren volgde Lot als vaste bezoeker vele uit- en
thuiswedstrijden van Wittenhorst 1.
Met respect gedenken wij zijn inzet voor Wittenhorst.
Wij wensen zijn kinderen en verdere familie
veel sterkte toe bij dit verlies.
Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Rolsteigers Ladders Trappen
Prof. rolsteigers - ladders - trappen en
onderdelen tegen scherpe prijzen.
HDL Klimmaterialen in Lottum is
hét adres voor uw professionele
klimmaterialen! Tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, ozze pap en opa

GER BARTELS
De vele lieve reacties zijn een grote steun voor ons
bij het verwerken van dit grote verlies.
Francien Bartels-Jacobs
Peter en Wendy, Lisan, Menno, Rowey
Sandra en Ron, Yana, Noud
Horst, november 2011

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

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

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

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

Te koop appartement centrum Horst
Appartement met balkon in centrum
Horst, Patronaat 25. Zie ook JAAP.nl
Te huur gevraagd: woonruimte in de
regio Horst aan de Maas, vanaf januari
2012. Tel: 06 53 39 70 02.
Gratis proefpakket
Gratis Herbalife afslankprogramma
ervaren? Persoonlijke begeleiding.
Sms of bel “gratis proefpakket“ naar:
06 50 83 36 71. Eet het en je weet het!
Linders Interieur
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
Grote potchrysanten à 2,95 euro
4 voor 10 euro) mooie volle viooltjes
al vanaf 20 cent tuin-vaste planten
bomen laanbomen fruitbomen hagen
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 tel 06 30 58 79 98.
&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

27 oktober 2011
zusje van Cas
Johan & Désirée
v.d. Sanden-Theeuwen
De Kolk 7, 5961 RD Horst

Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s en bussen compleet,
minimaal € 100,- (contant) en
vrijwaring.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70

Familie Hermans
Horst, 8 november 2011
Correspondentieadres: Hoofdstraat 18-F, 5961 EZ Horst

Sofie

Viooltjes groot en kleinbloemig
vanaf 20 cent ps in vele kleuren
potchyrsanten 4 voor 10 euro
klimop aan stok 90 cm 1,39 euro
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 tel 06 30 58 79 98

Horst, november 2011

“Maria van den Köster”

Supertrots zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

Heil Gymnastiek Horst
Voorkomen van vele ziektes.
Een Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en gezonde
voedingsleer. Gediplomeerd leraar
R.O.C. Voorkomen is beter dan genezen.
Taologist Tao Saan 06 19 58 59 04
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.
AANBIEDING!!!
LEI PLATAAN/LINDE Nu voor € 52,50
DAK PLATAAN Nu voor € 55,00
e.v.a. (lei-dak)bomen Hortensia’s
(130 srt), Buxus v.a. €0,50, taxus v.a.
€1,50, Coniferen, Laurier.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open alleen na tel. afspraak
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Sint en Pieten pakken te huur bij
werkgroep Sint Nicolaas 077 398 45 31
Gevraagd hulp in de huishouding
voor een morgen in de week in
America. Na 20.00 uur 06 23 14 95 34.
Valise atelier & natuur 10 jaar.
2 exposities en een kerstshow op zondag 20 nov 2011 van 12.00-17.00 uur.
Valise in kleur de Hees 23
Valise in het licht De Steeg 19
Valise in variatie Lemmeweg
Zeer ruim, licht en modern
appartement te huur in centrum
Sevenum. Huurprijs 800 euro/maand,
incl. servicekosten. Bij langere
huurperiode, huurprijs bespreekbaar.
Info: 06 41 25 53 07.
Kat aangelopen Aankomen lopen
zondagavond 6-11 katje/poesje zwart.
Buurt Dr. V.d. Meerendonkstraat.
Bel 06 11 40 04 20 of 398 38 56.
Verloren iPhone 3 GSM in
Norbertusparochie Horst.
Schoeber 06 43 09 70 45.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.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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Zondag in het Zuiden
Afgelopen weekend waren de Slotconcerten van Rowwen Hèze in de tent aan de Gerard Smuldersstraat in
America. Vrijdag en zaterdag staan in het teken van de slotconcerten, zondag is het tijd voor de familiedag Zondag
in het Zuiden. Een terugblik op een drukbezocht weekend.

Luus van Kempen is één van de
goede vrienden van Tren van Enckevort
en was er vrijdag tijdens het eerste
slotconcert bij. “Al jaren ga ik naar de
slotconcerten. ‘s Middags begint het
me al te jeuken: ik wil naar America.
Zo’n gevoel wat ik vroeger ook kreeg

als de kermis weer het dorp in kwam
rijden. Ik wil dat het begint! Om half
negen zijn we uiteindelijk bij de
megatent. De Manne van Staal komen
op in een pak van staal. Ik meng me
tussen de pogoënde diehards voor de
bühne. Ik heb even oogcontact met

Tren. Zijn blik zegt me genoeg. Niet
alleen de fans zijn aan het genieten.
Surpriseact Jurk en de mannen van The
Opposites zijn meer dan goed maar
het echte vuurwerk wordt bewaard
voor de verlenging. De Heideroosjes
rocken de tent ondersteboven met hun
werkelijk geweldige versie van De Peel
in brand.”
De bierlucht van de voorgaande
avonden wordt op zondagmiddag
gemaskeerd door de geur van suikerspinnen en wafels met slagroom.
Behalve tappunten staan er ook een
carrousel, luchtkastelen en een klimwand in de grote tent van Rowwen
Hèze. Hiermee is het duidelijk dat het
tijd is voor de familiedag Zondag in het
Zuiden.
Die dag werd afgetrapt met de
Koperen Cover Competitie. Zes joekskapellen streden om een plek tijdens
het slotweekend van volgend jaar. De
Neutekrakers uit Alverna werden door
de jury als winnaar uitgeroepen van de
Rowwen Hèze Sponsordeal. Kleffe Zôk
uit Horst kreeg de originaliteitsprijs.
Daarna was het de tijd aan Thomas
Berge, Frans Theunisz, Djumbo en
Wdreej om de tent op te warmen. Het
publiek begon langzaamaan mee te
zingen. Maar Rowwen Hèze bleek de
onbetwiste publiekslieveling. Toen zij

Zondag in het Zuiden inzetten en het
hele publiek luidkeels mee begon te
zingen werd pas echt duidelijk hoeveel
mensen er op de familiedag waren
afgekomen.
Toen de band het nummer Liefde
in wilde zetten werden ze onderbroken door spreekstalmeester Emil
Szarkowicz. Voor hun theaterproductie
Koper kreeg Rowwen Hèze van de

Vereniging Vrienden van Junushoff uit
Wageningen de publieksprijs uitgereikt.
De band reageerde blij verrast en de
zaal zong ze toe met Lang Zal Ze Leven.
Ook de organisatie is tevreden,
blijkt op de website van de band. Zij kijken “met genoegen en enthousiasme
terug” op een goed weekend.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sportmarkt
De negende Nationale Sportweek vindt plaats van 21 tot en met
28 april. Tijdens deze sportweek wordt er door heel Nederland extra
aandacht geschonken aan sport en bewegen. Binnen de gemeente Horst
aan de Maas zijn er deze hele week diverse sport- en beweegactiviteiten.
Een van deze activiteiten is een sportmarkt. Deze vindt plaats op zondag
22 april van 10.00 tot 17.00 uur. Verenigingen kunnen zich opgeven voor
deze week.
Doel van de sportmarkt is alle
inwoners van Horst aan de Maas
in contact te brengen met zoveel
mogelijk sport- en bewegingsactiviteiten in de gemeente. Voor sportverenigingen is dit een uitgelezen
kans om hun sport samen met andere
sportverenigingen te promoten en
zo mensen enthousiast te maken. De
sportmarkt wordt gehouden in en rond
de Mèrthal, in sporthal de Berkel en
in zwembad de Berkel. Ieder eiland
op de sportmarkt vertegenwoordigt

een sport. Verenigingen kunnen op
het eiland plaatsnemen waar hun
sport toe behoort. Vanaf ieder eiland
is het mogelijk om reclame te maken
voor de sport door middel van folders
en ander informatiemateriaal of door
bezoekers actief kennis te laten maken
met de sport. Tijdens de sportmarkt
is ruimte beschikbaar om de sport
te promoten door demonstraties te
geven. Verenigingen kunnen zich aanmelden via www.horstaandemaas.nl/
Inwoners/Sport_aan_de_Maas

GULPENER EN WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

een topwijn van het Italiaanse
S L I J T E R I J wijnhuis Sartori: Regolo

WEIJS
DRANKENHANDEL

Normaal €

11,45

€ 9,95
Actieprijijss € 54,99
Doospr

Het bijzondere van deze wijn is dat hij wordt
gemaakt van gedeeltelijk ingedroogde druiven en drie jaar rijpt op houten vaten.
Het resultaat is een krachtige wijn vol fruit en een verrukkelijke geur.

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

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

Vier generaties
De familie Lenssen is sinds drie weken uitgebreid met een
vierde generatie. Op de foto staat overgrootvader Huub Lenssen, 83
jaar, uit Horst. Opa Wil Lenssen is 51 en woont in Melderslo. Trotse
vader Roy Lenssen is 28 en woont met zoontje Nigel van drie
weken in Meerlo. Huub heeft vroeger altijd bij Janssen de Jong
gewerkt, Wil werkt in Duitsland in de bouw en Roy werkt bij
Vonder Montage. Of Nigel ook zo handig wordt, is nog even
afwachten. Namens iedereen bij HALLO gefeliciteerd!
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winkel&bedrijf
nieuws

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”
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Glossy Varken aangeboden
aan zichtstallen

HORST

Bij de opening van de nieuwe zichtstal Aan den Herenbosweg in Melderslo heeft Martin Derks, directeur van
Nijsen/Granico, de glossy Varken aangeboden. Om varkens positief in beeld te brengen heeft vakblad Varkens voor
hun 75-jarig bestaan speciaal deze eenmalige glossy uitgebracht.

Tot ziens op één van
onze Kindcentra!

Onze deuren zijn geopend!
*Dagopvang
*Peuterspeelzaal
*Buitenschoolse opvang

Kindcentrum DoolgaardKindcentrum MeuleveldKindcentrum Weistebeek

Verloren op donderdag 13-10-2011
dameshorloge. Vermoedelijk op
Westsingel/Gebr. Douvenstraat in Horst
077 398 19 50.
Welzijnscoach / Lifestylecoach
www.welzijnspraktijkinshape.nl
Te koop voederhuisjes vanaf € 20,
€ 25 en € 28. Nestkastjes vanaf € 6,50;
2 stuks voor € 12; 3 stuks voor € 15.
Ger Poels, Bakhuuske 10 Hegelsom,
077 398 15 53
Te koop:
Haagbeuk, Carpinus Betulus, tot 2 mtr
Beuk, Fagus Sylvatica, tot 0,8 mtr
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Zondag 13 november van 11.00-13.00
uur Inboedelverkoop i.v.m. overlijden.
o.a. meubels, serviesgoed, boeken etc.
Konijnskampstraat 3 Lottum

Het varken staat op een positieve
manier centraal in dit glossy blad.
Het is een mooie uiting om ook aan
de samenleving en de bezoekers
van zichtstallen te presenteren.
Daarom heeft Nijsen/Granico
300 exemplaren aangeboden aan

zeventien zichtstallen in Nederland.
De symbolische overdracht vond plaats
tijdens de open dag in Melderslo.
Vaak blijkt dat de maatschappij
een ander beeld heeft dan wat er
werkelijk in de moderne varkenshouderij gebeurt. De varkenshouderij

zet nu letterlijk en figuurlijk haar
deuren open, zoals in Melderslo.
Alle bezoekers van de zichtstallen
kunnen een gratis exemplaar
meenemen en zodoende nog meer
kennis maken met de varkenshouderij
in al haar facetten.

Met Munckhof naar opening
carnavalsseizoen
Munckhof uit Horst verzorgt op de 11e van de 11e, de traditionele opening van het carnavalsseizoen, het
vervoer van ruim 400 Noord-Limburgers naar het Vrijthof in Maastricht. Het is voor het eerst dat zich zoveel mensen
voor het georganiseerd vervoer aangemeld hebben.

Open Dag
Zaterdag 12 november
10.00 - 17.00 uur
Nieuw 3-avond durende cursus
om alle techniek
technieken te leren.
Josette Cortenbach
Kloosterstraat 18
5961 GE Horst

Gratis proefpakket
Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nu aan
50 personen een gratis proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl

077 398 25 28
06 255 76 385
info@steyl-sieraden.nl
www.steyl-sieraden.nl
open op afspraak

Tijdens de 11e van de 11e wordt
er een groot feest georganiseerd op
het Vrijthof. Speciaal voor de carnavalsvierders uit het noorden van de
provincie wordt al enkele jaren op
kleine schaal vervoer naar Maastricht
georganiseerd. Dit jaar werd de keuze
gemaakt om het vervoer iets groot-

schaliger aan te pakken. Mede dankzij
Facebook en Twitter ontstond er een
ware hype op het vervoer. Het aantal
aanmeldingen bleek overweldigend
te zijn. Ruim 400 mensen hebben zich
inmiddels aangemeld en nog ieder uur
komen er meer boekingen bij.
De bus rijdt via diverse opstapplaat-

sen in Noord-Limburg naar Maastricht.
Rond 10.15 uur arriveren de bussen
daar. Na een dag feestvieren vertrekken de touringcars om 20.30 uur
weer terug naar de opstapplaatsen.
Aanmelden voor het vervoer kan nog
tot woensdag 9 november 17.00 uur op
www.munckhof.nl

Menukaart als plattegrond
van de streek
Parkhotel Horst heeft grootse plannen om Horst aan de Maas en de regio sterker op de kaart te zetten. De eerste
stap is gezet met een wildkaart die doorspekt is met streekproducten.

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

www.eigen-wijscoaching.nl

Parkhotel Horst draait op volle
toeren. Gasten checken in en uit en de
parkeerplaats is altijd goed vol. Vanuit
alle windstreken in Nederland en
daarbuiten weten de gasten het hotel,
dat in 2008 werd geopend, te vinden.
Stephan Peeters verzorgt de marketing
en communicatie van het Parkhotel.
”Momenteel ontwikkelen wij grootse
plannen om Horst aan de Maas en de
regio sterker op de kaart te zetten. Als
Parkhotel Horst willen wij de regionale
ondernemers hier bij gaan betrekken. Zo zijn wij bezig om producten te

laten ontwikkelen die wij onze gasten
exclusief kunnen aanbieden. Het moet
onze gasten extra stimuleren om op
ontdekkingstocht te gaan in Horst aan
de Maas.”
Het begin is reeds gemaakt. Op de
wildkaart van Parkhotel Horst staan
diverse gerechten die onder meer met
streekproducten zijn samengesteld.
“Wij willen onze gasten laten proeven
waar Horst aan de Maas voor staat en
de start van het wildseizoen is daarvoor bij uitstek het meest geschikte
moment. Het gaat ons vooral om de

bijzondere beleving, waarbij de gast
zich nog meer thuis gaat voelen in onze
regio. Zeg nou zelf, als je een hertenbiefstuk met verse groenten en een
typisch Limburgs biertje geserveerd
krijgt, geeft dat toch een bijzonder
gevoel. Het moet een visitekaartje zijn
van onze regio.” Het uitgangspunt van
de plannen van het Parkhotel is elkaar
versterken. Stephan: “Wij hopen dat
door de samenwerking met ondernemers wij de gasten iets extra´s kunnen
bieden waarvan iedere ondernemer in
de regio profiteert.”

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

The making of modetrends
Wat doen we met de KERST?
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Volgende week staat in HALLO Horst aan de Maas een special met modetrends. Een geslaagde
fotoshoot, waarbij de samenwerking tussen Francis Schroembges en haar team van Francis Hairdesign
en Eugène van Hoof van FotoID resulteerde in een aantal artistieke en high fashion foto’s voor de
modetrendspecial van dit najaar.

jo janssenprijs 09
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De mannen achter Fresh Food
Ze gingen door, waar anderen afhaakten. Onder de naam Cornelissen Fresh Food telen de broers
John en René radijsjes. En met succes. Ze ontvangen op 24 november de Jo Janssen prijs, onder meer voor hun
getoonde lef in moeilijke tijden. Een portret van twee ondernemers die groot werden door gewoon zichzelf
te blijven.

en heb ik kunnen ervaren wat er
allemaal gebeurt als een bedrijf een
sterke groei doormaakt.” In 1988
ging het echter niet zo goed met
vader Cornelissen. Hij kampte met
gezondheidsproblemen en René
besloot bij zijn vader in het bedrijf
mee te gaan draaien.
John Cornelissen schoof later
aan. John: “Ik heb een technische
opleiding gevolgd in de informatica. Maar ik hield het niet vol om
de hele dag op een stoel in een
kantoor te zitten. Ik sloot mij aan
bij de maatschap op het moment
dat we een bedrijf hier in Horst
konden overnemen. Uitbreiding op
onze oude plek bleek niet mogelijk,
vandaar dat we op zoek gingen
naar een andere locatie. Zodoende
zijn we hier terecht gekomen. De
voormalige potplantenkwekerij
moest worden omgebouwd voor de
radijsteelt. De technische kant van
die uitdaging heb ik toen met beide
handen aangepakt. “

Eén van de twee
radijstelers
“Onze roots liggen eigenlijk in
Leunen”, vertelt René. “Daar startte
onze vader in 1963 een tuindersbedrijf waar diverse gewassen
werden geteeld. Op een bepaald
moment besloot hij alleen nog maar
radijsjes te gaan telen. De teelt
van dit gewas vraagt om minder
warmte en energiebesparing was

dan ook een van de belangrijkste
redenen om de ommezwaai te
maken.” René startte zijn loopbaan
niet in het bedrijf van zijn vader.
Na zijn opleiding ging hij aan het
werk bij een bedrijf waar hij mocht
ervaren hoe het dus niet moet.
“Mijn toenmalige werkgever teelde
diverse gewassen. Echter allemaal

bij een zelfde temperatuur. Dat
werkt dus niet. Het ene gewas
groeit beter bij 13 graden en het
andere bij 18 graden. Een gemiddelde temperatuur van 15 graden is
dan voor beide gewassen niet goed.
Ik had het daar gauw genoeg gezien
en ging bij een rozenkweker werken.
En daar ging het zoals het hoort

De markt voor de radijsteler is
de afgelopen twintig jaar enorm
veranderd. Afnemers wilden prijsafspraken maken en er moest
worden bemiddeld. “Wij waren een
van de twee radijstelers die samen
met de veiling in Venlo werden
betrokken bij de onderhandelingen.
In 2000 brak er een heel belangrijk
moment aan voor de toekomst van
ons bedrijf. Om de arbeidskosten te

beperken moest er geautomatiseerd
worden. Veel collega’s haakten toen
af, maar wij kozen voor automatiseren. Met als gevolg dat wij als
enige nog radijs telen in de wijde
omgeving.”

Ik zie het
als een sport
De gebroeders Cornelissen
blijken doorzetters. “De kracht van
ons bedrijf zit hem in het persoonlijk
contact met onze afnemers. Kijk, je
kunt wel alles via de mail of een fax
regelen, maar ik bel dagelijks met al
mijn afnemers. Dan weet je meteen
hoe de stand van zaken is. Ik zie het
als een sport om op deze manier ons
bedrijf draaiende te houden.”
Naast hun drukke werkzaamheden voor Fresh Food hebben
beide mannen een leuk gezin. “Wij
hebben drie kinderen. Twee zoons
en een dochter. Mijn vrouw werkt
in het bedrijf”, zegt René. “Ook
wij hebben er drie rondlopen. Alle
drie meiden”, vervolgt John. “Mijn
echtgenote werkt buitenshuis en
heeft een leuke baan bij Xerox in
Venray.” Op de vraag of er voldoende tijd over is voor hobby’s
antwoordt René: “Ik ben leider van
het damesvoetbalteam in Melderslo
en af en toe ga ik eens lekker toeren
met mijn Westfield.” John houdt van
techniek en dat blijkt ook uit zijn
vrijetijdbesteding. “Ik heb zelf een
wellness gebouwd. Daar kan ik mij
lekker ontspannen en daar geniet ik
met volle teugen van.”

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Wij feliciteren
Cornelissen Fresh Food BV
met het winnen van de
Jo Janssen prijs

John en
René
Cornelissen

www.zon-business.com
ERS
GR OE IKR AC HT VO OR ON DE RN EM

Cornelissen
Fresh Food BV
iliging

met de
Jo Janssenprijs
2011

ICT • Data en Telecommunicatie • Beve
Wij leveren de techniek achter een
+31 (0)77-3970485

goed resultaat
Cornelissen Fresh Food gefeliciteerd

www.cornelissen-techniek.nl

Herenbosweg 7 Melderslo

Fo od BV
fe lic ite er t Co rn eli sse n Fre sh
me t he t wi nn en va n de

JO JA NS SE N PR IJS
n de prijs!

Gefeliciteerd met het behalen va

Dofra Foodtec
Nijverheidsstraat 11
Postbus 6068
5960 AB Horst
T 077 3999800
www.dofra.nl

u w . c o m
w w w . k a s s e n b o
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cadeaus

• overtreksets • nachthemden •
• pyama’s • handdoeken • sokken •
• babykleding • lingerie •
• en nog vele andere artikelen •
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Specialiteit van het huis

Speenvarken aan het spit
Boscafé Het Maasdal in Horst opent dit weekend het vernieuwde pand aan de Tienrayseweg 10b in Horst.
Eigenaar Jac Siebers nam het café onder handen en bouwde onder meer een serre aan het pand. Met kersverse
ideeën, geïnspireerd door hun liefde voor Kroatië, bedacht Jac samen met zijn dochter Petra, de nieuwe uitbaatster
van het café, een ander concept: speenvarken aan het spit.

