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‘Het was net als in een
ﬁlm, maar dan echt’
Vier leerlingen van het Dendron College beleefden vrijdag enkele angstige ogenblikken. Janske Cox, Milou Peeters, Chiel Siebers en
Mees van den Munckhof werden samen met hun begeleiders tegengehouden op het vliegveld in India. Zij zouden daar twee weken
blijven om te helpen met projecten van Helpende Handen.
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De afgelopen dagen was het een
beetje een gekkenhuis voor de vier en
hun docenten. Ze worden geïnterviewd
door regionale en landelijke pers.
Iedereen wil hen spreken, iedereen
heeft een mening over wat er gebeurd
is en wil weten: hoe nu verder? Als het
aan Milou, Janske, Chiel en Mees ligt
blijven ze zich in elk geval inzetten voor
Helpende Handen. Uiteraard hopen ze
nog een keer naar India te gaan om
het project Udavum Karangal van Papa
Steven in het echt te zien. Of dat ook
echt gaat gebeuren, is nog maar de
vraag.
Ze kunnen er nu al een beetje
grappen over maken, maar vrijdagnacht was het wel erg spannend. Mees
is het verhaal een beetje kwijt, maar
de andere drie herinneren het zich nog
goed. Het ging allemaal zeer snel.“
Binnen een uur nadat we aangekomen
waren zaten we eigenlijk al weer in
het vliegtuig”, vertelt Janske. “Ik dacht:
het is als in een film, maar dan in het
echt”, zegt Milou. Bij de paspoortcontrole was als eerste docente Ine
Schriever aan de beurt.”
Lees verder op pagina 02
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Jongeren zoeken elkaar
op met Wilde Plannen

Vervolg voorpagina

De dorpsraad van America wil graag weten wat er speelt bij de jeugd in het dorp. Door middel van de pilot Wilde
Plannen hoopt zij daar achter te komen.
Het is een probleem waar menige
(jongeren)organisatie tegenaan loopt:
hoe krijg ik voldoende vrijwilligers
bij elkaar om activiteiten te organiseren? Jong Nederland America en
OJC Cartouche hebben daar wat op
gevonden. Zij gaan kijken in hoeverre
ze van elkaars vrijwilligers gebruik kunnen maken. Dit is één van de projecten
dat voort is gekomen uit de pilot Wilde
Plannen van de Vereniging Kleine
Kernen Limburg (VKKL) en de dorps-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Anytime Fitness
flyer ’€ 0 inschrijfgeld’

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
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

raad van America. Door het inzetten
van filmpjes, internet en andere social
media wordt er in gesprek gegaan met
de jeugd om te ontdekken wat er nu
echt bij hen leeft. De filmpjes waren
de afgelopen weken op internet te
bekijken. Vorige week vrijdag gingen
de deelnemers met elkaar in discussie.
Volgens Bram Jacobs van VKKL was
het een succesvolle avond.

Kan dorpsraad ideeën
ondersteunen
“De kroeg was goed gevuld. Het
was met name goed om te zien dat
verschillende groepen nu eens met
elkaar in gesprek gingen. Zo wil de keet
iets samen met de soos gaan organiseren, om te kijken hoe ze America op
een andere manier op de kaart kunnen
zetten. Zo zijn er meerdere initiatieven
naar voren gekomen die een vervolg

verdienen. Het is nu aan de dorpsraad
om te bekijken hoe zij deze ideeën kan
ondersteunen.”
Namens de gemeente bezocht
wethouder Loes Wijnhoven de avond.
Ook zij is positief over het verloop van
de pilot. “Het blijkt dat dit een goede
manier is om met jongeren in contact
te komen. Ik heb deze avond verrassende dingen gehoord. Een vriendengroep, die in het verleden het een
en ander heeft uitgehaald, vertelde
dat zij nog steeds last heeft van een
imagoprobleem. Knap dat iemand zich
zo kwetsbaar op durft te stellen. Zij
hebben het idee opgevat om iets te
organiseren om te laten zien dat zij
ook iets positiefs kunnen betekenen
voor het dorp. Ik ben benieuwd wat
over een half jaar al gerealiseerd is.
Als gemeente zijn we aan het bekijken
of dit project ook in meerdere kernen
opgezet kan worden.”

Wethouder Loes Wijnhoven
presenteerde afgelopen dinsdag een
sluitende begroting voor 2013.

Dat is ons gelukt
“De gemeenteraad heeft ons
in juni, bij het vaststellen van de
Kadernota, opgedragen ruimte te
maken zodat bepaalde projecten
wel uitgevoerd worden. Dat is ons

gelukt. We hebben middelen vrijgemaakt voor onder meer het fietspad
Broekhuizen-Horst, de centrumplannen
en onderhoud van de accommodaties.
Daarnaast kunnen verenigingen een
verhoging van de subsidie van 1,5%
tegemoet zien.”
Om dit geld uit te kunnen geven,
moet er op andere plekken worden
bezuinigd. Zo gaat de gemeente
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5-rittenkaart voor
de Speelfabriek
inclusief onbeperkt ranja

€22,50

€11,25

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

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.

Privé kok op locatie:
4-gangen menu de luxe
Maak je tuin compleet
met een tuindoek

€80,00

€35,00
€130,00

€65,00

meer taken bij inwoners neerleggen.
Met ingang van 1 november gaat de
nieuwe gemeentewebsite in de lucht.

Meer gebruikmaking
van digitaal loket
Bedoeling is dat mensen dan
meer gebruik gaan maken van het
digitale loket. De gemeente gaat

Waarom de twee docenten het
land niet in mochten, is nog steeds
niet duidelijk. Er zijn al contacten
geweest met de ambassade, maar
of er ooit duidelijkheid zal komen is
afwachten. De teleurstelling is nog
steeds groot, maar ze zijn vastberaden met het project verder te gaan.
“Onze inzet is alleen maar groter
geworden”, besluit Chiel.

www.halloaanbieding.nl

daarbij bezuinigen op personeelskosten
door de organisatie verder in te
krimpen. De lasten voor inwoners en
ondernemers gaan niet stijgen. Toch
gaan mensen wel de gevolgen van
de bezuinigingen merken, zegt de
wethouder.
“Vooral op sociaal en cultureel
gebied. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij
het huishouden.”

Nieuw thema
Rozenfestival
‘Rozen stelen de show’ is het nieuwe thema van het Rozenfestival
2014. Afgelopen vrijdagavond maakte Jan Huijs, bestuursvoorzitter van
het Rozenfestival dit bekend in Café-Zaal de Harmonie in Lottum. Een
thema waarmee vriendengroepen, clubs en bouwers van objecten of
mozaïeken goed uit de voeten kunnen, verwacht de voorzitter. In overleg
met Bloemenveiling Rhein-Maas uit Herongen wordt het thema in het
Duits vrijelijk vertaald in ‘Showtime für Rosen’.
Op de drukbezochte bijeenkomst
werd door het stichtingsbestuur
teruggekeken op het Rozenfestival
van dit jaar dat zo’n 60.000 bezoekers
trok. De voorzitter prees alle
vrijwilligers en werkgroepen voor hun
inzet. “Zij hebben Lottum op de kaart
gezet. Zelfs in economisch mindere
tijden hebben we een goed festivaljaar gehad ook qua sponsoring. Dat
geeft veel vertrouwen en een goed
gevoel voor de toekomst”, aldus
Huijs.

Enquête
Kijk voor deze aanbiedingen op:

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Raoul Dusch: “Maar niet zonder
de kinderen, dacht ik toen. Geen
twijfel mogelijk dat we zonder hen
gaan.” Die kinderen werden intussen
een beetje aan hun lot overgelaten.
Chiel: “Wij zaten op een bankje te
wachten, totdat Raoul ons kwam
halen. Hij vroeg zelfs nog: willen jullie
blijven?”

