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Ruiken aan de jas van Napoleon, proeven van verse gerechten uit de keuken van de Romeinen of de ultieme spanning voelen tijdens een nagespeeld gevecht in loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Oude tijden herleven op het evenemententerrein van Kasteelpark ter Horst in Horst. Het weekend van 29 en 30 september staat helemaal in
het teken van Levende Geschiedenis. Mascha Dolmans uit Grubbenvorst is als secretaris van het overkoepelend orgaan Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG)
nauw betrokken bij de organisatie van het evenement. En ze brengt als voorzitter en actief deelnemer van de Romeinse re-enactmentgroep Pax Romana haar passie voor
levende geschiedenis over op het publiek. Lees verder op pagina 07

Kinderboekenweek

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990

WWW.AUTOBEDRIJFHANSEN.NL

Open zondag
30 september
van 11.00 tot 16.00 u
alleen vestiging Venray

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray) - Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

Kinderen Doolgaard naar
centrum Horst
De leerlingen van basisschool De Doolgaard uit Horst trekken woensdag 3 oktober om 11.00 uur massaal naar
het Wilhelminaplein in Horst voor een speciale actie. “Wat er precies gaat gebeuren kunnen we nog niet zeggen,
maar het wordt zeker heel spectaculair”, aldus Imke uit groep 8.
De leerlingen houden de actie in
het kader van de start van de landelijke
Kinderboekenweek. Na de actie geeft
directeur Jac Truijen het startsein om
geld op te halen voor het goede doel
dat dit jaar aan de Kinderboekenweek
verbonden is: My Book Buddy. My Book
Buddy zorgt ervoor dat ook kinderen
in ontwikkelingslanden leesboeken
krijgen. De kinderen vragen daarom of
lezers massaal naar het centrum van
Horst komen.

delangehorst.nl
facebook.com/delangehorst
twitter.com/delangehorst
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Bejaarde mannequins Horst uur vast in lift
Dora Driessen (88) en Annie Verberkt (67) uit Horst zullen zich de
modeshow van woensdagavond in Tienray nog lang herinneren. De twee
dames waren benaderd om mee te showen en stonden woensdagavond van
acht tot na tienen op de catwalk om de laatste mode te showen van
modehuis Cruysberg te Tienray. Als volleerde mannequins liepen de twee
over de catwalk en vooral Dora Driessen steelde de show. Zij ontving
’s avonds niet alleen een ovationeel applaus maar ook alle rozen die de
andere mannequins hadden gekregen.
Voldaan keerden Dora en Annie
na afloop met de rozen richting Horst
om Dora Driessen af te zetten in
haar appartement in de Torenstraat.
De twee dames stapten vrolijk en nog
nagenietend van de avond de lift in.
Maar de lol was zo over.

Lift bleef plotseling
hangen
De lift ging omhoog maar bleef
plotseling hangen. Waar de dames ook
op duwden, de lift kwam niet meer in
beweging en de deur bleef hermetisch

gesloten. Omdat het uren zou duren
voordat de liftmonteur ter plekke werd
de brandweer van Horst te hulp geroepen om de dames uit hun benarde
positie te bevrijden. Rond middernacht
werden de mooi opgemaakte mannequins met de bos rozen uit de lift
gehaald.

Geen schrik gehad
De twee dames hebben geen
moment schrik gehad, alleen veel
gelachen over het hachelijke avontuur na die geweldige modeshow in
Tienray.

De twee mannequins, Annie Verbeek en Dora Driessen, op de catwalk

Blikseminslag

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.

Blikseminslag zorgde
zondagavond voor flinke schade
aan een woonhuis op de
Horsterdijk in Lottum. Er brak
geen brand uit. Rond 20.30 uur
zondagavond kreeg de brandweer een melding van een
blikseminslag in Lottum. Het
bleek dat de bliksem was
ingeslagen op het dak van een
woonhuis. Dit liep daarbij veel
schade op. De buurtbewoners
waren danig geschrokken van
de flinke knal. Er was geen
persoonlijk letsel.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Lotte Spreeuwenberg
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

koopzondag
30 sept. 2012
winkels open
12.00-17.00 uur

VEN

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 bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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BOUWBEGELEIDING EN ADVIES

gratis parkeren
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boekenmarkt
wereldfestival

“ Uw echtscheiding
verdient een specialist.”

Theaterconcert:
Sef Thissen en Leta Bell
Leefde in de Lôch
Smaakvol de Floriade
afsluiten met een
3-gangen menu
Hot stone head
massage of
Indian head massage

€23,15

€11,57
€20,00

€10,00
€25,00

€12,50

mr. Edward Plass

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

www.halloaanbieding.nl
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Van bootvluchteling tot
Loempia Lei
“Doe mij nog maar een loempia”, zeggen vele jongeren op de kermis in Horst tegen de 55-jarige Thanh uit
Veldhoven. Hij staat met zijn Vietnamese loempia’s al ongeveer vijftien jaar op de Horster kermis en heeft ondertussen een bijnaam gekregen: Loempia Lei, maar wie is hij nu eigenlijk?

Nieuwe oogst appeltjes

Heerlijke
appeltaart

HORST • GRUBBENVORST

Oorspronkelijk komt hij uit Vietnam.
Ongeveer 30 jaar geleden is hij als
bootvluchteling samen met zijn vrouw
Nauyet (50) en kinderen Phuong
oanh en Minh Phong naar Nederland
gevlucht. Hij zocht onderdak en werk in
Veldhoven en begon daar als fabrieksarbeider bij Philips. Na tien jaar stopte
hij met dit werk.

Wil je proeven
Nu staat hij al een hele tijd op de
Horster kermis. “Mijn vrouw maakte
thuis altijd loempia’s en kwam op het

idee om deze ook op straat te verkopen.” Heel eenvoudig begon hij met
een kraampje aan straat en omdat het
zo goed liep, ging hij door. “Ik kom
tegenwoordig overal. Ik heb een kleine
auto gekocht waar ik overal mee op de
straat kan gaan staan. Doordeweeks
vouwt m’n vrouw de loempia’s en in
het weekend verkoop ik ze”, vertelt hij.
“Dat is ook waarom ze zo lekker zijn.
Wil je proeven”, lacht hij. Het leukste in
Horst vindt hij het kletsen met de klanten. “Ik klets altijd met de mensen. Ik
ken er hier ook veel”, vertelt hij verder.

Geslaagd
De 28-jarige Leanne van Heur
uit Melderslo heeft aan de
universiteit van Maastricht
onlangs haar huisartsenopleiding
met goed gevolg afgesloten
en dit werd op dinsdag

18 september bekroond met het
huisartsendiploma. Momenteel
is zij nog werkzaam in een
huisartsenpraktijk in Geldrop.
Ze wil zich graag gaan vestigen in
een huisartsenpraktijk in de regio.

Ondertussen begroet hij de voorbijgangers. “Mijn kinderen komen af en toe
kijken, maar ik vind het ook gezellig
met de mensen hier als ik alleen sta”,
gaat hij verder. “Er is een groep jongens
die elke kermis terugkomt. Zij hebben
mij ook Loempia Lei genoemd”, lacht
hij. “Dat was een keer met carnaval bij
de Mèrthal”, legt hij uit. Wie de jongens
precies zijn weet hij niet, maar hij vindt
het wel grappig.

Jonger van
loempia’s eten

en maak kans op

Hij voelt zich op de kermis in Horst
helemaal thuis, dat maakt hij wel
duidelijk. “Ik werk hier graag, want dan
kan ik goed voor mijn vrouw en kinderen zorgen”, legt hij uit. Hij is het werken nog lang niet moe en dat straalt
hij uit. Met een grote glimlach op zijn
gezicht staat hij in zijn vrachtwagentje.
“Je moet gewoon meer loempia’s eten
dan word je jonger. Ik voel me net 18”,
grapt hij. Voorlopig vertrekt Loempia Lei
dus nog niet.

DE TWOPETJES Swolgse kermis

Gooi
hoGe oGen

nr. 48

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

kortinG*
tot 30%!
*vraag naar de voorwaarden

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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O.V. Concordia ’62

Al 50 jaar betrokken bij gemeenschap
O.V. Concordia ’62 bestaat dit jaar 50 jaar. Ooit begonnen als een
sportclub met twaalf leden, is het nu een vereniging die zich nadrukkelijk
ook inzet voor de samenleving. Zo organiseert O.V. Concordia ’62 onder meer
het WinterZonfestival en activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen.
Vijftig jaar geleden, op 1 juli 1962
om precies te zijn, richtten een aantal
jongens, met een gemiddelde leeftijd
van 14 jaar, de ontspanningsvereniging Concordia ‘62 op. Twaalf leden
stonden op de ledenlijst. Van deze
twaalf zijn er momenteel nog steeds
vijf lid. De gemiddelde leeftijd van
de huidige leden is 61 jaar. In totaal

kent de vereniging momenteel 35
leden, wat overeenkomt met het
aantal dat de vereniging ook 25 jaar
geleden had bij het 25-jarig bestaan.
Om dit aantal te behouden heeft
de vereniging enkele jaren geleden
besloten ook vrouwen als lid toe te
laten. De dames die nu lid zijn, zijn
echter allemaal getrouwd met (of

Zondag 30 september

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

Sandifort &
Vrijdag
Enkele leden van het eerste uur

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

PARTTIMER GEZOCHT!
Ben jij net zo spontaan en enthousiast
als onze huidige Bufkes dames,
kom dan ons team versterken.
Wij zoeken een parttime medewerk(st)er
voor ongeveer 10-15 uur per week.
Interesse ?
Stuur uw sollicatie en cv naar:
Bufkes Horst
t.a.v. Dhr. Derix
Kerkstraat 14
5961 GD Horst
of per mail naar: derix@echtebakker.nl

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

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

weduwe van) één van de mannelijke
leden.
De eerste jaren organiseerde
de club voornamelijk activiteiten op
sportgebied. Zij heeft echter ook meer
dan 25 jaar de Vaderdagfestiviteiten
verzorgd, organiseert het
WinterZonfestival voor mensen met
een verstandelijke beperking en

zet zij zich in voor de bewoners van
verzorgingshuis Berkele Heem. Zo
is er een klusgroep opgericht die
regelmatig in Berkele Heem bewoners
helpt met kleine klussen die gedaan
moeten worden. Verder organiseert
de vereniging allerlei activiteiten voor
de leden zelf zoals wandeltochten,
kooklessen en een onderlinge

biljartcompetitie. De vereniging
heeft al diverse jubileumactiviteiten
achter de rug. Op het programma
staan onder meer nog een Spaanse
avond en een bezoek aan Museum
de Kantfabriek. Op 6 januari 2013
worden de festiviteiten voor het
jubileumjaar afgesloten met de
Nieuwjaarsbijeenkomst.

Centrumplannen
Grubbenvorst kunnen
doorgaan
De centrumplannen in Grubbenvorst kunnen doorgaan. Gemeente Horst aan de Maas heeft namelijk overeenstemming bereikt met de familie Vercoulen over de aankoop van het pand aan de Julianastraat 2. De familie maakte
bezwaar tegen de plannen omdat het de privacy van de bewoonster zou aantasten.
Nadat zij enkele maanden geleden
overleed, besloot de familie het pand
alsnog aan de gemeente te verkopen.
Hiermee wordt de weg vrij gemaakt
voor de bouw van het appartementencomplex en de nieuwe Jan Linders op de
hoek Julianastraat, Kloosterstraat en De
Zumpel. De verwachting is dat de bouw
begin 2014 opgeleverd wordt. De woonlocatie Op Santfort biedt ruimte aan
zeventien appartementen, verdeeld over
drie verdiepingen. Op de begane grond
vestigt Jan Linders haar supermarkt.

Grasveld wordt
parkeerplaats
Om voldoende parkeerplaatsen te
creëren voor de supermarkt wordt het
grasveld gelegen voor de Baersdonck
ingericht voor parkeren. Dit zal in twee
fases gaan. In de fase van de bouw
krijgt het terrein grotendeels nog een
bouwplaatsinrichting. Als de nieuwe
supermarkt eenmaal klaar is wordt het
terrein als parkeerplaats ingericht. Na
realisatie van de nieuwe supermarkt
en appartementen vindt de inrichting plaats van het openbare gebied
rondom en tussen de bouwprojecten
Kloosterstraat 17, Op Santfort en De
Zumpel (plein en parkeerplaatsen).
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Trilogie compleet

Sevenumse verhalen met Griendtsveense
illustraties
Het derde boek in de reeks Vertèllinge in ’t oud-Zaerums verschijnt op 27 oktober. Grad Lucassen heeft wederom
de verhalen geschreven en de illustraties zijn van de hand van Jan Althuizen.

als vraagbaak gebruikt. Zij heeft de layout verzorgd en heeft mij heel goed
geholpen bij historische zoektochtjes.”

Het boek is heel
herkenbaar
De verhalen in het boek zijn niet
echt gebeurd, al spelen ze wel in
Sevenum af. “Het zijn fantasievertellingen. Ik denk dat met name ouderen

Het is geen toeval dat de
Griendtsvener gevraagd werd de
tekeningen voor het boek te maken.
Niet alleen is hij een bekende schilder
van voornamelijk Peellandschappen,
hij is ook nog oomzegger van
Grad Lucassen.
“Grad is een oom van mijn partner,
dus de lijnen zijn kort. Bovendien ben
ik geïnteresseerd in de historie van de
dorpen in de Peel en heb ik al vaker
illustratiewerk gedaan.” Een bekend
voorbeeld hiervan is het boekje over
de Peelkabouters van Horst. Voor de
Sevenumse boekenreeks gebruikte

Voor elk figuur en elke
maat hebben wij een

BROEK

die u

SUPER STAAT!

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

Althuizen een andere tekenstijl dan
gewoonlijk. “Mijn vrije werk schilder
ik vaak met een dikke kwast en het is
daardoor veel ruiger, minder gedetailleerd. De illustraties voor het boek
zijn met een dunne pen getekend, in
zwart-, wit- en grijstinten. In totaal
staan er 140 tekeningen in, al heb ik er
ruim 170 gemaakt. Ze zijn echter niet
allemaal voor het boek gebruikt.”
De schilder werd vrij gehouden
in wat hij tekende. “Het was wel
duidelijk dat er om de pagina een
tekening moest komen. Om een zo
realistisch mogelijk beeld te krijgen

heb ik gebruikgemaakt van foto’s van
Sevenum uit de jaren ’20 en ’30. Die
situaties heb ik vervolgens aangepast
naar het verhaal. Dit is bijvoorbeeld
een foto van de Markt”, hij laat een
oude zwart-wit foto zien. “In één van
de verhalen komt de busdienst naar
Horst voor. Ik heb de achtergrond van
deze foto gebruikt en er vervolgens
een bus bij getekend. Ik bleek de bus
echter aan de verkeerde kant van de
Markt te hebben geplaatst! Dus dat
heb ik toen maar aangepast. Kleine
moeite”, lacht hij.
“Waar nodig heb ik Nel Thijssen

het een leuk boek vinden om te lezen.
Het is toch heel herkenbaar, mede ook
door de voorwerpen en kleding die
op de tekeningen staan. Ze geven een
beeld van hoe het toen had kunnen
zijn.”
Geïnteresseerden in het boek
kunnen tot 1 oktober inschrijven.
Meer informatie is te verkrijgen bij de
Heemkundevereniging Sevenum, via
info@heemkundeevenum.nl

Vier generaties
Lonne Steeghs werd op 23 augustus geboren, zij is alweer het
zevende achterkleinkind van superoma Mien Mulders-Lemmen uit
America. Trots is ze op deze foto, de vier generaties. Ook oma Henny
Vervoort-Mulders en mama Marion Steeghs-Vervoort, beide eveneens
woonachtig in America, genieten volop van het kleine wondertje.
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Met een lach en een traan,
heeft hij het leven verlaten
De rijke herinnering aan zijn
bijzondere humor, kracht en
uitstraling dragen wij met ons mee
Na twee jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper
ondergane behandelingen, is nu toch overleden, mijn lieve man,
zoon, schoonzoon en broer,

Roland van de Voort
echtgenoot van

Bianca van de Voort-Peters

Wij

Daniël van Acker &
Dieuwertje Maessen
gaan trouwen
op vrijdag 5 oktober 2012 om
14.00 uur in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas.
De receptie vindt plaats
van 19.00 tot 20.30 uur in
De Wingerd, Maasbreeseweg 2
te Sevenum.
Van Vlattenstraat 22,
5975 SC Sevenum.

Hij overleed thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving,
op 40-jarige leeftijd

Te koop diverse soorten groenten
o.a. rabarber, snijbonen, komkommers,
snoep- en soeptomaten, paprika,
courgette, knolselderij en druiven.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, 077 398 35 52

Familie Van de Voort
Familie Peters
Horst, 24 september 2012
Weisterbeekstraat 43, 5961 DM Horst
We zullen Roland voor het laatst in ons midden hebben tijdens
de uitvaartdienst op zaterdag 29 september a.s. om 12.00 uur in
de aula van het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray-Oostrum.
Voor de dienst bestaat de mogelijkheid het condoleanceregister
te tekenen.
Langs deze weg willen wij onze huisarts Dokter Majoor hartelijk bedanken
voor de goede zorgen die wij van hem mochten ontvangen.