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Gepaneerde schnitzel

100 gram

€ 1,45

Tamme konijnenbout
Sleetje “porc plain air”

500 gram

€ 6,95
€ 9,95

Diverse soorten

per stuk
Ovenklaar sleetje met haaskarbonade en saus (4 personen)

Ardenner hamworst
Filet americain

100 gram

€ 1,15
€ 1,55

Kant en klaar uit eigen keuken
Hertenstoof of hazenpeper 100 gram

€ 2,25

100 gram

Heerlijk met uienpuree

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Steak Argentina

Pittige gehaktsteak van puur rundvlees

100 gram

€ 1,75

Er zijn weer diverse soorten wild voorradig
Alle andere soorten op bestelling

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

Witveld
meer dan kerst

Openingstijden
donderdag 10 november 08.30 - 21.00 uur
vrijdag 11 november 08.30 - 21.00 uur
zaterdag 12 november 08.30 - 21.00 uur

Jac. “Het is een beleving. We maken
Petra Siebers werkte als ontwerpster bij een designbureau in Amsterdam echt vuur met houtskool en braden op
die manier ons varkentje tot een mals
en zat aan tafel met producenten
stukje vlees. Onze gasten lopen langs
van bekende merken om voor hen
een buffet, waarbij ze naast speenvarverpakkingen te ontwerpen. “Tot 2009
ken ook de keuze hebben tussen een
verhuurde mijn vader Café Maasdal,
vispannetje, een kippetje van ons eigen
maar na het vertrek van de huurder
spit, schnitzel of spare-ribs”, aldus
belde mijn vader op en vroeg of het
Petra. “Kies daarbij een zelfgemaakte
iets voor mij zou zijn. Hier hoefde ik
soep en een overheerlijke salade e en
niet lang over na te denken”, zegt
je hebt bij ons heerlijk gegeten.”
Petra. “Mijn vader bedacht en bouwde
de serre en gaf daarmee een prachtig
uitzicht op de vijver.” De forellenvijver
was ooit de aanleiding voor Jac Siebers
om op deze plek een cafe te bouwen.
Dat groeide uit tot het huidige Boscafé.
‘Speenvarken aan het spit’ is een idee
van vader en dochter. “We hebben
Met de verschuifbare puien, die
in Nederland meer dan 20 miljoens
Jac speciaal gebouwd heeft, zitten de
varkens, maar nergens in ons land vind gasten bij goed weer buiten. Als het
je een restaurant met dit concept”, zegt minder aangenaam weer is, sluiten de

Verschillende
bosdieren nemen een
kijkje naar binnen

panelen. “Op die manier kunnen bezoekers hier ieder seizoen terecht voor een
hapje en een drankje”, aldus Petra.
Voor het vernieuwde pand ontwierp ze
speciale doeken voor aan het plafond,
met daarop een creatieve weergave
van alles wat je in het bos tegen kunt
komen. “Verschillende bosdieren
die een kijkje naar binnen nemen”,
zegt Petra. Inmiddels hebben vijftien
varkentjes aan het spit gehangen. “De
reacties zijn positief. Na een stevige
wandeling blijven onze gasten hangen
in het café en ze prikken maar al te
graag een vorkje mee”, aldus Petra.
Samen met de nieuwe chefkok Boy
van Gellecom neemt Petra het heft in
handen om van het Boscafé een plek te
maken waar iedereen zich thuis voelt
in een prachtige omgeving en vooral
lekker Bourgondisch kan eten.

Bij Groentespeciaalzaak ’t Trostomaatje in Horst is afgelopen weken een Tasty Tom-tomatenactie
gehouden, waarbij kans kon worden gemaakt op een exclusief Tasty Tom-navigatiesysteem. Elke klant
die tomaten kocht ontving een sticker. Bij vijf stickers kon kans worden gemaakt op de exclusieve prijs.
Mevrouw Heynen is als winnaar uit de ingeleverde spaarkaarten getrokken. Zij ontvingen de prijs uit
handen van Gerard Peeters van ‘t Trostomaatje en Ine van Kleef, marketing medewerkster van Tasty
Tom tomaten.
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ICH bezoekt ambassade
Berlijn
Twee dagen lang heeft een delegatie van de Industriële Club Horst (ICH) met 36 personen een bezoek gebracht
aan Berlijn. Allereerst werd een bezoek gebracht aan Der Holländer, een oorspronkelijk uit Wellerlooi afkomstige
ondernemer die mede uit nood zijn handel en export van planten naar Berlijn heeft omgezet naar een bedrijf met
drie vestigingen verspreid over de stad.

winkel&bedrijf 11
Lancering
Van A naar Veilig
Verkeersschool Janssen lanceert het Van A naar Veilig-initiatief om de
verkeersveiligheid te verbeteren van diegene die al langere tijd het
rijbewijs hebben en behoefte hebben aan een opfrismoment.
Het is algemeen bekend dat de
kennis van de verkeersregels afneemt
naarmate men langer het rijbewijs
heeft. Vanuit deze ontbrekende kennis komt het steeds vaker voor dat
er (onnodig) ongelukken veroorzaakt
worden. Onderzoek wijst uit dat de
verkeersregels ook continu wijzigen,
iemand die bijvoorbeeld al vijftien
jaar in bezit is van zijn rijbewijs heeft

nog maar 40% kennis van de huidige
en actuele verkeersregels.
Vanuit deze behoefte en de goodwill om verkeersveiligheid te verbeteren heeft Verkeersschool Janssen
een online opfriscursus ontwikkelt om
de kennis van de regels op te frissen
naar de hedendaagse standaard.
Op www.vananaarveilig.nl is een
opfriscursus af te leggen.

Agrocultuur Lottum
recordomzet
Agrocultuur uit Lottum, dochter van de Oirlose coöperatie Vitelia,
haalde afgelopen week voor het eerst de grens van 10 miljoen euro
omzet over het jaar. 2011 wordt daarmee het absolute topjaar voor de
leverancier in benodigdheden voor de boom- en plantenteelt.

Der Holländer is een typische
pionier die met veel lef en goed
gevoel voor de markt een succesvolle onderneming leidt en die zich
specialiseert in planten voor het
hogere marktsegment. Ondanks de
aanwezigheid van talrijke baumarkte
en andere concurrenten heeft hij door
zijn focus op kwaliteit, ondersteund
door deskundig en goed opgeleid
personeel, een succesvolle formule
ontwikkeld voor de Duitse markt.
Een groot deel van zijn planten betrekt

hij uit onze regio via Langard en de
veiling Rhein-Maas.
Het tweede bezoek van de ICH
was aan de Nederlandse ambassade,
een ontwerp van de wereldberoemde
architect Koolhaas. Dit 54 miljoen
euro kostende gebouw is op
zich een bezienswaardigheid die
vanwege de bijzondere vormgeving
bezoekers trekt uit de hele wereld.
Tijdens een uitleg en rondleiding
door het gebouw kwamen al de
eerste uitdagingen van een Duits-

Nederlandse samenwerking aan de
orde.
De economische afdeling
informeerde de bezoekers over de
kansen in Duitsland en de manier
waarop de ambassade hierin een rol
kan spelen. Kansen in groeisectoren
werden besproken maar ook de
uitdagingen die er liggen voor de
Nederlandse ondernemer die over de
grens wil acteren. Met name liggen
de valkuilen toch in de cultuurverschillen tussen beide landen.

Agrocultuur boekte dit jaar een
autonome groei van 20%. Zij denken
dit resultaat te danken aan investeringen in de ontwikkeling van kennis
en inkoopvoordeel. Daardoor wist
Agrocultuur haar marktpositie te
versterken en haar marktaandeel
te vergroten. Ook de locatie van het
bedrijf, midden in een topregio op het
gebied van boom- en plantenteelt
heeft bijgedragen aan de winst. Juist
in de regio rond Venray, Horst en Venlo
concentreert zich kennis, innovatie en
de productie van bomen en planten.
Agrocultuur levert gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaad,
techniek, substraat en kwekerijbenodigdheden aan boom-, planten- en ro-

zentelers. De afgelopen jaren ontwikkelde Agrocultuur een samenwerking
met gerenommeerde partijen in haar
sector op het gebied van kennis en
inkoop. Daarmee verwierf Agrocultuur
een aanmerkelijk inkoopvoordeel en
nog meer gespecialiseerde kennis op
het gebied van boomteelt, plantenteelt, akkerbouw en groententeelt.
Agrocultuur wist daardoor haar klanten
nog beter te ondersteunen met kennis
en innovatieve technieken. Verder
investeerde Agrocultuur de laatste
jaren in haar buitendienst en richtte ze
haar eigen adviesbureau Cultus Agro
Advies op. Ook voor de komende jaren
verwacht Agrocultuur een forse groei
van hun omzet.

uw gewas
geoogst?

Helder en Persoonlijk
www.accountancyhorst.nl • 077-397 14 05
ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

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

Timmermans
Agri Service

☎ 077-4641999

13 NOVEMBER

RAMEN EN DEUREN POP & STRINGS
Mooi vakwerk
op maat!
Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

JODYMOON

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI

L

kies voor kwaliteit!

PER 1 NOVEMBER VANAF 16 1/2 JAAR BEGINNEN MET LESSEN!
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Decoratiewedstrijd
tijdens kerstwandeling
Met de Floriade in het vooruitzicht staat de traditionele Kerstwandeling van stichting Horster Landschap door
Kasteelpark ter Horst dit jaar in het teken van de Floriade. Het thema van deze zevende kerstwandeling op
27 december is IJsbloemen en Kerststerren. Horster Landschap koppelt daar een grote wedstrijd aan voor alle
hobbyisten op het gebied van decoreren.
De kerstwandeling is ongeveer
vier kilometer en wordt in het donker
gelopen. De hele route is verlicht met
kaarsjes wat het bos een sprookjesachtig aanzien geeft. Vanaf de start bij
de Wittenhorst-parkeerplaats leidt een
spoor van kaarsjes, vuurkorven, fakkels,
Glühwein, warme chocomel,
kerstliedjes en koor-, blaas- en
fluitmuziek de wandelaars door het
verder aardedonkere bos. Jaarlijks lopen
zo’n 1.500 tot 2.000 wandelaars de
tocht.
In het kader van de Floriade is er
dit jaar een grote decoratiewedstrijd

gekoppeld aan de Kerstwandeling.
Hiervoor wordt de strook grond bij
de drie Gratiën beschikbaar gesteld.
Deelnemers aan de decoratiewedstrijd
krijgen elk een stuk van één bij twee
meter waarop ze zich creatief uit
kunnen leven. De winnaar wordt door
de wandelaars gekozen via een stembiljet. Voor de twee ontwerpen met de
meeste stemmen stelt de gemeente
Horst aan de Maas twee seizoenskaarten voor de Floriade beschikbaar.
De decoraties moeten aansluiten bij
Floriade-, IJsbloemen- en Kerststerrenthema van dit jaar en kunnen

27 december vanaf 10.00 uur worden
opgebouwd. De wandeling vindt plaats
tussen 18.00 en 20.30 uur. Voor de
deelnemers een extra uitdaging om
hun ontwerp mooi en sfeervol zichtbaar
te maken.

Floriade-, IJsbloemenen Kerststerren-thema
Gezien de beschikbare ruimte is het
aantal deelnemers aan de wedstrijd
beperkt. Deelnemers kunnen zich tot
10 december opgeven via
info@horsterlandschap.nl

Design pressurecooker-wedstrijd
Clevers IJssalon, Oranje paprikakwekerij Hermans-Walter en Passie voor Vis hebben vanuit de Smaak van NLwedstrijd, georganiseerd door Syntens, meegedaan aan een design pressurecooker-wedstrijd.
Clevers IJssalon en Oranje paprikakwekerij Hermans-Walter hebben de
eerste plaats behaald. Designer voor
het oranje paprika-ijs was Lonneke
Geurts uit Grubbenvorst. Mieke van

Dooren deed ook mee met Passie voor
Vis en heeft de derde plaats behaald.
Haar designer is Kelly Oosten uit
Eindhoven. De drie bedrijven nemen
deel aan de Smaak van NL, waarvoor

tot 21 november nog gestemd kan
worden op de Publieksprijs.
Ga hiervoor naar
www.syntens.nl/desmaakvannl/
desmaakvannl/
breng-uw-stem-uit.aspx

Cadeaumarkt
Grubbenvorst
Tijdens de Cadeaumarkt in Grubbenvorst op zondag 13 november
vindt naast een grote braderie voor de eerste keer ook een kofferbakverkoop voor particulieren plaats. Daarnaast is de Floriade aanwezig met
een expositie, een filmpresentatie en Floriade Kids.
De kofferbakverkoop duurt van
12.00 tot 17.00 uur. Particulieren
kunnen zich hiervoor nog aanmelden
via kofferbak@gewoengrubbevors.nl
Op www.gewoengrubbevors.nl staat
het reglement en alle voorwaarden.
Naast deze kofferbakverkoop
vindt er in het centrum ook een grote
braderie plaats en er zijn verschillende winkels geopend. Van 13.00 tot

16.00 uur kan men terecht in café De
Vonkel waar de Floriade een mobiele
expositie heeft ingericht. Daar zal
ook een doorlopende filmpresentatie
over de Floriade te zien zijn. Flora &
Florian, de twee levensgrote mascottes van de Floriade, maken om 14.00
uur de winnaar van de Aspergefeestballonnenwedstrijd bekend bij brasserie In De Witte Dame.

Demodag Tinails &
Beauty
Op 15 november houdt Tinails & Beauty aan de Venrayseweg in Horst
van 10.00 tot 19.00 uur een demodag. Geïnteresseerden kunnen een
kijkje komen nemen om meer te weten te komen over het concept van
Tinails & Beauty.
Tinails & Beauty geeft landelijk
erkende opleidingen in samenwerking met CND, zoals opleidingen voor
Ecuri Cosmetics in permanent makeup en opleidingen voor Enzymtec over
biologisch ontharen. Er zijn diverse
behandelingsmogelijkheden op deze

dag, zoals gratis Pupa make-up
advies, een gratis Shellac behandeling en een goodiebag. Ook geven de
schoonheidsspecialiste en nagelstylistes demonstraties over onder andere
thermalift en de shellac. Voor meer
informatie zie www.tinails.nl

Kom op 12 november
met je zelf geknutselde pietenmuts*

grabbelen
voor leuke cadeaus
in onze winkel

Voor
iedereen
die zich no
g
kind voelt

Albert Heijn
Horst

* De pietenmuts
knutselplaat is nu
gratis verkrijgbaar
in onze winkel
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De smaakbibliotheek van
Eethuis BRaM
Willem Jacobs werkt letterlijk en figuurlijk van binnenuit. Hij heeft een menukaart samengesteld met
verrassende smaakcombinaties in de gerechten. Een kaart die in een schril contrast staat met de uitstraling van het
pand. En daar gaat Willem stap voor stap verandering in aan brengen.

Wie voor het eerst Eethuis
Bram binnengaat waant zich in
een groot uitgevallen huiskamer.
Warme bruine tinten, degelijk
ogende stoelen en heerlijk sluimerende muziek. Een ontspannen

sfeertje. “Ik heb Bram bewust geen
restaurant genoemd”, zegt Willem.
“Dat verhoogt de drempel alleen
maar.” Wie echter de kaart bestudeert
bespeurt onmiddellijk dat Willem
geen alledaagse gerechten serveert

en er op het culinair vlak meer aan
de hand is dan de ambiance doet
vermoeden. “Ik houd ervan om mijn
gasten uit te dagen met mijn smaakcombinaties. Daarmee hoop ik ze over
een drempel te krijgen.”

Starters
in de regio
MWellness
Willem startte drie jaar geleden
in Swolgen zijn eethuis. In het pand
van een voormalig café, waar ook
een eenvoudige frituurhap ‘getapt’
werd, begon hij zijn culinaire carrière.
Inmiddels heeft Willem een vaste
klantenkring opgebouwd. “Mijn gasten
zijn niet alleen mensen die willen
proeven uit mijn smaakbibliotheek.
Ik serveer bij wijze van spreken met
evenveel plezier een recht-toe-rechtaan gerecht als een schnitzel met een
robuuste saus. Het gaat mij er vooral
om dat de gasten genieten van het
lekkere eten. Dat betekent dat ook de
bediening voor een leuke sfeer zorgt.
Af en toe een praatje maken met
de gasten draagt dan ook bij tot de
gezellige sfeer.”
Naast culinaire ontdekkingstochten
verzorgt Willem High Tea’s, waarbij
hij eigenhandig etagières van oude
serviezen heeft gemaakt. Zelfs hierin
is het eigenzinnige karakter en de
verfrissende creativiteit van de jonge
cheffkok terug te vinden.
“Ik zit nog vol met plannen.
Het pand wil ik stapje voor stapje
gaan veranderen tot het de uitstraling
heeft die past bij de gerechten en de
sfeer die ik wil creëren”, zegt Willem
terwijl hij na een geslaagde dag het
glas heft.
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wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Bedrijf
MWellness
Eigenaar Melanie
van den Akker
Adres
Danielweg 3
Plaats
Melderslo
Telefoon 077 851 22 27
E-mail
info.mwellness@
gmail.com
Website www.mwellness.nl
Sector
Wellness & Beauty
Start:
8 november 2011
Activiteiten
Zoals elk mens uniek is, zo
zijn ook de body & beautybehandelingen bij MWellness
uniek. Iedere behandeling
wordt nauwkeurig op uw huid
afgestemd. Het doel van de
behandelingen is een goed
verzorgde huid in combinatie
met ontspanning. MWellness
gebruik natuurlijke huidverzorgingsproducten van Phyto
Naturelle. Deze worden gemaakt op basis van eersteklas
Japanse groene thee. MWellness
biedt van haar tot teen een
natuurlijke verzorging die bij
uw persoonlijke wensen past. U
zult hier geen dure, moderne
apparatuur vinden, MWellness
gaat voor 100% natuurlijk,
verzorgd door pure handen. De
behandeling begint altijd met
een heerlijk voetenbadje en
een gezond kopje Japanse
groene thee, terwijl eerst de
behandeling met u door wordt
genomen. Het is uw beurt om
heerlijk te ontspannen.
MWellness heeft inloopdagen op donderdag van
19.00 tot 21.00 uur en op
vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur.
Doelgroep
Zowel mannen als vrouwen
in de leeftijd van 16 tot bij
wijze van srpekend 100 die
voor een natuurlijke huidverzorging gaan in combinatie
met ontspanning.
Onderscheidend vermogen
MWellness onderscheidt zich
door het gebruik van unieke,
natuurlijke producten op basis
van Japanse groene thee.
De combinatie van een theeceremonie, muziek, speciale
Japanse drukpuntmassage van
gezicht, hoofdhuid en de
intensieve groene theeproducten verbetert daarbij de
huidconditie, gaat huidveroudering tegen en laat lichaam en
geest ontspannen.
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Workshop Mantelzorger en
sociaal netwerk

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197

GEHELE DAG DOOR VERS GEBAKKEN HARDE BROODJES:
(Snitt, Kaiser, meergranen, witte tarwe fitbroodjes)

3 + 1 GRATIS
ROOMBOTERAMANDELSTAAF
€ 4,25
WEGGEKEL/BOEKMANNEN GROOT en KLEIN ook met PIJP
NIEUW CHAMPIGNONBROODJES

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

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

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Voor versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Vrachtwagenchauffeur/ magazijnmedewerker
In deze functie behoren transport van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland
tot je werkzaamheden. Evenals Magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage
van kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten.
We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Het Steunpunt Mantelzorg Horst organiseert op dinsdag 15 november een workshop Mantelzorg en sociaal
netwerk. Een goed functionerend sociaal netwerk waar ze een beroep op kunnen doen bij het zorgen voor de
ander is voor de mantelzorger van groot belang.
Door de langdurige en intensieve
zorgtaken voor een partner, een kind
met een ziekte of handicap, of een
buurtgenoot heeft de mantelzorger
soms geen tijd meer om de
sociale contacten te onderhouden.
Hierdoor kunnen contacten met
familie en vrienden onder druk
komen te staan of vervagen. In de
workshop gaat de netwerkcoach

in op hoe u de kansen op het
ontmoeten van nieuwe mensen
kunt vergroten en hoe huidige
contacten benut kunnen worden bij
het mantelzorgen. Aan de hand van
diverse praktijkvoorbeelden wordt er
samen met de mantelzorger ingegaan
op mogelijkheden om het eigen
netwerk te vergroten waar dat nodig
is. 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.
Aanmelden voor de bijeenkomst van
het Platform Mantelzorg Limburg
of voor de workshop Mantelzorg en
sociaal netwerk kan bij Synthese,
077 397 85 00 of mail naar
info@synthese.nl

Bijeenkomst Dorpsraad Horst
De Dorpsraad Horst heeft op donderdag 17 november om 20.00 uur een bijeenkomst met wijkcomités,
buurtcomités en andere bewonersinitiatiefgroepen uit de Kern Horst. In de kern Horst worden door bewonersgroepen tal van activiteiten georganiseerd en initiatieven ondernomen ter verbetering van de leefbaarheid in de
buurt. Deze initiatiefnemers beschikken over een brok kennis en ervaringen. Op donderdag 17 november wil de
dorpsraad deze ervaringen uitwisselen met de bedoeling om van elkaar te leren en zo mogelijk elkaar te
inspireren.
Om deze bijeenkomst tot een
succes te maken nodigt de dorpsraad
graag inwoners van de kern Horst
uit die zich inzetten voor hun buurt
in wijkcomités of andere buurtinitiatiefgroepen. Tijdens de bijeenkomst
zullen de dorpsraad, de gemeente en
de woningstichting ingaan op de rol

die zij kunnen vervullen in de ondersteuning van initiatieven en activiteiten
die bij de dorpsraad op de rol staan.
Aan de hand van een korte presentatie
geeft een drietal initiatiefnemers aan
wat hun project of activiteit inhoudt,
hoe men het aangepakt heeft, waar
men zoal tegenaan gelopen is en

waarom het geslaagd is. Na afloop
van elke presentatie is er ruimte tot
het stellen van vragen. Bewoners
van Horst die de bijeenkomst willen
bijwonen of zitting willen nemen in
de dorpsraad zijn van harte welkom.
Voor meer informatie of aanmelding
mail naar info@dorpsraadhorst.nl

Joekskapel Kleug Zaat
bestaat dertig jaar
Dertig jaar geleden begonnen een paar inwoners van Lottum een joekskapel. Op 13 september 1981 was de eerste
repetitie. Ze begonnen met twaalf muzikanten, waarvan er nu nog zeven lid zijn. Jaarlijks treden zij 70 keer op.

www.colmore.nl

Is morgen de eerste dag van jouw nieuwe carrière?
Ter versterking van ons jong en gemotiveerd team zijn wij voor
onze dynamische vestiging in Venlo op zoek naar

2 Magazijnmedewerkers /
orderpickers
(fulltime)
Diga Colmore is een groothandel / importeur van woonaccessoires
met een vestiging in Venlo en Aalsmeer.
Wij fabriceren, im- en exporteren over de gehele wereld.
Functie-inhoud / taken
In deze afwisselende functie ondersteun je het team in het magazijn.
Het is de bedoeling dat je je binnen een korte periode ontwikkelt
tot een volwaardige magazijnmedewerker en dat je samen met het
team de werkzaamheden klaart !
Functie-eisen
Je bent minimaal 18 jaar en in goede conditie vanwege de fysieke
aard van de werkzaamheden. Enige logistieke ervaring is gewenst.
Wij zijn op zoek naar kandidaten
- die gemotiveerd en flexibel zijn
- die nauwkeurig en zorgvuldig zijn
- die creatief en oplossingsgericht kunnen denken
- die, bij voorkeur, affiniteit hebben met de branche
- die eigen initiatieven kunnen ontplooien
- die samenwerkend ingesteld zijn
- die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben
Ben jij de persoon die wij zoeken, stuur dan je sollicitatiebrief met
cv naar Diga Colmore Venlo B.V., t.a.v. mevr. Claudia van der Meij,
Floralaan 25, 5928 RD Venlo of per e-mail naar claudia@colmore.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Sluitingsdatum 21 november 2011.