Inzet groter
geworden

Omdat nog niet duidelijk is welke koers het nieuwe kabinet gaat varen, houdt Gemeente Horst aan de Maas rekening met extra bezuinigingsmaatregelen. Ondanks dat is er wel ruimte om te investeren.

Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg

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

Wij zaten op een
bankje te wachten

Hoewel de meiden nog een
beetje twijfelden, was het voor Mees
al duidelijk. “Sorry zeggen had toch
geen zin. Als het zo moest, dan wilde
ik niets eens blijven.” “Ze wilden echt
van ons af, dat was duidelijk”, vult de
docent aan. Na nog eens ruim negen
uur vliegen, kwam het groepje zaterdag weer in Brussel aan.

Ondanks bezuinigen toch investeren

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

”Zij werd meteen door een
beambte meegenomen, ze zou op
een zwarte lijst staan. Maar omdat
Raoul Dusch wel door mocht lopen,
hadden de kinderen hoop dat het
toch goed zou komen. Echter ook de
tweede docent werd meegenomen
naar een verhoorkamertje. Daar werd
hem al snel duidelijk gemaakt dat hij
en Ine Schriever het land uit moesten.

Gemeente biedt sluitende begroting aan

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

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

‘Het was net als in een
ﬁlm, maar dan echt’

Uit een tijdens het festival gehouden enquête onder bezoekers bleek
dat driekwart van alle rozenliefhebbers uit Nederland kwam. De overige

bezoekers kwamen met name uit
Duitsland. Als rapportcijfer gaven de
bezoekers het Rozenfestival een 9.
Maar er waren ook verbeterpunten.
Zo stonden er te weinig zitbanken op
het festivalterrein. Ook passeerden
verreweg de meeste bezoekers de
kassa’s bij de Broekhuizerweg en de
Veerweg, en liepen de wachttijden
onder de bezoekers op. Daar had de
organisatie niet op geteld. Het wegvallen van een grote parkeerplaats
aan de Zandterweg was daarvan de
oorzaak.
Alle verbeterpunten worden
meegenomen ter voorbereiding op
het volgende Rozenfestival dat plaatsvindt van 8 tot en met 11 augustus
2014.
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Uitsmijter van de Floriade
Een ei is een ei. Tenminste dat zou je denken. Tijdens het NK Uitsmijter Bakken wordt het tegendeel bewezen.
Op zaterdag 6 oktober vond in Het Huis van de Smaak op de Floriade het NK plaats. Burgemeester Kees van Rooij
nam hieraan deel.

Speculaas

met smaak
HORST • GRUBBENVORST

De gemeente Barneveld staat
bekend om het ei, daarom organiseert stichting Wereld Eidag ieder jaar
de Wereld Eidagen. Dit vindt in het
tweede weekend van oktober plaats.
Het NK Uitsmijter Bakken is altijd het
weekend ervoor. Dit jaar wordt het
voor de vierde keer georganiseerd.
“Het leuke aan dit NK is, is dat wij
letterlijk de ‘uitsmijter’ van de Floriade
zijn”, vertelt Cees Hoogeveen, voorzitter stichting Wereld Eidag, trots. Er
strijden drie groepen om een eerste
plaats. Zo zijn er de prominenten, de
professionals en de consumenten. In
deze aparte rondes zijn alle deelnemers verplicht om eieren, champignons en brood te gebruiken. Wat ze
verder willen, mogen ze zelf weten.
De prominenten, die het spits
afbijten, staan klaar om de lekkerste

en beste uitsmijter te bakken. Het is
niet zo druk, maar dat mag de pret
niet drukken. De zeven prominenten
strijden om de eerste plaats in de
rubriek Prominenten. Dat de wedstrijd
heel serieus is, blijkt uit het strenge
juryrapport. Zo let de vierkoppige jury
op de eerste aanblik van de uitsmijter, de dikte en vorm van het brood,
de vorm van het ei en de gaarheid
van het eigeel, het gebruik van de
champignons en de smaakcombinaties. Diegene die hier het hoogste op
scoort, is de winnaar.
Burgemeester Kees van Rooij
neemt het op tegen de wethouder
van Gemeente Barneveld Gerard
van den Hengel, die vorig jaar winnaar werd, en voorzitter van het
Productschap Pluimvee en Eieren Bart
Jan Krouwel. Van Rooij is zichtbaar

MAGAZIJNVERKOOP

In onze kelder start op zondag 14 oktober om 12.00 uur de rigoureuze
magazijnverkoop.
Wij vegen de magazijnen schoon!

5.000 stuks DAMES + HEREN MERKkleding

KORTINGEN 50%-70%
START: ZONDAG 14 oktober
ALLE
om 12.00 uur
AFDELINGEN
OPEN
12 - 17 UUR

OP NIET AFGEPRIJSDE
AANKOPEN: DEZE
DAG DUbbELE
SPAARPUNTEN!

Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526

zenuwachtig en kijkt geconcentreerd
voor zich uit. Na 15 minuten bakken,
is hij klaar met zijn boerenuitsmijter
met bruin brood, ham en champignons. Met volle overtuiging brengt hij
het bord naar de jury, die in overleg
gaat. Nu zijn alle prominenten klaar
en is het tijd voor de prijsuitreiking.
“De eerste prijs is voor Floriadedirecteur Paul Beck. Hij heeft met zijn
originele ‘uitsmijterburger’ ons weten
te overtuigen. Het is de lekkerste
en creatiefste uitsmijter”, vertelt de
juryvoorzitter.
Burgemeester Kees van Rooij is
zichtbaar teleurgesteld. “Het was een
leuke wedstrijd. Jammer dat ik niet
gewonnen heb, maar ik heb wel een
uitsmijter gebakken die ik graag zou
opeten. Gelukkig kan ik wel koken,
maar ik ben geen chef de cuisine.”

Gooi
hoGe oGen
en maak kans op

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

Boxmeer Horst Venray

kortinG*
tot 30%!
*vraag naar de voorwaarden

Inschrijving
Horster
Popkwis
De inschrijving voor de Horster
Popkwis, dit jaar op zaterdag
24 november, is gestart. Teams
kunnen zich op www.horsterpopkwis.nl inschrijven. Er is plaats
voor dertig teams.
De organisatie viert 24 november
ook een klein feestje want de Horster
popkwis is al aan z’n vijfde editie
toe. Maar waar het écht om draait
op 24 november is natuurlijk vijftig
jaar popgeschiedenis aan de hand
van geluidsfragmenten en enkele
visuele rondes. Vanuit de foyer is er
volop gelegenheid voor het publiek
om de kwis te volgen en tussendoor
vindt er ook nog een publieksronde
plaats. De popkwis richt zich vooral
op inwoners van de gemeente Horst
aan de Maas. Maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.
De Horster Popkwis vindt plaats in
’t Gasthoes in Horst.

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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Vrijwilliger met een
rode neus
Wat veel mensen niet weten, is dat Stichting CliniClowns veel meer is dan alleen de grappige clowns aan het ziekenhuisbed. Chantal Lommen (38) uit Grubbenvorst zet zich al ruim twee jaar in voor de stichting. Ze werkt namelijk
als vrijwilliger.