Tk woonhuis. Open huis za 29 sept van
11:00 tot 15:00u. Goed onderhouden
tussenwoning met vrije achterom.
Pr. Bernhardstr. 5 Horst. Grote kamer,
keuken en tuin met mogelijkheid voor
een garage. Dit moet je zien!
Tel. 077 310 10 39.
Viooltjes, hei, tuinplanten, bomen
Mooie grote viooltjes, hei, tuinplanten,
lei, sier, fruitbomen, vaste planten,
beukenhaag, diverse hagen, potgrond.
Gemiddeld 35% goedkoper dan elders.
Plantencentrum van den Beuken
St Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.
Ik zoek een studio/appartement in
Horst of omgeving (± 10 km), vanaf
november. Ik ben alleenstaand.
Tel. 06 16 76 98 55.

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241

Gezondheid en welzijn. Massageen aromatherapie. Mayke Proosten
077 398 61 14.

Ik zoek zo spoedig mogelijk een
studio/appartement in Horst of
omgeving (± 15 km). Ik ben
alleenstaand. Tel. 06 33 68 35 09.

Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Taoistisch gezondheid Praktijk.
Lessen in Tai Chi, Chi Qong & Ching I.
Gedipl. leraar ROC 06 19 58 59 04
Zie: YouTube: Shaolin Kempo History.
Voor behoud goede gezondheid.
Gezocht huurwoning in Horst of
Meterik voor moeder en kind.
Tel. 06 22 82 95 69.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
Te Koop appelen zelf plukken
0,45 ct. per kilo.
Elstar en andere soorten.
Groot assortiment bloemen en planten.
P. v. Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo.
T. 06 53 13 01 32.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Riant woonhuis Horst. Open huis zat.
29 sep. 11-15 uur. Heel mooi en ruim
wonen in de leukste buurt van Horst.
Bwj. 2002. Luxe afwerking en met sfeer
ingericht. Nu fors in prijs verlaagd.
Willem Alexanderstraat 16
tel. 06 21 23 88 89.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Rolsteiger nodig?
Verhuur en verkoop van professionele
rolsteigers. HDL Klimmaterialen
tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of: 06 27 02 17 83.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Caravanstalling Castenray. Afgesloten
en goed ventilerende stalling.
Stroomvoorzieningen aanwezig.
Tel: 06 14 27 35 19/06 10 64 02 23.

Bedrijfsruimte/loods te huur 185 m2.
Gedeeltijk verhard. Tel. 0478 69 81 85.
Bouwen in het groen.
Te koop: bouwkavel in het
buitengebied van Broekhuizenvorst.
Oppervlakte ± 1600 m2.
Prijs op aanvraag: T. 06 53 17 18 52.
Ray-ban zonnebril verloren
Kleur: donkerblauw met oranje,
verloren op 12 september overdag in
het centrum/winkelstraat van Horst.
Heeft u hem gevonden?
Bel dan: T. 077 - 398 6287.
Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij “Natuurwijzer” in Horst.
Zelf bouwen? In het buitengebied?
Meteen starten dat kan, met 3.500 m2
aan ruimte. Voor 160.000 euro, met
de mogelijkheid voor meer of minder
grond. Interesse?
Voor de bouwtekening en de plaats
bel 06 53 91 96 44.
Kookvrijwilliger gezocht
Vind je het leuk om te koken, en heb
je wat vrije tijd? Dan is hier je kans!
Wij zijn op zoek naar een iemand die
1 of 2 keer per week voor onze clienten
wil koken. En wel bij Dichterbij,
bel 06 13 84 78 25.
Talkshow “Varkens en Soja” 3 korte
films ter inleiding. Locatie: Congreszaal
van Innovatoren op de Floriade. Zaal
open vanaf 18.30 uur. Kaartje bestellen?
www.behouddeparel.nl

Te koop bloeiende viooltjes,
siervruchten, lampionnen en
Gevonden sleutelbos op donderdag 20 potchrysanten.
september in de Gasthuisstraat in Horst. H. Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.
Tel. 077 398 28 71.

Trots zijn wij
met de geboorte van

Geboren
op 12 september 2012

Geboren op
21 september 2012
Ard & Monique
Franssen-Billekens
Kraaiheide 13
5975 TK Sevenum

zusje van Lars
dochter van
Armand en Wendy
van den Beuken
St. Jansstraat 35
5964 AB Meterik

Lisa

Diervoeders, vogelzaden en
vogelbenodigdheden tegen
scherpe prijzen. Eigen bezorgservice.
Vogelhal ons Vogelke Gochsedijk 98a
Siebengewald. Tel: 06 51 76 21 36
www.vogelhalonsvogelke.nl
Tk. vrijst. woning te Meerlo;
open huis 29 sept van 11-15 u.
Met mooie tuin/4 slpk./badk./trap
naar zolder. Aparte keuken/bijkeuk./
garage. Perc.1065 m2. Prijs n.o.t.k./
v. Myrlaerstr. 32 Meerlo.
Info 0478 69 23 64.
Verloren witte Samsung Galaxy Gio
op maandag 23 september, op de weg
van Horst naar Citaverde College. Zou
de vinder hem terug willen bezorgen.
Telefoon: 077 398 64 59.
Valise Atelier & Natuur. Gezellige
creatieve workshops en cursussen
schilderen en vegetatief vormgeven.
Individueel of groepen van 6 tot 40
personen.We maken een programma
op maat voor jou groep! www.valise.nl
06 12 69 79 35.
Trendy workshops bloemschikken.
Op zoek naar een gezellige, creatieve
en trendy workshop bloemschikken?
Geef je dan snel op want vol=vol!
Kijk op www.decorato.nl voor het
uitgebreide workshopprogramma
of bel naar 077 463 32 85.
Heeft u ook zin om te knutselen!
Loop dan gerust eens binnen,
elke dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur
bij Spoorstraat 67 in Tienray. Voor
meer info neem een kijkje op mijn
site: www.hetknutselschuurtje.com
Misschien tot dan,
Maaike Renkens-van Helden.

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

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

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

www.theoarts.com

Talkshow “Varkens en Soja” 3 korte
films ter inleiding. Locatie: Congreszaal
van Innovatoren op de Floriade.
Zaal open vanaf 18.30 uur. Kaartje
bestellen? www.behouddeparel.nl
Hortensia’s (groot assortiment)
Buxus, laurier, bomen, buddleja,
viburnum, e.a. heesters ook op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0.85
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Communiceren vanuit het hart
Voor coaching, counseling of therapie
kunt u terecht bij Marijke Bonajo ofwel
“Step in Side” in Sevenum.
Ook diverse workshops en cursussen
zie: www.stepinside.nl of vraag meer
info via: 06 36 54 51 23.

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

1 november allerheiligen.
Wilt u een mooi en betaalbaar grafstuk,
neem dan vóór 20 oktober a.s. contact
op met Miny Kanters (“Miniatuur”),
tel. 077 398 51 08.

Te huur vrijstaande woning.
Bestaande uit grote woonkamer met
aparte leefkeuken, 4 slaapkamers en
ruime berging. Geheel vrij gelegen aan
de Stationsstraat 127, Horst. Info en
bezichtiging 06 54 36 44 84.

Dag en nacht bereikbaar

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

Floor

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

&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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‘Ik zal wel ooit een Romein zijn geweest’
literatuur”, zegt Mascha. ”Wat Appicus
overigens verzuimde om te noteren was
de hoeveelheden van de verschillende
ingrediënten. Dat hebben wij ondervonden door de recepten zelf te maken.”

Werken met paarden
is een groot risico
Een grote wens van de groep is om
een cavalerie na te bootsen. “Maar het
werken met paarden is een groot risico,
daar is veel kundigheid voor nodig en
de aankleding van de paarden, zoals
het namaken van de zadels is erg

tijdrovend en duur. En zo zou Mascha
nog uren kunnen vertellen, want
Levende Geschiedenis is voor haar een
grote passie. “Ik zal in een vorig leven
wel een Romein zijn geweest”, zegt
Mascha. Festival Levende Geschiedenis
is aanstaande zaterdag en zondag
in Kasteelpark Ter Horst in Horst te
zien. Op beide dagen is vanaf 10.00
uur een doorlopend programma met
onder andere shows, zoals boogschietdemonstraties, Romeinse exercities,
Napoleonistische veldslagen en riddergevecht voor de kinderen. Voor meer
info: www.levendegeschiedenis.com

Mascha Dolmans, links op de foto, samen met haar kinderen en andere leden van Pax
Romana, verkleed als zeer rijke Romeinse burgers tijdens een groot Romeinenfestival in Xanten
Het LPLG is een platform voor reenactmentgroepen en levende geschiedenis en organiseert jaarlijks het festival
Levende Geschiedenis. “Het platform is
ontstaan in 1998 en dat was de tijd van
de opkomst van re-enacmentgroepen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie
wilde graag een serieuze partner die de
belangen van deze groep behartigde.
Het is namelijk een bijzonder deel van
de wapenwetgeving, waarbij de groepen gebruik maken van authentieke of
nagemaakte wapens, zoals kanonnen of
revolvers, maar niet met scherp schieten. De wapens zien er echt uit, maar je
mag daar in Nederland niet zomaar mee
rondlopen”, zegt Mascha.
Bij het platform zijn nu 39 groepen
aangesloten en de organisatie controleert vooraf hun intentie en hoe serieus
ze met hun hobby bezig zijn. “Je zult
bij ons geen gezelschap vinden met
horloges om de pols, tenzij het in de
nagespeelde periode kan. Ook willen
we geen groepen die het alleen heel
erg leuk vinden om soldaatje te spelen,
er moet wel diepgang in de hobby zitten”, zegt Mascha.

Misschien volgend
jaar nog een keer
“Bij het LPLG hebben we diverse
groepen, zoals uit de Romeinse tijd, de
middeleeuwen, de gouden eeuw, de
Koude Oorlog en de napoleonistische
tijd. We zijn heel ruim bemeten”, aldus
Mascha. “Een keer per jaar organiseren
wij het Festival Levende Geschiedenis
om bezoekers te laten beleven wat re-

enactmentgroepen zijn en wat ze doen.
Het is de tweede keer dat het evenement in Horst plaatsvindt, want na het
succes van vorig jaar, wilden we graag
terug naar Limburg. We hebben goede
contacten met Gemeente Horst aan de
Maas en vorig jaar is ons de samenwerking heel goed bevallen.”
Het festival werd eerder
georganiseerd bij het Archeon Alphen
aan de Rijn en bij Slot Loevestein in
Zaltbommel. “We kiezen om de paar
jaar een andere plek. Maar misschien
dat we volgend jaar toch nog een keer
naar Horst komen”, zegt Mascha.
Mascha is ook voorzitter van reenactmentgroep Pax Romana, die ook
meedoet aan Levende Geschiedenis
in Horst. “In een groep van zeventien
personen houden wij ons bezig met de
Romeinen in de periode van de tweede
helft van de eerste eeuw na Christus.
Wij laten zien hoe militairen en burgers
leefden. Bij ons zie je bijvoorbeeld hoe
zwaar militairen het hadden in het
kampleven of laten we zien hoe de
rijke Romeinen met elkaar communiceerden, wat ze aten, maar ook hoe
de ambachtslieden leer en beenderen
bewerkten”, zegt Mascha.
“We laten bezoekers graag proeven
van een stukje zelfgemaakt brood
met Moretum. Dat is Romeinse kaas
bestaande uit geitenkaas, koriander,
honing, knoflook, munt en lavas. Het is
heel erg lekker.” Mascha wil de bezoekers graag betrekken bij het Romeinse
leven. “Het is 2000 jaar geleden en
de wereld zag er toen heel anders
uit. We weten het natuurlijk nooit 100

procent zeker, maar proberen wel dicht
bij de werkelijkheid te komen. Dat is
voor mij de basis van re-enacment”,
zegt Mascha. Pax Romana bestaat uit
mensen, die een zeer brede interesse
in de Romeinen hebben. Dat hebben
ze verkregen door literatuurstudie of
doordat ze veel musea bezoeken. “We
hebben heel veel kennis in de groep en
zijn zeer kritisch naar elkaar en hetgeen
we maken en uitbeelden. Bij het vervaardigen van een dolk gaan bij ons de
discussies over 2 millimeter verschil in
dikte.” De groep krijgt toestemming van
musea om dingen namaken. “Het ziet er
soms zo goed uit, dat het niet meer van
het origineel te onderscheiden is.”

Zelf ondervonden door
het zelf te maken
Het recept van de Romeinse kaas
Moretum is afkomstig uit een boek van
de Romein Appicus. “Hij was een kok
van een rijke Romein en hij heeft zijn
recepten opgeschreven. De Romeinen
vonden het volgens Mascha altijd zeer
interessant om met hun rijkdom te
pochen. “Ze gaven grote banketten
om hun eveneens rijke vrienden te
imponeren en te behouden. Tijdens die
banketten vonden ze het leuk om hun
gasten op het verkeerde been te zetten.
Ze lieten dan de slaven een schotel
aanrukken met daarop een varken,
maar als de gasten begonnen te eten,
proefden ze vis. Of ze gooiden bij de
rode wijn een beetje kalk, waardoor het
leek alsof ze witte wijn dronken. Dat
zijn dingen die we weten uit de oude

Dierendagactie

Win vier kaartjes
Zoo Parc Overloon
Volgende week besteedt nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
extra aandacht aan dierendag. Om ook uw huisdier in het zonnetje te
zetten organiseert HALLO een fotowedstrijd. Voor de drie leukste
inzendingen stelt Zoo Parc Overloon drie maal vier entreekaarten
beschikbaar. Stuur een favoriete foto van uw huisdier en vertel waarom
uw huisdier zo leuk, speciaal of gewoon is. De inzenders van de drie
leukste foto’s krijgen niet alleen eeuwige roem met een vermelding in
ons nieuwsblad, maar ook vier entreekaarten. Dus heeft u een kaketoe
met kapsones of een hond die piano speelt? Mail dan uiterlijk
maandag 1 oktober 2012 onder vermelding van dierendagactie naar
actie@hallohorstaandemaas.nl

Wij zoeken een fulltime

creatief dtp-er

m/v

Voor meer informatie kijk op www.kempencommunicatie.nl
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Kermis in Swolgen

Even zwiéeren,even zwáaaien,
even tempo dráaaien
Kermis Swolgen
Een rondje draaien in de draaimolen of toch nog even in de botsauto’s? De snoepkraam
heeft weer een groot assortiment aan lekkers en in de schietsalon kunnen we prijsschieten.
Het is weer kermis in Swolgen van zaterdag 29 september tot en met dinsdag 2 oktober!
In het dorp zijn diverse leuke attracties te vinden en er is voor de jeugd onder meer
een ballonnenwedstrijd. In deze HALLO vindt u kortingsbonnen van diverse attracties.
Knip ze uit, neem ze mee en profiteer van leuke acties. Wij wensen u veel plezier op
de kermis in Swolgen!

✃

Knip uit uw
voordeel*
*Actie geldt bij inlevering van
originele bonnen

Rolbalspel

geen 13 maar
15 ballen voor €5,-

in samenwerking met

Botsauto’s Lisa’s Bumper Cars

15 ritten voor €10,- of
35 ritten voor €20,-

Schietsalon

15 keer schieten
voor €5,-

op haasjes, sterretjes en handjes

Draaimolen Circus Fun

Grijpkraantjes

Bij aankoop voor €5,-

Tegen inlevering van deze bon
en 1000 punten

1 rit extra

Snoepkraam

Zachte kaneel- of kersenstokken
(€3,50 p/st.) nu 2 voor €5,Zakje Nougat (€3,50 p/st.) nu 2 voor €5,Superspekken (€2,50 p/st.) nu 3 voor €5,-

250 punten extra

Vishandel
Eduard Camps
Draaimolen
Bij aankoop van €5,4 Maatjes
Haring
1 ritvoor
extra
extra
€6,-
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Het geheim van
de Swolgense kermis
In Swolgen hebben ze het saamhorigheidsgevoel in het dorp hoog in het vaandel staan. Het kerkdorp met ruim 1.200
inwoners heeft een kermis waar jaarlijks duizenden bezoekers komen. Waar zit hem het geheim van dit succes?
“Het is opvallend hoeveel mensen van buiten Swolgen jaarlijks onze kermis bezoeken”, vertelt Tonnie van Mierlo. Samen
met haar man Toon, de dorpsraad en veel vrijwilligers organiseert zij ook dit jaar weer de kermis in het dorp. “Vaak zijn dat
oud-Swolgenaren, die deze gelegenheid aangrijpen om het dorp
en hun familie te bezoeken. Maar ook vanuit de andere dorpen
in de buurt komt veel volk.” Tijdens de zaterdagavond komen
zo’n 1.500 mensen naar de feesttent. “Dit jaar hebben wij op
zondag zelfs Gerard Ekdom van 3FM in de tent staan. Dus wij
verwachten ook dan weer meer dan 1.000 mensen. Verder
organiseren wij dit jaar een Zumbafeest op de botsautobaan.
Kortom, er is genoeg variatie in het kermisweekend.”