De joekskapel heeft een breed
scala aan activiteiten. Zo treedt zij
op tijdens zittingsavonden en trekt
mee in carnavalsoptochten in Lottum,
Krefeld en Mönchengladbach met een
eigengebouwde carnavalswagen. Ook
hebben ze zelf wel eens carnavalsliedjes gemaakt en in 1984 én 2009
kwam de Lottumse prins carnaval uit de
Joekskapel. Met carnaval luisteren ze op
zaterdag de prinsenreceptie op bij de
Wendel in Blerick. Bij Maria Auxiliatrix
in Venlo spelen ze al meer dan twintig

jaar op zondagmorgen de carnavalsmis.
Vanaf de oprichting verzorgen ze
bij iedere nieuwe prins carnaval een
serenade aan huis. Ze hebben gespeeld
tijdens de Elfstedentocht in 1986, de
wielerrondes in Boxmeer, de wandelvierdaagse in Nijmegen, Sint Maarten
en de rozenfeesten. Ook spelen ze ieder
jaar tijdens de Lottumse paardenmarkt.
Jaarlijks spelen ze ook twee dagen
op het Strassenfest in Garenfeld Hagen,
twee dagen op het Schützenfest in
Mönchengladbach en drie dagen op het

Weinfest in Lieser. In deze Duitse plaatsen hebben ze ook een vaste schare
fans. Hun grootste fan is Bruno Stashe
uit Ennigerloh. Regelmatig spelen ook
nog gastmuzikanten mee.
Kleug Zaat viert haar 30-jarig
jubileum met een receptie en aansluitend een feestavond op zaterdag
12 november in café d’n Hook vanaf
20.00 uur. Rond 21.00 uur zal een cdpresentatie plaatsvinden. Het eerste
exemplaar wordt overhandigd aan
superfan Bruno Stashe.
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Natuurwerkdag
op Schaakse heide
Afgelopen zaterdag verruilden de leden van de lopersgroep de Peelrunners uit Horst voor één ochtend hun
hardloopoutfit voor werkkleding. Zijn de Schadijkse bossen in Meterik normaal gesproken hun trainingsgebied, nu
gingen ze met zaag en snoeischaar de strijd aan met de Amerikaanse vogelkersen, berken en bramen.

verenigingen 15
Vrijwilligers
Elzenhorst gezocht
De parochie van Horst en het verpleeghuis Elzenhorst zoeken
vrijwilligers die op zondagochtend bewoners naar de mis van 10.30 uur
in de St. Lambertuskerk in Horst willen begeleiden. Door verbouwingsplannen kunnen er vanaf het einde van het jaar geen wekelijkse
vieringen meer in het verpleeghuis plaatsvinden.
Tussen Elzenhorst en bejaardenhuis Berkele Heem wordt binnenkort
begonnen met de nieuwbouw van
Hof te Berkel. In de nieuwe wijk
Hof te Berkel zal geen verpleeghuis
meer staan. Er komen, behalve
gewone woningen, groepswoningen
voor mensen met dementie en
appartementen waar mensen zorg
kunnen ontvangen. Om de bouw
mogelijk te maken, wordt vanaf
december 2011 begonnen met onder
andere het slopen van de Tamboerijn,

de grote zaal van Elzenhorst, waar de
wekelijkse vieringen plaatsvinden.
De bewoners voor wie dat
mogelijk is, worden uitgenodigd om
naar de parochiekerk te gaan. Dat kan
echter niet zonder begeleiding.
Hiervoor worden nu vrijwilligers
gezocht.
Voor aanmelden of meer
informatie, bel of mail Helma Michels,
procesbegeleider vrijwilligers van
Elzenhorst, op 077 397 79 33 of
helma.michels@dezorggroep.nl

55 op 11-11-‘11
Geert Lenssen uit Horst is op 11-11-2011 jarig en wordt dan 55 jaar.
Deze leeftijd is wellicht symbolisch voor Geert’s enthousiasme wat betreft
carnaval.

Na de succesvolle natuurwerkdag van vorig jaar waar IVN De
Maasdorpen, Staatsbosbeheer en
de Peelrunners voor het eerst hun
krachten bundelden ging ook dit jaar
de lopersgoep in op de uitnodiging
van het IVN en Staatsbosbeheer. Ruim

dertig Peelrunners plus nog een paar
spontane vrijwilligers meldden zich
afgelopen zaterdag bij de poort van
de Schaakse heide voor een ochtend
werken op de heide. Gezamenlijk
knipten en zaagden de drie organisaties er op los. Een strook van ruim

twee hectare van de Schaakse heide
is vrijgemaakt van bomen, struiken en
bramen. Zo krijgt langzaam maar zeker
het heidelandschap van weleer zijn glorie terug en zal in ieder geval volgend
najaar op de werkplek de heide opvallend paars kleuren.

Openbare vergadering CDA
Het CDA Horst aan de Maas houdt op donderdag 17 november van 20.30 tot 22.00 uur een openbare
vergadering in de Turfhoeve in Sevenum. Tijdens deze vergadering wordt gesproken over de stand van zaken van
de financiële en economische crisis op Europees, nationaal en lokaal niveau.
De financiële en economische
crisis slaat op dit moment op alle
niveaus hard toe. Het kabinet
Rutte-Verhagen heeft harde (bezuinigings)maatregelen afgekondigd. Maatregelen, die binnenkort
tot uitvoering worden gebracht.
De maatregelen waren al eerder
aangekondigd in het regeerakkoord
van dit kabinet. Daarnaast zetten
de mondiale en vooral de Europese
actuele financiële en economische
crisis deze maatregelen in een complexe internationale politieke context.
CDA Horst aan de Maas is dan ook
verheugd dat mevrouw Elly Blanksma,

Tweede Kamerlid voor het CDA zich
bereid heeft verklaard om over de
stand van zaken van de financiële en
economische crisis op Europees en
nationaal niveau te spreken. Blanksma
is sinds 30 november 2006 lid van de
Tweede Kamerfractie van het CDA. Als
financieel woordvoerster van de fractie
houdt zij zich onder andere bezig met
algemeen financieel-economisch beleid
en financieel toezicht. Zij is dan ook
specialist op dit gebied en goed ingeschoten op de materie. Loes Wijnhoven
treedt als tweede spreekster op. Zij is
voor het CDA wethouder in de gemeente Horst aan de Maas. Vanuit haar

wethouderportefeuille gaat zij in op
de stand van zaken van de financiële
en economische crisis op lokaal niveau
in het algemeen en voor Horst aan de
Maas in het bijzonder. Loes Wijnhoven
woont in Sevenum. Voordat zij wethouder werd in de nieuw gefuseerde
gemeente Horst aan de Maas was zij
raadslid voor het CDA in de gemeente
Sevenum. Het thema van de financiële
en economische crisis op Europees,
nationaal en lokaal niveau gaat verder
dan het CDA. Het gaat ons allen aan.
Daarom nodigt het CDA Horst aan de
Maas graag alle geïnteresseerden uit
voor deze openbare vergadering.

Aanstaande zondag wordt
hij tijdens Dreumel Alaaf op het
Wilhelminaplein gehuldigd. Hij is dan
2 x 11, oftewel 22 jaar lid van de
Horster carnavalsvereniging. Vanaf

15.00 uur wordt hij toegezongen door
carnavalsartiesten uit de regio. Geert,
namens iedereen bij HALLO Horst aan
de Maas, gefeliciteerd!

LAMINAAT
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A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com

T 0478 69 12 12

KWIK-REP

Speelgoedinzamelingsactie
De Roemeense collega van Sinterklaas, Mos Nicolai, heeft geen intocht, geen eigen journaal, geen pieten, en
geen speciaal snoepgoed. Hij geeft sinaasappels en mandarijnen aan de kinderen die lief zijn geweest en een
roe aan hen die iets minder lief geweest zijn dit jaar. Tegenwoordig geeft hij ook wel snoepgoed en kleine
cadeautjes maar het is niet te vergelijken met wat de kinderen hier krijgen. Sinterklaas lijkt in Nederland een
stuk vrijgeviger te zijn dan in Roemenië.
Diaconie-Nu wil extra aandacht
schenken aan de kinderen van een
weeshuis in Roemenië. Zij hebben
Mos Nicolai beloofd om speelgoed
in te zamelen in hun gezinsmissen.
Iedereen heeft wel speelgoed dat ze
niet meer leuk vinden of waar ze te
oud voor zijn geworden en waarmee
een Roemeens kind blij gemaakt
kan worden. De cadeaus hoeven niet
nieuw te zijn, wel in goede staat.

Mos Nicolai zoekt speelgoed dat niet
op batterijen werkt, want daar is geen
beginnen aan in zo’n groot weeshuis.
Mos Nicolai vraagt ook om geen spellen te geven waar Nederlandstalige
kaarten in zitten want dat begrijpen de
kinderen daar niet.
Sinterklaas heeft graag cadeaus
nodig voor kinderen verdeeld in de
leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.
Speelgoed kan afgegeven worden bij

F. Pelzer, Schansstraat 53 in Horst of
bel naar 06 46 19 85 23. Afgeven
kan ook bij Diaconie-Nu in het zaaltje
van de St. Lambertuskerk op dinsdag
tussen 08.30 en 12.00 uur.
In speciale gezinsmissen kunnen
kinderen speelgoed naar de kerk
brengen. Deze mis is in Melderslo op
zaterdag 12 november om 17.30 uur
en in Meterik op zaterdag 19 november om 19.00 uur.

Kookplaat defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl
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www.destacado.nl
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AVOC helpt America de winter door
Op zaterdag 26 november houdt volleybalclub AVOC in America een huis-aan-huisactie. Leden van de club
verkopen vanaf 09.00 uur strooizout. Dit initiatief wordt genomen om de clubkas te spekken.
Aanleiding voor de actie van de
volleybalclub is, dat het jaarlijkse ZATtoernooi niet heeft plaatsgevonden
in verband met een gebrek aan
deelnemers. Dit toernooi heeft
jarenlang een mooi bedrag voor AVOC
opgeleverd. Ook staan subsidies onder
druk. Om ervoor te zorgen dat er nog in

Luxe catering, inspirerende buffetten,
ontbijtservice, vers belegde broodjes aan huis bezorgd,
privé-kok aan huis.

Puur en smaakvol genieten

MAGAZIJNOPRUIMING
van donderdag 10 november t/m woensdag 16 november
Damesblouses
en damesbroeken
v.a. E 10,-

Herenoverhemden

Grote keuze in luxe
handtassen van Sarlini

Te kust en te keur van Sarlini:
shawls, ceintuurs, sieraden

v.a. E 15,-

lengte van dagen een volleybalclub in
America blijft bestaan is het belangrijk
andere financiële inkomsten te
generen.
Sjaak Kleuskens kwam met het
idee om strooizout te gaan verkopen.
Het bestuur van AVOC heeft deze actie
omarmd. De laatste jaren is gebleken

dat het strooizout in Nederland een
noodzakelijk kwaad is. Een mooi
product waar de inwoners van America
iets aan hebben. Inwoners van America
krijgen het strooizout aan de deur
aangeboden in een handige emmer
van 7,5 kilo. De prijs per emmer is
6 euro. Twee emmers kosten 10 euro.

Zangfestival in Horst
Het zangfestival Horst aan de Maas zingt vindt op zaterdag 12 november in ’t Gasthoes in Horst plaats.
Gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen organiseert dit festival nu al voor de elfde keer. Het koor stelt
er een eer in minstens honderd zangers en zangeressen uit de gemeente Horst aan de Maas en omgeving bijeen te
brengen voor een gelegenheidskoor. Het zijn er 110 geworden dit jaar.
Con Brio opent het concert en
nodigt het gastkoor Vivace uit HoutBlerick uit om enkele stukken met hen
samen te zingen. Dan staan er meteen
al ruim tachtig mensen op het de
bühne. Ook het Maasbrees Mannenkoor
verzorgt een gastoptreden: zij zullen
met 65 zangers het podium vullen.

Het 110-tallige gelegenheidskoor
vormt het spectaculaire sluitstuk. Een
dag lang hebben deze zangers en
zangeressen samen gerepeteerd. Ze
komen niet alleen uit de regio maar
ook ver daarbuiten. Thuis hebben ze
met oefen-cd’s al een beetje kunnen
oefenen met de muziek. Con Brio’s diri-

gent Marcel Kuepers heeft de algehele
leiding en werkt met hulpdirigenten de
hele ochtend en middag om het grote
koor klaar te stomen voor de finale. Het
repertoire is verrassend en zeer gevarieerd, voor elk wat wils. Het concert is
gratis toegankelijk. Het concert begint
om 19.30 uur.

tijdelijk E 17,50
elders E 49,95

Zeer aantrekkelijk
geprijsd!

Themamiddag Erven en Schenken

Beeren ondergoed
20% kassakorting

BH’s
2e voor E 1,-

De KBO-afdelingen van de gemeente Horst aan de Maas organiseren in samenwerking met Rabobank Maashorst
een themamiddag in ’t Gasthoes in Horst, met als onderwerp Erven en Schenken. De bijeenkomst is op 22 november
van 14.00 tot 17.00 uur en wordt gepresenteerd door Notariskantoor Novitas in Horst.

(op de stuksprijs)

Ecco, Rieker, Tamaris
schoenen en laarsjes
10% kassakorting

(tenzij anders aangegeven)

Dames T-shirts en tunieks

20% kassakorting
(tenzij anders aangegeven)

De bijeenkomst is voor alle leden
van de KBO-afdelingen in de gemeente
Horst aan de Maas gratis toegankelijk.
Ook niet-leden zijn welkom. Omdat de

Rabobank graag wil weten hoeveel
personen er komen, verzoeken zij
zich van tevoren aan te melden. Dit
kan tot 15 november rechtstreeks

bij het bestuurslid van KBO Horst, de
heer Jac Verdellen via 077 398 36 30,
06 14 64 23 46 of
j.verdellen@hetnet.nl

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

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

Setovera is weer terug op haar vertrouwde stek in de Wingerd, na een uitstapje vorig jaar naar Kronenberg. Op
12, 13, 16, 19 en 20 november geven zij voorstellingen om 20.00 uur.
Iedereen heeft andere
voorkeuren voor een toneelstuk.
De een heeft graag een avondje
lachen gieren brullen, de ander
vindt een boodschap erin wel fijn.
Weer een ander vindt spanning heel
belangrijk. Deze keer is dit alles
gemixt bij Setovera. Er kan gelachen

worden, er komen ernstige dingen in
voor, maar er zit ook spanning in.
Wat kan er allemaal gebeuren
in een appartement, in vier kamers
met tuin? Als de muren een mond
en oren hadden zouden ze de gekste
dingen kunnen vertellen. Dingen
die je meestal liever binnenskamers

houdt. Jammer genoeg voor de
personages in dit stuk, worden
al hun geheimen, ruzies, leuke
momenten en liefdes met het
gehele publiek gedeeld.
De kaarten zijn te koop bij
Lico Fashion in Sevenum en via de
website www.setovera.nl

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

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl

Horster Landschap en Groengroep organiseert de komende winter twee snoeicursussen gericht op het onderhoud van erfbeplanting en hoogstamfruit. Deelnemers aan de erfbeplantingsacties worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de cursus, maar ook niet-deelnemers uit de gemeente Horst aan de Maas zijn van harte
welkom.
Een erfbeplanting met eventueel
hoogstamfruitbomen heeft een specifieke functie. Het is dan ook belangrijk
dat het plantmateriaal goed gesnoeid
en behandeld wordt om die functie
ook daadwerkelijk te kunnen vervullen.
Tijdens de cursus verzorgen van erfbeplanting krijgt u tijdens het theoretisch

gedeelte op 8 december om 19.30 uur
in café ’t Kruuspunt in Meterik de
basisinformatie over de levensprocessen en de groei- en snoeiregels. In het
tweede deel, op zaterdag 10 december,
kunt u de opgedane kennis in praktijk
brengen.
Bij de cursus verzorging van hoog-

stamfruitbomen is het theoretische
gedeelte op donderdag 19 januari
om 19.30 uur in café ’t Kruuspunt in
Meterik, en het praktische gedeelte op
zaterdag 21 januari in de ochtend.
Aanmelden kan tot 27 november
bij Willemien Geurts, 077 398 43 98 of
via een mail naar hjpgeurts@wxs.nl

Trekking Zonnebloemloterij
Van april tot oktober was de lotenverkoop van de loterij van de Nationale
vereniging De Zonnebloem. In de
gemeente Horst aan de Maas zijn door
de plaatselijke afdelingen ruim 14.000

loten verkocht. Een gedeelte van de
opbrengst is voor de afdelingen in de
regio waar zij dan activiteiten mee kunnen organiseren voor de gasten van de
Zonnebloem. Op 24 oktober heeft de

trekking plaatsgevonden. Voor de uitslag van de Zonnebloem-loterij, vraag
bij de plaatselijke afdeling naar de
trekkingslijst, kijk op www.zonnebloem.nl
of kijk op teletekstpagina 552.

en zo 17
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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.

Ger Camps
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

•

Deze week wordt de 53-jarige Ger Camps uit Broekhuizenvorst Geplukt.
Een boom van een kerel met spierballen waar onze HALLO-verslaggever
alleen maar van kan dromen. De in Blitterswijck geboren krachtpatser
trouwde in 1984 met Jeanne Hendriks, de dochter van bakker ‘Ingel Jan’. In
datzelfde jaar verhuisde het stel naar Broekhuizenvorst. Samen hebben ze
twee dochters. Imke is 20 jaar oud en Maud telt 18 lentes.

Tien rauwe eieren
per dag

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.

Twee keer per jaar organiseert hij
voor vrienden een wedstrijdje powerliften in zijn kelder om de onderlinge
krachten te meten. Hierbij worden gewichten tot bijna 300 kilo gelift. Om in
conditie te blijven traint hij minimaal
drie keer per week.
Ger woont graag in Broekhuizenvorst maar merkt wel op dat het
ondanks het toenemend toerisme
steeds stiller wordt in het dorp. Er zijn
nog maar een paar winkels en slechts
één café. Hierdoor en door het ruimtegebrek van de verenigingen neemt de

Bietenstamppot
met spek
en appel
Benodigdheden:
• 1.5 kg kruimige aardappelen
• 50 gram boter
• 250 gram magere spekreepjes
• 1 ui, in halve ringen
• 1 schaal gekookte bieten
(500 gram), geschild
• 1 appel
Bereiding:
• Schil de aardappelen en snijd ze
in stukken;
• kook ze in water met zout in
25 minuten gaar;
• verhit ondertussen 25 gram
boter in een koekenpan en bak
de spekreepjes in 6 minuten
knapperig;
• voeg de ui toe en bak deze
1 minuut mee;
• snijd de bietjes in blokjes, voeg
ze toe en bak ze 4 minuten
mee;
• schil de appel en snijd hem in
kwarten;
• verwijder het klokhuis en snijd
de kwarten in stukjes;
• schep deze door het bietjesmengsel;
• giet de aardappelen af en vang
het kookvocht op;
• stamp de aardappelen met de
rest van de boter en wat
kookvocht met de pureestamper tot een smeuïge puree;
• schep het bietjesmengsel
erdoor;
• breng het op smaak met peper
en zout.

Aan krachtsport doet Camps al
35 jaar: “In 1983 nam ik nog deel aan
wedstrijden bodybuilding, waarna
ik ben overgestapt op powerliften.
Dit is een krachtsport, waarbij je
probeert een zo zwaar mogelijk
gewicht te liften. Dit doe ik thuis
met vrienden en kennissen in de
kelder, die hiervoor is ingericht”,
aldus de spierbonk. Gezonde en
juiste voedingsstoffen zijn belangrijk
in de krachtsport. Ger: “Ik eet veel
fruit, drink veel melk en eet geregeld
eieren. Minimaal tien rauwe eieren
per dag. Zo kan ik deze tak van
sport tot op hoge leeftijd blijven
uitoefenen.” Spierversterkende
middelen, anabole steroïden, gebruikt
de krachtpatser niet.

leefbaarheid in het dorp af. Hij wijst
op het feit dat de jeugd steeds meer
naar grotere plaatsen trekt om daar het
uitgangsleven op te zoeken. “Maar we
hebben gelukkig nog de geitenkermis,
een typisch gebruik in ons dorp. Wat
meer bedrijvigheid en winkels in ‘Vors’
zou fijn zijn. We missen gewoon enkele
kartrekkers die bijvoorbeeld de kermis
nieuw leven in kunnen blazen”, aldus
Camps.