Omroep Reindonk

Jan Arts nieuwe
penningmeester
Jan Arts (64) uit Hegelsom is door het bestuur benoemd tot de
nieuwe penningmeester van streekomroep Reindonk. Het nieuwe
bestuur werkt al vanaf eind augustus aan een vernieuwde omroep, maar
was nog niet compleet.
Jan Arts was voorheen hoofd
financiën van Noord-Limburg en
beleidsmedewerker controlling in
veiligheidsregio Noord-Limburg. Nu
vervult hij de rol als penningmeester voor streekomroep Reindonk.
“Reindonk heeft aangegeven een
bestuur op afstand te willen en daar
draag ik nu graag mijn steentje aan
bij”, vertelt hij. “Reindonk wil beter op
de kaart komen en kijk maar naar de
landelijke ontwikkeling. Andere lokale
omroepen proberen ook een steeds
belangrijkere positie in te nemen. “Jan
heeft afgesproken zeker drie à vier
jaar bij de omroep te blijven werken.
“Ik wil er deze jaren iets moois van

“Mijn zoontje is, toen hij zeven
maanden was, erg ziek geweest. Toen
heeft hij een tijd in het ziekenhuis
gelegen. Daar kwamen de CliniClowns
langs en dat heeft veel indruk op mij
gemaakt. Ik heb eerst een aantal jaren
als vrijwilliger gewerkt voor mensen
met een verstandelijke beperking. Door
mijn werk en mijn zoontje kon ik dit niet
meer goed combineren. Ik ben daarmee
gestopt en toen zocht ik iets anders. Ik
was wel al donateur van de CliniClowns,
maar wilde me graag inzetten voor de
stichting. Ik heb een brief gestuurd en
me aangemeld. Sindsdien ben ik daar
vrijwilliger. Het is een leuke invulling
van mijn vrije tijd. Ik krijg er heel veel
energie van”, vertelt Chantal.
Volgens Chantal zijn de CliniClowns
veel meer dan alleen maar de clowns

die zieke kinderen komen opvrolijken
in het ziekenhuis. Ze ondernemen veel
dingen. “Iedereen kent de clowns met
rode neuzen wel, maar ze kennen
vaak alleen de clowns aan het bed.
Tegenwoordig doen ze veel meer, zoals
theatertours en CliniClowns in concert.
Ook kunnen kinderen via neuzenroode.
nl communiceren met de clowns via de
webcam. Het is fijn dat ze zoveel organiseren, want iedereen van het gezin
kan dan een geweldige tijd beleven. Ze
genieten van alle dingen die georganiseerd worden. Dat is geweldig om te
zien.”
Sinds september vervult Chantal een
nieuwe taak als vrijwilliger. Ze verkoopt
namelijk Toet, de nieuwe knuffel van
de stichting. Deze muis is verkrijgbaar
in drie kleuren. Met de verkoop van

deze knuffels steunt ze de CliniClowns
bij het bieden van afleiding en plezier
aan zieke en gehandicapte kinderen.
“Om mensen geen verzendkosten te
laten betalen, zochten ze verkooppunten. Ik dacht: kleine moeite, groot
plezier, dus mijn naam staat nu ook
vermeld op hun site. De stichting wordt
niet gesubsidieerd. Ze zijn afhankelijk
van donaties. Het verkopen van Toet is
een mogelijkheid om voor iets extra’s
te zorgen, zodat de clowns nóg meer
kinderen kunnen bereiken. De opbrengst
van Toet gaat naar de CliniClowns om
kinderen weer een lach op hun gezicht
te brengen. Het is natuurlijk nu met de
feestdagen voor de deur ook leuk om de
knuffel cadeau te geven.”
Voor meer informatie over de stichting kijk op www.cliniclowns.nl

maken en daarna kan ik anderen de
kans geven om het stokje over te
nemen”, legt hij uit. Vanaf 1 september wordt de omroep geleid door
een interim-directeur. Op dit moment
wordt er samen met de medewerkers
hard gewerkt aan de transitie van de
‘oude’ naar de ‘nieuwe’ omroep met
als belangrijkste aandachtspunten:
het maken van een kwaliteitslag, een
krachtige injectie voor de lokale televisie en professionele aansturing en
ondersteuning van de vele vrijwilligers
en medewerkers. Eind 2012 wordt er
een bedrijfsplan verwacht, waarmee
de lokale omroep van Horst aan de
Maas aan de slag kan.

Koopzondag in
Herbstfest sfeer
Tijdens de koopzondag, 14 oktober in Horst, zijn winkels en terrassen
geopend, straten worden omgetoverd tot een gezellige herfstbraderie, de
pleinen barsten van Tiroler muziek en het publiek kan er genieten van
oude ambachten. Voor de kinderen zijn er gezellige activiteiten.
Op het Wilhelminaplein en het
Lambertusplein klinkt de hele dag
stemmige Tiroler- en volksmuziek van
verschillende live bands. Er zijn optredens van de Maasgalmkapel uit het
Belgische Kessenich, Marinka uit Aarlerixtel, het Seniorenorkest Horst e.o. en
de Reulsbergermusikanten uit Horst.
Het publiek kan genieten van allerlei
demonstraties van oude ambachten.
Denk aan beeldhouwen uit hout,
glasblazen, potten bakken, klokken

maken, hoeden maken en glas graveren. Er zijn ruim vijftig marktkramen
vol eettentjes, herfstmode, tassen,
sieraden, handwerk en snuisterijen.
De koopzondag in Herbst sfeer maakt
onderdeel uit van het Herbstfest dat
Horst-centrum een weekend lang in
het teken van sjoenkelen en feesten
zet. Op het Wilhelminaplein staat een
grote tent waar op vrijdag Das Grosse
Bierfest en op zaterdag een speciale
avond voor bedrijven plaats vindt.
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Beestenboel bij
Lambertuskerk Horst
In het kader van dierendag werden op zondag 7 oktober verschillende dieren in het atrium van de
Lambertuskerk in Horst gezegend. Dit gebeurde na afloop van de heilige mis. Er waren vooral veel honden aanwezig. Twee grote papegaaien waren de uitzondering op de groep.

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Truus Bouten uit Horst heeft haar
hond Spiky laten zegenen. ”Het hoort
een beetje bij dierendag hè”, legt
ze uit. Ze komt bijna ieder jaar met
haar hond en vergelijkt het met het
doopsel.
”Spiky geeft niets om het water
en ik vind het leuk om mee te maken.

Thomas Custers uit Horst is samen met
zijn moeder naar de dierenzegening
gekomen. Hij heeft zijn knuffelhond
Vlekkie meegebracht en wil de hond
voor het eerst laten zegenen.
”Ik ben zelf ook gedoopt”, vertelt
hij. Een voor een sluiten alle baasjes
met hun huisdieren aan in de rij.

”Doe maar rustig. Alle dieren
worden nat vandaag”, grapt de pastoor.
Aan de zijkanten staan verschillende
kerkbezoekers te kijken hoe alle dieren
gezegend worden. Voor de dieren was
het een speciale dag.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

OKTOBER AANBIEDING
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Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65

www.joseschoenen.nl

Voor de
mooiste
winteR

mode
Boom na 150 jaar tegen
de vlakte
Een 150 jaar oude boom, die voor het monumentale pand Weisterbeek aan de Herstraat in Horst
stand, is woensdag 10 oktober gekapt. De rode beuk was aangetast door reuzenzwam. “Een boomchirurg bepaalde eerder dat er geen redding meer mogelijk was. De reuzenzwam bleek zo agressief en
zelfs in de grond te zitten”, zegt eigenaar Rob Martens. “Ik heb altijd geroepen dat als deze boom weg
gaat, dat er binnen tien dagen een nieuwe boom wordt geplant, weliswaar in een kleiner formaat. De
boomchirurg gaf aan dat ik dat kon vergeten. De boom was een prachtig en uniek Horster plaatje. We
hebben er alles aan gedaan”, aldus Martens. Het risico was groot dat de boom zou omvallen boven op
ons huis. “De ratio heeft het gewonnen van de emotie”, zegt Martens.