Inbreng inwoners
Een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle kermis is
volgens Tonnie de inbreng van de Swolgenaren zelf. “We vragen

de inwoners om hun mening. Wat zouden zij graag op de kermis
zien. Veel mensen vragen om een extra attractie, maar daar
hebben wij helaas niet voldoende ruimte voor.” Tijdens de kermis
wordt de straat voor de kermis afgesloten. “Daar hoefden wij bij
Gemeente Meerlo-Wanssum destijds niet mee aan te komen.
Bij Gemeente Horst aan de Maas was dat geen probleem.
De mensen kunnen dus verkeersveilig kermis vieren in Swolgen.
En over verkeersveiligheid gesproken: er rijden tijdens de kermis
bussen tussen de verschillende dorpen. Dan hoeft niemand met
drank op achter het stuur te kruipen.”

Vol programma
De kermis in Swolgen duurt vijf dagen en begint op 28 september. “We hebben weer een vol programma met een matinee en
diverse dj’s en bands. En misschien is dat wel het geheim van de
kermis van Swolgen: er is voor elk wat wils”, zegt Tonnie tot besluit.
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Kermis Swolgen
28-29-30 september en 1-2 oktober

Vrijdag 28 september
• DJ.Svizl
• DJ Tim Litlle

Maandag 1 oktober
• Matinee met Hurricane
• Super feest band KICK

Zaterdag 29 september
• Zaal Big Nick
Tent 20.30 uur PPM
by Request

Dinsdag 2 oktober
• 30 Past 7
• Disco Tropical

Zondag 30 september
• Gerard Ekdom
(bekend van 3FM)
• CRE8
• Coverband Manilla
Entree gratis

Iedere avond
fé
afterparty in het ca
Alle kermisdagen
muziek van Disco
Little
Tropical & DJ Tim

Het Maasdal brengt je naar de Swolgense kermis!
...en uiteraard ook weer terug www.hetmaasdal.nl
Mgr. Aertsstraat 16 • Swolgen • www.wilhelminaswolgen.nl
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La Vie en Rose tweede in strijd Beste Bed & Breakfast
Résidence La Vie en Rose is als tweede geëindigd in de strijd om de titel
Beste Bed & Breakfast van Nederland. Stichting Bed & Breakfast Nederland
maakte dinsdag 25 september de uitslag bekend. Bed & Breakfast
Hamshorst in De Lutte in Overijssel werd eerste en BB Buinerstee in het
Drentse Buinerveen werd derde. Dinsdagmiddag vond de uitreiking plaats.

De jaarlijkse verkiezing van het
Beste Bed & Breakfast van Nederland
is een initiatief van Stichting Bed &
Breakfast Nederland. Deze organisatie
ontwikkelt en verzorgt de

Nederlandse Bed & Breakfast
Classificatie.
Alle B&B’s die bij het
classificatiesysteem zijn aangesloten,
worden bezocht door mystery guests

en beoordeeld aan de hand van
meetbare kwaliteitsnormen. De
kwaliteit wordt weergegeven door
middel van 1 tot en met 5 tulpen.
Vorig jaar werd La Vie en Rose eerste.

Starters in de regio
Picturesdream
Bedrijf
Eigenaar
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Picturesdream
Kyon
Grubbenvorst
06 24 29 95 96
picturesdream@
ziggo.nl
picturesdream.nl
Fotograaf
1 september

dream de optie voor zowel
binnen- als buitenfotografie. Ook
is er de mogelijkheid tot visagie
of zelfs een volledig creatieve
shoot. Voor meer informatie kunt
u ook terecht op de website.
Doelgroep
Van kind tot senior, van vogel
tot hond. Picturesdreams biedt
mogelijkheden voor iedereen.

Lounge-set gewonnen

Activiteiten
Een mooi portret, een stoere
look, een gewaagde pose,
romantisch plaatje, glamour- en
huwelijksfotografie maar ook
voor baby-, portret en groepsfotografie. Dan bent u hier aan
het juiste adres. Een foto zegt
meer dan 1.000 woorden. Het
legt uw herinnering vast.
Sinds kort biedt pictures-

De familie Driessen uit Sevenum ontving zaterdag 22 september uit handen van mede-eigenaar
Geert Geurts van Fixet Sevenum een loungeset en een bloemetje. Zij deden mee aan een landelijke
kluskrasactie en een van de hoofdprijzen viel in Sevenum.

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

TELEFONISCH BESTELLEN

(ALLEEN AFHALEN)

Onderscheidend vermogen
Samenwerking op informeel
maar professioneel niveau. Een
plezierige shoot met snelle
professionele service maar
bovenal ook betaalbaar. Het
motto van Picturesdream is niet
voor niets: een mooi moment
voor een mooie prijs.
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15 VRAGEN aan Rens de Swart

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

Rens de Swart
13 jaar
Swolgen
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Ons oude huis met een boomkwekerij
waar we aantal jaren geleden woonden. Daar mocht ik vaak op een tractor
rijden, dat vond ik heel leuk altijd. Ik
wil later ook graag met tractors werken, vandaar dat ik dat zo leuk vond
om daarmee te spelen.
Wat is het grootste leugen dat je ooit
verteld hebt?
Weet ik niet meer zo goed. Ik lieg wel
eens, maar nooit echt grote leugens.

Bijvoorbeeld dat ik Sinterklaas zag
rennen achter het huis, van zo’n onzin
leugentjes allemaal.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dan zou ik willen kunnen vliegen en de
hele wereld bekijken vanuit de lucht.
Dan zou ik in arme landen gaan kijken
om te zien hoe daar geleefd wordt.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Australië, zodat ik vanuit mijn raam de
uitgestrekte graanvelden en de machines kan zien.
Waarop ben je het meest trots?
Dat ik soms naar een stuk land mag
rijden, over allemaal zandweggetjes
en dat ik dat land dan mag bewerken

met de tractor. Ik doe dat denk ik zo’n
twee tot drie keer in de maand en in de
vakanties ook vaker.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Liedjes van Gers Pardoel, dat gaat erover
dat je jezelf moet zijn en ook moet
blijven.
Als je de komende 24 uur vrouw bent,
wat zou je dan doen?
Slapen of feesten, dat is namelijk wat
mijn zus graag doet, dus dat zou ik ook
wel eens willen doen. Dan ga ik naar
festivals of gewoon uit of zo.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Met flippo’s gooien in groep 3, dat was
helemaal geweldig toen. Als ik er nu

aan terug denk schaam ik me dood, dat
ik daar ooit aan mee heb gedaan.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou naar Mallorca gaan, daar heb je
maar les van 8.00 uur ’s ochtends tot
14.00 uur in de middag, daarna is het
siësta en gaat iedereen thuis zwemmen en op het strand liggen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Vroeger als mam mijn broertje van
school ging halen zette ik snel de koffie, koekjes en haar favoriete tijdschrift
klaar op tafel.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Amon, lekker pizza en ook lekker
snel.
Welke angst zou je willen overwinnen?
’s Avonds laat als ik alleen naar huis
loop en rare geluiden hoor ben ik wel
bang. Gelukkig is dat maar zelden, ik
woon namelijk naast een goede vriend
van me.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Morgens lekker wakker worden met
een ontbijt op bed, dan mountainbiken
in de bossen en ’s middags zwemmen.
’s Avonds zou ik dan naar de frietkraam
gaan en nog lekker even tv kijken voordat ik ga slapen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Op mijn boven arm een sterretje met
de datum van wanneer een dierbaar
persoon overleden is.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Op welke leeftijd ik sterf. Ik weet
eigenlijk ook niet waarom ik dat altijd al
wil weten.

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Grenzeloos lekker!
Week van de Smaak!

BOEREN
JUNIOR
Heerlijke romige boeren kaas
HERFSTKAAS
Ambachtelijk bereid, met verse kruiden

8,95
per kilo 12,95
per kilo

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas,
broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren
door ons zonder de rits
te vervangen!

Toos en Rob Wagenaar

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!

Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

www.vanderwijstkleinvak.nl

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Ze zijn er weer

rbouten
Tam konijn achte
0 (€ 1,50 p/st)
7 stuks € 10,0
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Mies
Column
Hoogteverschillen
Klein maar fijn, dat zeggen
ze ja. Maar daar ben ik het niet
altijd mee eens, het kan
namelijk ook verdomd lastig
zijn. Nergens bij kunnen in de
supermarkt, veel te jong
geschat worden tijdens het
uitgaan en jezelf erg klein
voelen tussen grote massa’s.
Vooral dat erg dat laatste komt
regelmatig voor. Afgelopen
weekend was een goed
voorbeeld hiervan.
Ik had ontzettend veel last
van dat nare gevoel. Een hele
avond bracht ik namelijk door
tussen dames van zo’n 1.90
meter lang, en nee, ik overdrijf
niet. Ik haalde hun schouders nog
niet, zo’n groot verschil was het.
Oké, nu geef ik wel toe dat ik het
hier over een stel lange catwalk
modellen heb, net voor hun
show, dus je kunt je de enorme
hakken die ze aan hun voeten
hadden wel voorstellen. Een niet
helemaal eerlijke 1.90 meter dus.
Anyway, het ergste was dat ik
daar aanwezig was om deze
dames heel snel en perfect aan
en uit te kleden, voor en tussen
de show door. Ik hoef het beeld
denk ik niet uitgebreid te
schetsen, toch? Onhandig op m’n
tenen, ik maakte nog net geen
sprongetjes, je kunt het jezelf
wel voorstellen. Natuurlijk bleef
dit hilarische beeld bij de rest van
het team niet onopgemerkt.
Huppakee, het werd door Addy
van den Krommenacker himself
acuut vastgelegd en, alsof dat
nog niet erg genoeg is, meteen
gepubliceerd op zijn Twitter. Ik
stond dus niet alleen bij iedereen
die backstage aanwezig was
enorm voor schut, nee, in plaats
daarvan werd het regelrecht de
hele wereld in geblazen. Erg fijn.
Klein maar fijn, ja ja, het
tegendeel heb ik dus wel weer
bewezen. Nou ja goed, één
voordeel: opvallen doe je dus
zeker, geen grijze muisjes-gedoe,
maar een kei in het ontwikkelen
van wonderbaarlijke hoogteverschillen, dat blijkt.
Mies

12

en zo
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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.

Veronique Klaassen
Haar stem is al ruim 20 jaar wekelijks op de lokale radio te horen. Maar
welk gezicht schuilt daar nu eigenlijk achter? Deze week wordt Veronique
Klaassen (43) uit Tienray geplukt.

Koken met

Mijn moeder zei: is dat niets voor jou?
Ik ben op sollicitatiegesprek geweest
en vervolgens heb ik samen met
Jos van den Beuken en Sjaak Hermans
ongeveer tien jaar het programma
Lokaal ABC op de zaterdagavond
gemaakt. Er waren in die tijd bijna
geen presentatrices. Dus presenteerde
ik ook nog afwisselend met enkele
anderen op zaterdag Midnight Music,
in de herfstvakantie Filmmuziek met
Veronique en op de dinsdagavond een
agrarisch programma. Ik weet nog dat
ik een keer live verslag heb gedaan van
een operatie van een hond. Dat zijn van
die momenten die je echt bijblijven.”

24 uur per dag
radio maken

Randy

Wat Veronique ook bij is gebleven
is de overstroming van de Maas in
1995. “We maakten toen 24 uur
per dag radio, dat was wel heel
bijzonder. In die periode was ik net
afgestudeerd en had ik gesolliciteerd
op een baan bij Gemeente Sevenum.
Doordat we constant uitzonden
had ik helemaal niet meer aan die
sollicitatie gedacht. Totdat opeens
de personeelsfunctionaris van de
gemeente naar de studio belde en me
uitnodigde voor een gesprek. Dat heb
ik toen tussen de bedrijven ook nog
even gedaan.” Uiteindelijk werd ze
aangenomen in Sevenum en sinds de
herindeling in 2010 maakt Veronique
deel uit van het team communicatie
van Horst aan de Maas. De radio heeft

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Koriander
curry

haar niet alleen, indirect, een baan
gebracht. Ook de liefde ontstond
daar. “Mijn partner Eric Reijnders
en ik hebben elkaar bij de ROZAH
leren kennen. Hij had eveneens een
programma. Eind jaren negentig zijn
we gaan samenwonen in Tienray en
daar zijn onze twee dochters Quinty
en Maud geboren. Zij mogen af en toe
ook wat presenteren voor de radio en
hebben laatst een spotje ingesproken.”

Niet alleen actief
op de radio
Na tien jaar radio maken lastte
Veronique in 2000 een pauze in.
Het bleef echter toch weer kriebelen
en nadat bleek dat de Wekkerradio
op zoek was naar een presentator
nam Veronique haar plekje achter de
microfoon weer in. “We hebben het
programma een tijd lang met zijn
drieën gepresenteerd, samen met
Theo Verberkt. Nadat hij stopte, zijn
Louis en ik samen verder gegaan.
We hebben het altijd erg gezellig, het
is een geweldig programma. De muziek
is misschien niet altijd mijn smaak,
maar je draait die nu eenmaal voor de
luisteraars. De reacties die je van hen
krijgt zijn zo leuk om te horen, daar doe
je het voor.” Overigens is Veronique
niet alleen actief op de radio. Zo speelt
ze al 32 jaar handbal, is ze lid van
het speeltuincomité en organiseert
ze de intocht van Sinterklaas mee.
“Ik ben graag betrokken bij het dorp”,
beaamt ze.

Benodigdheden:
• ½ liter kokosmelk
• 7,5 gram vissaus
• 0,5 deciliter limoensap
• 50 gram suiker
• 1 limoenblad
• ½ stuk rode peper
• 50 gram verse gember
• 2 gram trassi
• 20 gram koriander
• 250 gram doperwten
• aardappelzetmeel

Bereiding:
• Zweet het limoenblad, citroengras, gember, rode peper aan in
een pan en blus af met kokosmelk, suiker, trassi, limoensap en
de vissaus;
• Laat dit geheel één uur trekken
en voeg dan de doperwten en de
koriander toe;
• laat dit geheel samen een
kwartiertje trekken;
• cutter vervolgens het geheel met
een staafmixer;
• zeef de gehele massa en bind het
met aardappelzetmeel.

Eet u smakelijk!

Randy

Het is een onafscheidelijk duo dat
op de zondagochtend Wekkerradio
presenteert. “Louis Vullings en ik zijn
af en toe net een getrouwd stel,” lacht
Veronique. “We kibbelen soms wat
af. Louis is heel precies en weet alles
en ik kom altijd vijf minuten te laat

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL

BONUS
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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recept wordt
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in Broekhuizen.
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de studio binnen.” Veronique begon
haar carrière bij de toenmalige ROZAH
(Radio Omroep Ziekenhuis Antonius
Horst) in december 1990. “Ik volgde de
opleiding Journalistiek en Voorlichting
in Tilburg. De ROZAH zond in dat
jaar voor het eerst uit op de HILTHO.

Aanbieding geldig t/m zaterdag 29 september 2012

• 1 citroengras
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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€8,99

Oplossing vorige week:
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Hertog Jan

Krat 24 flesjes
van € 13,19
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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opinie 13

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

Hoe toekomstbestendig willen we zijn?
Rentmeesterschap, duurzaamheid, toekomstbestendigheid, hoe je het
ook noemt, het is van groot belang dat we hier allemaal ons steentje aan
bijdragen. Dit om ervoor te zorgen dat de generaties die na ons leven geen
last hebben van of problemen krijgen door de acties die we in het heden
uitvoeren. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Wij vinden dat de gemeente Horst
aan de Maas een goed voorbeeld
moet geven en initiatieven moet
steunen rondom dit onderwerp.
Verschillende ondernemers in Horst
aan de Maas zijn actief met het
verduurzamen van hun bedrijfsvoering of richten zich op het leveren van
duurzame producten. Op deze manier

n
Trappe
en
happen

proberen ze de kringloop te sluiten.
Mede op initiatief van het CDA zijn
er de afgelopen periode twee raadsbijeenkomsten georganiseerd over
duurzaamheid. Tijdens de bijeenkomsten is informatie uitgewisseld en is de
raad geïnformeerd over initiatieven in
Horst aan de Maas en op andere plekken in Nederland. De bijeenkomsten

geven de basis om een concreet en
reëel kader op kunnen stellen om het
containerbegrip duurzaamheid handen
en voeten geven.
Er is nu een vervolgstap gezet
door een commissie duurzaamheid te
vormen met leden vanuit de gemeenteraad. Deze commissie gaat zich bezig
houden met verschillende zaken: het
benoemen van thema’s, het formuleren
van duurzaamheidindicatoren en het in
kaart brengen van gemeentelijke duurzaamheidinitiatieven die al genomen
zijn in Nederlandse gemeenten.
De commissie gaat op zoek naar

het laaghangend fruit op het gebied
van duurzaamheid en gaat op deze
manier concrete en haalbare zaken
aandragen richting het college. Wij als
CDA zijn ervan overtuigd dat er al veel
initiatieven en ideeën in ontwikkeling zijn en willen deze dan ook graag
betrekken bij de onderwerpen waar
de commissie mee aan de slag gaat.
Hebt u ideeën of opmerkingen
over dit onderwerp? Stuur deze dan
naar e.brouwers@horstaandemaas.nl
Eric Brouwers
CDA raadslid Horst aan de Maas

TE KOOP

Lottumseweg 48 te Grubbenvorst
VRAAGPRIJS:

€ 339.000,- k.k.