Broekhuizenvorst
heeft kartrekkers
nodig
De spierbundel uit Broekhuizenvorst
is geen vakantievierder maar zit graag
in zijn tuin met sportvrienden. Voor
een paar daagjes naar de Duitse Eifel
is hij wel te porren. Ger: “Daar zijn de
mensen gemütlich. Het eten en drinken
valt daar nooit tegen.” Dat roept de
vraag op waarvoor we hem midden
in de nacht mogen wekken. “Voor
Zwitserse roompudding van Drika uit
Geijsteren want ik ben gek op goede
desserts”, lacht hij.
Dan wordt het even stil als ik hem
naar zijn meest gedenkwaardig dag
vraag. “De geboorte van mijn dochters
en de dag waarop Jeanne te horen
kreeg dat ze kanker had. Maar gelukkig
gaat het alweer enkele jaren goed met
haar”, sluit de sterkste man van ‘Vors’
het interview af.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: IIJsbaanideeën gezocht

Ger was tot voor kort werkzaam
als facilitair medewerker in Elzenhorst.
“Vanwege een reorganisatie binnen
de zorggroep kreeg ik de gelegenheid om een andere weg in te slaan.
Momenteel ben ik derdejaarsleerling
in de opleiding voor ziekenverzorger IG
(Individuele Gezondheidszorg) en sinds
kort werkzaam in Berkele Heem”, zegt

Schaatse op ôs Wilhelminaplein,
Krèk ôs Horster Thialf in ’t klein.
Mit dit wèrme waer,
Hajje weej ok gaer,
En zwembad d’r beej leek ôs ok fijn!

hij. Je zou het niet vermoeden, maar
één van zijn hobby’s is het repareren
en verzamelen van klokken. De ‘reus’
van Broekhuizenvorst: “Ik kan uren
bezig zijn met de reparatie van klokken. Maar door de opleiding en het
beoefenen van mijn grootste hobby, de
krachtsport, blijft weinig tijd over om
aan klokken te knutselen.”

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.
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Oplossing vorige week:
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Derix
De Echte Bakker

1 RoomboterAmandelstaaf,
1 Brood naar keuze,
4 Mueslibollen
1 Honing Ontbijtkoek
én 1 pak Speculaasjes
normale prijs

met deze flyer

Kerkstraat 14, Horst

€ 9,95

Bij inlevering van deze flyer (zolang de voorraad strekt). U kunt deze flyer inleveren bij uw Echte Bakker t/m 19 november 2011.

18

opinie

10
11
Ingezonden brief

Nederlands Recht
Sjoerd Rutten is op 12-11-2007 door geweld om het leven gekomen
tijdens de jaarlijkse paardenmarkt in Lottum. Nu, bijna 4 jaar later, is de
dader op 18 oktober eindelijk in de gevangenis in Sittard vastgezet.
Even voor uw beeldvorming wat
feiten op een rij: op 12 november
wordt Sjoerd doodgeslagen. De dader
zit alles bij elkaar 7 maanden in
voorarrest. Dan beslist de rechter in
Roermond dat het géén doodslag is
en wordt hij veroordeeld voor 3 jaar
waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Tevens
beslissen de rechters dat hij tot de
uitvoering van zijn straf naar huis kan.

Het OM gaat in hoger beroep omdat zij
niet meegaan in de uitspraak van de
rechtbank en vinden dat het minimaal
doodslag zou moeten zijn. Op 6 mei
2009 doet het Hof van Den Bosch uitspraak en wordt de dader veroordeeld
voor 4 jaar voor doodslag. Wederom
kan de dader met zijn ouders naar huis
om de straf in vrijheid af te wachten.
De dader gaat in cassatie bij de

Hoge Raad der Nederlanden in Den
Haag. Er volgt een tijd van 2 jaar
wachten om op 26 april 2011 te horen
dat de cassatie niet ontvankelijk wordt
verklaard en dus de uitspraak ten
uitvoer gebracht kan worden. Maar
ambtelijke molens draaien langzaam.
Na vele telefoontjes naar de rechtbank
in Den Bosch moet de dader zich uiteindelijk op 18 oktober melden voor zijn
straf die, na aftrek van de 7 maanden voorarrest en de VI (Vervroegde
Invrijheidstellings)-regeling, loopt tot
eind november 2013. Voor ons is dit

alles een onaanvaardbare gang van
zaken, maar zo zit het Nederlandse
recht in elkaar.
Wij zijn Sjoerd bijna 4 jaar kwijt
en krijgen hem door toedoen van
de dader nooit meer terug. Hij moet
eindelijk zijn straf uit gaan zitten en
dat geeft mij een tijdje rust. Baarlo
is tijdelijk verlost van dit individu die
nooit gemeend zijn spijt heeft betuigd
en het ook niet waard is om bij naam
genoemd te worden.
Annie Beerkens,
moeder van Sjoerd Rutten.

Bespreking Poll week 43

Arbeidsmigranten zijn nodig en belangrijk voor onze welvaart en economie
Naar aanleiding van de perikelen rondom het voormalig klooster in Tienray
stelden we twee weken geleden ’Arbeidsmigranten zijn nodig en belangrijk
voor onze welvaart en economie’. Van alle stemmers was 37% het eens met de
stelling, 63% is het niet eens. Burgemeester Van Rooij liet in die discussie over
het klooster weten dat arbeidsmigranten nodig zijn in Horst aan de Maas. “Als
we morgen alle inwoners met een uitkering aan het werk zouden kunnen krijgen, komen wij nog handen tekort en dat zal met de toenemende vergrijzing

alleen maar toenemen.” Hij wijst daarom op de instelling van de gemeente om
de arbeidsmigranten zo goed mogelijk te huisvesten. Leo Linssen uit Horst is het
hier niet mee eens: “Arbeidsmigranten zijn helemaal niet nodig als men onze
400.000 werkelozen maar aan het werk krijgt.” De dorpsraad van Tienray heeft
in een eerder stadium al aangegeven tegen de komst van de arbeidsmigranten
te zijn, onder andere vanwege de negatieve impact die dat zou hebben op het
toerisme.

Ouderen hebben ook recht op een nieuwe relatie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een van de grootste problemen onder alleenstaande ouderen is eenzaamheid. Weduwen, weduwnaars, maar ook mensen die nooit een relatie gehad
hebben praten er liever niet over. Er rust blijkbaar nog steeds een taboe op dit
gevoelige onderwerp. Het wordt allemaal nog lastiger als cupido op hogere
leeftijd om de hoek komt kijken. Verliefdheid is een van de mooiste menselijke gevoelens, maar voor veel mensen blijkbaar moeilijk te verenigen met
ouderen. Het kan voor ouderen aanleiding zijn om hun gevoelens voor zich
te houden. Toch zijn er ouderen die het taboe durven te doorbreken. Ze gaan

op hogere leeftijd nog een relatie aan. Verliefde stellen van hogere leeftijd
ondervinden echter veel weerstand vanuit de omgeving en houden hun relatie
liever geheim. Maar wat is er nu mooier dan de laatste levensjaren doorbrengen met iemand waar je van houdt? Welk recht hebben buitenstaanders
om hierover een oordeel te vellen? In HALLO van deze week praten Nettie en
Piet openlijk over hun relatie. Ze zijn beiden de 80 gepasseerd en delen al
acht jaar lief en leed met elkaar. Ouderen hebben ook recht op een nieuwe
relatie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 44) > De winkels in het centrum van Horst mogen iedere zondag open zijn > eens 54% oneens 46%

Cactus
Column

Paul

Dus de nieuwe wethouder
heet Paul. Een mooie naam en
gemakkelijk uit te spreken.
Maar hoe zal het worden met
zijn functioneren tussen twee
oude rotten in het vak als Léon
en Ger? Als het goed is kent
Paul die twee al als zijn
broekzak, want hij heeft ze
immers strategische trucjes
geleerd. Voor Essentie ofwel de
VVD is het alleen maar prettig
om te weten hoe of er over
bepaalde kwesties in de raad in
CDA-kringen wordt gedacht.
Daarom zal het CDA er in
principe helemaal niet blij mee
zijn dat een voormalig
partijgenoot de touwtjes van de
concurrentie in handen gaat
nemen. De PvdA zal zich als
coalitiegenoot nog ook wel
eens achter de oren krabben.
Het was misschien beter
geweest als Erik Beurskens de
Essentie-kar was gaan trekken
maar die had er waarschijnlijk
geen zin in. En daarbij kan
ProRail zijn hulp goed
gebruiken, treinen horen
immers óók op tijd te rijden!
En voor we het vergeten, er
schijnt één dezer dagen op de
televisie een directeur van een
vuilverwerkingsbedrijf te
hebben gezegd dat alle
commotie over het gescheiden
ophalen van huisvuil volkomen
onzin is. Hij zei dat er bij de
verwerker op alle manieren aan
selectie wordt gedaan. Met
andere woorden: thuis hoeft dit
niet te gebeuren. Het zou goed
zijn als de betrokken wethouder
dit verhaal nog eens natrekt
voordat ze veel mensen in de
gordijnen jaagt. We moeten
toch sterk in
gemeenschapsdenken zijn,
nietwaar Birgit?
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
10 november 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Start werkzaamheden
aanleg Bergbezinkbassin
Markt te Lottum
Volgende week starten we met de werkzaamheden aan het BergBezinkBassin,
incl. bijkomende rioleringswerkzaamheden.
De aannemer zal in week 46, na de paardenmarkt, starten met de aanleg van het Bassin
in de Markt te Lottum.
De planning is dat de werkzaamheden in de
maand april 2012 worden afgerond.
De aannemer die deze werkzaamheden
voor de gemeente gaat uitvoeren is BLM
Wegenbouw uit Wessem.
De heer Jérôme Verbruggen, uitvoerder van
BLM Wegenbouw is belast met de technische
uitvoering van het werk, hij is bereikbaar via
tel.nr. 06 20010371.
De heer Wim Konings, van het team IBOR,
is projectleider van dit werk en is bereikbaar
tijdens kantooruren via tel.nr. 077 - 477 97 77.
Tijdens de aanlegwerkzaamheden van het

BergBezinkBassin zullen er geen straten aan
het verkeer worden onttrokken, enkel tijdens het
transport en invoer van de bassinelementen.
Hiervoor zal de Hoofdstraat/Markt enkele dagen
geblokkeerd zijn en wordt een omleidingsroute
ingesteld.
Tijdens het vervangen en aanleggen van een
gedeelte van de riolering in de Veerweg zal
deze straat niet toegankelijk zijn voor verkeer en
ook hiervoor zal een omleiding voor het verkeer
worden ingesteld.
Door de aard van de werkzaamheden zal er
enig overlast ontstaan in uw buurt en straat.
Uiteraard zullen de gemeente en de aannemer
trachten deze overlast tot een minimum te
beperken.
Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de heer W. Konings van de afdeling IBOR tel. 077 – 477 97 77.

Bekendmakingen
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.
Broekhuizen
Horsterweg 12
Griendtsveen
Apostelweg 20
Grubbenvorst
Lottumseweg 61a
Pastoor Vullingsplein
Reuveltweg 41
Vinkenpeelweg 10
Hegelsom
Veldlaan 5
Veldlaan 7
Stationsstraat 102
Horst
Gebr. van Doornelaan 24

Venrayseweg 153
Expeditiestraat 9
De Afhang ongenummerd
Gebr. van Doornelaan 63
Gebr. van Doornelaan 102
Expeditiestraat 5-7
Kronenberg
Americaanseweg 35
Melderslo
Koppertweg 5
Meterik
Schadijkerweg 39-41
Sevenum
Erverweiden 2
Frankrijkweg 4
Dorperdijk ongenummerd
Patersstraat 26a
Mgr. Verstraelenstraat 22
Swolgen
Tortellaan 5

plaatsen beschikbaar. Als u eerst een proefles
wilt volgen is dit ook mogelijk.

Nieuws
Is uw kind al 4 jaar? Uw kind op een leuke en
veilige manier zwemmen leren!
Schrijf uw kind dan nu in en start in de komende
weken met het Zwem-ABC.
Aqua-Joggen
Vanaf 7 november start er weer een nieuwe
cursus aqua-joggen op maandagochtend van
10.15 to 11.00 uur. Hiervoor zijn nog enkele

Gezond en verantwoord sporten
Bij ons kunt u terecht voor o.a. Aqua Zumba,
Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen,
M.B.V.O. Dit alles onder begeleiding van gediplomeerde zwemonderwijzers. Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen beschikbaar, dus
kom gezond en verantwoord sporten bij ons.
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.

Werkzaamheden station Horst-Sevenum
Op station Horst-Sevenum wordt door ProRail gewerkt aan de perronkeerwanden en de
bestrating van de perrons. Als u dichtbij het station woont kunt u geluidshinder ondervinden
van de werkzaamheden. Deze vinden plaats in de nacht van 14 op 15 november van
23.55 - 06.00 uur en van 19 november 23.55 uur tot en met 21 november 06.00 uur.
De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer.
Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl

Commissie Samenleving
15 november 2011
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 15 november 2011 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van 4 oktober 2011
• Conceptnota Tussenrapportage sportaccommodaties
De commissie krijgt een toelichting op de conceptnota Tussenrapportage sportaccommodaties en kan daarover haar mening geven.
• Ontwikkelingen NLW bedrijven
De gemeenteraad brengt op 11 november een
bezoek aan het NLW bedrijf de Biesplanken
in Meterik. En krijgt daar een toelichting over
de ontwikkelingen bij de NLW bedrijven. Op
15 november ontvangt de commissie een
bestuurlijke toelichting.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Raadscommissies
In de raadscommissie vormen raadsleden hun
mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een the-

mabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet rijp
zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden
hebben nog vragen aan het college of er moet
nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door de raad naar
de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen
die door burgers tijdens het spreekrecht van de
raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen.
Als bewoner of organisatie is het mogelijk om uw
mening tijdens de raadscommissie kenbaar te
maken aan de raadsleden over een punt dat op
de agenda staat.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen? Kom
dan luisteren op dinsdag 15 november 2011
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

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, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
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.

20

sport

10
11

America en Bieslo delen
punten
Door : Noud Haegens
Net als een week eerder tegen FCV heeft America weer gelijk gespeeld met 3–3. Zelfs het scoreverloop was
hetzelfde. Weer kwam America met 0-2 achter, vervolgens met 3-2 voor, waarna de tegenstander toch nog de gelijkmaker scoorde. Groot verschil met vorige week: Bieslo verdiende het punt. Met muziek van Rowwen Hèze op de
achtergrond werden de punten eerlijk verdeeld.

Numerieke meerderheid

SVC 2000 profiteert
Door: Piet Nabben
Na afloop van de wedstrijd roemde trainer Eric Caasenbrood van SVC
2000 de ploeg van Wittenhorst. Hij had het over een ploeg die goed
georganiseerd stond en een goede mentaliteit bezat. Maar hier had
Wittenhorst niet veel aan. In de slotfase kon SVC 2000 toeslaan en na een
achterstand van 0-2 toch nog met 3-2 te winnen. Grote oorzaak was de
veldverwijzing van Bart Spreeuwenberg na twee gele kaarten.
SVC 2000 had in de beginfase
het gevaar in huis. Een vrije trap van
Joey Dekkers kon door doelman Sjors
Witt gekeerd worden. De thuisclub
SVC bleef het spel bepalen, maar
het veldoverwicht leverde niks op.
Tot aan de 16 meter mochten de
Roermondenaren komen. In de 20e
minuut kon Wittenhorst juichen. Via
een sublieme actie van Rob Zanders,
die de bal voor de voeten van Gijs
Hagens deponeerde, kon er gescoord
worden, 0-1. Vlak voor de pauze drukte
scheidsrechter Regterschot nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd.
Hij beoordeelde een actie van Bart
Spreeuwenberg met een gele kaart en
dit betekende voor Bart zijn tweede en
dus kon hij vertrekken.
Na de pauze kwam Wittenhorst
sterk uit de startblokken. Een vrije trap
via Joost van Wijk kwam in de doelmond waar Daan Hendriks als beste

America begon slecht aan de
wedstrijd. In de eerste 10 minuten
kreeg Bieslo drie behoorlijke kansen.
America mocht van geluk spreken dat
de spitsen van Bieslo het vizier nog niet
scherp hadden gesteld. Bieslo bleef de
betere partij en scoorde na 15 minuten
de 0-1. Uit een hoekschop was Roy
van der Voorden iedereen te slim af en
kopte de bal mooi laag in. Nog geen
5 minuten later moest doelverdediger
Willem Derks zich helemaal strekken
om de 0-2 te voorkomen. Het duurde
bijna een half uur voordat America
meer grip op de wedstrijd kreeg en

“Melissa”
“Melissa”
1001 mogelijkheden
Opstelling van
2569.- voor
1999,-

hoofdsteun
steun
van 129.9.- voor
99,-

in de 35e minuut had de gelijkmaker
moeten vallen. Een strakke voorzet
werd echter door iedereen gemist.
Nadat een schot van Jesper Huijs maar
net geblokt werd, kreeg America 0-2
om de oren. Met mooi combinatievoetbal sneed Bieslo door de verdediging
en Ruud van Deussen scoorde de 0-2.
Na de rust was het een heel ander
beeld. America leek herboren en
uitblinker Jelle Houben bracht de spanning terug met een venijnig schot, 1-2.
Bieslo werd overlopen en nadat Jens
Kleuskens twee kansen gemist had,
joeg hij de bal uit een moeilijke hoek

prachtig in het doel. 2-2. Een minuut
later was het weer Jelle Houben die
een hoge bal met de borst controleerde
en onberispelijk inschoot. 3-2.
America nam wat gas terug en controleerde de wedstrijd. Het kon de 3-3
echter niet voorkomen. Een vrije trap
van minstens 30 meter werd prachtig
de kruising ingeschoten door Jasper van
de Boel. 3-3.
Beide teams gingen toch nog voor
de overwinning en het spel golfde op
en neer. Dit leverde aan beide kanten
nog wat halve kansen op maar gescoord werd er niet meer.

reageerde. Zijn contact met de bal betekende zelfs een 0-2 voorsprong. Deze
marge leek haalbaar, maar uit een
gevaarlijke vrije trap stond daar Max
Huybregts die onverwacht de 2-1 kon
laten aantekenen. Vanaf dit moment
moest Wittenhorst terug. Alleen met
een geweldige inzet kon Wittenhorst
vooralsnog overeind blijven. In de
slotfase kreeg SVC loon naar werken.
Het was Max Huybregts die van dichtbij
2-2 scoorde. Met veel inzet probeerde
Wittenhorst dit ene puntje nog te redden. Maar in de blessuretijd kreeg de
thuisclub de volle winst in de schoot
geworpen. Na een kleine overtreding
werd de bal uit de vrije trap door
Stefan Hagens in het doel gewerkt, 3-2.
Wittenhorst bleef met deze
domper achter. SVC 2000 speelde
een keurige wedstrijd met een zeer
positiespel en verliezen van deze ploeg
is geen schande.

Meterik verslagen
Door: Jos Claessens
In een sportieve wedstrijd werd Meterik uiteindelijk afgetroefd door
Quick Boys en leed een 3-1 nederlaag. In de eerste helft had Meterik het
betere van het spel maar in de tweede helft waren de mannen van de
Hagerhof veel agressiever en behaalden ze een verdiende overwinning.
Trainer Rick Bonten van Meterik had
een aantal wijzigingen doorgevoerd om
meer zekerheden in het team te krijgen.
In de eerste helft gaf Meterik heel

weinig weg en bepaalde het spelbeeld.
Al na een kwartier leverde dat een
verdiende voorsprong op. Na een toegekende vrije trap legde Dirk Muijsers de
bal breed en Dirk van Rengs schoot onhoudbaar binnen. Quick Boys had geen
enkele kans maar scoorde uit het niets
de gelijkmaker. Op een inworp reageerde de Meterik-verdediging niet en Danny
Manders kon eenvoudig scoren. Meterik
leek daarna toch weer op voorsprong te
komen. Kees van Rengs kwam na een
mooie aanval vrij voor de keeper maar
durfde dit buitenkansje niet zelf te benutten. Hij gaf een onzuivere pass, weg
kans. Direct na de thee zette Quick Boys
Meterik onder druk door veel agressiever
te spelen. Balverlies op het middenveld
leidde een counter in en Johan Wolters
kon beheerst de 2-1 scoren. Even leek
het erop dat Meterik op een kansloze
achterstand werd gezet. Er werd een
goal vanwege buitenspel afgekeurd en
een prachtige bal ging op de kruising.
Meterik kroop uit zijn schulp en kreeg
een aantal goede kansen. Zowel Kees
als Dirk van Rengs schoten uit kansrijke
positie voorlangs en de keeper kon een
inzet tot hoekschop verwerken. Meterik
probeerde het tij door een aantal wissels
nog te keren maar Quick Boys hield het
hoofd koel en scoorde via Bennie Titulair
nog de 3-1.
De omzettingen in het team hebben
niet meteen resultaat opgeleverd maar
dit is toch een basis om op verder te
bouwen. De groen-witten moeten meer
rendement gaan halen uit de kansen die
er gecreëerd worden en veel attenter
verdedigen bij spelhervattingen en
balverlies.
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DESM en SVEB spelen gelijk Melderslo
verliest nipt
Door: Herman Hendrix
SVEB had voor dit duel goede hoop op een overwinning in en tegen het ook laaggeklasseerde DESM uit Weert,
maar het werd een teleurstellende 0–0 remise. Het zat er over het gehele verloop van de wedstrijd niet in. Voor rust
waren de beste mogelijkheden voor SVEB met twee zelfs prima mogelijkheden, maar op het einde kreeg ook DESM
een paar kansen.