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

Leerlingen kruipen in rol raadslid
Leerlingen van het Dendron College namen afgelopen dinsdag de raadszaal over. In het kader van de jaarlijkse
Wegwijsdag mochten zij ervaren hoe het is om als raadslid beleid te maken. De gemeente stelt namelijk 1.250 euro
beschikbaar voor een door hun bedacht project.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en vele andere blijken van medeleven, die wij van u
ontvingen na het overlijden van ôzze Va, Opa en Super-Opa,

Antoon Spreeuwenberg
Uw belangstelling was en is voor ons een hele grote steun
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
De zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 november om 17.30 uur in de H.Oda te Melderslo.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diervoeders, vogelzaden en
vogelbenodigdheden tegen
scherpe prijzen. Eigen bezorgservice.
Vogelhal ons Vogelke Gochsedijk 98a
Siebengewald. Tel: 06 51 76 21 36
www.vogelhalonsvogelke.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Bedrijfsruimte/loods te huur 185 m2.
Gedeeltijk verhard. Tel. 0478 69 81 85.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
BUXUS v.a. € 0,50, TAXUS v.a. € 1,60,
(Lei)bomen scherp geprijsd,
Div. heesters ook op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0.85
Gespecialiseerd in HORTENSIA’S.
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
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
Zaterdag 6 oktober tussen 15.30 - 16.30
uur ben ik mijn bril (in koker) verloren
in of nabij de kerk van Tienray. Graag
een reactie op tel. 077 398 19 76.

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)
Pedicure Angeli komt bij u thuis
de voeten verzorgen.
Tel. nr. 077 398 83 42.
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.
Gevonden bij Phicoop Sevenum op
zaterdag 23 febr.: tweekleurige
(trouw?)ring met inscriptie. Tel: 077
467 24 24, vraag naar Renate of Jac.
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.
Zolder opruimen? Ik kom graag uw 2e
hands kleine goederen gratis ophalen.
Tel: 06 42 42 05 18.
Verloren zwarte portemonnee van
Rabobank Horst naar Westerholstraat.
Inhoud: ID, pinpas, rijbewijs, begeleiderspas en veel geld. Bel 06 11 96 60
83 of geef hem svp af bij de politie.
Drumles in Horst, privéles!
Interesse in privé drumles? Neem
contact op voor een gratis proefles,
vrijblijvend! Drumles voor jong en oud.
Huur van elektrisch of akoestisch
drumstel is mogelijk.
Meer info: drumleshorst@gmail.com
Te huur halfvrijstaande woning
gemeubileerd, 4 slaapkamers,
2 badkamers, keuken, kamer, serre,
garage met carport, tuin met tuinhuis
en uitzicht op de Maas. Vragen?
Tel. 06 20 12 61 80.

Voordat burgemeester Kees van Rooij
aan het einde van de jeugdraadsvergadering bekend maakt wel project heeft
gewonnen, doet hij nog een oproep.
“In al die jaren dat we op het gemeentehuis de Wegwijsdag organiseren, is
er nog geen enkel plan daadwerkelijk
uitgevoerd. Het voorstel van vorig jaar,
wereldrecord soep maken op de Floriade,
kwam heel ver. Helaas had de Voedselen Warenautoriteit bezwaar, waardoor
het uiteindelijk niet door kan gaan. Ik
hoop dat de winnaars van vanavond wel
hun idee uit kunnen voeren.” Drie stemrondes zijn er nodig om uiteindelijk tot
het winnende project te komen. Jeugd
en alcohol, dat was het thema waar de
leerlingen van vmbo 4 zich de hele dag
over hadden gebogen. Het vooruitzicht
om 1.250 euro te krijgen om een project
te realiseren, bracht zes uiteenlopende
plannen voort. Een voor een worden de
plannen door de werkgroepen gepresenteerd aan de medeleerlingen en het
publiek. Zo wil werkgroep 2 blaastes-

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Hulp in de huishouding gevraagd
in Lottum. Tel. 06 22 90 84 80.
Start cursus: innerlijke groei
24 oktober, massagecursus 30 oktober.
Interesse? Info Jeannette 06 44 49 89 35
www.rebalancing-limburg.nl
T.k. haagplanten o.a. laurierstruiken
1-2 m, en Ligustrum 80 cm.
Tel. 06 81 55 39 56.
Pompoenen en sierfruit te koop.
Nu volop Halloween pompoenen.
Leuk als herfstactiviteit. Fam. Dorssers,
Maasbreeseweg 108, Sevenum, tel.
077 467 19 67.
Gratis coaching.
Altijd te druk? Zegt u te vaak ja terwijl
u nee bedoeld? Bij deze en andere
vragen helpt een coach.
I.v.m. opleiding tot coach zoek ik
mensen die gecoacht willen worden.
Peter Nellen: 06 12 61 00 60.
Verloren in kasteelse bossen op
vrijdag 5 oktober een Samsung mobile
telefoon, zwart met rode rand.
Gaarne terugbezorgen bij J. Franssen
tel. 077 398 59 84.
Ik zoek zo spoedig mogelijk een
studio/appartement te huur in Horst
of omgeving (± 15 km). Ik ben alleenstaand. Tel. 06 33 68 35 09.

Verloren op zaterdag 6 oktober
zilverkleurig horloge.
Tussen Kerkstraat (Zeeman) en
Steenstraat (Witveld). Plat rond klokje.
Graag reactie tel. 077 398 77 81.

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

Saar

Geboren op 2 oktober 2012
Dochter van
Pieter en Sabrina
van den Bekerom
Americaanseweg 68
5961 GR Horst

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij ruimen nu grote aantallen exverhuur dvd’s op: 5 films voor € 12,50
of 10 films voor € 20,00. Op=op!
Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
tel. 077 398 78 55.
Verloren op woensdag 26 september,
fietssleutel en kluisjessleutel met
label. Indien gevonden kunt u bellen:
077 398 18 18.
Gezocht: vrijstaande koopwoning
met min. perceel 500m2 in Horst of
omgeving 2< km. Vraagprijs max.
250.000. Voor informatie mailen naar
koopwoninggezocht@gmail.com
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

Hallo lieve

Gevonden in de Kloosterstraat te
Grubbenvorst: bril in etui.
Tel. 077 366 25 12

Dag en nacht bereikbaar

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

ten uitdelen in het centrum, bedenkt
werkgroep 1 een theatervoorstelling
waarin een ex-alcoholist zijn ervaringen
zou delen en lijkt werkgroep 4 het wel
een goed idee om een happy hour met
alcoholvrije drank te introduceren. Nadat
de publieke tribune hun voorkeur bekend
heeft gemaakt, is het de beurt aan de
jeugdraadsleden. Een voor een worden
de voorstellen ontleed. En daarbij sparen
de leden elkaar niet, al ontaardt het
debat soms in een giechelig “ welles-nietes” spelletje. Omdat het winnende idee
een absolute meerderheid moet hebben,
wordt er tussen de stemrondes door
gelobbyd. Uiteindelijk is het werkgroep 6
die de meeste stemmen behaald. Zij
bedachten een reclamefilmpje met als
titel: 6 bier en een coma. Een, volgens
hen, afschrikkend filmpje dat de jeugd op
confronterende wijze moet voorlichten
over de gevolgen van alcoholmisbruik.
Of het filmpje, ondanks de oproep van
de burgemeester, daadwerkelijk wordt
gemaakt, zal de tijd leren.

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
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Carla 104 uit Meterik levert
wereldprestatie
Noem de naam van een ‘melkfabriek’ op vier poten in Meterik en men komt uit op Carla 104 bij melkveebedrijf
Schadijkerhof. Carla 104 is een 16 jaar oude melkkoe die begin september de grens van 130.000 kilogram melk
passeerde. Een unieke prestatie volgens het melkveehouders-echtpaar Jos en Henny Jenniskens.