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
OPEN HUIZEN ROUTE

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

29 september 2012
11.00 - 15.00 uur

www.poelsmakelaars.nl
077-310 10 39

Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

Crist Coppens
Heerlijk gemarineerde
kipreepjes 500 gram € 5.50

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

DE TEXTIELBEURS

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram gebraden rosbief
100 gram selleriesalade gratis

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

KEURSLAGERKOOPJE

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bespreking Poll week 37

Binnenkort wordt weer de Ondernemersprijs Horst aan de Maas uitgereikt
Met deze prijs worden ondernemers in het zonnetje gezet. De redactie van
HALLO Horst aan de Maas vroeg zich af of medewerkers ook eens vaker een
schouderklopje verdienen. Medewerkers verdienen ook een prijs, was de stelling. Ruim drie kwart van de stemmers was het hier mee eens. Een ondernemer
kan niet zonder goede medewerkers en daar mag best wel eens aandacht aan
worden geschonken. De man of vrouw op de werkvloer die er, mede, voor

zorgt dat een bedrijf op rolletjes loopt. Het merendeel is het er mee eens dat
Horst aan de Maas naast een Ondernemersprijs ook een Medewerkersprijs moet
instellen.
Iets minder dan een kwart vindt echter dat de directie de koers uitzet van
een bedrijf en leiding geeft aan het personeel. Logisch dus dat die dan de
credits krijgt.

De Floriade heeft Horst aan de Maas op de kaart gezet
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nog anderhalve week en dan sluit de Floriade haar deuren. De organisatie
is hard op weg om haar doelstelling, twee miljoen bezoekers, te behalen. Alle
sceptici die een jaar geleden nog afwijzend tegenover de expo stonden, zijn
hiermee de mond gesnoerd. De Floriade heeft duidelijk een meerwaarde voor de
regio Venlo. Het was daarom goed van Gemeente Horst aan de Maas om deel te
nemen en hier in te investeren.

Aan de andere kant kun je nu nog helemaal niet zeggen wat de spin-off is.
Je kunt je afvragen of het de bezoeker nu echt iets uitmaakt of hij naar Venlo of
Almere moet reizen. En hoeveel mensen brengen daadwerkelijk nog een bezoek
aan Horst aan de Maas als ze naar de Floriade zijn geweest? De Floriade heeft ons
handenvol geld gekost en we moeten nog maar eens zien of dat allemaal nog
wat oplevert. Wat vindt u? Heeft de Floriade Horst aan de Maas op de kaart gezet?

Marieke
ment...
Kleine auto’s wekken
agressie op bij andere automobilisten. Wie in een kleine auto
rijdt heeft vaak een bumperklever aan zich hangen, wordt
negen van de tien keer ingehaald en moet over een goed
reactievermogen beschikken.
Auto’s steken een paar meter
voor je over of nemen niet de
moeite hun knipperlicht aan te
zetten.
Zelf ben ik de trotse eigenaar
van een, ietwat gebutste, Nissan
Micra uit 1999. Lekker pittig
autootje, je parkeert hem overal
en je kunt er een droogrek, vier
stoelen en een servies tegelijk in
vervoeren. Ik heb een tijdje in
Uden gewerkt. Een rit van drie
kwartier over de Midden
Peelweg. Lekker relaxed zou je
denken. Niet dus. Kijk, ik wil echt
niet pretenderen dat ik me altijd
aan de maximum snelheid hou.
Maar wat ik in die vier maanden
wel niet allemaal aan verkeersovertredingen heb meegemaakt.
Ongelooflijk hoe gestrest
sommigen al om half acht
’s morgens kunnen zijn voordat
ze überhaupt op hun werk zijn.
Inhalen over doorgetrokken
lijnen en verdrijvingsvlakken,
met 100 km per uur aan komen
rijden en vlak achter je op de rem
trappen zodat ze nog net niet je
bagageruimte invliegen. Tachtig
rijden waar je vijftig mag of
zestig waar je tachtig mag. Nu
hoor ik jullie denken: mannen!
Van die arrogante hufters in hun
grote bakken, zwarte zonnebril
ook al schijnt de zon niet en liefst
met één hand bellend. Maar
dames, wij kunnen er blijkbaar
ook wat van. Soms wil ik zo’n
asociaal dan wel eens achterna
rijden. Kijken waar hij (of zij)
stopt en alleen maar vragen:
waarom? Is het omdat je bijna te
laat bent op je werk? Sta dan vijf
minuten eerder op. Is het ook
niet zo druk op de weg. Moet je
soms hoognodig plassen? Er zijn
genoeg bomen langs de weg
waar je even achter kunt staan of
zitten en bij de meeste tankstations kun je gewoon terecht (en
als je dringend moet dan maakt
het je niet uit hoe vies het toilet
is). Of hou je gewoon van hard
rijden? Neem dan de autoweg,
daar mag je tegenwoordig
130 km per uur, kun je je lekker
uitkuren.
Tegenwoordig werk ik weer in
Horst en kan ik met de fiets naar
het werk. Maar ook dan heb je
bumperklevers. Of ja, spatbordklevers.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 38) > Het is mijn eigen taak om inbrekers buiten de deur te houden > eens 84% oneens 16%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
27 september 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Activiteiten rondom Mantelzorg en Chronisch Zieken

Mantelzorgers en chronisch
zieken in het zonnetje zetten
De Dag van de Mantelzorg en de Week van de Chronisch Zieken komen er aan (2e en 3e week
van november). De gemeente Horst aan de Maas organiseert in samenwerking met Synthese
rondom deze themadagen een aantal activiteiten. Geïnteresseerde mantelzorgers, mensen
met een chronische ziekte en mensen met een beperking kunnen zich voor 26 oktober
voor deze activiteiten aanmelden bij a.damhuis@synthese.nl.
De Dag van de Mantelzorg (10 november)
heeft dit jaar het thema 'Nu even niet' meegekregen. Dit is een landelijk thema. “Vaak
zorgen mantelzorgers met heel veel liefde
voor anderen, maar ze vergeten soms om
ook goed voor zichzelf te zorgen. En dat
is nu juist zo belangrijk. Er af en toe even
tussenuit is een voorwaarde om je taken als
mantelzorger te kunnen volhouden. Daarom
zetten we deze groep zorgverleners extra in
het zonnetje”, zegt Anja Damhuis, werkzaam
bij het Steunpunt Mantelzorg van Synthese.
Wat gebeurt er in Horst aan de Maas?
Op donderdagmorgen 8 november tussen
10.00 en 13.30 uur zijn mensen met een
chronische ziekte en hun eventuele mantelzorgers welkom in het Dendroncollege,
Gebroeders van Doornelaan 124 in Horst.
Daar worden allerlei verschillende schoonheidsbehandelingen aangeboden. Zo wordt
er stoelmassage gegeven en is er een pedicure en een schoonheidsspecialist. Ook is er
een gezellige lunch met soep en broodjes.

in Horst voor een speciale voorstelling vol
humor en herkenbare situatie met de titel
‘Over de kopzorg’. Deze wordt verzorgd door
theaterbureau Klinker. De avond wordt rond
22.00 uur afgesloten met een borrel en een
leuke attentie.
Deelnemen?
Wilt u aan een of meerdere activiteiten deelnemen? Meldt u zich dan voor 26 oktober
a.s. aan bij Anja Damhuis (Synthese), via
e-mailadres a.damhuis@synthese.nl of
telefonisch via 077 - 397 85 00.

Op woensdagavond 14 november zijn
mantelzorgers vanaf 19.00 uur welkom in de
aula van het Citaverde College, Spoorweg 8

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
Al deze passen bij de uitgangspunten van en gedachten achter het project ‘Wij….zo doen wij
dat in Horst aan de Maas’. Dit project gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers,
werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren of een mix hiervan zijn. Noem maar op. Waar het
om gaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier helpen, er voor elkaar zijn en ervoor
zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als
mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

woonketting.nl: verkopen door te kopen!

Nieuwe Buren Gezocht!
Het maximale zekerheidspakket, waarmee Horst aan de Maas zich landelijk onderscheidt op de
woningmarkt, begint steeds grotere vormen aan te nemen.
Woonketting zorgt in opdracht van de gemeente
en andere partijen voor toepassing van het
maximale zekerheidspakket. De resultaten
zijn uitstekend. Door inzet van het pakket aan
maatregelen worden er aanzienlijk meer kavels
en woningen verkocht.
Peter van Issum en Suzanne Keizers kunnen
dankzij dit zekerheidspakket binnenkort
verhuizen naar hun mooie tweekapper op de
Afhang. Peter: “Het idee van de Woonketting
is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben met
Janssen de Jong afgesproken dat we samen
een bedrag reserveren voor de koper van ons
huis. Hierdoor bereik je een veel grotere groep
kopers en daardoor was ons huis dan ook snel
verkocht. Bovendien loop je geen enkel risico
omdat de koop pas doorgaat als je eigen
woning verkocht is”.

Het begint allemaal met goede afspraken en
het vinden van kopers. Wij zijn in staat deze te
vinden.”
Peter en Suzanne zijn overigens nog op zoek
naar hun nieuwe buren. Suzanne: “We roepen
mensen dan ook op om zich aan te melden.
Ons motto in de afgelopen periode is dan ook
geweest: Zeker doen!
Zelfs in deze tijd blijkt het gewoon mogelijk te
zijn om zonder risico's te verhuizen. Janssen de
Jong, de gemeente en woonketting hebben ons
hierbij uitstekend geholpen.”

De garantieregeling en de Woonketting vormen
samen met startersleningen en aantrekkelijke
ﬁnancieringsvoorwaarden het maximale
zekerheidspakket in Horst aan de Maas. Naar
aanleiding van het gebleken succes kunnen
deze maatregelen sinds kort gemeentebreed
worden ingezet.
Wethouder Litjens van de gemeente Horst aan
de Maas is tevreden over de ontwikkelingen
van het zekerheidspakket: “Het is goed te zien
dat onze aanpak blijkt te werken. Vandaar dat
we de regeling nu binnen de hele gemeente
uitbreiden. Niets doen is geen oplossing in deze
markt.”
Door gebruik te maken van het zekerheidspakket is het mogelijk om een nieuwe woning
te kopen zonder vervelende risico's te lopen.
Ralph Beunen van Woonketting: “In deze markt
is het heel verstandig om je risico's te beperken.

Peter en Suzanne samen met hun dochters Sam en Puck
op de Afhang bij het bouwbord van hun nieuwe woning.

Wilt u ook gebruik maken van het maximale zekerheidspakket en zelfs in de huidige woningmarkt zonder risico's verhuizen? Neem dan vrijblijvend contact op met Ralph Beunen van
de Woonketting (06 13 38 72 66) of meld u aan op www.woonketting.nl

Zonnebloem- en pompoenwedstrijd 2012
De meetgegevens worden gepubliceerd op de website van de gemeente Horst aan de Maas,
www.horstaandemaas.nl.

Herinrichting Molengatweg te Horst
Vanaf 1 oktober tot medio november wordt in
opdracht van de gemeente, door aannemer
Heijmans uit Rosmalen, de Molengatweg
heringericht.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit
het aanbrengen van een nieuw hoofdriool,
trottoir, rijbaan en bermverharding. Omleidingen
worden ter plaatse aangegeven. Er wordt alles
aan gedaan om het ongemak te beperken, maar
het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van
dit onderhoud enige overlast ontstaat.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het echtpaar Kessels - Janssen uit Broekhuizen vierde haar 60 jarig huwelijksfeest en ontving uit handen van
burgemeester Kees van Rooij een bos bloemen en het herinneringsbord.

Door onvoorziene omstandigheden zoals
het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen.

De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden
door de aannemer nog nader geïnformeerd
(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s).
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met W. Konings van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer
Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer
06 - 52304343.
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’Cultuur heeft een belangrijke plek in het
Floriade-programma’
Als op 7 oktober de deuren van de Floriade sluiten, gebeurt dat niet op stille wijze. Net als de opening, is ook de
afsluiting bijzonder. Verantwoordelijk voor de muzikale invulling is ook nu weer componist en muzikant Nard
Reijnders uit Broekhuizenvorst.

FLORIADEAGENDA

“Het was ergens in 2004 dat
toenmalig burgemeester Frissen een
groepje mensen verzamelde dat mocht
brainstormen over het culturele aspect
van de Floriade,” vertelt Nard Reijnders.
“ Duidelijk was dat cultuur een
belangrijke plek in het programma zou
krijgen.” Het toekomstige Floriadeterrein
was toch nog een braakliggend gebied.
Ideale plek voor een concert in de reeks
Klassiek op Locatie, vond Reijnders.
“Ik vond met de name de combinatie
zo mooi. We speelden werken van
Brahms, kamermuziek eigenlijk, op
een plek die nog gecultiveerd moest
worden.” In de jaren erna kwamen
er honderden ideeën op tafel voor de
Floriade. Concrete plannen ontstonden
zo’n twee jaar geleden. “Toen ben ik
ook begonnen met het componeren
van de muziek, onder andere voor het
Floriade orkest.” Dit orkest, bestaande
uit muzikanten uit de vijf deelnemende gemeenten, trad in de aanloop
naar de expo op in zowel binnen- als
buitenland en is daarmee het muzikale visitekaartje. “Daarnaast zijn er

Donderdag 4 oktober

Donderdag 27 september
Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen

Seniorenorkest Horst aan de Maas Horst
www.horstaandemaas.nl/floriade

Dinsdag 9 oktober

Per groep (jeugdfractie) krijgen de leerlingen
opdracht om beleid te ontwikkelen voor een
project gericht op Jeugd & Alcohol. De jongeren
winnen daarvoor informatie in bij deskundige
ambtenaren, bij politici en (maatschappelijke)
organisaties. Vervolgens worden de diverse
projecten gepresenteerd in de openbare jeugdraadsvergadering vanaf 17.45 uur. Voorzitter van
deze jeugdraadsvergadering is onze burgemeester Kees van Rooij. En net als in een normale
raadsvergadering wordt er na het debat over de
verschillende projecten gestemd. Het is de bedoeling dat het project met de meeste stemmen
echt uitgevoerd wordt. Daarvoor is een bedrag
van € 1.250 beschikbaar.
Na de jeugdraadsvergadering presenteert de
(winnende) jeugdfractie het project met de

meeste stemmen in de openbare normale raadsvergadering.
Organisatie en deelnemers
De organisatie van deze jaarlijkse Wegwijsdag is
in handen van de gemeente HadM in samenwerking met ProDemos Huis voor democratie
en rechtsstaat. Vorig jaar namen voor het eerst
MBO-studenten van het CITAVERDE College
deel aan deze dag.
Welkom
Wilt u zelf meemaken hoe leerlingen met elkaar
in debat gaan? En voor welk project ze gaan
stemmen? Kom dan naar de jeugdraadsvergadering op dinsdag 9 oktober 2012 vanaf 17.45
uur. Ouders, opa’s en oma’s, leraren en andere
geïnteresseerden: u bent van harte welkom!

Discozwemmen
vrijdag 28 september is er weer discozwemmen
van 18.30-21.00 uur

Zwem-4-daagse
Van 16 tot 19 oktober staat de zwem-4-daagse
weer op het programma. Dus schrijf je in
en doe gratis mee met het waterspektakel
op vrijdagmiddag 19 oktober. Zie voor meer
informatie www.horstaandemaas.nl.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Kerkbosweg 34
Nieuwe Peeldijk 11a
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 22
Grubbenvorst
Spoorstraat 8
Hegelsom
Hagelkruisweg 25
Bosstraat 11
Horst
Expeditiestraat 2

Bemmelstraat
ongenummerd (kavel 54)
Gasthuisstraat 22
Pieter Belsstraat 86
Schoolstraat 9
Kreuzelweg 9

Sevenum
Horsterweg 46
Perceel R, nr. 543
Dorperdijk ongenummerd
Op den Bergen 6
Hazenhorstweg 9

Kronenberg
Meerweg 11
Meerlo
Beatrixstraat 2

Tienray
Nehobolaan 10

Melderslo
Herenbosweg 14
Nieuwe Peeldijk 11a
Koppertweg 5

Horst aan de Maas
Vaststelling Structuurvisie
Klavertje 4-gebied

Dinsdag 2 oktober

Geen openbare
vergadering

Nieuws
Zondag 30 september zijn wij vanaf
14:00 uur gesloten i.v.m. zwemwedstrijd.

Floriade 2012 @ﬂoriade_2012
Floriade 2012 feliciteert Almere met
de organisatie van Floriade 2022!

Bekendmakingen

Wegwijsdag jongeren
Op dinsdag 9 oktober vindt in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas (HadM) voor de zevende keer de Wegwijsdag plaats.
Vmbo-leerlingen van het Dendron College uit HadM ervaren die
dag om (lokale) politiek te bedrijven. Ze gaan de confrontatie aan
met politici, ambtenaren en belangenorganisaties.
Thema is Jeugd & Alcohol.

elke dag Anjerconcerten, zo genoemd
vanwege de bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Aan het einde
van de middag treedt een orkest op het
centrale plein op, om zo de bezoeker
uit te zwaaien. Dit zijn voornamelijk
orkesten uit de fanfare- en harmoniewereld, maar we hebben ook een Big Band
gehad, blaaskapellen en een joekskapel.
Op zondagmiddag zijn de picknickconcerten in het Amfitheater. Dit zijn echte
luisterconcerten met een professioneel
karakter. Er hebben bijvoorbeeld ook
de twee winnaars van het TEMA Tielen
Toernooi opgetreden. De koren zijn we
echter niet vergeten. Zij treden elke
zaterdag- en zondagmiddag op en
ook hier is de gemeente Horst aan de
Maas steeds goed vertegenwoordigd
geweest.” De openingsceremonie was
een tour de force. De afsluiting wordt
dat ook, zij het in een bescheidener formaat. Reijnders is er nu druk mee bezig.
“De tijd vliegt voorbij. Ik ben er elke dag
wel mee bezig geweest, al is het maar
door de vele leuke reacties. Maar ik kan
terugkijken op een mooie periode.”