Doelman John Tissen pakt zelfverzekerd de bal. (Foto: Thijs Janssen)
Beide ploegen toonde een prima
inzet en werkten hard, maar speltechnisch viel er weinig te genieten. De
spanning tot het laatst vergoedde echter veel. Het bleef het spannend tot het
eindsignaal. Helaas sloeg de pechduivel
voor SVEB toe, want in de 50e minuut
kwam Tim Geurts na een ongelukkige
botsing ten val en brak zijn sleutelbeen.
Weer een speler dus langdurig buiten
de ploeg. SVEB wenst Tim uiteraard een
voorspoedig herstel toe, hopelijk kan
hij SVEB na de winterstop weer van zijn
bijzondere kwaliteiten laten genieten. DESM begon de partij iets feller
en aanvallender maar werden zelden
gevaarlijk. Na ongeveer een kwartier

kreeg SVEB steeds meer grip en in de
17e en 19e minuut waren Tim Geurts
en Joris de Mulder na mooie combinaties dichtbij een treffer. DESM kreeg vlak
voor het sluiten van de eerste helft nog
een schietkans maar ook dit keer ging
de bal naast.
Het begin van de tweede helft
was nog duidelijk voor SVEB. In de 54e
minuut kreeg SVEB de beste kans van
de tweede helft. Joris de Mulder bracht
Jasper Janssen in stelling maar de bal
scheerde precies aan de verkeerde kant
langs de paal. SVEB verloor langzaam
maar zeker de grip op de wedstrijd en
het werd flink knokken. De druk op de
SVEB-achterhoede werd groter maar

Advertentie Hallo
RESTAURANT, ZALEN EN CAFE
week 45, donderdag 10 november
2 koloms advertentie met vet kader
aangegeven vlakken met blauwe achtergrond
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Drumband Jong Nederland Horst
t.a.v.
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Cox
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www.bartseuren.nl
5961 EN Horst
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47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Drumband Jong Nederland
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Hoofdsponsoren:
Weijs & Hooft Opleidingen
P. Seelen Grubbenvorst
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T. & T. Van Leeuwen
Verzekerings-Adviesburo Peter Thijssen
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Maurice Kassenbouw B.V.
Kleeven Control B.V.
Verhuurbedrijf Lumar
Drankenhandel/Slijterij Weijs B.V.
JP/PA Geluid & Licht
Café Extrême

ACB Transportbanden en Onderdelen

Rabobank Maashorst

Alle overige sponsoren op
www.drumpop.nl
Alle anonieme donateurs

info@drumpop.nl

Iedereen bedankt !

DRUMPOP
was geweldig!

Nu wildmenu
op de kaart
www.brugeind.nl
0478 691283

Bedrijfsruimte
te huur
Gelegen op
industrieterrein Sevenum
aan de Horsterweg
totale oppervlakte 250m2,
waarvan werkplaats/
opslagruimte 160m2
voorzien van rolpoort
250x300cm (bxh)
kantoor/kantine 32m2
ruim opgezette wasen toiletruimtes
buitenterrein in overleg
Voor info bel:
06-55892612

achterin stonden zij hun mannetje met
Erik van Rijswick en Dave Seuren in de
hoofdrol. DESM werd nog gevaarlijk in
de 88e minuut uit een vrije trap die
prima uit het doel gehouden werd door
John Tissen.

Door: Ine Blenckers
Melderslo heeft zich zondag goed staande gehouden tegen het als
derde geplaatste HBSV. Met een beetje geluk aan de zijde van de spelers
van Ummenthun had deze wedstrijd ook in het voordeel van Melderslo
uit kunnen pakken.
Dezelfde Ummenthun, die in
Hout-Blerick woont en dus een
thuiswedstrijd speelde, vierde
afgelopen vrijdag zijn 40-jarig
huwelijksfeest, waar het team uit
Melderslo bij was. Een overwinning
op HBSV had dit feest nog een
staartje kunnen geven omdat een
vat bier in het vooruitzicht was
gesteld bij een overwinning. Of er
vrijdagavond al voldoende gerstenat
was genuttigd of dat het geluk
Melderslo in de steek heeft gelaten
zal in het midden blijven. Melderslo
verloor deze wedstrijd met 1-0.
Beide ploegen gingen fel van
start door volop druk te zetten.
Echte grote kansen leverde dat in
de eerste helft niet op voor beide
ploegen. De wedstrijd ging gelijk
op en de brilstand met rust gaf het
evenwicht tussen beide ploegen
dan ook goed weer.
Vijf minuten na rust was het
toch HBSV dat op voorsprong kwam
door een counter die goed werd

uitgespeeld. Goalie Hoeymakers
kwam uit zijn goal, maar miste
de bal en de 1-0 werd door Stan
Canjels goed ingeschoten.
Even later kwam Melderslo met
de schrik vrij nadat de bal op de
lat werd geschoten. Hierna werden
de duels nog feller en werd er
strijd geleverd door beide ploegen,
zodanig zelfs dat een speler van
Hout-Blerick met rood het veld
moest ruimen na inkomen met een
gestrekt been op Martijn Kallen.
Deze laatste kon gelukkig wel
verder.
Het laatste kwartier zette
Melderslo alles op alles en werd de
druk op de goal van HBSV alsmaar
groter. Enkele grote kansen werden
helaas niet benut. Er werd nog een
handsbal geclaimd in de zestien
meter maar de goed fluitende
scheidsrechter Schuurs zag er
geen penalty in. De wedstrijd was
gespeeld en Melderslo moest helaas
zonder punten huiswaarts keren.

Jeu de Boules-toernooi op
binnenbaan
Op vrijdag 4 november
organiseerde Jeu de Boules Club Horst
een toernooi op hun binnenbaan op
Kasteelpark ter Horst.

Er namen 36 mensen deel.
Na het spelen van drie wedstrijden
kon de uitslag bekendgemaakt
worden. Ook dit keer werden de

mannen afgetroefd door een dame.
Mien Rambags was namelijk de
winnares, gevolgd door Piet Vousten
en Toon Rops.

Eindejaars aanbieding!
Diverse partijen sier- en straatstenen
nieuw/gebruikt/2e keus
vanaf E 10,00 per m2
VAN RENGS BESTRATINGEN BV
Hoebertweg 6 | 5966 ND America
Tel: 077-464 1755 | Fax: 077- 464 2310
vanrengsbestrating@ziggo.nl

Openingstijden Dinsdag t/m Vrijdag 12.30u – 16.30u
Zaterdag 08.00u – 12.30u Maandag gesloten

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Topjudoweekend Budoclub
Door: Berry Bartels
In het weekend van 29 en 30 oktober stond het bij Budoclub Horst in het teken van judo voor iedereen. Op
zaterdag werd voor de tweede keer in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas een sportief judotoernooi gehouden
waaraan jeugdleden van alle judoverenigingen van de gemeente aan deelnamen. Dit werd gehouden in De Mèrthal
in Horst.

trainer en judonestor in Noord-Limburg,
Jan Peters, 6e dan en trainer van Horst
en speciale gastscheidsrechter Frank
Steeghs, voorzitter van Majuso uit
Maasbree.
Op zondag werden in De Mèrthal
de clubkampioenschappen van
Budoclub Horst gehouden. Nagenoeg

alle jeugdleden namen hieraan deel
en streden om de hoogste plaatsen.
Het was die ochtend iets minder druk
dan op zaterdagavond maar net zo
gezellig. Ook hier waren de zitplaatsen
nagenoeg allemaal bezet door broertjes
en zusjes, ouders en opa’s en oma’s.

Sparta ’18 voetbaldagen 2012
Sparta ’18 organiseert in samenwerking met SportEvents4Kidz
komend jaar alweer voor de 6e keer de voetbaldagen. Deze voetbaldagen vinden plaats in week 32 van 6 tot en met 10 augustus 2012 op
het terrein van Sparta ’18.

De organisatie van het judoweekend was in handen van trainer Johan
Camps en het bestuur van Budoclub
Horst. Met nog meer deelnemers
dan vorig jaar, verdeeld over diverse
gewichtpoules, was het een druk-

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

bezocht toernooi met zowel enthousiaste verenigingsbesturen en trainers als
deelnemers. In een met alle zitplaatsen
bezette Mèrthal streed de jeugd op een
uiterst sportieve wijze om een plaats
op het erepodium en een mooie prijs.

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver
Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl
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Top 50% korting
op restanten
collectie 2010

Hometrainers,
Crosstrainers, Loopbanden,
roeiapparaten

Deelnemers die niet plaats mochten
nemen op het erepodium ontvingen
een leuke deelnameherinnering.
Het scheidsrechtersteam bestond
uit Joost Peeters, gastscheidsrechter uit
Meerlo-Wanssum, Pierre Repping, oud-
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Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

13 november

Rommelmarkt
snuffelmarkt

leesbril-online-kopen.nl

Mèrthal Gasthuisstraat
5961 GA Horst
A73 afrit 11
Open van 9.30/15.30 uur
www.carbootsalehorst.nl

Daniël Arends
winterjassen, skikleding,
showboots.
Ook voor kinderen.

Bezoek onze vernieuwde grootste wintersportafdeling in de
regio op de 1e etage. Ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s.

De voetbaldagen bestaan uit vijf
dagen lang voetbalplezier met een
gevarieerd programma bestaande uit
onder ander trainingen, kooivoetbal
en pannavoetbal, partijspelen, honkvoetbal, voetvolley en een penaltybokaal. Al deze voetbalactiviteiten
staan onder leiding van ervaren
trainers en leiders. Op de afsluitende
dag vindt er een sponsordribbel plaats
voor een goed doel. Afgelopen jaar
was dit stichting Kans op Toekomst
voor kansarme kinderen in Ethiopië.
Met het ingezamelde geld helpt de
stichting Ethiopische kansarme kinderen naar school te gaan. Ook orga-

Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

Op- en afzetten
in één klik
Slechts
€18,95

Tel: 077 – 260 00 99

niseren ze een voetbalclub, waar de
kinderen met voetbal hun problemen
even kunnen vergeten. De kinderen
krijgen er wekelijks voetbaltraining
en ze maken plezier, maar tegelijk
leren ze ook normen en waarden. En
als ze problemen hebben is er een
maatschappelijk werker beschikbaar
om daarover te praten en de kinderen
te helpen.
De voetbaldagen zijn bedoeld
voor jongens en meisjes, veldspelers
en keepers die tijdens de voetbaldagen minimaal 6 jaar en maximaal
14 jaar zijn. Voor meer informatie kijk
op www.sparta18.nl

Madrukro
op concours
Zondag 6 november ging
Madrukro uit Kronenberg op concours
te Someren. Na de middag trad het
smallteam aan in jeugd 3 basissectie
A. Zij brachten hun show gebaseerd
op het nummer Music van John Miles
ten tonele.
De verschillende wisselingen in
tempo werden mooi op de vloer gelegd.
De jury beoordeelde hun show met
66 punten, wat in hun klasse de eerste
plaats opleverde. Vervolgens kwam
Liza Janssen met haar goedgebrachte
show en de jury beoordeelde deze met
65,1 punt. Hierna waren Maartje en Anita
in de junior basissectie A aan de beurt.
De jury had er 64 punten voor over. Na
het duo mocht Monique Wijnen starten
in de senior basissectie A. Ondanks een
blessure na de zomervakantie verliep
haar show naar tevredenheid en kreeg
ze 63,6 punten. Hiermee werd ze tweede
in haar klasse. Vervolgens mocht Tessa
Houwen de vloer op. Zij trad op in jeugd
3 basissectie A. Op een enkele drop na
verliep de show voor Tessa goed en zij
kreeg 64,1 punten en werd tweede in
haar klasse. Tessa Pekx bracht de show
van Belle en het beest ten tonele in
jeugd 2 accessoires. De jury gaf haar
in haar categorie de meeste punten.
Kelly Smits trad even later op met een
presentatie van de Lion King. Zij trad op
in jeugd 3 middensectie A. Zij moest
één meisje op 0,2 punt voor laten gaan.
Tot slot kwam nog de grote groep van
Madrukro met hun ‘slaapshow’, die prima opgevoerd werd en dames in jeugd
1 accessoires een puntentotaal opbracht
van 65 punten. Ze moesten de dames uit
Bakel voor laten gaan, maar ze mogen
wel naar het Nederlands Kampioenschap.
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Fanfare America wereldkampioen
Tijdens het Wereldmuziekconcours (WMC) in Kerkrade in 1970 werd muziekvereniging St. Caecilia uit America
wereldkampioen in de hoogste klasse van toen, de superieure afdeling. In 1985 wonnen ze weer, ditmaal in de
concertafdeling. Een terugblik met wereldkampioenen Jan Derix, Jac Cuppen en Hans Derix.
Zeven leden van de wereldkampioenen uit 1970 spelen nu nog,
elf zijn nog lid van de fanfare. Jan
Derix is met zijn 75 jaar ondertussen het oudste nog spelende lid van
de fanfare. Hij begon in 1949 bij de
fanfare en speelt bugel. Hans speelt
bas en Jac slagwerk. Zij denken dat
hun overwinningen in 1970 en 1985
vooral te danken zijn aan dirigent
Léon Adams, hun dirigent van 1966
tot 1991. “Die man kon echt met
mensen omgaan”, zegt Hans. “Hij was
een pedagoog. Hij kon de slechtste
muzikanten nog goed laten spelen.
Hij heeft America zo hoog gebracht.”
“Hij kon met ons lezen en schrijven”,
zegt Jac. “We vertrouwden elkaar.”

Wat enne rotvent

Jan Derix met de vlag
tijdens het wereldkampioenschap in 1985 in Kerkrade

Dat was in het begin wel anders
“Wat enne rotvent”, had Jan tegen zijn
vader gezegd. “We kunnen niemand
spelen, we kunnen wel stoppen
als we hem hoorden. Er was niks
goed.” Maar Adams stroomlijnde de
Americaanse fanfare. “Hij verving ook
slechte instrumenten”, vertelt Hans.
“Vier van die bassen kostten toen
30.000 gulden. En we gebruiken ze nu
nog, het is het beste ‘grei’ dat er is”,
zegt Hans over zijn 28 kilo wegende
tuba.
De fanfare stond voor Adams’
aankomst in de eredivisie. “Dan
haalden we op één punt steeds weer

geen promotie”, vertellen de mannen.
Meester Rongen was toen secretaris
van de Muziekbond. Hij regelde dat
dirigent Adams naar America kwam.
“Toen had hij over ons gezegd: America
is een jonge wilde bende muzikanten”,
lacht Hans. Onder leiding van Adams
werd de fanfare meteen in 1966 al
landskampioen.

en zijn we vertrokken. Meester rongen
kwam met de vlag naar America”,
herinnert Jac zich. “De winst hebben
we toen van ’s avonds tot ’s morgens
gevierd. Dat leefde ontzettend in het
dorp. De pastoor luidde de klokken net
zo vaak als we punten meer dan 300
hadden. Dan wist iedereen de score”,
vult Jan aan.

De augurken werden Bloaze halt ow jong
In 1985 gingen ze wel naar
maar dikker
Kerkrade voor de uitslag. “Toen konden
“Adams kwam op een goed moment. De gemiddelde leeftijd van het
korps was toen 23 jaar”, zegt Jan. De
jonge mannen stopten veel energie
in hun fanfare. Net voor het WMC
oefenden ze soms wel drie keer per
dag, ondanks dat veel van de jongens
een eigen bedrijf hadden. “En dan
werden de augurken dikker en bleven
ze staan omdat iedereen op zondagochtend op de repetitie was”, lacht Jac.
“We presteerden het beste als we om
de knikkers bliezen.”
In 1970 speelden ze op het eerste
weekend van het concours. “Dat win
je nooit, werd er gezegd. De winnaar
zit meestal in het laatste weekend.
Maar na drie weken stonden we nog
bovenaan”, vertelt Hans. Tijdens het
laatste weekend van het WMC speelden
de Americanen met de blaaskapel in
Reuver. “De vrouwen belden de hele
tijd met Kerkrade voor de uitslag. Wij
hadden 334 punten, maar de favoriet,
Pey-Echt, moest nog. Toen hoorden we
dat ze 325 punten hadden. Toen hebben we snel nog twee liedjes gespeeld

we de vlag ophalen. En dat was nog
een verrassing, want rond vier uur die
dag waren we al gebeld door een grapjas dat Echt meer punten had, dat we
het niet waren geworden. “Daas toch
sund”, zei ons pap. Bleek later dat dat
niet echt was.” Wie hen toen belde
blijft nog steeds een raadsel.
Het niveau van de Americaanse
fanfare nu is niet meer vergelijkbaar,
vinden de heren. “Kijk, net als met
voetbal heb je goede lichtingen en wat
mindere lichtingen. Ze doen het nu
heel goed hoor, maar toen hadden we
in alle secties een trekpaard”, vinden
de mannen. “Als twee topvoetballers
wegvallen wordt het hele elftal ook
minder.” Hun wereldkampioenschap
is wel een stimulans geweest voor
alle korpsen in de regio, denken ze.
“Ondertussen zijn we voorbij gestreefd
door Meterik en Kronenberg”, zegt Jan.
“Maar het belangrijkste is lol hebben.
Ik ga nog elke vrijdagavond met plezier
naar de repetitie.” Jac vult hem aan:
“En de derde helft. Bloaze halt ow
jong.”

7 DAGEN PER WEEK !!!

De tafelspecialist van
Nederland!

Iedere zaterdag geopend
10.00u tot 16:00u

www.solido.nl

Lekkere en gezonde
blauwe bessen produkten
zoals jam, 100% puur sap of een
leuk kadootje kunt u in onze
verkoopautomaat vinden.
Onze winkel is geopend: vrijdags van 9.00 - 17.30 uur

Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst
Tel. 06-51905040

Venloseweg 11 Sevenum

Tegels, Sanitair en Tegelwerken
Rongen is leverancier van een uitgebreide
collectie topmerken.
Nu tegels
t.w.v.

€ 1.000,cadeau!

Kijk op onze website of kom langs
in onze showroom voor
onze voorwaarden.

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Meet & Greet met
Rowwen Hèze
VOORLICHTINGSDAGEN HORST
NOVEMBER 2011

Voorafgaand aan het weekend van de slotconcerten van Rowwen Hèze organiseerde HALLO een exclusieve
Meet & Greet met de band. Vijf bezorgers van het nieuwsblad wonnen niet alleen entreekaarten voor het slotconcert
op zaterdagavond 5 november, maar mochten de zes bandleden in levende lijve in hun kantoor groeten en
ontmoeten.

VMBO-Groen
wo 16, do 17,
ma 21, di 22 en
wo 23 nov. 2011
Groen
ral
is ove
w
in jou
d!
werel

19.00 - 21.00 uur
Locatie Horst
Spoorweg 8

E
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A
T
G
I
C L L E ijkE
C O url

natu

Aanmelden:
077 - 398 16 20
of via de website:

W W W. C I TAV E R D E . N L

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
T
LIF
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blik op een grote foto aan de wand.
Hierop zijn de heren van Rowwen Hèze
te zien tijdens de uitreiking van de
Edison in 2010. “Wie is die mevrouw
in het midden?” vraagt een van de
jongens aan Rudy Havermans. “Dat
is jullie prinses Maxima”, antwoordt
een verbaasde Rudy. “En is dat Wolter
Kroes, daar rechts op de foto?” vraagt
een bezorger. Die scoort duidelijk geen
punten. Een van zijn vrienden stoot
hem aan en zegt lachend: “Man, dat is
Martin Rongen, de drummer.”

Het spreekvolume van
de bezorgers daalt
De bandleden komen binnen en
met het stijgen van de spanning daalt

het spreekvolume van de bezorgers.
Ze mogen vragen stellen, maar in vijf
kelen stokt de adem. Heljo bijt het
spits af en vraagt de mannen naar hun
favoriete nummer. Het gesprek komt op
gang en de heren van Rowwen Hèze
beantwoorden met zichtbaar plezier de
diverse vragen. Nu weten Coen Aarts,
Bram Arts, Manon Spreeuwenberg,
Eline Verheijen en Heljo Peeters eindelijk wat de bandleden hadden gedaan
als Rowwen Hèze er niets was geweest
en dat de heren na het slotconcert
weer het theater in gaan.
De vijf ‘ronddragers’ gaan nog
gauw op de foto met de band als de
‘strenge doch rechtvaardige’ bandmanager Rudy tenslotte een einde aan het
feestje maakt.

Bloemschikkampioenen
Als voorloper op de finale van de regionale bloemwedstrijd de Zilveren Tulp Trofee, die in 2012 zal plaatsvinden
op de Floriade, waren op 18 oktober de selectiewedstrijden bloemschikken bij Florazon. Drie winnaars van die
selectiewedstrijden kwamen van locatie Horst van het Citaverde College.