Stal Schadijkerhof in Meterik is
een melkveebedrijf dat zestig koeien
en vijftig stuks jongvee herbergt.
Om de dieren te voorzien van voedsel
hebben Jos en Henny 34 hectare grond
in gebruik, deels gepacht, en deels
in eigendom. Gras en maïs zijn de
belangrijkste gewassen, waarbij gras
bijna driekwart van zijn beschikbare
grond beslaat. “En dat is vruchtbare
grond waar de koeien het goed op
doen. We hebben op ons bedrijf al drie
koeien gehad die elk 100.000 kilogram
melk gaven”, lacht de 60-jarige
Jenniskens.

Superkoe
Maar voor Carla 104 was dat nog
niet genoeg, zij had meer in haar
mars of beter gezegd uiers. Het dier
haalde in 2009 al de grens van 100.000
kilogram melk en bleek een melkkoe van formaat. Dat zij nu al meer
dan 130.000 kilogram op haar naam
heeft staan is uniek. Carla 104 heeft
de specifieke kwaliteiten niet van een
vreemde. Erfelijke aanleg ligt daaraan
ten grondslag al komen die nooit tot
hun recht zonder de goede zorgen van
Jos en Henny Jenniskens.
Mocht u zich inmiddels afvragen
waarom er gesproken wordt over kilo-

Hennepplanten in maisvelden

De grootste
locatie in Horst
aan de Maas

In het kader van de controle- en opruimacties van Het Groene Goud
zijn de afgelopen maand in totaal 5.000 hennepplanten in maïsvelden
geruimd in Noord- en Midden-Limburg. Vanuit de lucht werden 121
locaties waargenomen waar na controle daadwerkelijk hennep in de maïs
stond. De grootste locatie bevond zich in Horst aan de Maas waar
ongeveer 400 planten werden aangetroffen. De totale opbrengst van de
geruimde planten wordt geschat op 2000 kilogram weed, met een
straatwaarde van ongeveer vier miljoen euro. De politie heeft onderzoeken ingesteld, maar dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van
verdachten.
In 2011 werden 60 locaties met
hennepplanten in akkerbouwgebieden aangetroffen. Voor 2012 betekent
dit een verdubbeling van het aantal
locaties waar hennep werd geteeld,
terwijl het aantal aangetroffen
planten nagenoeg gelijk is gebleven.
Een mogelijke verklaring voor deze
toename is risicospreiding. Het aantal
grote plantages in onze regio lijkt verder af te nemen. De toename in het
aantal vondsten is voor de Limburgse
Land en Tuinbouw Bond (LLTB) aanleiding om volgend jaar met nog meer
nadruk de maistelers te bewegen aan
het hennepproject deel te nemen.
De telers krijgen dan een baken
uitgereikt dat zij in hun maïsveld kunnen plaatsen. De coördinaten worden
doorgegeven aan de politie, die deze
percelen extra in de gaten houdt. Dat
het bakenproject preventief werkt
blijkt uit het feit, dat ook dit jaar
slechts zeer sporadisch hennep werd

aangetroffen in deze velden.
Het Groene Goud is het integrale
project dat illegale hennepteelt
bestrijdt. In het project Het Groene
Goud werken samen: de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg,
politie, het Openbaar Ministerie, de
LLTB en de Belastingdienst. Ook de
AID is bij Het Groene Goud betrokken.
De provincie Limburg ondersteunt
het project en financiert deels de
kosten. Het project Het Groene Goud
richt zich op illegale hennepteelt in
woningen, in loodsen en schuren
en in akkerbouwgewassen, met
name maïs. Het project is in 2006
begonnen als samenwerking tussen
de zeven gemeenten en de politie
in het politiedistrict Venray en de
LLTB. In 2008 sloot de Algemene
Inspectiedienst zich aan. Vorig jaar
werd het werkgebied uitgebreid met
veertien Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten.
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grammen melk in plaats van liters? De
geleverde melk van Carla 104 bedroeg
130.000 kilogram. Dat stond gelijk aan
10.000 kilogram vet en eiwit.

Liters of
kilogrammen?
Bij Carla 104 bedroeg het gemiddelde percentage vet 4,47% en 3,45%
eiwit, waarden waarop de veehouder
wordt afgerekend. De koeien van de
familie Jennikens worden twee keer per
dag machinaal gemolken, ’s morgens
om 7.00 uur en ’s avonds om 18.15 uur.
Per melkbeurt zijn zij daar twee uurtjes
mee bezig, los van alle andere werkzaamheden op de boerderij. De dieren
moeten immers ook gevoerd worden.
Gras maaien, drogen en binnenhalen
vergt tijd en inzicht omdat dit werkzaamheden zijn die weersafhankelijk
zijn. Datzelfde geldt voor het oogsten
van snijmaïs en het inkuilen ervan. Een
opvolger voor hun melkveebedrijf heeft
het echtpaar niet. Hun vier dochters
inclusief toekomstige schoonzoons
helpen graag een handje mee maar het
bedrijf overnemen zien ze niet zitten.
Maar voorlopig is dat ook niet nodig
want Jos en Henny doen het werk maar
al te graag.

IGT Veneto

Sterwinnaar in de wijnalmanak 2013. Gemaakt van de
Italiaanse druivensoorten Corvina, Rondinella en Croatiana.
De wijn wordt 12 maanden gelagerd op eiken vaten.
Donkerrood van kleur, aroma’s van kersen,
Actieprijs oktober
Per
pruimen en een ondertoon van hout in
fles
de geur. De smaak is heerlijk vol. Mooie
Doosprijs
afdronk en soepele tannines. Dit moet
u geproefd hebben.

€ 6,95
€ 40,-

10
merken
bokbier

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Hoe behouden we de nodige vitaliteit in
de dorpen/kernen van Horst aan de Maas?
Dit zal het hoofdthema zijn op de eerstvolgende bijeenkomst van de lokale politieke partij Essentie.
Al vanaf 2010 is de gemeente Horst aan de Maas gestart
met een proces waarbij de taken van de gemeente worden
heroverwogen. Deels is dit ingegeven door bezuinigen en
anderzijds omdat sommige taken beter door burgers kunnen
worden gedaan. Er wordt hierbij kritisch gekeken naar alle
overheidstaken taken en verantwoordelijkheden en de rol en
de samenwerking met burgers hierin.
Een kleinere overheid legt zich meer toe op haar kerntaken.
Daarnaast biedt dit ook kansen voor burgers om vanuit eigen
verantwoordelijkheid keuzes te maken. Kernwoorden in dit
proces zijn: Verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Omdat de overheid niet overal in kan voorzien
betekent dit o.a. dat er een groter beroep wordt gedaan op
hulp van inwoners. Ook als het gaat om zorg voor ouderen en
mensen met een beperking. De gemeente zal dit proces waar
mogelijk stimuleren en faciliteren. Verder zal de gemeente
zoveel mogelijk maatwerk leveren wat past bij de grootte van
de diverse kernen.
Ook betekent dit dat we kritisch kijken naar de voorzieningen
in de diverse kernen. Hierbij is het denkbaar dat bepaalde
voorzieningen gedeeld zullen moeten worden met meerdere
kernen. Dat betekent ook, dat we de vitaliteit van de kernen
kunnen behouden als bewoners bereid zijn verbindingen met
elkaar aan te gaan. Op zich is dat geen nieuw verschijnsel. Op
het gebied van kinderopvang, basisonderwijs en verenigingsleven is dit proces in het hele land al een tijd aan de gang.