Recreatief zwemrooster (herfstvakantie)
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.
Kranestraat 14, Horst, Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Op dinsdag 2 oktober is er geen openbare
vergadering van de raad. De politieke partijen
houden in deze week hun eigen fractieoverleg
over de raadsvoorstellen van de eerstvolgende
raadsvergadering en de resultaten van behandeling van deze voorstellen in de commissies
van deze week.
Vergaderkalender
• Dinsdag 9 oktober: Raadsvergadering en
Wegwijsdag

• Dinsdag 16 oktober: Geen openbare
vergadering in verband met herfstvakantie
• Dinsdag 23 oktober: Themabijeenkomst
• Dinsdag 30 oktober: Raadsvergadering
(begroting)
Informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen
kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En
natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
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Horst aan de Maas Ondernemend

Verstappen Verpakkingen
Verstappen Verpakkingen is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend podium. Maar wat is Verstappen Verpakkingen
precies? Verstappen Verpakkingen maakt thermogevormde verpakkingen voor groente en fruit. Aan het woord is Mieke Verstappen, directielid van
Verstappen Verpakkingen: ”Een welbekend voorbeeld zijn de blauwe champignon- en aardbeienbakjes. Alle technieken en faciliteiten voor het maken van
de verpakkingen hebben wij onder één dak, van het eerste ontwerp tot aflevering van de verpakking bij de klant.”
Mieke Verstappen vertelt enthousiast verder: “Wij staan voor vernieuwend en veelzijdig en hebben veel
knowhow en ervaring. Dat maakt ons
een uniek bedrijf. Met onze klanten
bedenken wij samen continu de meest
effectieve en innovatieve verpakkingsoplossingen. Diverse succesvolle
voorbeelden van deze ontwikkeling
kan men vinden in de schappen van de
supermarkten over heel Europa.”

Milieu en
voedselveiligheid
“Milieu en voedselveiligheid zijn
voor ons zeer belangrijk. Zo maken
wij verpakkingen van biologisch
afbreekbaar materiaal en van
gerecyclede frisdrankflessen. Sinds
2008 zijn wij ook BRC/IoP gecertificeerd en werken onder de strengste
HACCP richtlijnen voor het maken van
verpakkingen voor levensmiddelen.”
aldus Mieke Verstappen.
Op de vraag waarom Verstappen
Verpakkingen deelneemt aan de
Floriade en het Horst aan de Maas
ondernemend podium, geeft Mieke
Verstappen antwoord: “De Floriade is

Ger van Rensch @GervanRensch
Floriade wint Innovatieprijs 2012. Motivering toont dat de
oorspronkelijke intentie waargemaakt is! Hulde allemaal!

voor ons een kans om ons bedrijf te
promoten en het even onder de aandacht te brengen bij consumenten en
supermarkten. Des te mooier is het om
dit samen met andere ondernemers uit
Horst aan de Maas te kunnen doen. Het
Huis van de Smaak staat voor groente,
fruit en paddenstoelen, kortom de
producten binnen ons marktgebied
waar wij verpakkingen voor maken.
Door deel uit te maken van het Horst
aan de Maas podium zijn wij op een
voor ons passende manier toch aanwezig op de Floriade en herkenbaar
voor bezoekers, klanten, leveranciers
en onze eigen medewerkers. Je staat er
immers versteld van wat er allemaal in
onze regio gebeurd. De Floriade is een
mooie gelegenheid dus om het publiek
te laten zien wat we doen.”
Meer informatie over het Horst
aan de Maas Ondernemend podium en
Verstappen Verpakkingen vindt u op
www.horstaandemaasondernemend.nl

Advertentie

KPN hield woord: ik kreeg supersnel
internet en het mooiste tv-beeld.
een tv-beeld niet zijn! En dat

het zenderaanbod. Wij wonen

geldt ook voor het geluid, want de
monteur sloot ook mijn surround
systeem aan. Bij mijn tv boven was

Duitse zenders zoals SAT en

het niet meteen goed. Die had de

NDR en die zitten er niet bij.

monteur aangesloten met een
speciale draadloze adapter die

veel beter zijn dan die goedkoop

in het stopcontact gaat. Bij mij
gaf dat een trilling in het beeld.

en dansen, zingen en springen

Dat vond ik niks, dus ik heb nog

met de sterren op de Nederlandse

dezelfde dag KPN gebeld en al de

zenders.

volgende dag stond er weer een
monteur op de stoep. Hij legde een

Videotheek Thuis heb ik nog niet

kabel aan naar boven en daarna

geprobeerd, maar dat ga ik

was het beeld ook daar prachtig.

nog wel doen. Ik heb ook nog
een tip voor de lezers. Je kunt

Internet heb ik wel draadloos en

de afstandsbediening van KPN

dat werkt perfect. Vroeger zag
bij

ook je tv kunt bedienen. Dat

Ruim een jaar geleden meldde de heer

‘Het tv-beeld is, in één woord, een

je

beetje

het

werkt bij de meeste merken. Zelf

Harrie Verheijen uit Horst zich als één

plaatje! Ook als je er kort bij staat, is

‘pats’, daar staat ’ie. En dan heb

wilde ik zeker weten dat alle

het gestoken scherp. Hiervoor had

ik het voordeligste, dus eigenlijk

functies zouden werken, dus toen

ik kabel, dat was niet slecht maar

het minst snelle, pakket. Die

ik een nieuwe tv ging kopen, nam

toch een verouderd systeem, dus

snelheid kon ik onlangs voor 1 euro

ik mijn KPN-afstandsbediening

vroeg of laat moet je dan toch een

per maand verhogen. Dat heb ik

mee naar de winkel. Daar ging

keer naar glasvezel overstappen.

gedaan en nu is het nog sneller.

ik zappen om te zien welke

van de eersten aan voor glasvezel. Vol
overtuiging koos hij voor een Alles-inéén Pakket van KPN. Voor minder geld
zou hij daarmee een scherper tv-beeld
en sneller internet krijgen. Nu vragen we
hem of die beloften zijn waargemaakt.

een

webpagina
verschijnen,

stukje
nu

is

Dus dat deed ik maar liever

toestellen perfect reageerden.

meteen en het resultaat mag er

Als ik een puntje van kritiek zou

Nu kan ik alles met die ene witte

zijn. Ik durf te zeggen: beter kan

hebben op KPN, dan betreft dat

afstandsbediening!’
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Ruiterclub Wittenhorst
presteert goed op NK
Door: Mariëlle Hoolboom
Ruiterclub Wittenhorst nam op zaterdag 22 september deel aan de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo. Dit
weekend was het de beurt aan de afdelingsdressuur en werd de strijd aangegaan voor beste vereniging van Nederland.

De stoet van Wittenhorst vertrok
op tijd met de hoop een titel binnen
te halen. Het hele seizoen hebben
ze al hoge ogen gegooid en recordscores op hun naam mogen schrijven.
Het losrijden zag er alvast goed uit,
de paarden waren ontspannen en de
amazones geconcentreerd. Het juryhok
bleek echter behoorlijk krap langs de
ring te staan, waardoor er de gehele
proef helaas veel spanning zichtbaar
was bij de paarden. Dit resulteerde in
een 6e plaats, helaas niet voldoende
om mee te mogen afkampen voor de
kampioenstitel. Het jurycommentaar
bracht een beetje troost, door te melden dat er vier goede paarden aan start
waren. Volgend jaar gaat het viertal

van Wittenhorst er weer vol goede
moed tegenaan en wellicht een klasse
hoger. Na deze dip kwam er gelukkig
goed nieuws van het springfront voor
de Verenigingstitel. Bij de verenigingskampioenschappen komen van
elke club vier springruiters aan start,
waarvan de beste drie resultaten tellen.
Daarnaast komen vier dressuurcombinaties aan start, waarvan alle vier de
resultaten tellen. De ervaren zussen
Linda en Susan Smulders waren van
start gegaan. Er waren vele combinaties
met fouten in de klasse M. Maar Susan
wist met Verona het aantal te beperken
tot slechts acht foutjes en Linda sprong
O’Neill S zelfs foutloos rond.
Even later waren Fried en Lieke

van Stiphout aan de beurt in de klasse
L. Fried sprong, zoals we van hem
gewend zijn, met Artier een schitterende foutloze ronde. Lieke moest
direct erna, aangemoedigd door pap
die nog even in de ring bleef. Ook zij
reed een foutloos parcours.
Daarna was het de beurt aan de
dressuurruiters. Achtereenvolgens
kwamen voor Horst Lieke Jenniskens
met Abba, Marielle Hoolboom met Bel
Amie, Hanny Verdellen met Zafire en
Patty Hanssen met Chipp aan start. Alle
dressuurpunten tezamen brachten Horst
naar een 5e plaats. De totaaluitslag
volgde en Ruiterclub Wittenhorst wist
zich wederom als reservekampioen van
Nederland neer te zetten.

Zandhazentocht
Toer- en Wielerclub Oranje uit Horst organiseert op zondag 7 oktober
voor de 36e keer een mountainbiketocht in de omgeving van Horst, beter
bekend als de ’Zandhazentocht’.
De Zandhazentocht is door de
Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) al
jaren gekwalificeerd met twee sterren,
dat staat voor uitstekende kwaliteit.
In de bosrijke omgeving van Horst zijn
routes uitgezet van 30, 40 en 50 km.
Iedereen met een mountainbike en
een helm kan meedoen aan de tocht.
Na inschrijving bij café de Beurs kan
ieder in zijn of haar eigen tempo de
uitgepijlde route fietsen. De routes
gaan veelal over onverharde wegen en
paden.

Voor de jeugd is het mogelijk om
een 20-kilometerroute in groepsverband onder leiding van een ervaren en
gediplomeerde mtb-trainer te fietsen.
Onderweg worden dan spelenderwijs
de basistechnieken van het mountainbiken geleerd. Deze groep start om
10.00 uur.
Inschrijven voor de Zandhazentocht
kan op deze dag bij café de Beurs in
Horst, tussen 8.30 en 10.00 uur. Voor
meer informatie www.twcoranje.nl
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Vakgarage Gommans & de Tel:
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MET 25% KORTING
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Faunaland v. Grootel
Hoofdstraat 14a - 5961 EZ Horst
Tel: 077 - 397 00 58 - horst@mijndierenspeciaalzaak.nl
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Uw erf en landschapnverfraaien?
h
e
b
k
age par Horst aan de Maas
Ruime subsidiemogelijkheden viawLandschap
Vraag in de winkel
naar de voorwaarden.

www.mijndierenspeciaalzaak.nl

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

advertentie

Een mooi beplant erf, passend in
het landschap? Dat kan! Doe mee
en plant samen met ons uw erf aan
met traditionele hagen, houtwallen
of hoogstamfruitbomen. Op deze
manier keren traditionele boeren
erven en beplantingsvormen
terug in ons landschap en wordt
bebouwing beter ingepast.
Karin Janssen, Jesse Vousten, Diede
Vousten en Huub Vousten uit
Kronenberg zijn u al voorgegaan. Zij
hebben begin dit jaar deelgenomen
aan de erfbeplantingsactie. Ze kochten
een stuk weiland van een van hun
buren en verfraaiden dit met hagen,

singels en fruitbomen: “We hebben
diverse gesprekken gevoerd met een
plannenmaker, die voor ons een mooi
beplantingsplan heeft gemaakt. Dit
plan past precies bij onze wensen,
Vakgarage
maar ook in het landschapsplan
voor Gommans & de Wit
ons dorp. Landschap Gezellenbaan
Horst aan de
8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
Maas regelde de subsidie en leverde
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
de planten aan. Alles groeit en bloeit:
www.gommansendewit.nl
Kronenberg is weer een
stukje mooier
geworden!”
Wilt u ook uw erf en omgeving
verfraaien? Mail dan naar
info@horsterlandschap.nl of kijk op
www.landschaphorstaandemaas.nl.
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METSELEN OF TEGELZETTEN
Leren metselen
16x op dinsdag- of donderdagavond

Leren tegelzetten
6x op di- avond en 6x op za- ochtend
Deken Schmerlingstraat 2 • 5841 AN Oploo • Tel. 0485 - 53 09 39

www.metseltechniek.nl

AANGEBODEN PER HEDEN:

Nieuwe, ruime,
gemeubileerde

woonunits
tot maximaal 6 personen
op vaste locatie in Noord-Limburg;
57 m2, ruime woonkamer/keuken;
3 ruime slaapkamers;
douche en toilet separaat;
speciaal voor werknemers;
conform SKIA en ABU normering;
minimale huurperiode 3 maanden.
Voor meer info:
email: woonruimtenoordlimburg@hotmail.com
Tel.: 077 - 463 13 07

Open dag

zaterdag 29 september 11-15 uur

Horst,
Venrayseweg 104
Deze vrijstaande semi-bungalow
met o.a. een loods (ca. 215 m2),
staat op een goed bereikbare
locatie en biedt door zijn unieke
ligging tal van mogelijkheden voor
de veeleisende woning-zoeker.
Daarnaast is het object bij uitstek
geschikt voor bijvoorbeeld een
praktijk aan huis!
De woning is ingedeeld met een riante entree, vernieuwd toilet, royale woonkamer en woonkeuken met
vernieuwde inbouwkeuken, kelder
en een bijkeuken. Daarnaast zijn
er 4 ruime slaapkamers met een
badkamer aanwezig. De vrijstaande
loods met stal biedt vele mogelijkheden! Naast de loods is een brede
oprit en carport gesitueerd. De tuin
is op het zonnige zuiden gelegen
en biedt maximale privacy!
B.jr.: ca. 1963 (aanbouw 2001),
opp.: 3.130 m², inh.: ca. 800 m³
(excl. loods).

Vraagprijs: T 499.000,- k.k.
Info:
peelrand, tel. 0478-568846

Eerste verlies Hovoc dames
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft afgelopen zaterdag haar eerste competitiewedstrijd met 1-3 verloren van de Eindhovense dames. Hovoc DS 1 heeft als team een flinke transformatie ondergaan en telt voor het seizoen 2012/2013 maar liefst zes nieuwe speelsters. Onder leiding van trainer en coach Henk
Berkhout is de ploeg de afgelopen weken klaargestoomd voor het seizoen in de derde divisie.
In de eigen Dendron sporthal
ontving Horst de dames van VCE/PSV
DS 1. Na een spannend slotakkoord in
de eerste set verloor de thuisspelende
ploeg nipt de eerst set met 23-25.
Enigszins aangeslagen kon Eindhoven
doorzetten en de tweede set ook
binnenhalen met 19-25. In de derde
set herpakte Hovoc zich en bleek hoe
gewaagd de teams aan elkaar waren.
Toch moesten de Horster dames

wederom met het kleinst mogelijke
verschil het onderspit delven in de
derde set: 23-25. De vierde en laatste
set viel het spreekwoordelijke kwartje
dan eindelijk richting Hovoc DS1 en met
28-26 werd verdiend het laatste punt
binnengeslagen.
Door enig gebrek aan concentratie,
precisie en efficiëntie, lukt het Hovoc
niet haar eigen strategie tot volledige
uitvoering te brengen. Toch kan gecon-

stateerd worden dat het vernieuwde
team nog veel potentie heeft om in
het spel te groeien. Daar wordt door
Berkhout dan ook veel energie ingestoken.
Aanstaande zaterdag speelt Hovoc
DS 1 in Gennep tegen Flamingo’s ’56
DS 2 haar tweede wedstrijd. Het eerste
mannenteam van Hovoc speelt pas
op 6 oktober haar eerste competitiewedstrijd.

Sparta scoort helaas niet
Door: Bobby Minten
Sparta kreeg zondag de complimenten, maar de gasten uit Blerick gingen lopen met de punten. Tegen een goed
voetballende ploeg waren de eerste kansen voor de thuisploeg. Maar net als vorige week tegen Budel bleek het
benutten van de kansen het grootste probleem. Voetballend is Sparta de eerste vier wedstrijden vaak de bovenliggende partij, maar vergeet het zichzelf te belonen. Ook Blerick liet van zich horen en zij kwamen na een half uur op
0-1. Een dieptepass werd op waarde geschat, waarbij Rob Raedts knap werd uitgespeeld. Vlak voor rust kreeg Ruud
van der Sterren de grootste kans maar zijn schot ging recht op de doelman af.
Na rust was het spel van Sparta iets
minder, desondanks waren er kansen
op de gelijkmaker. De bal wilde er
helaas niet in deze zondag. Toen Blerick
een kwartier voor tijd na een voorzet
van links bij de tweede paal knap bin-

nen binnenschoot, was de wedstrijd
beslist, 0-2. Sparta zette nog wel aan,
maar Blerick speelde het duel volwassen uit.
Komende wedstrijden zal Sparta
toch echt punten moeten gaan pakken

om onderin weg te blijven. Als het
spel van hetzelfde niveau blijft en de
scherpte voor de goal daarbij komt,
moet dit zeker mogelijk zijn, te beginnen met de uitwedstrijd tegen Belfeldia
komende zondag.