LE
MP
CO
D!
TE

VR 18 NOV

Daar arriveren ze dan één voor één
in de schaars verlichte Nusseleinstraat
in America. Zo meteen staan ze oog
in oog met de zes bandleden van
Rowwen Hèze. Ze hebben allemaal een
vriend, vriendin of familielid meegenomen. Plots gaat er een groot hek open
en mogen de HALLO-bezorgers naar
binnen. In het kantoor van Rowwen
Hèze worden de jongens en meiden
hartelijk ontvangen door bandmanager
Rudy Havermans. Met een onvervalst
Belgisch accent heet hij de ‘ronddragers’ welkom.
Het is nog even wachten op Jack,
Martin, Tren, Jack, Jan en Theo en
nieuwsgierige blikken gaan rond in het
kantoor. “Het lijkt wel een museum”,
fluistert iemand zachtjes. Dan valt de

GRANDIOOS OPENINGSFEEST

CRAZY PIANOS
GRATIS TOEGANG

ZA 19 NOV

CELEBRATION
PARTY
NIGHT
ZO 20 NOV

OPEN DAG

GUY BARZILY ‘THE VOICE’
Molenstraat 13 Helden

Een onderdeel van het programma
was de selectiewedstrijd voor junioren.
De inschrijvingen stonden open voor
(leerling)bloembinders , professionele
bloemisten en arrangeurs. De eerste prijs
ging naar Mandy Nelemans uit klas 3.3

BD, de tweede prijs ging naar Bram van
Lierop uit klas 3.2 BD en de derde prijs
was voor Lianne Deckers uit klas 4.1 BD.
De winnaars van deze selectiewedstrijd nemen deel aan het Nederlands
Kampioenschap Bloemschikken voor

junioren, de Zilveren Tulp Trofee 2012,
die komend jaar op de Floriade in Venlo
wordt gehouden. De winnaar van die
landelijke wedstrijd vertegenwoordigt
Nederland bij de Europese kampioenschappen voor junioren in 2013.
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15 VRAGEN aan Isha Janssen

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

Isha Janssen
13 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Eventjes denken hoor. Toen ik nog
klein was bouwden mijn zus, mijn
twee nichtjes en ik altijd hutten bij opa
en oma. We hadden er ook een keer
een gebouwd met een schommel en
lakens. Toen we erop wilden gaan zitten, krakte ie door. Dat vonden wij toen
helemaal geweldig, en nu is het leuk
om aan terug te denken.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Dat weet ik eigenlijk niet. Meestal als ik
lieg, dan vertel ik er meteen al bij dat
het niet waar is wat ik zeg. Dus ik kan
eigenlijk niet echt zeggen dat ik grote
leugens vertel. Wel vertel ik altijd alleen maar de goede punten tegen m’n
ouders, de onvoldoendes zeg ik niet.
Alleen als ze ernaar vragen dan.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel graag willen vliegen. Als ik
snel eventjes ergens naar toe wil, dan
hoef ik niet te de hele tijd de sleutels
van m’n fiets te zoeken. Heel handig,
want meestal ben ik te laat.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Ik denk dat ik uit mijn slaapkamerraam New York wel wil zien. Die hoge
wolkenkrabbers, dat lijkt me super.
Maar zon, zee en strand is trouwens
ook niet verkeerd.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben trots op mijn oma. Ze is al
80 jaar en ze doet nog gewoon alles.
Oma is super!
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik ben niet zo goed in Engels, dus ik
weet niet zo goed waar alle liedjes
precies over gaan. Maar de tekst van
Love the way you lie van Rihanna is
mooi. Ook Adele heeft mooie teksten.
Maar er zullen vast nog veel meer

graag willen wonen. Waarom weet ik
eigenlijk niet. Of in een Afrikaans land,
lekker warm. Maar dan zou ik niet in
zo’n klein hutje willen wonen, wel in
een groter huis.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik was in Frankrijk met vrienden die
wilden bungeejumpen van 107 meter
hoogte. Ik ben toen zelf ook van die
berg afgesprongen, dat had ik nooit
van mezelf gedacht. Maar het is zeker
een aanrader, het was super.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Ik denk gewoon een pizzeria,
want helaas heeft de Mac geen
bezorgdienst. Of ik zou mijn vader
bellen dat hij bij de Mac wat voor me
meeneemt.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
In de zomer heb je altijd die stomme
bijen en wespen. Ik ren er altijd voor
weg. Het zou heel fijn zijn als die
beesten er niet meer waren of dat ik
gewoon rustig kan blijven zitten.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
De vorige dag al met de trein naar
Amsterdam gegaan en dan daar blijven
slapen, zodat ik die perfecte dag met
mijn beste vriendinnetjes in Amsterdam
kan shoppen. En dan natuurlijk wel
op een dag dat het koopavond is.
’s Avonds gaan we een keer naar huis
en tenslotte met vriendinnen een
lekker horrorfilmpje kijken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Als ik een tatoeage neem dan zou
ik die graag bij mijn enkel willen.
Maar wat er op moet komen staan,
daar moet ik dan nog wel heel goed
over nadenken want zo’n tatoeage blijft
toch je hele leven zitten.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Met wie ik later ga trouwen en lieve
kindjes krijg. Dat is denk ik wel iets
waar ik benieuwd naar ben. Of hoe oud
ik ga worden.

liedjes zijn met mooie teksten hoor.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Precies wat mannen eigenlijk allemaal
doen op een vrije dag. Vooral eerst
uitslapen en ’s avonds naar de kroeg.
Verder gaan mannen dan iets met hun
vriendin doen, dus dat zou ik dan ook
doen. Oh ja, of ik zou naar een voetbalwedstrijd gaan.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
In groep 4, 5 en 6 verzamelde we
allemaal Diddl-briefjes, -pasjes of
-zakjes. Op het schoolplein gingen we
die dingen dat met elkaar ruilen. Toen
vond ik dat superleuk, maar nu is het
voor mij niet meer dan een blaadje
met een muis erop. Leuk om aan terug
te denken.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik weet niet of de VS een andere
cultuur heeft, maar ik zou er wel

Inspirerende
k e r s t s h o w

van 13:00 tot 21:00 uur
19 nov
nov
20 van 11:00 tot 17:00 uur

DE KOGELDISTEL
B L O E M S I E R K U N S T

K o g e l s t r a a t

6 2 ,

H e g e l s o m

-

z i e

o o k

w w w . k o g e l d i s t e l . n l

Mies
Column
Aandacht in
de kerk
Een tijdje geleden ontving
ik een uitnodiging om afgelopen weekend een vormsel van
mijn neefje, jawel in de kerk,
bij te wonen. Ondanks dat ik
geen idee heb wat het hele
vormselgedoe inhoudt en ik
verder ook niks met de kerk
heb was ik natuurlijk wel
aanwezig. Of ja, dat was in
ieder geval de bedoeling, het is
tenslotte een feest.
Goed op tijd douchen en veel
te vroeg eten, we moesten
namelijk al om een uur of kwart
voor zes de auto in om netjes op
tijd in de kerk in Groesbeek te
zijn. De kerkelijke viering begon
om 7 uur. Helemaal geen
probleem, iedereen was op het
tijdstip van vertrek helemaal
klaar en met de auto volgeladen
met familie waren we onderweg.
Een discussie met mama over het
Heilige brood, oftewel hosti,
ontstond. Wel of niet halen?
Uiteindelijk trok ik mijn conclusie
dat ik ’m wel wilde gaan halen, ik
bedoel: wanneer show ik anders
mijn mooie, nieuwe kleren in een
volle kerk? Had ze niet voor niets
aangedaan, toch? Hartstikke
vroeg kwamen we aan. Heel
goed, er zouden nu nog een
heleboel plekjes vrij zijn, fijn!
Toch stond het rond de kerk al
flink vol met auto’s. Blijkbaar
hadden meer mensen het idee
vroeg te gaan voor een zitplaats.
Met veel geluk vonden we toch
een parkeerplek dicht bij de kerk
in de buurt. Op ons dooie
gemakkie liepen we richting kerk.
De etalages die we tegenkwamen
moesten natuurlijk nog wel even
bekeken worden. Druk pratend en
met klakkende hakken liepen we
vervolgens de kerk binnen.
Zonder te stoppen met onze
gesprekken duwde ik nietsvermoedend de grote deur open.
Oei. Dat was niet zo slim. De hele
kerk zat namelijk propvol en een
mis was aan de gang. Huh? Was
dit nu de vorige mis die uitliep of
was het onze mis die eerder
begon? Ai, het bleek onze mis te
zijn, die om half 7 begon, niet om
7 uur. Nou, ik hoefde niet meer
bang te zijn dat mijn nieuwe,
mooie kleren niet onopgemerkt
bleven. De hele kerk had de nu
de kans gehad de creatie van top
tot teen te bekeken. Bij binnenkomst stonden we namelijk
meteen midden in de kerk en alle
ogen waren opeens op ons
gericht, in plaats van op het
altaar. Bij het volgende vormsel
toch maar meer aandacht geven
aan de uitnodiging dan aan mijn
mooie outfit.
Mies
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DECULTUURRECENSENT
RECENSENT
De Cultuurrecensenten: Jony Reinders (16) en Lobke Lemmen (16)
Evenement: Slotconcert Rowwen Hèze, 5 november 2011
Het slotconcert was: een onbeschrijflijke ervaring waar je echt een keer bij moet zijn geweest.
“’t Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult“, maar tot die tijd schrijven we toch nog even in het Nederlands. Zaterdag 5 november was het weer zover, het slotconcert van Rowwen
Hèze in America. Cultuurrecensenten Lobke en Jony lieten het feest in de tent even achter om Rowwen Hèze, Tim
Knol en JURK! te interviewen.

Tim Knol
Rowwen Hèze
Welk lied vinden jullie zelf het leukst
om te spelen?
Tren: Ik vind ‘Manne van staal’ wel erg
leuk om te spelen.
Jack Poels: Dat komt vooral omdat het
ook een nieuw nummer is en iedereen
wel meteen goed mee doet.
Martin: Ik vind ‘Blieve loepe’ altijd erg
leuk om te spelen.
Jack Haegens: Ja, ik zeg ook ‘Blieve
loepe’.
Jack Poels: Maak er maar van ‘Blieve
fietsen’, want hij is gisteren nog gevallen met de fiets.
Martin: Houd het toch maar bij ‘Blieve
loepe’, want fietsen gaat hem niet zo
goed af.

Is er eigenlijk ook een verschil of je
nu op het slotconcert staat of op een
ander concert?
Tren: Het slotconcert is wel in je eigen
dorp, dus dat is altijd weer net wat
spannender.
Jack Heagens: Het is jouw dorp helemaal niet.
Tren: Nee, dat is waar. Nou, dan doet
het me helemaal niks.
Jack Poels: Er is ook wel een verschil
tussen de vrijdagavond en zaterdagavond, want op zaterdag komen toch
meer de echte ‘diehardfans’.
Hebben jullie een tip voor kleine
bands die graag bekend willen
worden?

Jack Poels: Niet doen!
Tren: Vroeger werd er tegen ons gezegd
dat we vooral onszelf moesten blijven.
Ga niemand kopiëren, al is dat in de
muziek wel erg lastig.
Jack Poels: Je wordt door journalisten al
snel in een hokje gestopt, het gaat er
dus om dat je ‘je eigen hokje’ maakt.
Wat vinden jullie van de ’verkesstifte’?
Tren: Ik snap het eigenlijk niet echt. Dat
je dan uit vreugde met bier gooit snap
ik nog wel, maar die varkensstiften?
Patrick Derksen (tourmanager, uit
Brabant): Ik denk dat boeren dan
gewoon helemaal los kunnen, zitten
ze zes dagen achter de varkens en dan
kunnen ze eens zelf het varken zijn.

INTRODUCTIEACTIE

Bij bestelling van
een 3 gangenmenu
e

4 gang +
koffie van het huis

gratis

Actie geldig tot
20 december

Hoe was het gisteravond en
vanavond op het slotconcert?
Vooral heel bijzonder en ook wel een
beetje gek. Ik heb nog nooit zoveel
dronken mensen bij elkaar gezien!
Vooral op de zaterdag, iedereen heeft
de hele dag kunnen drinken in de
kroeg. Het is ook heerlijk om er alleen
maar naar te kijken. Ik zou er wel niet
tussen willen staan, want volgens mij
stinkt het er verschrikkelijk!
Je schrijft alle liedjes zelf. Waar haal
je de inspiratie vandaan?
Eigenlijk van alledaagse dingen. Zoals
bijvoorbeeld de bandleden. Ze maken
heel veel dingen mee, mooiere dingen
en natuurlijk ook minder mooie dingen.
Ook over feestjes zoals dit kun je liedjes
schrijven, dus wie weet komt er wel
een nieuwe hit!
Heb je veel last van zenuwen voor een
optreden? En wanneer was dat dan
erger, met Lowlands, Pinkpop of nu?
Zaterdag had ik al minder zenuwen dan

vrijdag. Je moet gewoon gaan knallen!
Met Pinkpop had ik toch wel de meeste
zenuwen, daar waren wel heel veel
mensen en toen werd het ook nog
eens live uitgezonden. Hier is het meer
een feestje, het lijkt wel gewoon een
grote kroeg.
Je gaat weer touren met je band. Dan
ben je dus ook de hele dag bij elkaar
en heb je maar weinig eigen ruimte.
Worden jullie elkaar dan niet moe?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind het heel fijn
om de bandleden om me heen te hebben. Het is vooral erg gezellig!
Het ging rond dat je zou stoppen met
muziek maken, maar heb je enig
idee hoe die roddel is ontstaan?
Het kwam door Novum. Volgend jaar
gaan we in het buitenland muziek
proberen te maken en nieuwe liedjes
schrijven, maar niet meer in het
Nederlands. We hebben nu al zo veel
meegemaakt dat we dit eerst even
moeten realiseren.

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

donderdag vrijdag zaterdag

★ Roomboter amandelstaaf
van E 3,95 voor E 3,50
★ Christoffelvlaai
van E 9,95 voor E 8,75
maandag dinsdag woensdag

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14, www.hetmaashotel.nl

★ taai taai 2e pakje halve prijs
★ witte puntbroodjes
8 + 2 GRATIS
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Folkband Timbershop
bij Boëms Jeu

JURK!
Het laatste interview van de avond was met JURK!, oftewel Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge. Er
was meteen een gezellige sfeer toen Lobke en Jony in de kleedkamer kwamen: Dennis en Jeroen hadden het
versierd met bananen en er stonden een paar kaarsjes.
Hoe zijn jullie op de naam JURK!
gekomen?
Jeroen: Mijn opa was een boer en
had twee kippen: een zwarte en een
hond, en tegen het einde van de zomer kwamen er vier indianen. Maar
om een lang verhaal kort te maken:
mijn oma kreeg een hersenbloeding
waardoor ze niet meer uit haar woorden kwam. Het enige wat ze nog
zei was ‘krim’, ‘jurk’ en ‘gek hè’. En
toen dacht ik, als ik ooit met Dennis
op het slotconcert van Rowwen Hèze
sta, noemen we ons JURK!
Het Rowwen Hèze slotconcert staat
bekend om de varkensstiften en
het bier gooien, wat vinden jullie
daarvan?

Dennis: Ik had er nog nooit van
gehoord, ben zelf in Limburg geboren
maar ben er nog nooit bij geweest.
Maar toen ik het gisteren zag dacht
ik, wat is dit voor een krankzinnig
gesticht? En hoe komen die mensen
aan hun kleren?
Jeroen: En aan hun geld om hier
überhaupt binnen te komen?
Dennis: Je moet er wel even anderhalf uur voor nemen om te begrijpen
wat er gebeurt, voor je het podium
op kunt.
Dennis, zou je een keer tegenover
Jeroen willen staan in ‘Ik hou van
Holland’?
Dennis: Ik sta al zo vaak tegenover
Jeroen en ik gun het Guus ook wel,

want tegenover wie staat Guus
anders?
Jeroen: De wereld.
Dennis: en nu nog een spontane
vraag!
Mag ik een handtekening voor
mijn oma want ze kijkt altijd naar
‘Ik hou van Holland’ en vindt
Jeroen helemaal geweldig?
Dennis: aaaaaah!!
*gooit met stoel*
Jeroen: Nee Dennis, niet dat randje
daar van dat raam!
*Dennis begint aan het raampje
te trekken*
Toen Dennis weer helemaal rustig
was kregen Lobke en Jony allebei
alsnog een handtekening.

De folkband Timbershop treed op zaterdagavond 12 november op bij
café Boëms Jeu in America. Naast het reguliere programma zal de band
ook nummers van hun nieuwe cd spelen. De band speelt van 22.00 tot
01.00 uur.
De band Timbershop bestaat uit
Wiel en Karl op gitaar en zang en
Math op basgitaar. Rob zingt ook,
maar speelt ook banjo, mandoline,
bouzouki, mondharmonica, neusfluit,
foekepot, ei en melodica. Luuk

bespeelt ook een grote variëteit
aan instrumenten, waaronder de
tin whistles, low whistles, ocarina’s,
dvojacka, accordeon, ruispijp,
doedelzak, spoons en kazoo.

Rommelmarkt in
Peelmuseum
Het Peelmuseum in America wordt op zondag 13 november voor een
dag volledig verbouwd om alle waar uit te kunnen stallen tijdens hun
grote rommelmarkt.
Traditioneel biedt de rommelmarkt van het Peelmuseum een ruim
aanbod aan serviesgoed en glaswerk,
lampen, elektra, huishoudelijke apparatuur, puzzels en kinderspeelgoed.
Maar ook liefhebbers van antiek,
curiosa en tweedehands goederen
worden op hun wenken bediend.
De markt vindt plaats in de

Kamphut en in enkele tenten die
achter het museumgebouw zijn opgesteld. De rommelmarkt is van 13.00
tot 16.00 uur in het Peelmuseum aan
de Griendtsveenseweg in America.
Voor meer informatie bel voorzitter
Frans Steeghs op 077 464 13 36 of
kijk op www.peelmuseum.nl

Start carnavalsseizoen
De Lange
De 11e van de 11e barst het officiële carnavalsseizoen los. De Lange
Horst organiseert ter ere van deze opening op 12 november een complete
carnavalsavond. Tijdens deze avond treedt carnavalsband.nl op. Zij staan
bekend om hun improvisatie, Limburgse schlagers, Duitse schlagers en
carnavalshits.
Op de carnavalsavond van De
Lange treden ook allerlei Horsterse
liedjeszangers op, waaronder Heite
Soep, H4 en Aaltied Noeit te Laat. Zij
gaan ervoor zorgen dat de spreekwoordelijke voetjes van de vloer
kunnen en de polonaises langer dan

Crist Coppens

11 Gekke
koopjesdagen!
11 dagen
te gekke koopjes!

11e
van de
11e

• Aktie geldig t/m 22-11-2011
• Niet in combinatie met andere acties
• Actie geldt alleen voor artikelen met aangehecht aktie label.

ooit worden. De kans is groot dat de
programmering nog aangevuld gaat
worden.
De dresscode van de avond is carnavalesk, maar ook in gewone kledij
is men welkom. De avond begint om
21.00 uur.

Heerlijke kogelbiefstuk
iedere vierde Gratis

Braadworst

kilo

E 5.50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Top Jeans Shop
Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst
077-398 16 34

www.coppens.keurslager.nl
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Gregoriusspeld voor organist Manfred Nabben

Lottumer speelt orgel vanuit zijn ziel
De bijna 45-jarige Manfred Nabben uit Lottum wordt op vrijdag 25 november in café Den Hook in de bloemetjes
gezet. Tijdens het Caeciliafeest krijgt Nabben de zilveren Gregoriusspeld uitgereikt. Hij is 25 jaar organist van het
Lottumse kerkkoor.

bootje stapte met Tinie Stappers, bleef
hij het kerkkoor trouw. Twee cursussen
Gregoriaanse gezangen verrijkten zijn
kennis om een kerkkoor te kunnen
begeleiden. Elke donderdagavond is de
organist van de partij als het kerkkoor
repeteert in de Smetenhof en elke zondagochtend bij de heilige mis. “Spelen
op het Lottumse Randebrock-orgel is
iets geweldigs. De klank van dat orgel is
supergaaf. Wanneer ik daarop speel, doe
ik dat vanuit mijn ziel”, zegt Nabben.

Zit het in de familie?
Thuis oefent hij twee avonden

per week het orgelspel. “Een orgel
bespelen is net als zwemmen, je verleert het niet maar je moet wel blijven
oefenen”, lacht hij. De Lottumer heeft
het orgelspelen niet van een vreemde.
Zijn tante, Toos Timmermans-Mulders,
speelt eveneens orgel in de kerk van
Broekhuizen. Manfred: “Misschien zit
het in de familie, wie zal het zeggen.
Zolang ik plezier beleef in de dingen
die ik doe, hou ik dit ook de komende
25 jaar vol. Maar vergeet niet, ik kan
dit alleen maar doen dankzij de steun
van mijn vrouw, familie en vrienden”,
besluit hij het interview.

Friends for Music
houdt van Holland
Fanfare Monte Corona Kronenberg & Evertsoord organiseert hun
Friends for Music Theaterparty op vrijdag 18 november in de Maaspoort in
Venlo. Het thema van dit feest is Ik hou van Holland. Dit is de tiende
editie van hun feest. Dit jaar zetten ze zich in voor Via Corona, hun
succesvolle muziekopleiding, die momenteel zestig kinderen in opleiding
heeft.
Manfred Nabben werd geboren
op kerstavond, 1966. Blijdschap alom
bij vader Theo en moeder Mientje.
Nauwelijks een maand later overleed
Manfreds vader op 28-jarige leeftijd.
Leven en dood, vreugde en verdriet
stonden dichtbij elkaar. In de jaren
die volgden ontwikkelde Manfred een
voorliefde voor het elektronisch orgelspel. Zijn grootvader was zanglid van
het kerkkoor en oefende vaak thuis.
Manfred begeleidde opa dan vaak op
het orgel. “Eigenlijk ben ik er zo ingerold”, zegt de organist.

Orgel blijft trekken
Op de lts volgde hij elektrotechniek

en vond na enige tijd werk bij een installatiegroothandel van verwarmingsketels en radiatoren in Blerick. Twee
jaar lang volgde hij ook nog een opleiding voor agogisch werker in Venlo. In
al die jaren bleef Manfred orgel spelen.
Om zijn muzikale vaardigheden verder
uit te diepen, volgde hij muziekles
in Grubbenvorst. “Eigenlijk is een
elektronisch orgel een keyboard. Voeg
je daar een synthesizer aan toe, kun
je zelfs een orkestje nabootsen”, zegt
de Lottumer. En dat deed hij dan ook.
Samen met Wil Janssen uit Sevenum
verzorgde hij dansavonden voor alleenstaanden in Noord-Limburg. Als duo
The Memories waren ze actief. Heel af

en toe worden ze ook nu nog gevraagd.
The Memories waren graag geziene
gasten op bruiloften en partijen.

Ik speel vanuit mijn
ziel
De liefde voor het traditionele orgelspel leek aan Manfred voorbij te gaan
tot begin jaren tachtig. “De toenmalig
organist van het kerkkoor wilde ermee
stoppen. Vanuit het kerkbestuur kwam
de vraag of ik organist wilde worden.
Na het nemen van orgellessen in Blerick
en Horst werd ik in 1986 benoemd tot
organist van het koor”, aldus Manfred.
Ook nadat hij in 1998 in het huwelijks-

Door middel van het evenement Friends for Music probeert de
fanfare hiervoor extra inkomsten
te genereren en ervoor te zorgen
dat muziek en cultuur in de regio
zich ontwikkeld en toegankelijk
blijft. Het alom bekende thema zal
ook dit jaar zeker aanspreken. Naast
natuurlijk een aantal krakers zullen
ook de gevoelige nummers de revue
passeren. In deze programmering is
gedacht aan alle genres en leeftijden.
Alle leerlingen van Via Corona gaan
hun bijdrage leveren. Er zullen dus
125 muzikanten mee doen. Ook biedt
Friends for Music met de FFM-Award

een podium voor nieuw jong zangen cultureel talent. Drie bijzondere
aanstormende talenten zijn geselecteerd. Dit zijn musicalzangeres
Marieke Goemans, slagwerkgroep
Vortum-Mullem met Frank van Wely
en gymnastiekvereniging Concordia
met een indrukwekkende turn- en
Free Run-act. Fanfare Monte Corona
staat onder leiding van Geert Jacobs
en begeleid ook, in combinatie met
het combo Fermate onder leiding van
Fer Koolen, de optredende artiesten.
Voor meer informatie zie
www.montecorona.nl of
www.friendsformusic.nl

SEVENUM
DE KROUWEL

Bouwkavel voor uw
eigen droomhuis

FASE 1: 80% VERKOCHHTT
FASE 2: 50% VERKOC
Wilt u wonen in dit fraaie, ruim opgezette plan met landelijk karakter?
Wij bieden nog enkele mogelijkheden vanaf ca. 987 m2 vanaf € 217.000,- v.o.n.
Ook bieden wij u een woning + bouwkavel al vanaf ca. € 380.000,- v.o.n.
Neem contact op met de makelaar voor alle mogelijkheden.