Daarmee hoeft de identiteit van een kern niet perse verloren te
gaan. Iets waar bij als Essentie natuurlijk belang aan hechten.
Een ander aspect wat aandacht vraagt zijn de gevolgen van
de vergrijzing. Meer ouderen en minder jongen. Dit is goed
zichtbaar als we kijken naar het basisonderwijs in de gemeente
Horst aan de Maas. De grootste aanbieder van basisonderwijs is scholengroep Dynamiek. De 21 basisscholen van deze
scholengroep laten tussen 2009 en 2014 een daling van het
aantal leerlingen zien van 4.500 naar 3.500 leerlingen. Een daling van 22%. Uiteraard heeft dit op termijn gevolgen voor de
arbeidsmarkt, woningmarkt, winkelbestand, verenigingsleven,
leefbaarheid en zorg.
Boeiende vraagstukken welke keuzes vragen. Hoe gaan we
daar de komende jaren mee om? Kom daarover meepraten op
onze eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 31 oktober om
20.00 uur op het MFA Kerkebos in Swolgen /Tienray.
Ook als u geen lid bent, staat de deur dus voor u open. Vooral
voor de inwoners van Tienray, Swolgen en Meerlo een mooie
gelegenheid om dicht bij huis uw opvattingen onder de
aandacht te brengen van wethouder, raadsleden en leden van
Essentie.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van Essentie.

www.kiesessentie.nl
Lottumseweg 18 • 5872 AB Broekhuizen • info@kiesessentie.nl
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Zwemmen in Horst
wordt duurder
Om het exploitatietekort van zwembad De Berkel in Horst terug te
dringen, gaat Gemeente Horst aan de Maas een aantal maatregelen nemen.
Zo is het zwembad niet meer de
hele zomervakantie geopend, gaat het
tarief voor recreatief zwemmen stijgen
en gaan ook de verenigingen die het
zwembad huren meer betalen.

Basisvoorziening
Volgens wethouder Ger van Rensch
zijn de maatregelen nodig om het
zwembad rendabel te houden. “Het
zwembad is een basisvoorziening en
dat willen we graag zo houden. Dat
betekent overigens niet alleen bezuinigen. In het voorjaar heeft het College
van B&W besloten om te investeren in
het bad. De verwarming wordt vervangen en er wordt een waterkwaliteitsinstallatie geplaatst. Dit verdient zich
uiteindelijk terug.”
Volgens Van Rensch loopt Horst aan
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Borstkanker, een ziekte die jaarlijks bij ongeveer 15.000 mensen
wordt vastgesteld. Niet alleen bij vrouwen maar ook mannen. In de
maand oktober wordt traditioneel stil gestaan bij deze vorm van kanker.
Trees Driessen uit Kronenberg doet dat op haar eigen manier. Zij organiseert op 28 oktober een zevental workshops voor het goede doel.
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“Met deze actie wil ik de aandacht vestigen op borstkanker. Het is
een ziekte die niet alleen een enorme
impact heeft op de patiënt, maar op
het hele gezin. En daar denken en
praten we soms te gemakkelijk over.”
Zelf werd Trees in 1998 getroffen door
deze ziekte. Inmiddels is ze genezen
verklaard. Ze speelde al langer met
het idee om zelf iets te organiseren
en zo geld op te halen voor het goede
doel. “Je hoort steeds vaker in je
omgeving dat iemand geconfronteerd
wordt met deze ziekte. Nu was voor
mij het moment om te zeggen: ik ga
ook iets doen.”
Daarom worden er op 28 oktober
zeven workshops gehouden in de
Kruisweide in Sevenum. Deelnemers
kunnen kiezen uit yoga, aerobics,
spinning, zumba, gym, nordic walking
en wandelen. “Ik vraag bewust geen
inschrijfgeld, om de drempel laag
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de Maas door de tariefstijging meer in
de pas met de omliggende gemeenten. “De stijging is minimaal. Voor de
verenigingen gaan twee vaste tarieven
gelden: één voor organisaties die het
zwembad incidenteel huren en één
voor zogenoemde sleutelverenigingen
zoals HZPC. Dit betekent voor hen een
stijging van 25%, die we over drie jaar
gaan verdelen.” Baby’s en kinderen tot
3 jaar betaalden voorheen geen entree
voor recreatief zwemmen. Voortaan
moeten zij 1 euro betalen. Daarnaast
vervalt het daltarief voor recreatief
zwemmen. “De zwemlessen, die nu
verspreid over vijf dagen worden
gegeven, gaan we terugbrengen naar
drie dagen.”
De nieuwe roosters en tarieven
gaan per 1 januari volgend jaar gelden.

te houden. Deelnemers mogen een
vrijwillige bedrage doen. Alles komt
ten goede aan Pink Ribbon. Deze
actie is aangemeld bij de stichting en
staat ook op hun website. Het is een
officieel evenement. Een ambassadrice van de stichting zal ook aan het
begin van de dag een woordje doen.”
De aanmeldingen stromen intussen
gestaag binnen. “De verhalen die
mensen schrijven bij hun aanmelding.
Ik krijg er soms kippenvel van”, zeg
Trees. “Iedereen die is benaderd, is
heel enthousiast. Ik heb een groepje
mensen verzameld dat deze dag de
workshops gaat verzorgen. Nee, zelf
ga ik geen les geven. Ik ben dan de
gastvrouw. Maar het gaat om de kanjers die zich deze dag in gaan zetten
voor het goede doel. In verband met
de planning is het fijn wanneer mensen zich van tevoren aanmelden. Dit
kan via e-mail: sloy55@kpnplanet.nl”

Glasvezelnetwerk
nog beperkt
Slechts 30% van de inwoners uit Horst aan de Maas heeft zich tot nog
toe aangemeld voor aansluiting op het glasvezelnetwerk. Dat zei wethouder Paul Driessen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 oktober toen
hij de gemeenteraad informeerde over de stand van zaken.

Van het totaal aantal woningen
in de gemeente kan op dit moment
60% worden aangesloten.
Het betreft hier voornamelijk
woningen in de dorpen van Horst
aan de Maas. “Het is de bedoeling
om ook in de buitengebieden zoveel
mogelijk mensen aan te sluiten en
daarom worden er clusters
gevormd”, aldus Driessen. “In totaal

zijn er nu 31 clusters, die ervoor
zorgen dat er 1.100 aansluitmogelijkheden zijn.” De planning van het
aanleggen is in handen van
Reggefiber, het bedrijf dat het
netwerk aanlegt. Bewoners in het
buitengebied kunnen zelf contact
opnemen met de glasvezelnetwerkaanlegger als ze zich nog aan willen
melden.
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RM exposeert in
galerie Judy Straten

Starters in de regio
Mark van Lier Aannemersbedrijf BV.
Bedrijf

Ron Mennen en Rolf Maas (RM) presenteren van 14 oktober tot en met 18 november de tentoonstellingen
‘The Lonely City’ en ‘Don’t Disturb’ in galerie Judy Straten in Horst.

en
beschrijven die als een combinatie
van ‘beeld in woord’ en ‘woord in
beeld’. De eerste afgeronde serie is
The Lonely City. Deze werd zes jaar
geleden voor het eerst gepresenteerd.
Na drie jaar werken is de serie Don’t
Disturb ook toonbaar geworden.
Door beide series gelijktijdig te
presenteren, ervaart de toeschouwer
de intense werking van de verlaten,
emotionele wereld die gevisualiseerd,