Podiumplek voor Kevin
Door: Thijs Huizing
Na zijn fraaie tweede plaats in Francorchamps wist motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen wederom een
podiumplaats te behalen. In het bijprogramma van de British Superbike op het TT-circuit in Assen wist hij zich naar
de derde plaats in het ONK Dutch Supersport te rijden.
De inwoner van Swolgen was zeer
tevreden met de 3e plaats. “Afgezien
van een paar kleine foutjes tijdens de
race liep alles perfect. Ik ben blij dat ik
dit seizoen ook in Assen een keer het
podium mocht bestijgen.”
Al tijdens de kwalificatietrainingen
liet Van Leuven zien dat er ook nu
rekening met hem diende te worden
gehouden. Polesitter Nigel Walraven
was in de kwalificaties al een klasse
apart, maar daarachter werden respectievelijke Leon Bovee, Wayne Tessels en
Kevin van Leuven op marginale afstand
van elkaar respectievelijk 2e, 3e en 4e,
wat tevens de eerste startrij betekende.

De 4e startplek betekende wel dat hij
in de haarbocht in het gedrang kwam
en enkele plaatsen verloor. In een
poging het verloren gegane terrein
weer goed te maken maakte Van
Leuven een slippertje in de strubben.
Daarna wist hij zich gaandeweg de race
naar voren te werken. Helaas was het
gat met de op de 1e plaats liggende
Walraven te groot maar verloor Bovee,
met in het achterhoofd het kampioenschap dat hij na de race kon behalen,
steeds meer van zijn voorsprong op
Van Leuven die echter van zijn kant
door Tessels behoorlijk op de huid werd
gezeten. “Ik moest echt verdedigend

rijden om Tessels van mij af te houden
en aan de andere kant had ik Bovee
bijna te pakken. Het was op het laatst
zeer spannend”, aldus Van Leuven na
de race.
Door de prima resultaten van de
laatste twee races is Van Leuven zo
goed als zeker verzekerd van de 4e
plaats in het eindklassement van de
Dutch Supersport, het beste resultaat
dat hij en zijn team tot nu toe behaalden. Op 7 oktober is de laatste race in
het ONK en dan wordt andermaal het
circuit in Assen aangedaan. “Ik ga voor
de eerste plaats”, blikt hij strijdbaar
vooruit.

SVEB wint derby
Door: Herman Hendrix
Duidelijke en dik verdiende overwinning van SVEB in de derby tegen Sporting ST. Het begin was zeer spectaculair. Sporting besefte amper dat de aftrap al was geweest, of de bal lag al in het netje, want precies na 35 seconden,
tikte Joris de Mulder binnen.
Een beter begin kon SVEB zich niet
wensen. Duidelijk was daarna te zien
dat Sporting in de rest van de wedstrijd
deze tegenslag niet meer te boven
zou komen. De flitsende start van
SVEB kreeg in de 4e minuut bijna een
vervolg. Een verkeerde terugspeelbal
in de defensie van Sporting ST bracht
Rick Tissen vrij voor doel, hij trof echter
Sportings doelman en in de rebound
knalde Tim Geurts op de paal. In de
15e minuut was het voor de tweede
maal raak. Een miniem foutje van de
doelman van Sporting werd door Joris

de Mulder alert afgestraft. Het eerste
kleine gevaar van Sporting kwam pas
in de 25e minuut maar het schot ging
ruim over en een vrije trap in de 34e
minuut vlak voor de zestien verdween
over ons doel. Bijna was de 3-0 in de
43e minuut een feit maar Tim Geurts
vergat te scoren op aangeven van
Dean Crompvoets. Ruststand 2-0. SVEB
mocht ook na de rust het spel maken.
Sporting loerde op de counter en had in
de 64e minuut bijna de aansluittreffer
maar John Tissen stak daar een stokje
voor. Amper twee minuten later

stond de 3-0 op het bord. Een pass
van Tim Geurts op Dean Crompvoets
werd door laatstgenoemde keihard
binnen geschoten en was de wedstrijd
definitief beslist. Sporting gaf echter
nog niet op en kwam in de 76e minuut
op 3-1. Een van richting veranderd
schot was voor John Tissen net te
machtig. Nadat Lars van Lin in de 78e
minuut zijn debuut had mogen maken,
was het SVEB dat in de 84e minuut
orde op zaken stelde en door Robbert
van Dijk de 4-1 eindstand op het bord
bracht.
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Eerste overwinning America Melderslo blijft
Door: Noud Haegens
Een hard bevochten overwinning op VVV’03 leverde America de eerste drie punten op van het seizoen, waardoor
de laatste plaats in de stand werd overgedragen aan Resia. Het was niet allemaal even goed maar het publiek
kreeg in ieders geval een wedstrijd te zien die spannend was tot aan de laatste minuut met veel inzet en strijd.
De eerste 20 minuten waren
duidelijk voor VVV’03. Ze combineerden
beter en America speelde te onrustig
en wachtte te veel af. In de 10e minuut
kreeg VVV ’03 een grote kans maar wist
deze niet te verzilveren. In de 20e minuut was het aan America. Een pass
werd in de loop meegenomen door
Jens Kleuskens en hij kon alleen op de
doelverdediger af. Zijn schot ging echter
te gehaast over. Enkele minuten later
kwam America goed weg. Een rebound
uit een vrije trap werd maar net
overgeschoten. Koen Houben kreeg
voor America de kans om de score te
openen. Zijn schot eindigde recht op
de doelman. Ook Bas Janssen lukte het
niet om te scoren. Hij faalde alleen voor
doel. VVV’03 had het laatste woord
voor de rust. Uit een hoekschop werd
de bal ingekopt, maar net van de lijn
gehaald door Sjoerd Wijnhoven.
In de 2e helft duurde het 15
minuten voordat de eerste kans
kwam. Een mooie steekbal was niet
besteed aan de VVV’03-aanvaller.
Hij schoot van dichtbij over. America
kreeg daarna twee grote kansen. Een
schot van Jelle Houben werd gestopt,
die van Bas Janssen ging over. In de
80e minuut was het raak. Uit een

hoekschop scoorde Jelle Houben heel
beheerst met de binnenkant van zijn
voet, 1-0.
VVV ’03 gooide er nog een laatste
slotoffensief uit. De verdediging van
America kwam flink onder druk te
staan maar hield met wat geluk toch
de nul. Vooral Roy Derix speelde een

sterke wedstrijd en toonde zich een
echte mannetjesputter. Helaas eindigde
de wedstrijd met twee spelers minder.
Koen Houben liet zich niet zomaar om
de oren slaan door Luc Rayer en deed
dus precies hetzelfde. Beide spelers
kijken de komende weken vanaf de
zijlijn toe.

Oostrum de baas
Door: Jeroen Surminski
De eerste overwinning van RKSV Melderslo is binnen. SV Oostrum werd
met 2-1 verslagen. En die overwinning was geheel terecht. De ploeg van Gé
Ummenthun speelde aanvallend voetbal en kon de ‘driftkikkers’ uit Oostrum
de baas blijven.
In het eerste kwartier waren er
verschillende kansjes voor Melderslo.
Arno Poels schoot naast op aanzet van
Rob Driessen. Even later een vrije trap
van Paul van Helden, deze werd kort
genomen, Stijn Vullings was hier niet
op voorbereid en wist niet te scoren. In de 10e minuut werd Driessen
hardhandig doormidden gezaagd door
Randy Schipper. Schipper bleef de hele
wedstrijd vervelende overtredingen
maken en had, net als vele andere
Oostrumnaren, doorlopend commentaar
op de scheidsrechter. Een paar minuten
later is het diezelfde Driessen die de bal
knap in de draai tegen de vuisten van
keeper Kessels van Oostrum schiet.
Na een half uur spelen krijgt
Oostrum zijn eerste kans: een aanval
over de rechterkant. Een goede actie
van de buitenspeler geeft hem de
ruimte en tijd om te schieten, Ruud
Hoeijmakers redt prima. Maar een
minuut later is het Oostrum die scoort
vanuit buitenspel, afgekeurd! Oostrum
wordt sterker en krijgt meer mogelijkheden.

Het is weer Schipper die een forse
overtreding begaat, geel, een klein
opstootje volgt. De assistent-scheidsrechter, die later in de wedstrijd rood
krijgt, en trainer van Oostrum ergeren zich. Na rust is het Jeroen Kallen
die de score met een penalty opent.
Twee minuten later krijgt Oostrum een
grote kans, maar het schot eindigt
op de lat. Een kwartier later weet de
thuisploeg toch te scoren. Nu gaat het
gelijk tegen elkaar op. Dennis Gubbels
is inmiddels in de ploeg gekomen en
hij dribbelt er aardig op los. Casper de
Swart zet voor, Gubbels toucheert en
Poels scoort! 2-1 met nog een paar
minuten te gaan.

Spannend slotakkoord
Het slotakkoord is spannend. Beide
ploegen knokken voor de punten.
Het spel gaat nog over en weer, in de
90e minuut wordt er nog een rode en
gele kaart getrokken voor Oostrum.
Uiteindelijk wint Melderslo met 2-1.
Melderslo staat door deze overwinning
tiende.

JASSEN PARADE VOOR HAAR EN HEM
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Wittenhorst maakt
het Dijkse Boys moeilijk
Door: Piet Nabben
De tweede uitbeurt voor RKsv Wittenhorst leverde ook nu weer winst op. Het 1-1 gelijkspel had zeker op het
einde een andere uitslag kunnen opleveren. Een dikke penalty (hoe moet je ze anders hebben) werd zonder
schroom weggewuifd.
Vanaf de aftrap verscheen er een
fris Wittenhorst dat het de achterhoede
van Dijkse Boys heel moeilijk maakte.
De Brabanders kwamen in deze fase
handen en voeten tekort om een
achterstand te voorkomen. Maar een
hoge bal vanaf de zijlijn door Jeroen
van Summeren betekende de toen zeer
verdiende 1-0 voorsprong op. De bal
caramboleerde via de paal in het doel.
Direct hierna verdween een hard schot
van Rob Zanders net naast. Dijkse Boys
kwam toen eindelijk wat beter in de
wedstrijd. Maar eerst had Roy Tulmans
bijna succes toen hij een hoge bal over
de defensie kon aannemen. Echter het

schot verdween over het doel. Heel diep
in blessuretijd kon Dijkse Boys een vrije
trap nemen. De handige Pierre Butela
nam dit karweitje wat al te graag aan
en zijn schot plofte laag in de rechterkant van het doel, 1-1.
Na de pauze een veel fellere thuisclub. Wittenhorst moest nu even achteruit en alert zijn op de snelle acties.
Maar ook dit leverde voor Dijkse Boys
vooralsnog niks op. Doelman Witt en zijn
helpers stonden steeds paraat. Aan de
andere kant had Wittenhorst de betere
mogelijkheden. Zo leek Rob Zanders de
1-2 te gaan scoren. Hij kapte zijn directe
opponent vakkundig uit, het schot dat

volgde vloog via een tegenstander echter tegen de paal. De beste kans voor
Dijkse Boys kwam een kwartier voor tijd
toen een aanval op links niet gesmoord
kon worden. De bal kon op de doellijn
weggewerkt worden. Het benauwdste
moment voor Dijkse Boys mondde
uit in een opluchting. De ingevallen
Thom Derks ging op avontuur en werd
in de 16 meter neergelegd. Iedereen
verwachte een fluitsignaal. Maar met
grote gebaren wuifde de scheidsrechter
het tot hilariteit weg. Erg sneu voor de
Noord-Limburgers. Dit was het laatste
wapenfeit, waardoor beide teams met
één punt werden gewaardeerd.

Badmintonclub BC ’t Pupke uit Sevenum wordt vanaf dit
moment gesponsord door Atent Hekwerken uit Venlo. Leden van
het eerste (zie foto) en tweede team, Pupke 1 en Pupke 2 zijn in
een nieuw sponsorshirt gestoken.

Sponsoravond tennisclub Grubbenvorst
Op tennispark de Comert in Grubbenvorst kwamen op woensdagavond 19
september de begunstigers en de leden van tennisclub Grubbenvorst bij elkaar
voor een sponsoravond. “We willen de band tussen de club en onze sponsoren
verder aanhalen”, zegt Marie-José van Hegelsom namens de tennisclub.

Het G-team van RKsv Wittenhorst werd door Eric Janssen, eigenaar van De Lange in Horst voorzien
van een nieuw tenue. Het team is hier erg blij mee en poseerde samen met de sponsor.

Na een tennisclinic, waarbij trainers
Andy Pas en Guus Aerts bekeken hoe
enthousiast en gedreven de jeugd van
de club tennist, nam voorzitter Eric
Thissen het woord. Hij legde uit waar
tennisclub Grubbenvorst voor staat en
wat de doelstellingen voor de toekomst

zijn. Daarna gaf een woordvoerder van
een slijterij uit Venray een wijnproeverij voor alle aanwezigen. “We hebben
onder het genot van spijs en drank
een zeer gezellige en geslaagde avond
gehad, die zeker navolging zal gaan vinden”, aldus Marie-José van Hegelsom.

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Informeer naar de mogelijkheden m.b.t. verkoop eigen woning
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Nieuwbouw: o.a. goede isolatie,
eerste jaren nauwelijks onderhoud
en energiezuinig (energielabel A+).
• Merendeel van de woningen gelegen in ‘De Afhang’ fase 2
heeft blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Diverse woningtypen, o.a. ééngezinswoningen,
twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaand (geschakelde) woningen
en patiowoningen
• Inclusief berging/garage
• Diverse optie mogelijkheden
• Verkoopprijzen variërend van € 185.000,- v.o.n.
tot € 322.000,- v.o.n.

Kom naar het inloopuurtje op zaterdag 29 september a.s.
van 10:30 uur tot 11:30 uur in de verkoopkeet aan de
Afhangweg te Horst en laat u informeren over de
woningen welke in verkoop zijn.

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00
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Voor de derde keer op rij
Nederlands Kampioen
Het zestal van ruiterclubvereniging Rijdt met Beleid uit Meerlo is afgelopen zaterdag 22 september in Ermelo
voor de derde keer op rij Nederlands kampioen geworden in de klasse DE licht/midden in handikap.

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Jan Custers staat in het midden, voor Astrid van Leendert (1e reserve), Charlotte Vorstermans,
Fieke Vorstermans, Myrthe Veldink, Jamie Schroembges, Joey Schroembges en Fenna Reijs
Het zestal won in de klasse
midden met 26 punten verschil van
nummer twee. Iedere provincie
mag voor ieder onderdeel een

afgevaardigde naar de Nederlandse
Kampioenschappen uitzenden.
Na het behalen van de Limburgse
titel haalde Rijdt met Beleid voor

NU 6% BTW
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de derde keer de Nederlandse
titel binnen. Het zestal staat onder
leiding van de 83-jarige commandant
Jan Custers.
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De waterskibaan Seven-Twenty Cablepark, gelegen op het terrein van de Schatberg aan de Midden Peelweg in
Sevenum, stond zaterdag 22 september vanaf 16.00 uur tot en met zondagmiddag 16.00 uur in het teken van een
24-uursrace waterskiën en wakeboarden.
zaterdagochtend 10.00 uur tot en met
zondagmiddag 18.00 uur aan de slag
geweest als baandraaier. “We kregen
veel leuke reacties van de boarders en
het publiek. Ik mag wel zeggen dat dit
het leukste evenement is dat we tot
nu toe hebben gehad”, zegt François.
De opbrengst van het evenement gaat

naar stichting KiKa kinderenkankervrij.
“Ik verwacht dat het bedrag tussen de
1.500 en 2.000 euro zal liggen, maar
dat kan ik op dit moment nog niet
definitief zeggen”, zei François zondagavond in een eerste reactie.
Kijk voor foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Viertal St. Joris Meterik

Reserve kampioen
Doordat het ponyviertal van St. Joris Meterik in de klasse C/D/E Licht Limburgs kampioen werd in Baexem
kwalificeerden de amazones zich voor de Nederlandse Kampioenschappen te Ermelo. Afgelopen zaterdag kwamen
hier de twintig beste viertallen van Nederland aan start.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

24 uur voor KiKa
“Het was een zware, maar hele
gave race”, aldus organisator François
Rodriquez van Velthoven. “We hebben
zelfs een wereldrecord, want wakeboarder Steve Mazotta uit Italië heeft 6
uur 34 minuten en 19 seconden achterelkaar op het water gestaan.” Zelf zijn
François en zijn compagnon Joep van

EN!
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Spreekuren en activiteiten
Naast het bieden van persoonlijk zorgadvies, hulp bij het
regelen van uw zorg ook PGB en houden van spreekuren
organiseert Zorgadvies en Regelhulp bijeenkomsten voor
mantelzorgers, ex-mantelzorgers en zorgvragers.