HAUZER & PARTNERS, VENLO
tel. 077 321 91 00

INTERMAKELAARS, HORST
tel. 077 398 90 90
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Achtste Blaaskapellen- Ghostnight bij USEE
festival Swolgen
Op zondag 13 november is het achtste Blaaskapellenfestival in zaal
Wilhelmina in Swolgen. Dit jaar zijn er twee muziekkapellen uitgenodigd.

Je hoort iets ritselen in het donker van de avond en bij het maanlicht, dat even achter de wolken verschijnt,
zie je iets wat je hart bijna doet stoppen. Je probeert te schreeuwen maar de angst neemt bezit van je keel, er
komt geen geluid meer uit en je staat aan de grond genageld. Net als je denkt dat je de angst hebt overwonnen
staat er een nieuwe verrassing voor je klaar.

De bovenstaande tekst beschrijft
het gevoel dat je krijgt wanneer je
deelneemt aan de Ghostnight van de
USEE. Ieder jaar staat deze Ghostnight
weer bol van actie, spanning en

onverwachte gebeurtenissen.
Een tocht die eenieder nog lang zal
heugen en waarin zaklampen en
andere soort verlichtingen natuurlijk
taboe zijn.

De tocht is voor leerlingen van
groep 7 of 8. De Ghostnight is op
vrijdag 18 november bij USEE in
het gebouw B2 in Horst, voorheen
‘De Vlies’, van 19.00 tot 22.00 uur.

Acoustic Eidolon &
Thomas Loefke in de Fookhook
Met het Amerikaanse duo Acoustic Eidolon haalt de Fookhook fijnzinnige folkmuziek met een veelheid aan
muzikale invloeden in huis. De Keltische folk van Joe Scott en Hannah Alkine is beïnvloed door pop, bluegrass,
klassiek en wereldmuziek. Het gebruik van niet alledaagse instrumenten geeft hun muziek een extra dimensie,
waardoor ze een eigen plek in de folkwereld innemen. Zij spelen op zondag 13 november in De Sevewaeg in
Sevenum.

originele en traditionele Moravische
kleding.
Van 16.00 tot 18.00 uur vervolgen
De Sigboldhemer uit Swolgen het
middagprogramma. Deze blaaskapel is
inmiddels 27 jaar. De tienkoppige formatie heeft een repertoire dat bestaat
uit Tsjechisch Moravische muziek, met
zang van het duo Majka en Jan. De
origineel Tsjechische tekst wordt mede
door onze zangeres Majka, geboren in
Tsjechië, geïnterpreteerd in de instrumentale weergave.
Iedereen is van harte welkom.
Entree is gratis. Voor meer informatie
zie www.muzicanka.nl of
www.sigboldhemer.nl

Het eclatante succes
van vorig jaar wordt
vervolgd
Ook dit najaar heeft Inter Chalet
weer een heuse Ladies Night in petto!
18 november aanstaande kunnen alle dames hun winkelhart ophalen. Aan alles is gedacht: het 30.000 m2 tellende
complex wordt getransformeerd tot een waar damesparadijs,
sfeervol aangekleed vol ideetjes voor de komende feestdagen,
en met diverse demonstraties van onder andere bijouterie
en home deco, waar ook andere ondernemers uit Horst
hun steentje aan bijdragen.
Ook wij staan voor u klaar tijdens
de Inter Chalet Ladies Night:

Acoustic Eidolon bestaat sinds
1998 toen Joe en Hannah elkaar in de
opnamestudio ontmoetten. Joe is dan
al jaren actief als gitarist en banjo-

speler in bluegrass-, folk- en rockbands.
Hannah heeft, naast haar beroep als
lerares, een carrière als celliste in klassieke orkesten en moderne ensembles

Shoppingcenterr interchalet
n t e r c h al e t

ELKE ZONDAG OPEN! VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Ladies Night

Be
er snne
b i j wa l
op = opnt
!

bij Inter Chalet op 18 november
van 1
van
19.00-22.00
9.00-22.00 u
uur
ur

Kom genieten van de sfeervolle muziek,
kom de lekkere hapjes proeven,
kom heerlijk ouderwets shoppen
in een sprookjesachtige ambiance.

Ko m
n aa r d e t
gh
L adies Nieen
e n k r i j g ag
Goodieb
grat is !

Realisatie pgcommunicatie.nl

Van 14.00 tot 15.30 uur voert de
nieuwe formatie Blaaskapel Muzi anka
haar debuut op buiten de geboorteplaats van de kapel, Baarlo. Sinds begin
2011 is dit twaalftal enthousiaste muzikanten uit Midden- en Noord-Limburg
bezig om een volledig programma van
Moravische, Egerlander en Böhmische
muziek uit te voeren.
Muzi anka kiest bewust voor
muziekwerken van diverse bekende
componisten als Zden k Gursky,
Miloslav Procházka, Bohumir Kamenik,
Freek Mestrini en diverse Duitse en
Nederlandse componisten en arrangeurs. Tijdens het optreden presenteert
blaaskapel Muzi anka zich in volledig

en speelt alles van barok tot Westcoast
hippiemuziek. De chemie tussen de
cello van Hannah en de door Joe zelf
ontwikkelde guitjo (een dubbelnekkige
tussenvorm van gitaar en banjo) was
zo groot en het samen schrijven van
songs beviel zo goed dat ze vanaf dat
moment fulltime als Acoustic Eidolon
verder gingen. Hoewel beide partners
ernstige gezondheidsproblemen hebben moeten overwinnen is het muzikaal voor de wind gegaan. Ze hebben
inmiddels negen albums en een dvd
op de markt gebracht en wereldwijd
opgetreden. Zij treden samen op met
hun muzikale vriend Thomas Loefke
uit Duitsland. Thomas is oprichter van
het befaamde Norland Wind, waarin
ook leden van Clannad spelen. De
samenwerking tussen Thomas Loefke
en Acoustic Eidolon begon al in 2000 en
heeft geresulteerd in twee albums en
veelvuldige concerten aan beide zijden
van de oceaan. Het concert begint om
16.00 uur. Voor meer informatie zie
www.acousticeidolon.com

Aan de A73

met ruim
600 GRATIS
parkeerplaatsen

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel.: 077-3999333 www.interchalet.nl

Openingstijden:
Ma. t/m vrij. 9.30 - 21.00 uur
Zaterdag
9.00 - 18.00 uur
Zondag
11.00 - 17.00 uur
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Tijd voor muziek in Melderslo
De muziekverenigingen van Tienray en Melderslo organiseren samen op zaterdag 26 november de avondvullende show It’s Music Time. “Het wordt heel anders dan onze normale concerten”, vindt Pierre Gubbels van de
organisatie. Het komt niet vaak voor dat ze voor 500 man publiek optreden. “En het repertoire is heel anders. Het is
echt een showconcert. Het is geen klassieke muziek, maar er komen wel veel klassiekers langs.”

is Pierre al helemaal overtuigd. “Niet
zo bescheiden, meisje, dat komt wel
goed.”

Franse les voor
zangeres
“Alles is gericht op show en zang.
De fanfare is bij deze show vooral
ondersteunend”, zegt Pierre. Daar heeft
de organisatie zich ook op gericht, met
een professionele licht- en geluidsinstallatie. “Daarvoor hebben we ook
een generator moeten huren, want
de stroom hier zou net wel of net niet
genoeg zijn. De zaal is natuurlijk ook
niet als concertzaal gebouwd. Maar
we willen dat mensen als ze weggaan
zeggen dat ’t in een concertzaal niet
beter had geklonken”, zegt Pierre.
De Zwingel wordt voor de gelegenheid
dan ook aardig verbouwd. Er komt een

extra bühne op het podium, nog eentje
ervoor en er komt een tribune. Alles is
tot in de puntjes geregeld. De artiesten mogen ’als echte diva’s’ bij een
sponsor kleding uitzoeken. “Dat is wel
ruig”, vindt Eva.
Over de grote finale van de show
wil geen van de muzikanten nog iets
kwijt. Dat blijft een verrassing, al gaan
ze er allemaal vanuit dat iedereen
zal gaan meezingen en meeklappen.
“Het hoeft zeker niet stil te zijn in de
zaal, het is meer als een popconcert of
een gezellige uitgaansavond”, hoopt
Lotte. Op de site van de muziekvereniging staan YouTube-filmpjes met
de liedjes. “Maar dat zijn voorproefjes,
wij spelen natuurlijk mooier”, lacht
Pierre.
aartjes zijn nog te koop bij de Spar
in Melderslo en bij Modehuis Cruysberg
en Café ’t Pleintje in Tienray.

Twintig jaar HONL
Al een jaar zijn de muziekverenigingen bezig met de voorbereidingen
en sinds het voorjaar zijn de fanfares,
de drumband en de artiesten al aan
het repeteren. Voor de show zocht
de organisatie zangers en zangeressen uit eigen regio, maar ook uit het
buitenland. “We wilden juist een keer
niet de ervaren fanfarezangers maar
jong talent”, zegt Pierre. Een voorbeeld
daarvan is de 13-jarige Eva Wijnen uit
Melderslo. “Ik vond het leuk dat ze me
vroegen. Ik wist eigenlijk niet eens
dat het georganiseerd werd. Vooral de
up-tempomuziek vind ik leuk”, zegt ze.
Ook zangeressen Lotte Spreeuwenberg

en Claire de Swart hebben er zin in.

Een keer niet de
ervaren zangers
“Het concert is ontzettend gevarieerd”, vertelt Lotte. “Het is echt een
show, heel iets anders dan wat men
van een fanfare verwacht. We brengen
muziek van Caro Emerald tot Guns ’n
Roses.” Claire de Swart zingt en doet
met de drumband mee. “De drumband
heeft een show met veel black light,
dat wordt kei vet. Er zit veel beweging
in en het is een hele show. Alleen zijn
niet alle mannen van de drumband

even lenig”, lachen de meiden.
Eva zingt een Frans liedje van Les
Poppies. “Frankrijk is ook echt mijn
ding”, zegt ze met om haar nek een
ketting met een Eiffeltorentje. Haar lerares Frans geeft haar extra uitspraakles
voor het concert. “We vonden haar net
te jong voor voulez-vous couchez avec
moi”, lacht Pierre. “Dat laten we maar
aan de oudere dames over.” Dat Eva
een talentje is, daar is iedereen het wel
over eens. Eva zelf is bescheiden. Toch
gaat ze binnenkort meedoen aan The
Voice Kids. “En als ze dan in de finale
komt gaan we er met z’n allen heen.”
Hoewel Eva dat nog niet ziet gebeuren,

In april 1991 was de oprichting van Stichting Regionaal HarmonieOrkest Noord-Limburg door toenmalig dirigent en oprichter Sjef Klinkers
uit Horst een gewaagde stap, vooral vanwege zijn voornemen om een
harmonieorkest te beginnen met een publieksvriendelijke repertoirekeuze en vrijstelling van concoursverplichtingen. Nu viert HarmonieOrkest Noord-Limburg (HONL) haar 20-jarig bestaan.
Met de oprichting trad Klinkers
ook buiten de gebaande paden
van de LBM (Limburgse Bond voor
Muziekgezelschappen). Om daarbij
met instroom van muzikanten ook
nog te gaan werven in de hele regio
Noord-Limburg leek deze opzet
helemaal gedoemd te mislukken.
Maar nog steeds als stichting - maar
nu gewoon Harmonie-Orkest NoordLimburg (HONL) – gaat HONL muzikaal
door het leven. Dat had toen niemand
durven dromen. Vanwege dat 20-jarig

jubileum geven de muzikanten van
het HONL een jubileumconcert op zaterdag 12 november in Partycentrum
In de Riet in Horst. Het concert begint
om 20.00 uur. Het orkest wordt versterkt met onder andere een aantal
oudgedienden. Ook zullen vocalisten
Marjolein Kuenen, Leonie van de
Laak, Dorris van de Meerendonk, Til
van Rens en Judith Weusten hieraan
hun medewerking verlenen. Kaarten
zijn verkrijgbaar aan de kassa en op
www.honl.nl

InstalCenter: dé specialist voor uw cv-ketel
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op maat met
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De veelgebruikte cv-test van
InstalCenter schept snel duidelijkheid!
Kijk op www.doedecvtest.nl of download
de nieuwe app. Compleet met fotofunctie.
Zo is thuisblijven voor het maken van
de offerte niet meer nodig!

• Past in een keukenkastje
• Snel warm water
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Jan Akkerman speelt
in Horst
In partycentrum In de Riet vond afgelopen zaterdag de eerste editie van the Night of the Guitar plaats. Een
drietal bands gaf acte de presence. Onder hen Jan Akkerman en zijn band.

cultuur 31

Benefiet Knorpop
Ondanks het harde werken van vele vrijwilligers deze zomer heeft
Knorpop niet kunnen brengen wat de organisatie ervan verwacht had.
Het festival zelf verliep goed en bezoekers en artiesten waren positief
over de organisatie. Maar door de concurrentie van gratis festivals en het
slechte weer was het bezoekersaantal teleurstellend. Om de resulterende
schuld van enkele duizenden euro’s te compenseren organiseert OJC Knor
een benefietavond in Meterik.
Vanwege de grote schuld van
Knorpop organiseert OJC Knor een
benefietavond in Meterik, om zoveel
mogelijk geld op te halen. Met dit
geld willen zij hun schulden aflossen
om Knorpop in leven te houden. Deze
avond vindt op 10 december plaats
in MFC de Meulewiek in Meterik.
Op deze avond spelen een tweetal
coverbands waaronder S.T.O.E.R, een
coverband van de Stoere Patsers. De
entree zal geheel gratis zijn maar een

vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld.
Indien Knorpop volgend jaar
weer georganiseerd gaat worden
stelt de organisatie dan wel vast
dat er met een kleinere begroting
gewerkt gaat worden. “We willen
in de toekomst niet meer zo’n groot
risico nemen, daarom hebben we nu
al besloten volgend jaar naar Meterik
te verhuizen en met een kleinere
aanpak”, aldus de organisatie.

Lezing over
regionaal verzet
André de Bruin houdt op uitnodiging van de Heemkundevereniging
Sevenum op 14 november om 19.30 uur in de Wingerd in Sevenum een
lezing over het verzet in Duitsland, Nederland en Noord-Limburg.
De Night of the Guitar werd
geopend door Black Dog, een Led
Zeppelin coverband, die duidelijk in
de voetsporen van de legendarische
rockband trad. Opvallend was de setlist,
die niet louter uit de grote hits bestond.
Een uitdaging voor de bandleden, die
zich met verve langs de lastige ritmewisselingen en vocale uithalen speelde.
Daarna speelde Danny Giles Band uit
het Verenigd Koninkrijk die met stevige
bluesrock een gedegen optreden
neerzette.

Ik werk het liefst als
sessiemuzikant
De hoofdact van de avond was Jan
Akkerman en zijn band. De gitaarvirtuoos maakte in de jaren zeventig
furore met de band Focus, waarmee
hij de wereldhit Hocus Pocus scoorde.
In 1973 werd Jan zelfs uitgeroepen
tot beste gitarist van de wereld. Na
zijn vertrek bij Focus startte Jan zijn

solo-carrière. Vooral in het buitenland
wist het grote publiek zijn werk te
waarderen. “Weet je, eigenlijk werk ik
het liefst als sessiemuzikant. Dat heb
ik jaren gedaan”, vertelt de inmiddels 64-jarige Akkerman, voorafgaand
aan zijn optreden in Horst.” Zo heb ik
alle gitaarpartijen voor de eerste lp’s
van de Cats ingespeeld. Verder word
ik regelmatig gevraagd voor grotere
festivals. Dat is natuurlijk allemaal leuk
en aardig, maar ik moet dan soms uren
wachten voor een kwartier optreden.
Daarom speel ik liever in kleinere
zalen. Die intimiteit spreekt mij veel
meer aan. Ik ben na Focus mijn eigen
weg gegaan. Het ligt in mijn aard om
continu andere paden te bewandelen en niet vast te houden aan één
muziekstijl. Ik heb een grote interesse
in allerlei culturen en laat mij daardoor
inspireren. Dat houdt trouwens niet in
dat ik ineens met een lang wit hemd
en op sandalen ga lopen, haha. Nee, ik
blijf gewoon mezelf en volg mijn eigen

koers.” De sfeer achter de coulissen is
heel ontspannen. De bandleden praten
wat over hun auto’s, terwijl Jan op zijn
laptop een game speelt.
Op het podium wordt Jan een ander
mens. Hier is hij duidelijk in zijn element. Met het grootste gemak speelt
hij een doorsnede van zijn repertoire.
Uiteraard komt Hocus Pocus in een
moderner jasje voorbij. Van interactie
met het enthousiaste publiek is echter
weinig te merken. Een kleine honderd
mensen bezochten de Night of the
Guitar. Organisator Fred Douven wijt het
tegenvallende bezoekersaantal onder
meer aan de slotconcerten.
“Ik had in januari de bands al
geboekt en ze voor 5 november
vastgelegd. Komen die jongens van
Rowwen Hèze een maand later met de
aankondiging van de data voor de slotconcerten. Uitgerekend in het weekend
van de Night of the Guitar. Tja, en die
passen hun data niet aan”, zegt Fred
met een knipoog.

Uitgaande van zijn boek NoordLimburg integraal bekeken geeft de
historicus dr. André de Bruin impressies van het verzet in Duitsland,
Nederland en Noord-Limburg. De
Bruin geeft antwoord op vragen over
het begin van het verzet in Nederland
en Noord-Limburg. Hij legt uit wat de
overeenkomsten en verschillen zijn.
Heel vaak staan Limburgers vooral
stil bij de verzetsgeschiedenis van
hun eigen plaats, hun eigen regio.
Geprobeerd zal worden een en ander
in perspectief te plaatsen.
Ook legt hij uit hoe belangrijk
het passieve verzet was: de hulp
aan gevluchte krijgsgevangenen,
onderduikers en gecrashte piloten in
Limburg. Waarom ook hulp aan Joden?
Gewezen wordt op de riskante gedragingen van ’knokploegen’, die in
Sevenum hadden kunnen uitlopen op
een ramp voor de burgerbevolking.

Pikant is ook de vraag of de
Nederlandse Unie nog steeds
beschouwd mag worden als een
teken van verzet, dan wel als een
tegemoetkoming aan de bezetter.
Hoe dachten de kopstukken daarvan
eigenlijk? Kende Nederland voor 1940
wel zo’n voorbeeldige democratische
mentaliteit, zoals verondersteld? Tot
slot legt De Bruin uit hoe koningin
Wilhelmina in de beraadslagingen in
Londen stond over de staatkundige
inrichting na 1945 en hoe ’democratisch’ zij eigenlijk dacht. Hoe zou
Nederland bestuurd zijn als zij haar
zin had gekregen en ’haar’ staatsinrichting nog steeds uitgangspunt zou
zijn? Verschilden haar opvattingen
principieel met die van de NSB voor
1940? Een vergelijking waar niemand
zich nog aan gewaagd heeft. De grenzen tussen goed en fout blijken nogal
diffuus, zo blijkt.

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)
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

Open Kerst Huis
vrijdag 11 november
van 09.30 tot 20.00 uur

zaterdag 12 november
van 09.30 tot 16.00 uur

www.swartwit.info
swartwit@home.nl

ZONDAG 13 NOVEMBER - 15:00 uur - Wilhelminaplein
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SINTERKLAASACTIE
Help Klunspiet zijn
pepernoten terug te vinden
Klunspiet heeft per ongeluk de zak met strooigoed omver gelopen. Het strooigoed is alle kanten opgerold
en zit nu verstopt in deze uitgave van HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van week 46 en 47.
Tel alleen het aantal pepernoten en maak de volgende slagzin op een originele manier af:
‘De HALLO betekent voor mij….’

Prijzen
Voor de winnaars hebben wij de volgende prijzen ter beschikking gesteld:
Bij deze HALLO Horst aan de Maas zit een kleurplaat voor een sinterklaaskleurwedstrijd. Met deze kleurplaat maak je kans op een extra
Sinterklaascadeau! Het is de bedoeling dat je de kleurplaat zo mooi mogelijk
inkleurt of versiert. Je mag alle soorten materiaal gebruiken die je kunt
bedenken, van kleurpotloden en verf tot textiel en papier.
Mocht je per adres meer
kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat
je broertje of zusje ook mee wil doen,
dan kun je bij de inleverpunten die
op de kleurplaat staan nog een extra
kleurplaat ophalen. Per kind mag je
één kleurplaat inleveren.
Er zijn drie leeftijdscategorieën
voor de prijzen: tot en met 5 jaar,
van 6 tot en met 8 en van 9 tot en
met 12 In elke categorie zijn er prijzen
te winnen. De derde plaats krijgt een
Intertoys giftcard van 5 euro en een
entreekaartje voor Toverland. Voor
de tweede plaats hebben we een

AGENDA
Sinterklaasintochten
America
zo 13 november 13.30 uur
Organisatie: Sinterklaascomité
Locatie: schoolplein en
Bondszaal

Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
zo 27 november
Locatie: de Loswal

giftcard van Intertoys van 10 euro en
een entreekaartje voor Toverland,
en de winnaar krijgt een giftcard
van Intertoys van 15 euro en een
entreekaartje voor Toverland.
De uitslag zal bekend worden
gemaakt in HALLO Horst aan de
Maas op donderdag 8 december.
De kleurplaat moet vóór 1 december
zijn ingeleverd. Je kunt ze
inleveren op de adressen die op
de kleurplaat staan. Je mag de
kleurplaat ook naar ons opsturen:
HALLO Horst aan de Maas,
Handelstraat 17, 5961 PV, Horst.