Mark van Lier
Aannemersbedrijf BV.
Eigenaar Mark van Lier
Adres
Meerweg 28
Plaats
Kronenberg
Telefoon 077 467 36 07
06 55 69 36 07
E-mail
info@markvanlier.nl
Website www.markvanlier.nl
Sector
Bouwsector Burger
en Utiliteitsbouw
Start
12-09-2012
Activiteiten
Mark van Lier aannemersbedrijf
verzorgt alles wat te maken
heeft met bouwen of verbouwen. Van aanbouw, verbouw,
nieuwbouw, tot utiliteitsbouw.
Van kleine projecten tot grote
werken. Voor zowel particulieren
als bedrijven. Ook het renoveren,
opknappen en aanpassen van uw
woning of bedrijfspand kunt u
gerust aan ons overlaten.
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Vakgarage Gommans & de Wit
Ron Mennen en Rolf Maas
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945samen
| E info@gommansendewit.nl
presenteren
hun projecten
www.gommansendewit.nl

winkel&bedrijf 09

beschreven en voelbaar is in zowel
mens als stad.
Bij het maken van het project The
Lonely City gingen beiden heren als
schrijver en fotograaf op zoek naar
‘De eenzame stad’. Bewapend met
camera en telefoon bezochten ze
vijftien verschillende steden bij nacht.
De nachten brachten Ron en Rolf vaak
ver over onze landsgrens, waardoor
het project een internationaal karakter
heeft gekregen. The Lonely City laat
39 stadsgezichten zien en speelt zich

af in Duitsland, België en Nederland.
Don’t Disturb heeft zich volledig
afgespeeld op één hotelkamer, kamer
123. Gedurende drie jaar bezocht
het duo RM met enige regelmaat
hotelkamer 123 en portretteerde de
personages die er overnachtten. De
28 portretten worden begeleid door
gedichten en teksten. De teksten in
deze serie zijn teruggebracht tot één
woord of één zin.
Voor meer informatie kijk op
www.galeriejudystraten.nl

Doelgroep
Particulieren: iedere doelgroep
Bedrijven: alle sectoren
Onderscheidend vermogen
Mark van Lier is een jonge
ondernemer, die al 15 jaar in de

sector werkt. Hij verstaat zijn vak
goed, is deskundig en vertrouwd
met de vele facetten van het
ontwerp- en bouwproces.
Door persoonlijk contact, goed te
luisteren naar de wensen en
eisen van klanten en deze
serieus te nemen, denkt hij met
zijn klanten mee. Hij adviseert
kostenbewust over materialen,
duurzaamheid en praktische
alternatieven en oplossingen.
Zijn streven is samen met de
klant bouwen aan een mooi
resultaat, waarbij het uiteindelijk gaat om een optimale
prijs-kwaliteitverhouding
In zijn werk is Mark heel
gedreven en gemotiveerd. Hij
vindt het belangrijk om in zijn
handelen integer en betrouwbaar te zijn door afspraken na te
komen. Afspraak is afspraak,
vindt Mark van Lier. In alle
werkzaamheden. Van klein tot
groot, van eenvoudig tot
moeilijk.
Tijdens het hele bouwproces
loopt het contact via één
aanspreekpunt en wordt er
gewerkt met vaste, betrouwbare
onderaannemers. Het motto is:
vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

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

WONEN - BOG - TAXATIES - ADVIES

er
n
t
r
a
p
w
U
eit!
t
i
l
i
b
o
m
in res voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
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Te huur:

Grubbenvorsterweg 5 Sevenum
Modern kantoorpand gelegen in een
Villawijk nabij Trade Port (industrieterrein
Venlo). Het pand heeft een vvo van 260m
en bestaat uit 3 kantoorruimtes en 2 spreekkamers. Huurprijs E 1.700 p.m. excl. btw.

Makelaarskantoor Sannen
Kloosterstraat 49, 5921 HB Venlo-Blerick

www.sannen.nl
077 3827788

Reserveer nu op www.DagjeMeerdal.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Grenzeloos lekker!

3 stuks naar keuze voor

7,50

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

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!

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Ze zijn er weer
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7 stuks € 10,0
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actie geldig van 15 t/m 27 oktober 2012

Maak kennis met
ons biologisch assortment!

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!
Geldig op dinsdag 16 oktober 2012
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Een AB’er krijgt geen boe-geroep

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Wij feliciteren de
familie Kersten
van Hoeve Rosa
met de nominatie!

www.ab-werkt.nl
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Grondmonsters

voor aaltjes en bemesting
breng uw pH op peil met

cALciumGrAnuLAAt
Grondontsmetten

www.ptcplus.com

met GPS, aaltjes bestrijding

Wij feliciteren
de familie Kersten
met de nominatie!

w.ti mm erm ans agr iser vice
Lorb aan 23 A • Am eric a • ww
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Fi-touch

SCHILDERWERK + DECORATIE

Fons en Yvonne, súper gefeliciteerd
met jullie nominatie!
www.vissersolie.nl
399 92 00
Stationsstraat 90 Horst (077)

Fons en Yvonne Kersten
Melkveebedrijf Hoeve Rosa te Sevenum
met de nominatie voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012
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Vestiging Sevenum
T 077 324 10 30
Verkoop Ard Stappers
M 06 55 89 27 37
Verkoop Jac Tegels
M 06 50 67 79 64
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Eerste bank Sponsorbanken onthuld
De eerste bank van het project Sponsorbanken Noord Limburg van
Innovatief Platteland werd vrijdag 6 oktober onthuld aan het Bedelaarspad
tussen Kronenberg en Sevenum.
Gerda Heurkens verrichte de onthulling van de bank, die werd geplaatst
ter ere van haar overleden echtgenoot
Jan. Hij was de drijvende kracht achter
de toenmalige Stichting Dynamisch
Platteland uit Horst. Een bevlogen
persoon die vol enthousiasme meewerkte aan de plattelandsontwikkeling
in de regio. Een informatiebord in de
rugleuning van de bank verwijst naar
de ondersteunende website waarop het
uitgebreide verhaal van Jan Heurkens en
Dynamisch Platteland wordt verteld. De
volgende banken worden geplaatst op
mooie plekken in het buitengebied van
Horst aan de Maas en verder in Noord
Limburg, zodat wandelaars een mooi uit-

zicht hebben over het agrarische cultuurlandschap. Met deze Sponsorbanken wil
Innovatief Platteland mensen de gelegenheid bieden om een financiële maar
vooral ook emotionele investering te
doen in het mooie platteland van Noord
Limburg. Om zich daar als het ware een
eigen plek te verwerven. Mooie herinneringen aan familieleden of bijzondere
gebeurtenissen kunnen op deze wijze
worden gekoesterd en gedeeld met de
toevallige voorbijganger, met recreanten of buurtbewoners. De geschiedenis
van het Noord Limburgse agrarische
cultuurlandschap wordt op deze manier
uit de anonimiteit gehaald. Voor meer
informatie www.bankvertelt.nl

Ve i l i g h e t
najaar in

deurspion

50% in prijs
verlaagd,
geïnstalleerd
voor €99,—
077 3 6 6 4 2 1 0
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Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Dat er in een traditionele bedrijfstak als de veehouderij nog voldoende kans is om te ondernemen, bewijzen
Fons en Yvonne Kersten van Hoeve Rosa uit Sevenum. Ook anderen zien dat inmiddels. Want het bedrijf is een van
de drie genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
Hoeve Rosa aan de Grubbenvorsterweg in Sevenum
is een melkveebedrijf dat Fons Kersten in 2000 overnam
van zijn ouders. In de jaren die volgden, ging Fons flink
aan de slag met zijn bedrijf. Zowel de hoeveelheid melk
die het bedrijf produceerde als de hoeveelheid grond
werd zo ongeveer verdubbeld. Dat die twee factoren gelijk
opgaan, is geen toeval. “De productiefactoren moeten in
balans blijven”, vertelt Fons. “Er zijn boeren die van 50
naar 200 koeien zijn gegroeid, maar het nog steeds doen
met ’maar’ 20 hectare grond. Als je daardoor een groot
gedeelte van het voer in moet kopen, ben je vanwege de
wisselende prijzen wel heel kwetsbaar.”

Flexibeler geworden
De uitbreiding van het bedrijf was voor Kersten hard
nodig. “Als je te klein bent, kun je niet met medewerkers
werken. Dan blijf je zeven dagen in de week alles zelf
doen. En dankzij de komst van een melkrobot is ons leven
flexibeler geworden en kan ik meer aandacht besteden
aan mijn gezin. Ik ben nu zelfs leider van de F’jes.”