Spreekuren open inlooptijden
zijn m.i.v. heden gewijzigd:
Kantoor Lottum: maandag en vrijdag van 09.00-10.30 uur
Dinsdag van18.00-19.30 uur
Horst:
Elke dinsdag van 09.00-11.00 uur
OJC Niks, Doolgaardstraat 34, Telefoon 077-3983120
Sevenum:
Bibliotheek 3e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur
Tienray:
Dienstencentrum “Zonnehof “
1e donderdag van de maand van 09.00-10.30 uur

Activiteiten oktober t/m december 2012
10 oktober Bijeenkomst mantelzorgers en ex-mantelzorgers
10.00-12.00 uur Kantoor Zorgadvies en Regelhulp Lottum. Alle mantelzorgers en ex-mantelzorgers zijn welkom. Kosten bijdrage voor gebruikte
materialen 7,50 euro. Aanmelden verplicht bij Zorgadvies en Regelhulp.

14 november en 12 december Bijeenkomst voor ex-mantelzorgers
21 november en 19 december Bijeenkomst voor Mantelzorgers
Deze bijeenkomsten worden gehouden van 10.00-12.00 uur bij Zorgadvies
en Regelhulp, Zandterweg 48, 5973 RC Lottum. Geen kosten.
Aanmelden is niet nodig.

Dag van de Mantelzorg 2012

Judith Smedts, Robin Hagens, Lizan Verbong, Britt Kleuskens en commandant Anouk Kleuskens
Door een mooie eerste proef te
hebben gereden kwalificeerden de
beste zes zich voor het afkampen
in de namiddag. Onder leiding van
instructeur Jos van de Goor en commandant Anouk Kleuskens wisten
amazones Lizan Verbong met Brillant,
Robin Hagens met Manno van den
Hout, Judith Smedts met Nobles en

Britt Kleuskens met Selmina dit mooie
resultaat te behalen.
Alsof dit nog niet genoeg was
reed het paardenviertal voor de
eerste keer mee op de Nederlandse
Kampioenschappen. Hier kwamen
ook weer de beste twintig viertallen
van Nederland aan start in de klasse
Licht. De amazones reden ‘s morgens

een mooie proef en dit resulteerde in
een verdienstelijke tweede plaats met
66,4%. Daardoor kwalificeerden ze zich
voor het afkampen.
De amazones Fleur van Rengs, Britt
Kleuskens, Tamara Fitten, Lian Vermeer
en commandant Anouk Kleuskens
wisten hier de vierde plaats van
Nederland te behalen.

7 november Open inloop van 10.00- 20.00 uur bij Zorgadvies en
Regelhulp, Zandterweg 48, 5973 RC Lottum. Voor elke
mantelzorger (en zorgvrager) staat de koffie en een
attentie klaar.
9 november Koffie met vlaai staat voor de mantelzorgers klaar bij de
Thuiszorgwinkel van het Groene Kruis Horst
(De Hoge Horst 1)

avonduren en
Wij zijn u ook ingrde
van dienst
g
aa
ag
rd
te
za
op

Kijk voor meer informatie onze website: www.zorgadviesenregelhulp.nl
of neem contact met ons op telefoon 077-463 23 84 / 06-12 21 78 28
e-mail: ria@zorgadviesenregelhulp.nl

22

verenigingen

27
09

Nieuw damesseniorenteam Set Point
Dat is pas High-Tea.

Volleybalvereniging Set Point uit Kronenberg heeft sinds de start van het nieuwe seizoen weer een damesseniorenteam. Het team komt uit in de derde klasse van de NeVoBo-competitie. Doel is om de seniorentak van Set Point
verder uit te breiden.

www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Lorbaan 23a – 5966 PG America Tel.077-4641999
Info@timmermansagriservice.nl www.timmermansagriservice.nl

GRONDMONSTERS
VOOR AALTJES EN BEMESTING

BRENG UW PH OP PEIL MET

CALCIUMGRANULAAT
(fofaatvrij)

GRONDONTSMETTEN MET GPS,
AALTJES BESTRIJDING

VOOR
-

AL UW

TIMMERWERK

Aftimmeren van zolders
Dakwerk, dakkapellen en dakramen
Renovatie
Vervangen van kozijnen
Trap plaatsen
Gevelbekleding
Plafonds
Merellaan 6 5971 CK Grubbenvorst
Tel. 06-55326433

Slender You Fit

Het damesseniorenteam speelt
met tien leden de weekendcompetitie. Er wordt met een grotere groep
getraind op dinsdag en vrijdag, omdat
er ook dames meetrainen die geen
competitie willen spelen of nog niet
(speltechnisch) klaar zijn om wed-

strijden te spelen. Een groot deel van
het team heeft in het verleden bij het
Sevenumse Vc Athos ’70 gevolleyd.
Omdat er voldoende animo was werd
er een Kronenbergs team opgericht.
Trainer van het damesseniorenteam
is Ton Derks, coach Nicole Jenniskens

en de dames worden gesponsord door
minicamping & kattenpension het
Rouweelse Veld.
Getraind wordt er in de nieuwe
Brede Maatschappelijke Voorziening,
hier worden tevens de thuiswedstrijden
gespeeld.

Wout de Kievit Open
Horster Kampioen 2012
Door: Toon Rambags
Wout de Kievit uit Grubbenvorst is zondagmiddag 23 september de Open Horster Kampioen 2012 geworden van
Jeu de Boules Club in Horst. Uit handen van mevrouw Van der Aa ontving hij de Jan van der Aa wisselbokaal. Wout
werd op de voet gevolgd door Nelly Vousten uit Horst en Mart Arts uit Hegelsom. Het was een prachtig evenement
en iedereen ging met een voldaan gevoel weer huiswaarts.

Zaterdag 29 september
van 11:00 - 15:00 uur

OPEN DAG
Gezond
Sportief

• met en zonder
medische klachten
• voor iedereen, onder
deskundige en individuele
begeleiding

Afslanken

Snel, verantwoord en
effectief obv een personal
coach. Geen jojo effect!

-6 tot – 10 kilo
in 4 weken !!!
Schoonheidssalon

Weltersweide 1
5961 EK Horst

Producten en apparatuur
voor:
UW
• oog- en facelifting NIE
• figuurcorrectie (definitieve
vetverwijdering)
W
• permanent make up NIEU

Tijdens de open dag:
- spectaculaire kortingen
- gratis behandelingen
- demonstraties
- proeverij
voor meer info:

Bel voor een gratis proefles: tel. 077-3984971

Na de voorronden van donderdag
en vrijdag volgde zondagmiddag de
finale. Door de wedstrijdcommissie was
ditmaal besloten hiervoor 32 personen
uit te nodigen.
Er zijn acht banen en die wil de
organisatie graag bezet hebben. Om

13.30 uur viel het startsein voor de
eerste ronde en barstte de strijd los.
De weersomstandigheden waren
fantastisch en iedereen had er
geweldig veel zin in. En omdat het dit
keer kermiszondag was werden alle
deelnemers getrakteerd op heerlijke

vlaai met koffie. Na de derde ronde
was het bloedstollend spannend. Er
waren nog vijf personen die allemaal
kans maakten om kampioen te worden.
Rond de klok van half zes ging de titel
Open Horster Kampioen 2012 naar
Wout de Kievit.
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Jeu de boulesbaan geopend bij Librije Horst
Bewonersvereniging ’t Librijershöfke heeft afgelopen zaterdag 22 september meegedaan aan de nationale
burendag. Tijdens deze dag werd de nieuwe jeu de boulesbaan in de binnentuin van het appartementencomplex
Librije in Horst officieel geopend.

rollen. Na Timo en Puck nemen de
ouderen de jeu de boulesbaan al snel
over. Ze hebben er duidelijk zin in. Aan
de zijkant staat de champagnefles klaar
en nu gaat de burendag beginnen.

Delène Steegs (52) uit Horst is
voorzitter van de bewonersvereniging
’t Librijershöfke en is blij dat de baan
nu gerealiseerd is. “De bewoners hebben vanaf het begin laten weten dat
hier behoefte aan was, maar het was
een geldkwestie. De grasmatten die
er lagen waren niet geschikt om jeu
de boules te spelen en gingen al snel
kapot. Er moest iets veranderen en
dat is gelukt met het sponsorgeld van
Wonen Limburg en het Oranjefonds”,
legt ze uit. “Nu hebben we een nieuwe
baan van kunststof. Een baan van de
toekomst.”

Spontaan een potje
jeu de boules

De eerste ballen
rollen
Terwijl ze nog even verder gaat
met de openingsspeech worden Timo
Pouwels (4) uit Horst en Puck Bloem
(2,5) uit Grubbenvorst al naar voren
gehaald. Ze zijn vanmorgen op bezoek
gegaan bij familie en mogen nu de eerste ballen over de nieuwe baan laten

Flowerpowerconcert

Op verschillende plaatsen op het
plein staan spellen opgesteld, maar
het meest favoriet is toch de jeu de
boulesbaan. Leo Janssen (82) uit Horst
woont in Librije en is al bezig aan een
potje jeu de boules. “Het is hier altijd
gezellig. Meestal gaan we met een
paar buren hier jeu de boules spelen
’s avonds. Het gebeurt gewoon spontaan”, vertelt hij. Mia Janssen (80) is
samen met een paar andere vrouwen
aan het sjoelen. “We proberen gewoon
allerlei spelletjes en je moet ergens
beginnen” lacht ze.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Leukste kapsalon van het jaar in Horst aan de Maas

Zangvereniging Meriko uit Meterik laat in samenwerking met de zangverenigingen Aodemnoët uit Kessel en
Happy Sound uit Hegelsom in MFC De Meulewiek op zaterdag 6 oktober vanaf 20.00 uur oude tijden herleven
tijdens een avondvullend herfstconcert in flowerpowerstijl. De toegang is gratis.
De flowerpower was een periode
van eind jaren zestig, begin jaren
zeventig, bekend om de hippies,
The Beatles, fleurige kleding, wilde
haren en het levensmotto ‘alles moet
kunnen’. “En als je dat niet herkent,

omdat je er toen nog niet was, dan
moet je zeker komen kijken”, aldus een
woordvoerder van de organisatie.
Op drie verschillende podia klinken
muziekstijlen zoals pop, rock en
regionaal. “Het wordt vooral spannend,

kleurrijk en dromerig tegelijk. We
verwachten dat niemand op zijn stoel
kan blijven zitten, vandaar dat we
een aantal zitplaatsen hebben, maar
nog meer staanplaatsen. Swingen
vanaf de eerste minuut.”

Grote Rommelmarkt de Vöskes

uw Suzuki
anden
Carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo houdt zondag 30 september de jaarlijkse rommelmarkt in sport &
zalencomplex ’t Brugeind.
De Meerlose Rommelmarkt staat
bekend als een goed uit gesorteerde
rommelmarkt in de regio. Alle
elektrische apparaten zijn uitgetest.
Elk jaar komen steeds meer mensen
naar de rommelmarkt in Meerlo.

De carnavalsvereniging heeft dan
ook de beschikking over twee grote
zalen, waar de goederen overzichtelijk
uitgestald staan. Ook dit jaar kan de
bezoeker rekenen op een keur aan
artikelen.

Worden we ook de
leukste van Limburg?
Een stem voor ons is 50 cent
voor Pink Ribbon

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst tel.: 077 398 33 64 www.anjaloek.nl

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Om 13.00 uur gaat de zaal open
voor het kopen van kleine artikelen.
Rond 14.00 uur start de verkoop bij
opbod, waarbij de waardevolle goederen de hamer passeren. De markt
eindigt om 16.00 uur.

Liedjesavond D’n Dreumel

Auto Lenders B.V.

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

Veertien deelnemers gaan op 13 oktober met elkaar de strijd aan tijdens de Liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel. Wie wordt de winnaar van deze avond en komt met zijn of haar liedje op de cd van
D’n Dreumel?
Tijdens deze avond is er niet
alleen zang van de deelnemers.
Er is een optreden van Jonge Klaore
in een vernieuwde bezetting en
uiteraard verzorgt de dansgarde van

D’n Dreumel een spetterend optreden.
Tegen middernacht is dan de uitslag
bekend van de Liedjesavond.
De kaartverkoop van deze avond
is op 13 oktober om 10.00 uur in

Banket van de week

Dichte
appelvlaai

het Gasthoes (max. 10 kaarten
per persoon). De verkoop van de
Dreumel-cd is op zaterdag 5 januari
2013.

8.05

Grubbenvorster Liedjeskonkoer

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

De Toddezèk winnaar
De nieuwe carnavalsschlager van de Toddezèk is ook dit jaar weer goed ontvangen in Grubbenvorst. Net als
de vier voorgaande jaren is De Toddezèk winnaar geworden van het Grubbenvorster Liedjeskonkoer 2012.
Tijdens het druk bezochte
liedjeskonkoer dat zaterdag
22 september is gehouden heeft
de Toddezèk gewonnen met het
liedje Ketse. Tekst en muziek zijn
geschreven door Rene Verschueren.
Op de tweede plek staan Ik gaef
dich mien hert van De Sieskes, tekst

en muziek van Geert Verschueren.
Derde zijn geworden De kletsköp
met Wao zien mien bonne?, tekst en
muziek Paul Martijn, Tijs Meewis en
Dave Detillion.
Met dit liedjeskonkoer heeft de
Gekkemaondaagsvereiniging De
Plaggenhouwers het carnavalsseizoen

service

2012-2013 geopend. De beste
drie nummers worden ingestuurd
voor het Limburgs Vastenaovend
Liedjeskonkoer. Eef Mulders heeft met
het liedjes Wae of wat bis dich dan
(tekst en muziek Marcel Engelen) het
Grubbenvorster jeugd liedjeskonkoer
gewonnen.

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

7.50
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Jane Dare
presenteert cd

Film over Johannes Paulus II
In het Parochiehuis in Sevenum wordt op twee avonden, 2 en 9 oktober, een film over het leven van
Johannes Paulus II vertoond. Beide avonden begint de film om 20.00 uur.
In bijna tweeduizend jaar christendom neemt Johannes Paulus II een
belangrijke en unieke plaats in. Hij was
de eerste niet-Italiaan in meer dan
vierhonderd jaar die paus werd, en
toen hij op 16 oktober 1978 voor het

eerst de menigte op het Sint Pietersplein
begroette, kon niemand voorzien hoe
groot zijn invloed op de kerk en de
wereldgeschiedenis zou zijn. In het bijzonder zijn bemiddeling in geboorteland
Polen die een belangrijke rol speelde in

de verdwijning van het IJzeren Gordijn
en de val van het communistische
regime. De film geeft een realistisch
beeld van het leven van Johannes
Paulus ll. Omdat de film drie uur duurt,
is hij verdeeld over twee avonden.

Kunst in De Peel Natuurlijk
De Peel Natuurlijk! organiseert komend weekend een kunstroute langs diverse locaties in Helenaveen,
Griendtsveen en de Deurnese hoek.
De route heeft als thema ‘Kunst in
De Peel Natuurlijk’ meegekregen en
zal dus in het teken staan van allerlei
kunst. Op verschillende plaatsen
zijn kunstenaars aan het werk.

Uiteraard worden de kids ook niet
vergeten. Op www.depeelnatuurlijk.nl
is meer informatie te vinden over de
deelnemers en programma.
De route is zo’n 22 km lang. Starten

kan op elke willekeurige plek; er is
geen speciaal begin en/of einde.
De route kan ook te voet of per auto
afgelegd worden.

De band Jane Dare presenteert 30 september haar eerste cd in Cambrinus in
Horst. Tijdens het festival Cambrinus, Kunst en de Buren bleek deze band voor
velen een van de ontdekkingen met pakkende, funky en soulvolle muziek.
Ontstaan op de Rockacademie in
Tilburg is de band geformeerd rond
zangeres Joosje Jochems. Jane Dare
daagt haar publiek uit om te bewegen,
daarbij geholpen door funky ritmes,
pakkende riffs op gitaar en keyboard
en een donkere basondersteuning.
De soulstem van de zangeres Joosje
Jochems maakt de zwoele en opzwepende sound van Jane Dare compleet.
Jochems haalt flink wat uiteenlopende
invloeden vanuit verschillende hoeken

van de popmuziek (soul, blues, funk,
singer-songwriter) en wordt beïnvloed
door artiesten zoals Lizz Wright, Aretha
Franklin en Adele. Naast Joosje Jochems
bestaat de band uit Pim Kooiman
(drums en percussie), Pim Walter (basgitaar), Bram te Kamp (gitaar), Maartje
Smedts (keyboard) en Isabelle Hamer
en Tom Wesselink (backing vocals).
In het voorprogramma staat Harm
Timmermans. Dit concert begint om
16.00 uur.

Expositie

Cora Schellekens
bij BiblioNu Horst

GOOI
NU
HOGE
OGEN
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BiblioNu Horst organiseert van 1 tot en met 29 oktober een expositie
met schilderijen van Cora Schellekens. De expositie is te zien tijdens de
openingstijden van de bibliotheek.