Horst
za 26 november 15.00 uur
Org: Drumband Jong Nederland
Locatie: van de blokhut van
Jong Nederland via het
Lambertusplein naar de Mèrthal

1e prijs: LED TV t.w.v. € 200,2e prijs: HEMA waardecheque t.w.v. € 75,3e prijs: Globe Reisburo waardecheque t.w.v. € 50,Noteer het totaal van alle pepernoten samen met de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon en
lever deze uiterlijk 26 november in bij een van de onderstaande inleverpunten. De uitslag zal bekend
worden gemaakt in HALLO Horst aan de Maas op donderdag 8 december. De prijswinnaars krijgen
persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bakkerij Ummenthun
Nusseleinstraat 10
5966 NJ America
Pryma
Genenberg 12
5872 AL Broekhuizen
Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen
Autoservice Besouw B.V.
Californischeweg 6
5971 NV Grubbenvorst
Bloemsierkunst
De Kogeldistel
Kogelstraat 62
5963 AP Hegelsom

Bakkerij Derix
Kerkstraat 14
5961 GD Horst
Kempen Communicatie
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Basisschool De Kroevert
Meerweg 13
5976 NS Kronenberg

Bloome-Huuske Rosa
Markt 19
5973 NR Lottum
Bloemsierkunst Anneke
Hoofdstraat 37a
5864 BC Meerlo
Spar Janssen
Vlasvenstraat 4b
5962 AD Melderslo

Cafetaria Um ‘t Hukske
Schadijkerweg 1
5964 NA Meterik
BoerenBond Swolgen
Mgr. Aertsstraat 33
5866 BG Swolgen
Simone Bloem- en
Woondecoratie
Past. Vullinghsplein 22
5975 DJ Sevenum
Modehuis Cruysberg
Spoorstraat 1
5865 AE Tienray

Lottum
zo 20 november 15.00 uur
Met: Koninklijke Harmonie
Locatie: van de markt naar het
veer, daarna Harmoniezaal en
soos

Meerlo
zo 27 november 14.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Melderslo
Evertsoord en Kronenberg
zo 20 november 14.00 uur
Locatie: De Torrekoel

Griendtsveen
zo 27 november 13.00 uur
Locatie: vanaf de brug aan de
Ericaweg naar het gemeenschapshuis De Zaal

za 19 november 14.00 uur
Met: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: van het kerkplein naar
MFC De Zwingel

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam

.................................................................................................................

Adres

.................................................................................................................

Meterik
zo 13 november 11.00 uur
Locatie: De Meulewiek

Grubbenvorst

Sevenum

zo 20 november 15.00 uur
Organisatie: St. Nicolaas Comité
Locatie: ‘t veer

zo 27 november
Locatie: De Wingerd

PC + Woonplaats

.....................................................................................................

Telefoonnummer

.....................................................................................................

1. Het totaal van de pepernoten die door drie edities van dit nieuwsblad gestrooid zijn bedraagt:

...........

Swolgen
Hegelsom
zo 20 november 15.00-17.00 uur
Org: Fanfare Sint Hubertus
Locatie: Reysenbeckstraat,
Venstraat, Kogelstraat en Past.
Debijestraat naar zaal Debije

zo 20 november 16.00 uur
Met: Fanfare Vriendenkring
Locatie: St. Lambertuskerk

Tienray
zo 27 november

2. Afmaken slagzin: De HALLO betekent voor mij

.................................................................

.........................................................................................................................
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De organisatie achter de
Paardenmarkt
De Paardenmarkt in Lottum valt dit jaar op 14 november. Dankzij een hoop ervaring en een feilloos draaiboek is
de organisatie op hun gemak bezig met de voorbereidingen. Toch komt er stiekem nog best wat bij kijken, vertelt
voorzitter van Stichting Paardenmarkt Lottum Piet Sijbers.

Super Swing Saturday
bij Blok10
Op zaterdag 10 december start Blok10 met een geheel nieuwe
uitgaansavond voor de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar, met als thema de
jaren 80 en 90. Deze Super Swing Saturday zal meerdere keren per jaar
op de uitgaansagenda te vinden zijn.
Het entertainment wordt verzorgd door djs en bands. Zij zullen
deze twee decennia aan muziek
met de vele nieuwe stromingen
van toen helemaal naar boven laten
komen.

Blok10 biedt ook een Super
Saturday Menu, zodat de avond goed
te combineren is met een etentje
vooraf met vrienden en bekenden van
bijvoorbeeld toen. Voor meer informatie zie www.blok10horst.nl

Expositie Kunstvormen
Grubbenvorst
Bij BiblioNu Grubbenvorst is van 7 november tot 9 december een
expositie te zien van olieverfschilderijen en aquarellen, geschilderd door
de cursisten van Kunstvormen in Grubbenvorst. Dit is een atelieropleiding
voor kunstbeoefenaars onder leiding van Léonie Tielen.

Piet vertelt wat er allemaal geregeld moet worden voor een succesvolle
paardenmarkt. Dit varieert van een
veearts, kraampjes en verkeersborden
tot tractoren waar lijnen aan gespannen kunnen worden voor de paarden.
“En we letten op dierenwelzijn, alle
paarden moeten voer en drinken
hebben en zieke dieren komen de
markt niet op”, zegt Piet. “Er komen
steeds meer wetten tegenwoordig, we
moeten aan zoveel dingen voldoen.
Sommigen zijn voor ons gewoon niet
haalbaar. Elk jaar komen er weer een
paar wetten bij.”
Op zaterdagmorgen maken de
vrijwilligers van de stichting en van
de ruiter- en voetbalclub zelf de lijnen
en plaatsen ze de verkeersborden.
“Vroeger deed de gemeente dat,
maar tegenwoordig moeten we ’t zelf
doen.” Improvisatie is wel nodig, want
de organisatie weet nooit hoeveel
paarden er precies komen. “Maar we
hebben wat tractors achter de hand,

dus noodlijnen zetten kan tot ongeveer
1.000 plekken. Maar ik geloof nooit dat
het zover komt.”

Improvisatie is wel
nodig
Met zo’n 700 paarden en duizenden
bezoekers zit een ongeluk in een klein
hoekje. Maar nare dingen gebeuren
vrijwel niet, vindt Piet. “Ja, er is wel
eens iemand geschopt. Maar de meesten lopen niet eens tussen de paarden.
Een aparte groep van zo’n 4.000 mensen komt echt voor de paarden.”
De opbouw is niet het enige wat de
organisatie regelt. Ook de opruimwerkzaamheden worden verzorgd. De ruiterclub ontfermt zich over de paardenvijgen. Na de markt maken zij de markt
met harken en scheppen leeg. Piet:
“En op dinsdag komt de bezemwagen
de straat schoonvegen.”
Op maandagavond na 17.00 uur
zijn de kraampjes weg. “Er blijft dan

altijd wel iets staan. Dat wordt meteen
opgehaald om te voorkomen dat er rotzooi gemaakt wordt. Dozen laten staan
is vragen om moeilijkheden”, zegt Piet.
“De rest komt dinsdagochtend. Dan
hopen we dat het ’s nachts geregend
heeft, dan stinkt ’t niet naar paardenpis”, lacht Piet.

Hopen dat het
’s nachts regent
De laatste jaren is de rotzooi die er
getrapt wordt wel minder geworden,
vindt Piet. “Misschien zijn mensen er
bewuster van geworden, het valt mee.”
De politie is vanaf 06.00 uur ook altijd
al met zes mensen op de been en het
bestuur loopt als stewards rond. “Als ze
dat zien wordt er al minder uitgespookt.”
Op dinsdag om 12.00 uur gaat de
straat weer open. Dan is de organisatie
klaar en kan het draaiboek de kast
weer in.

De cursisten volgen teken- en
schildercursussen bij Léonie Tielen
in haar atelier in Grubbenvorst.
Léonie Tielen is beeldend kunstenaar en eerstegraads docent
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. Kunstvormen richt zich
op de beeldende vorming van de
amateurkunstenaar en begeleiding
bij de ontwikkeling van een eigen
schilderstijl. De expositie is tijdens
de openingstijden van de bibliotheek

te bezichtigen. Er zijn schilderijen
te zien van Rosemarie Vernooy,
Arlette Rieken, Hanneke Driessen,
Susanne Goossens, Erik Koopmans,
Karin van Rengs, Wilma Camps,
Marleen Buntsma, Hetty Straten, Nelly
Hendriks, Nelly Claassens, Mieke de
Leeuw, Claudia Hovens, Jan Rutten,
Tiny Faassen, El Thijssen en Diet
Vergeldt. Voor informatie over de
expositie bel 077 366 25 98 of kijk op
www.biblionu.nl

Slachtdag in de Locht
“Op Sint Martijn slacht de arme zijn zwijn” wordt er over 11 november gezegd. November is vanouds de slachtmaand. Dat slachten en de
verwerking van het vlees gebeurde vroeger thuis. Om de herinnering aan
het thuis slachten levend te houden wordt zondag 13 november in
Museum De Locht een slachtdag gehouden.
Tijdens de slachtdag in De Locht
worden er natuurlijk geen dieren
geslacht, maar zijn er wel allerlei
activiteiten rondom dit traditionele
gebeuren. Slagers geven informatie
over het uitbenen en uiteraard laten
ze die vaardigheid ook zien. Er wordt
balkenbrij gebakken en zult gemaakt.
Diverse vleesproducten zijn te koop.
De nieuwe wisselexpositie
‘Hongerdoeken, nieuw leven voor
een oude traditie’ is ook te bewon-

deren. Hongerdoeken werden in de
Middeleeuwen gebruikt om het altaar
in de vastentijd af te schermen. Deze
traditie is nieuw leven ingeblazen.
Kunstenaars uit ontwikkelinglanden is
gevraagd hun kijk op de wereld uit te
beelden op doeken van 2 x 3 meter.
Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur. De demonstraties zijn
om 13.00 uur. Voor meer informatie
zie www.museumdelocht.nl

Veel vloerenvoordeel bij Cis&Co

Cis &co
VLOEREN

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

Weert

Houten Vloeren

Massief eiken kasteelplank
18 cm breed

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

Duo Plank

cisencovloeren.nl

Massief Jatoba

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 december 2011.

26 cm breed

29,00
30,

00

p/m2

Laminaat

NIEUW!

LAMINAATOUTLET

Tegels

VERNIEUWD!
ASSORTIMENT
TEGELVLOEREN

OP
=
35,
tegen groothandelsprijzen
OP
Wij leveren ook massief eiken tafels op maat

hardhout, 20 cm breed

00

p/m

2

p/m2

diverse
partijen tegen
spotprijzen!
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Horster popkwis
De Horster popkwis wordt op zaterdag 26 november voor de vierde keer georganiseerd. Het Gasthoes is de
accommodatie waar de vierkoppige teams worden uitgehoord over hun kennis van de popmuziek.
In een mum van tijd waren de
aanmeldingen voor de vierde editie
van de Horster popkwis ´uitverkocht´.
Tijdens een avondvullend programma
wordt in vijftien rondes de kennis
over popmuziek van liefst dertig
teams op de proef gesteld.
Dit jaar heeft het visuele
aspect meer ruimte gekregen. De
vragenrondes worden onder meer
afgewisseld door een live column,

AGENDA

Meerlo

za 12 november 21.30-03.00 uur
Locatie: café de Beurs

vr 11 november 20.11 uur
Locatie: café Oud Meerlo

Horst aan de Maas zingt

Gecombineerde vogelshow

America

za 12 november 19.30 uur
Org: Zangvereniging Con Brio
Locatie: Gasthoes

za 12 november 20.15 uur
Organisatie: De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal

Jubileumconcert

za 12 en zo 13 november
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum eo
Locatie: ‘t Brugeind

Première toneel Dwazen

Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD
Tel. (077) 324 11 47

Timbershop
za 12 november 22.00-01.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Idiot Proof

za 12 november 20.00 uur
Organisatie: Harmonie orkest
Noord-Limburg
Locatie: evenementenhal De Riet

Carnavalsavond
Rommelmarkt
zo 13 november 13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

za 12 november 21.00-03.00 uur
Locatie: café De Lange

Rave 1.6
Comedy Night

Functie-omschrijving:
Verlenen van service en onderhoud aan cv-installaties bij
particulieren en woningbouw;
Opsporen en verhelpen van storingsbronnen.
Wij bieden:
Prettige werksfeer in een informeel bedrijf;
Enthousiast en gemotiveerd team;
Uitdagende en afwisselende functie;
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij vragen:
Een vakgerichte opleiding, voldoende ervaring of grote interesse
in onderhoud/service;
Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke
houding;
Flexibel in werktijden en bereid tot meedraaien in de storingsdienst.
Ben je geïnteresseerd? Stuur binnen 2 weken een korte
sollicitatiebrief met uitgebreide CV aan:
Installatiebedrijf Wijnhoven, t.a.v. De heer F. Geenen,
Postbus 8041, 5901 AA Venlo. Per mail: info@wijnhovenvelden.nl
Rijksweg 83a, 5941 AB Velden Tel 077 472 16 07
info@wijnhovenvelden.nl www.wijnhovenvelden.nl

Slachtdag

zo 13 november 13.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Meterik

Opening carnavalsseizoen

Carbootsale

Concert

Broekhuizen

zo 13 november 09.30-15.30 uur
Locatie: Mèrthal

do 10 november 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Dreumel Alaaf

za 12 november 20.00-23.00 uur
Organisatie: drumband
Someren en drumband MV
Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

zo 13 november 15.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Jodymoon

Onderhouds-/servicemonteur m/v

Melderslo

za 12 november
Locatie: café Kleuskens

Vollemaanwandeling

Wij zijn op zoek naar een

Opening carnavalsseizoen

za 12 november 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

wo 16 november 20.30-22.30 uur
Locatie: Station America

Installatiebedrijf Wijnhoven is al meer dan 35 jaar een
begrip in Venlo en omstreken.Wij leveren al jaren een breed
scala aan produkten en zijn werkzaam op de professionele
installatiemarkt.Wij zijn aangesloten bij InstalCenter, een
vakkundig franchiseorganisatie voor installatiebedrijven.

internet wordt gedownload. De
uitslag van de enquête wordt tijdens
de kwis bekend gemaakt.
Publiek is altijd welkom tijdens
de Horster popkwis. Er wordt een
publieksronde georganiseerd, waarbij
leuke prijzen te winnen zijn. De zaal
van ´t Gasthoes gaat om 18.30 uur
open. De kwis begint om 19.30 uur.
Om 23.45 uur is de prijsuitreiking,
waarna de afterparty begint.

Horst

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Praktijk voor BioFeedback

waarin een spreker zijn of haar licht
laat schijnen over de geschiedenis
van de popmuziek, de Horster
popkwis of misschien wel een heel
ander onderwerp.
De organisatie heeft dit jaar
een enquête uitgevoerd onder de
deelnemers. Hierin werd onder
andere gevraagd welke muziek
de deelnemer de laatste tijd heeft
beluisterd en hoe vaak muziek via

Carnavalsconcert
vr 11 november 20.00 uur
Organisatie: CV De Krey en
fanfare St. Nicolaas
Locatie: restaurant het
Maaspaviljoen

Mosselavond
do 17 november
Organisatie: Kiwanis Horst aan
de Maas
Locatie: restaurant het
Maaspaviljoen

Broekhuizenvorst
Opening carnaval

za 12 november 20.30 uur
Organisatie: CV De Blauwpoet
Locatie: café ‘t Dorp

zo 13 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Daniël Arends Blessuretijd
zo 13 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Filmavond: The real dirt on
Farmer John
do 10 november 20.00 – 22.00
uur
Locatie: De Vrije Akker

vr 11 – za 12 november
Locatie: Jumbo

Toneelvoorstelling

Demodag
di 15 november 10.00-19.00 uur
Locatie: Tinails

Ruilbeurs modelauto’s

Kronenberg

zo 13 november 10.00-15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

do 10 november 21.00 uur
Locatie: café Ummenthun

Acoustic Eidolon/ Thomas
Loefke

Standup comedynight

Lottum

za 12 november 20.00 uur
Organisatie:
Joekskapel Kleug Zaat
Locatie: café D’n Hook

JOL-kermis
za 12 – ma 14 november
Locatie: de Smetenhof

Opening carnavalsseizoen
vr 11 november 19.49 uur
Organisatie: GMV
Plaggenhouwers

Kerstkaartenactie

za 12 - zo 13, wo 16 november
20.00 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Setovera
Locatie: de Wingerd

Jubileumfeest 30 jaar

Grubbenvorst

Sevenum

Paardenmarkt
ma 14 november 08.00 uur
Locatie: centrum

zo 13 november 16.00 uur
Locatie: de Sevewaeg

Swolgen

Kapellenfestival
zo 13 november 14.00-18.00 uur
Organisatie: De Sigboldhemer
Locatie: Zaal Wilhelmina

service 35
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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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
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
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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

zaterdag

zondag
dinsdag

w
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www.b raat 27 - Tel. 077 8-503702
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Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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Meterik

Spoedgevallendienst
11 t/m 17 november
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13
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Meerlo

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

09.30

zaterdag
woensdag

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

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

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

Horst (Lambertus)

zaterdag
woensdag

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

www.verkoeijen.nl

Hegelsom

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

www.proteion.nl

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

19.15

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

(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

(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

Bel (088) 850 31 00

09.45

Grubbenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

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

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

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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Jodymoon:
pop & strings
De vierkoppige formatie Jodymoon staat zondag 13 november op het
podium van Cambrinus in Horst. Jodymoon voelt aan als een kamerorkest
met een kleine bezetting, maar zeer rijk in haar sound. Viool en cello leggen
een breed tapijt onder de composities van zangeres-pianiste Digna Jansen
en multi-instrumentalist Johan Smeets, die moeiteloos van gitaar via
percussie naar piano schuift.

Horster Revue
‘Hôrs zuût Sterre’
De voorbereidingen voor de Horster revue 2012 zijn in volle gang. Al vanaf september zijn de spelers, zangers
en muzikanten en alle andere betrokkenen volop bezig met de voorbereidingen en repetities. De première van de
revue vindt plaats op vrijdag 20 april 2012. De organisatie rond de revue bestaat inmiddels uit zo’n 130 vrijwilligers. Deze groep zal de komende tijd nog wat worden uitgebreid, want er moet nogal wat werk verzet worden
om de revue op tijd op de planken te brengen.
2012 is het jaar van de Floriade.
Daar kan ook de Horster revue niet
omheen. Tijdens de Floriade zullen
mensen uit de hele wereld Horst en
omgeving bezoeken. En die moeten
natuurlijk ergens overnachten. Dat gebeurt volgens de revue in Horst in Hotel
de Ploeg aan het Sint Lambertusplein.
In dit hotel staat maître Gérard klaar
met zijn team om het alle internationale gasten naar de zin te maken. Dat dit
niet allemaal van een leien dakje gaat

spreekt vanzelf, en dat het uiteindelijk
allemaal goed komt natuurlijk ook.

5-sterrenhotel
’De Ploeg’
De titel van de revue verwijst naar
het 5-sterrenhotel ‘De Ploeg’, maar
de sterren staan ook voor de talrijke
acteurs, dansers, zangers, muzikanten,
decorbouwers, geluid- en lichtmensen,
schrijvers, componisten, arrangeurs en

de regisseur: voor iedereen die bij de
realisatie van de revue een rol speelt.
De première van de revue vindt
plaats op vrijdag 20 april in de Mèrthal.
De andere voorstellingen staan gepland
op 21, 22, 25, 27, 28, 29 en 30 april.
Vanaf 1 december gaat de website
www.horsterrevue.nl officieel online en
vanaf dat moment zijn ook entreekaarten voor de uitvoeringen verkrijgbaar. Kaarten zijn dan ook te koop bij
het VVV-kantoor.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl
De zang van Digna Jansen is fraai,
gedragen en volleerd. Soul klinkt uit
haar stem en die stem waaiert zich
moeiteloos door de instrumentalen.
Waar de strijkers het ene moment als
een vliegend tapijt de zang, gitaar en
piano naar hogere sferen voeren, zo
voelen violist Wim Spaepen en celliste
Marie-José Didderen feilloos aan waar
hun plaats is in de Jodymoon-mix van
pop, klassiek en roots.

Een rode draad in de muziek van
Jodymoon is een zekere melancholie,
een gevoel van verlangen. Een ander
belangrijk kenmerk van de Jodymoonsound is een laid back-groove die
de luisteraar vanaf het eerste nummer uitnodigt er eens goed voor te
gaan zitten. Dit concert begint om
16.00 uur. Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Dreumel Alaaf opent
carnavalsseizoen
Carnavalminnend Horst heeft de datum 13 november rood omcirkeld op
de kalender staan. Dan is officieel de opening van het carnavalsseizoen in
Horst met Dreumel Alaaf. Het Wilhelminaplein is deze middag vanaf
15.00 uur het podium voor een keur aan artiesten.

Artiesten als Orkest N-rgy en
Thijssen & Co treden op. Maar ook de
winnende liedjes van de liedjesavond
en -middag, Anja en Miel, Heite Soep
en Frank & Ivan gaan het publiek in carnavalsstemming brengen. De middag
wordt ingeluid met 10 geweerschoten

en één kanonschot. Dreumel Alaaf
wordt door carnavalsvereniging D’n
Dreumel georganiseerd in samenwerking met Jeugdcarnaval D’n Dreumel en
café de Lange, Liesbeth’s Grand Café,
Kwalitaria ’t Hukske en café ’t Centrum.
(Foto: Thijssen & Co)

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
Fiat Seicento 1.1
Hyundai Atos 1.0i LX SPIRIT
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
Mercedes-Benz 200 200 D
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse
200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Avantgarde
Mercedes-Benz C-klasse
270 CDI Avantgarde Automaat Command
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic L1/H1 2.5DCI DC
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
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
2000
2001
2003
1981
2008

139109 Km.
210815 Km.
199534 Km.
140527 Km.
102215 Km.
199400 Km.
259197 Km.
83654 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel

€ 24.950
€ 8.000
€ 11.950
€ 1.950
€ 2.950
€ 8.500
€ 2.500
€ 17.750

2010

42659 Km.

Diesel

€ 39.950

2004
2002
1978
1990
2003

347713 Km.
270327 Km.
151723 Km.
180279 Km.
184722 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine

€ 9.950
€ 12.950
€ 12.500
€ 22.500
€ 7.950

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

189234 Km.
293835 Km.
206861 Km.
115829 Km.
111794 Km.
77966 Km.
48510 Km.
129503 Km.
172206 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.

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

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

2005
2006
2008
2007

70000 Km.
42950 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.