TiJDENS
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OOGZORG
ADViES
WEKEN
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WEKEN
GOOI NU
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HOGE OGEN
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Cora is vijftien jaar geleden
begonnen met schilderen. Met haar
liefde voor kleuren heeft ze een begin
gemaakt aan haar hobby met een
cursus Aquarellen van bloemen en
planten voor beginners. Na de cursus
heeft ze zich steeds meer ontwikkeld.
Nu zijn haar favoriete onderwerpen
kinderen, dieren, niet-westerse culturen

5%
5%
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en landschappen. Ook schildert ze
in toenemende mate steeds meer
abstract, waarin vorm, kleur, diepte en
beweging in alle vrijheid uitdrukking
krijgen. Cora werkt met zowel olieverf
als acrylverf. Verder maakt ze gebruik
van gemengde technieken waaraan
bijvoorbeeld tegellijm of botenlak te
pas kan komen.

Kinderboekenweek
BiblioNu
Het thema van de Kinderboekenweek, dit jaar van 3 tot en met 14
oktober, is ’Hallo wereld! Bij BiblioNu worden er diverse activiteiten
georganiseerd. In elke vestiging is een speurtocht uitgezet en bij elk bezoek
krijgen kinderen een kraskaart en kunnen zo leuke prijzen winnen.
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Het thema van de Kinderboekenweek Hallo wereld draait vooral om
ontmoeten. Ontmoetingen met andere
culturen en met elkaar. Deze ontmoetingen vinden vooral plaats in en dankzij
boeken. Boeken openen de wereld
voor kinderen. Dankzij boeken leren ze
anderen kennen en komt de wereld van
de ander tot leven.
Voor kinderen die dol zijn op krassen en nieuwsgierig zijn wat er dan
tevoorschijn komt, is er de actie kras en

Expositie

Gerard Staals in
VieCuri Venlo
Grubbenvorstenaar Gerard Staals exposeert tot en met 12 november met
zijn schilderijen in het VieCuri Ziekenhuis te Venlo. De schilderijen en
gouaches werken zijn uitgevoerd in acryl op doek en papier. De werken
dateren uit de periode 1995-2012. In die zin is de expositie een soort
overzichtsexpositie te noemen.
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win. Bij elk bezoek ontvangt ieder kind
een kraskaart Hallo-Wereld (op=op).
Een op de vier kraskaarten levert een
klein prijsje op. Vanaf het begin van
de Kinderboekenweek kan tot en met
de herfstvakantie de speurtocht ’Hallo
Wereld’ gedaan worden in alle BiblioNu
vestigingen. Op het parcours betreden
de deelnemers allerlei nieuwe werelden. Kunnen de kinderen alle raadsels
oplossen? Wie alle opdrachten volbrengt, verdient een extra kraskaart.

afgelopen jaren exposeerde, is hij de
afgelopen jaren gestart met de series
Finis Terrae en Virtual Landscapes. In
het voorjaar van 2013 exposeert hij

met een geheel nieuwe serie, tien
schilderijen in de serie On The Road,
in Domani in Venlo. De schilderijen
staan geheel in het teken van zijn
pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela. In 2010 fietste hij er
vanuit Grubbenvorst naartoe.
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Seniorenorkest op Floriade
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas verzorgt op 4 oktober een optreden op de Floriade. Dit is al het tweede
concert dat het orkest hier geeft. Het orkest speelt van 16.00 tot 18.00 uur. Speciaal voor de Floriade heeft de
dirigent, de heer Will Faasen uit Horst, een aantal vrolijke nummers uit het grote repertoire van het orkest geselecteerd zoals Geneet van ’t leave, Sweet Caroline en Als de nacht verdwijnt.
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De warme bakker
van De Locht
Zoals elke laatste zondag van de maand wordt er ook op zondagmiddag 30 september brood gebakken in het bakhuisje van museum De Locht.
Kinderen mogen onder leiding van
de bakker hun eigen broodje kneden,
versieren en laten bakken. Paul Lücker
zorgt voor muzikale omlijsting met
nostalgische meezingliedjes. Tot

november is er een tentoonstelling
ingericht over de maatschappelijke en
economische ontwikkelingen in NoordLimburg vanaf 1800 tot 1950. De
demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Expositie Ans Haanen
Ans Haanen exposeert op zaterdag 6 en zondag 7 oktober haar
schilderijen in de tuin aan de Stationsweg 10 in Lottum.
Beide dagen is de expositie van
14.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Op
zaterdag is om 14.00 uur de feeste-

lijke opening. Ans Haanen schildert
voornamelijk met olieverf op doek. Zij
is beide dagen aanwezig.

Monte Corona Kronenberg & Evertsoord

Najaarsconcert
Fanfare Monte Corona in Kronenberg verzorgt jaarlijks in eigen dorp
een najaarsconcert waarbij een gastkorps wordt uitgenodigd. Dit vindt
plaats op zaterdag 6 oktober om 20.30 uur in Gemeenschapshuis de
Torrekoel te Kronenberg.
Zoals bekend bestaat het
Seniorenorkest uit oud-leden van fanfares en harmonieën uit de gemeente
Horst aan de Maas en Venray. Ervaring

en kennis voldoende aanwezig dus.
De leeftijd van de orkestleden varieert
van 60 tot 90 jaar, maar allemaal nog
even enthousiast. De afgelopen jaren

heeft het orkest steeds tussen de dertig
en vijfendertig optredens per jaar
verzorgd. Volgend jaar hoopt het orkest
haar twintigjarig jubileum te vieren.

Deze editie treedt de fanfare samen
op met de Koninklijke Harmonie van
Horst. Fanfare Monte Corona, sinds 2003

onder leiding van Geert Jacobs brengt
nog eenmaal een gedeelte van het
Peeltoernooi-programma ten gehore.

26 woningen Plan Meterik

Wonen in het Meterikseveld
Start
Reguliere
Verkoop

Verkoop en begeleiding:
Ralph Beunen 06 13387266

Start bouw CPO Groep
December 2012
Gemeentelijke
starterslening van
toepassing tot
max. € 30.000,-.

Janssen de Jong
Projectontwikkeling BV
Jan van Riebeeckweg 17
Postbus 253 5900 AG Venlo

Vraag naar
de voorwaarden

Kijk ook eens op www.planmeterik.nl

Gemeente
Horst aan de Maas
Wilhelminplein 6
5961 ES Horst

funk pop soul

JANE
DARE
BAND

ZO

30

SEP

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
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AGENDA
America

Openstelling museum
wo 3 oktober
13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Grubbenvorst
Liedjesoavend

27
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Concert Jane Dare
zo 30 september
16.00 uur
locatie: Café Cambrinus

Optreden Remko Vrijdag
en Martine Sandifort
zo 30 september
20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Dorpsraadvergadering
wo 3 oktober
19.30 – 21.30 uur
Locatie: De Smetenhof

Horst

LAN-party
vvr 28 t/m zo 30 september
Organisatie: Meldersnet
Locatie: Mèrthal

Melderslo

Borduurcafé

za 29 september
21.30 uur
Locatie: Café D’n Toerstop

Vr 28 september
14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Big Bam Boom Band

Clubkampioenschappen
zo 30 september
Organisatie:
ponyclub De Dravertjes
Locatie: ruiterterrein

Jupiler Pub Quizz
za 29 september
Locatie: Blok10

Festival Levende
Geschiedenis

Avondvullend toneel
za 29 september
Organisatie: Tovri
Locatie: MFC De Meulewiek

Infoavond huidverbetering
en oedeemtherapie
wo 3 oktober
Organisatie: Zij-Actief
Locatie: MFC De Meulewiek

Judo vriendjesdagen
do 27 september 17.30-19.30 uur
Org: judoclub Jigoro Kano
Locatie: sportzaal De Stapakker

Albumrelease party
Collision
za 29 september 20.00-01.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Dorpsraadvergadering
wo 3 oktober 19.30 uur
Locatie: de Wingerd

zo 30 september
13.00 uur
Locatie: Museum de Locht

Werkgroep Tuutetrek kan tevreden
terugkijken op haar eerste activiteit voor
en door Hegelsommers. Liefst 26 groepen hebben prachtige kunstwerken van
een stalen ei gemaakt en die tentoongesteld in Hegelsom. Meer dan 1.000 Pimp

ow ei-routes zijn afgehaald. Er is een
videoclip gemaakt met en door dorpsgenoten. Op de route kwamen bewoners
spontaan met nieuwe ideeën en uiteindelijk zijn er 28 creaties gemaakt. Meer
informatie: www.tuutetrek.nl

Metalband Collision, met leden
afkomstig uit Horst en Lottum, presenteert op 29 september zijn derde nieuwe
album A Healthy Dose Of Death aan het
thuispubliek. De presentatie vindt plaats
in OJC Walhalla in Sevenum. Collision
bestaat al sinds 2000 en heeft in de loop
van de jaren al menig podium in Europa

onveilig gemaakt met een knallende mix
tussen grindcore en thrash metal. In het
voorprogramma staan de bands Rectal
Smegma (goregrind uit Westland en
Venlo), Villainy (old school thrash metal
uit Weert) en Remorse (thrash metal uit
Lottum). Het concert start om 20.30 uur,
dj Ivo sluit de avond af.

Power blues-rock
De Big Bam Boom Band staat zaterdag 29 september op het podium in
het café van d’n Toerstop in Melderslo. Aanvang 21.30 uur.

Swolgen
Kermis

29 september t/m 2 oktober

Brood bakken

za 29 – zo 30 september
Locatie: Kasteelpark ter Horst

De Pimp ow Ei manifestatie in Hegelsom wordt op 7oktober afgesloten
met de After Egg Party. Deze vindt plaats vanaf 15.00 uur in zaal Debije.

Cd presentatie Collision

Sevenum

Lottum

za 29 september
Locatie: ‘t Haeren

After Egg Party

Meterik

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Power Blues-rock uit regio Utrecht
maar dan wel op hun eigen manier.
Covers van Cream, The Who, (oude)
Stones, Johnnie Winter, Pat Travers en
meer. Gitarist Alfred v.d. Linden speelde
in The Juniors, Bintangs en Frank
Kraayeveld band, drummer Wessel van
Alphen is het jonkie van de band en

speelt tevens in Led Zeppelin tribute
Blackdog. Zanger/basgitarist Fred
Jacquet speelde Groningen, Drenthe en
Duitsland plat met onder andere Erwin
Java’s Second Skin. Mondharpenist
Rinus, ook bekend van The Vintage
Brothers, blaast tenslotte de longen uit
zijn lijf.

TE KOOP GEVRAAGD
D
LANDBOUWGRON
in de directe omgeving van de
Deurnese/Mariapeel
Ruilmogelijkheden zijn aanwezig in de
gemeente Sevenum en/of Meijel
Reacties naar 06 23 96 03 33 H.Peeters
Stichting VEEN

Cuppen Logistics is op zoek naar een

Parttime Loodsmedewerker m/v

10% KORTING op PVC

al snel

10% KORTING op Vloeren

al snel

10% KORTING op Natuursteen

al snel

Voor meer informatie mail naar Michiel Sanders, m.sanders@cuppenlogistics.nl
of bel naar 0031(0)77-3977090.

KAN

S

Koopzondag 30 september
van 11.00 tot 16.00 u alleen vestiging Venray

Ruim 300
soorten
laminaat tegen
scherpe prijzen.

Houten vloeren - PVC Vloeren
Tegels - Natuursteen voor binnen & buiten
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

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

wij zijn op zoek naar een
vriendelijke, representatieve

WEEKENDHULP m/v

Actie loopt zolang de voorraad strekt

Cis &co

-onderhoud

De werkzaamheden bestaan uit laden/lossen van de vrachtwagens en rangeren.
Vereisten: rijbewijs BCE en heftruckcertificaat.

uw voordeel
al snel

en

voor in de avonduren (20 à 30 uur per week).

Cis&Co bestaat 10 jaar
u proﬁteert! LAATSTE
10% KORTING op Laminaat

vloerreiniging

Weert

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

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Actie geldt enkel indien aangekocht in de maand september 2012.

om ons enthousiaste, gezellige
verkoopteam te versterken
leeftijd 17-21 jaar
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief naar:

Kerkstraat 14, 5961 GD Horst

Tel.: (077) 398 10 85
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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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts

zondag

Heilige mis

11.00

Kant & klaar

Broekhuizen
Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zondag

zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

500 gram € 3,10
100 gram € 1,45

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

Het Maashotel
Het woensdag/donderdag menu
4-Gangen inclusief koﬃe € 29,50

Pastrami een blamage van limoncello, anijszwam,
rucola en luchtige citroen mayonaise
Gele paprika soep met scampies
Zeebaars met zeekraal, safraansaus, kreeften rizotto,
groene asperges en prei
Of
Rib roast met een ravioli van aubergine, saus van ratatouille
en een crème van koolraap en zilver ui
Spekkoekparfait met crème suisse, appelkaneel gel
en een gegaarde appelschijf

VOORLICHTINGSDAG
11.00 - 16.00 UUR

Melderslo

vrijdag

112

Met gratis witte rijst

ZATERDAG 6 OKTOBER 2012

Meerlo

Spoedgevallendienst
28 september t/m 04 oktober
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

Brand, ongeval of misdrijf

Kip Peking
Balkenbrij uit eigen keuken
Magere rundstooflapjes

Lottum

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

“Zonder problemen alles kunnen
eten en echt weer kunnen lachen,
dat is onbetaalbaar!”
tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
• Tijdens deze dag zijn er diverse specialisten
aanwezig
• Gespecialiseerd in: aanmeten en vervaardigen
van kunstgebitten en klikgebit op implantaten

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Iedereen

HARTELIJK BEDANKT

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

EEK

VOOR DEZE W

America

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

DINGEN

ONZE AANBIE

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

voor de steun aan onze
bloemenactie
Volleybalclub HOVOC

28

nieuws

27
09

Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

‘Wonen in Horst aan de Maas’
“Gelukkig is de Rabobank een bank die het belangrijk vindt dat mensen prettig kunnen wonen”, zegt Patricia van Tilburg. Patricia is
Financieel Adviseur Particulieren bij Rabobank Maashorst. Vanuit die functie spreekt ze dagelijks mensen die op zoek zijn naar hun
droomhuis.

woningmarkt en doorstromers hebben
veel vragen. Net als mensen die al
langere tijd van hun droomhuis genieten,
hebben na verloop van jaren vragen.
Woon ik nog prettig? Zijn er wijzigingen
in mijn persoonlijke omstandigheden?
Denk aan gezinsuitbreiding, trouwen of
het verlies van een baan. Is mijn hypo
theek nog naar tevredenheid? Hoe uw
leven ook verandert, uw hypotheek
moet bij úw situatie blijven passen. Wat
die veranderingen betekenen, bespreek
ik graag met u tijdens een persoonlijk
woonadviesgesprek. Ik merk dat klanten
zo’n gesprek waarderen. Daarna zijn ze
weer helemaal up to date en weten ze
waar ze aan toe zijn.”

Stel uw vragen tijdens de
Inloopochtend Wonen
Patricia van Tilburg legt uit: “Wonen blijft
een actueel thema dat veel mensen juist
in de huidige economische situatie
zorgen baart. Daarnaast leven er ook
veel vragen op gebied van hypotheek
aftrek en consequenties voor de
woningmarkt. Maar ook starters op de

Vanaf 1 juli 2012 is Rabobank Maashorst
op de eerste zaterdag van de maand
open voor vragen over wonen. Op die
zaterdag kunt u terecht in ons kantoor
aan de Steenstraat 3 te Horst tussen
09.30 en 12.00 uur. Op zaterdagochtend
6 oktober as. staat Patricia van Tilburg
zelf u graag te woord. “U kunt vrijblijvend
binnenlopen voor een algemeen

www.twitter.com/rabomaashorst

oriënterend gesprek (neem wel alvast
een loonstrookje mee). Ik beantwoord
uw vragen graag. Na zo’n oriënterend
gesprek wordt meestal snel duidelijk dat
een vervolggesprek nodig is. Dan vragen
wij u ook om alle informatie  die nodig
is om een goed beeld van uw financiële
situatie te krijgen  mee te nemen. Hoe
meer we van u weten, des te beter
kunnen we een advies geven dat is
toegespitst op uw persoonlijke situatie
en toekomstplannen” legt Patricia uit.

Actuele ontwikkelingen
in de regio
Daarnaast is de Rabobank op de hoogte
van actuele ontwikkelingen op het
gebied van nieuwbouw. “Voor de
nieuwbouwplannen verwijzen u graag
naar Horstaandemaas.nl, onder
‘Woningbouwplannen’. Tevens hebben
wij zicht op het aanbod van bestaande
woningen in de gemeente. Zo kunnen
we samen met u op zoek gaan naar een
geschikte woning” zegt Patricia.

Heeft u vragen over wonen?
Bent u op zoek naar een woning en
bezoekt u op 29 september de Open

www.rabobank.nl/maashorst

Huizen Dag? Dan is het goed om te
weten dat u op zaterdagochtend
6 oktober van harte welkom bent
tijdens de Inloopochtend Wonen.
Wij ontvangen u graag tussen 09.30 en
12.00 uur in ons kantoor aan de
Steenstraat 3 te Horst. U mag natuurlijk
ook altijd bellen (077) 397 92 22.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Burg. Cremersstraat 52
GRUBBENVORST

Een aan de rand van het centrum
gelegen twee-onder-één
kapwoning met garage en tuin op
een perceel van 192 m². Voorzien
van wel 4 slaapkamers en een
moderne badkamer.

Vraagprijs: € 150.000 k.k.