011120036

Hoeve Rosa blijft groeien

De camera wordt bevestigd
i n d e v o o r d e u r m e t h e t LC D
scherm aan de achterzijde,
zodat u voor het openen
van de deur ziet wie er
staat. Haarscherp en
ontzettend veilig.

een vestiging in Venlo opent. “Ondernemen is een visie
ontwikkelen en die uitwerken. Maar het betekent ook
dat je je aanpast aan je omgeving. Wij willen mee in de
veranderingen die hier in Greenport Venlo gaande zijn”,
aldus Fons Kersten. Dat meegaan in de veranderingen
is gevonden in de meest recente tak van Hoeve Rosa:
de Weidekamer.

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

De Wiedekamer
Dat deel heeft Fons’ vrouw Yvonne onder haar hoede.
Ze nam ontslag bij de Rabobank en ging aan de slag
met het inrichten van een ruimte voor vergaderingen,
presentaties en workshops. De Weidekamer is sinds mei in
gebruik, niet geheel toevallig rond de tijd dat de Floriade
werd geopend. “Er werd veel gesproken over de spinoff van de Floriade. Dat bracht ons op het idee om een
leegstaande ruimte te gebruiken voor het ontvangen van
groepen, met name uit de zakelijke markt”, legt Yvonne
uit. “Er is hier al een aantal groepen geweest die ook op
de Floriade waren, waaronder ook buitenlandse groepen.
Veel mensen willen graag eens op een andere plek
vergaderen. Dat kan hier.”

Ondernemen is een visie
ontwikkelen en uitwerken

Nog niet rendabel

Het verder uitbouwen van het melkveebedrijf was
voor Fons Kersten echter nog niet genoeg. Hij werkte
al eerder voor praktijkschool PTC+ en vanaf 2000
heeft hij ervoor gezorgd dat een groot deel van het
rundveeonderwijs op zijn bedrijf plaatsvindt om zo theorie
en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Sinds een jaar is
er ook een samenwerking met het Citaverde College en
Fons kijkt al uit naar een mogelijke samenwerking met
de HAS Hogeschool uit Den Bosch als die volgend jaar

Hoewel de nieuwe ruimte nog maar net in gebruik
is, is Fons Kersten alweer bezig met het volgende project
voor Hoeve Rosa. Hij wil de koeienmest op een manier
verwerken dat de mineralen die erin zitten weer kunnen
worden gebruikt. “De subsidie heb ik al, de vergunning
is er. Alleen is het nog niet rendabel. Dan begin ik er niet
aan. Het feit dat we het leuk vinden om te ondernemen,
is voor ons de hoofdreden om iets nieuws te beginnen,
maar het moet wel wat opleveren.”

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

Ze doen WILD in de keuken.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

12

opinie

11
10

Bespreking Poll week 39

De Floriade heeft Horst aan de Maas op de kaart gezet
Iets meer dan de helft van de stemmers was het eens met de stelling van
week 39. Horst aan de Maas heeft wel degelijk geprofiteerd van de Floriade.
Ruim twee miljoen mensen, uit binnen- en buitenland, hebben de expositie een
bezoekje gebracht. Het was daarom goed van Gemeente Horst aan de Maas om

Je kunt jeugd niet vroeg genoeg bij de politiek
betrekken

Cultuur
Horst aan de Maas is mooi,
veelzijdig en ondernemend.
Bekijk de verschillende
onderscheidingen zoals de
ondernemersprijs of de
jaarlijkse lintjesregen maar en
dan wordt meteen zichtbaar
waar deze gemeente in
uitblinkt.
Ruim acht maanden woon ik
in Horst aan de Maas. Samen
met mijn mooie vriendin kocht
ik een huis in Sevenum. Daar is
het heerlijk wonen en inmiddels
zijn we niet meer zijn tweeën.
Begin april is onze dochter
geboren. Ze is nu net een half
jaar oud en langzamerhand
krijgen wij de gelegenheid om
weer eens gezellig op stap te
gaan. Zeker nu onze dochter een
acceptabel ritme van slapen,
eten en vieze luiers heeft
ontdekt.
Mijn mooie vriendin en ik
hebben beiden lange tijd in
Eindhoven gewoond en daar
bezochten we regelmatig de
schouwburg of togen naar de
plaatselijke bioscoop voor een
goede film. In de op vier na
grootste stad van Nederland is
volop keus, dus een gezellig
avondje uit was succes verzekerd.
Via mijn werk leer ik in een
rap tempo Horst aan de Maas
kennen. Hoeveel verschillende
soorten sportverenigingen de
gemeente rijk is, met hoeveel
vrijwillige inzet grote evenementen uit de grond worden
gestampt en ook op zang-,
dans- en toneelgebied krijg je
het een en ander mee. Zelfs een
musical in het Horster dialect
kon ik prima verstaan en volgen.
Mijn mooie vriendin en ik
hadden kaartjes gekocht voor
een voorstelling van Martine
Sandifort en Remco Vrijdag in
het Gasthoes in Horst. Beide
kleinkunstenaars zijn geen
onbekenden in de cabaretwereld
en verschijnen regelmatig in
allerlei verschillende typetjes op
de landelijke televisie. Ik heb
een prachtavond gehad, het was
schuddebuiken van het lachen,
maar alleen heel erg jammer dat
er maar 85 mensen in de zaal
zaten. Natuurlijk mag ik dat niet
vergelijken met Eindhoven, maar
ook een prachtige zaal als die in
het Gasthoes verdiend meer en
beter.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

deel te nemen en hier in te investeren. Er zijn echter ook mensen die vinden
dat we eerst nog maar even moeten afwachten. Het is nog veel te vroeg om
te zeggen wat de spin-off is. De gemeente heeft er flink in geïnvesteerd, maar
heeft het ook wat opgeleverd? Van de stemmers vindt 48% in elk geval niet.

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

VMBO-leerlingen van het Dendron College mochten afgelopen dinsdag zelf
ervaren hoe het er in de politiek aan toe gaat. Tijdens de jaarlijkse Wegwijsdag
op het gemeentehuis spraken ze met het College van B&W en mochten ze
’s avonds tijdens een jeugdraadsvergadering met elkaar in debat. Jongeren
vinden politiek al snel saai. Door hen er echter actief bij te betrekken begrijpen
ze beter waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Zo zijn ze enthousiast om
zich in te zetten voor de maatschappij en merken dat ze een stem hebben om

onderwerpen op de politieke agenda te zetten.
Moet je jeugd daar aan de andere kant wel mee lastig vallen? De vraag
is of ze zo’n Wegwijsdag wel serieus nemen en niet alleen zien als een extra
dagje vrij van school. Verandert een zo’n dag hun beeld op de politiek? Het
is niet voor niets dat je pas op je achttiende mag stemmen. Politiek en jeugd
is geen goede combinatie. Je kunt jeugd niet vroeg genoeg bij de politiek
betrekken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40) > Vrijwilligerswerk in derde wereld landen is druppel op gloeiende plaat
> eens 76% oneens 24%

Specialist in tuinplanten
Tevens een uitgebreid assortiment
aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
gratis tuinontwerp • ad

Vers
van het
gs
Limbur
land

vies • graszoden

winterhei
in meerdere kleuren
potmaat 11 cm

€ 1.25

beukenhaag
100-120
€ 0.89
haagbeuk liguster laurier

vele soorten

laan-lei-sier
fruitbomen
heesters coniferen
lage prijzen

dak leibomen
10-12 220 cm stam
€ 59.00

Culinair genieten van
streekproducten!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

6 vaste planten
in grote pot

€ 10.00

vele kleuren
viooltjes
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

en zo 13
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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.

Ingrid Scheffrahn-Huys
Het is één van de markantste huizen in Meerlo: de voormalige burgemeesterswoning aan de Mgr. Jenneskensstraat. Sinds vijf jaar woont hier
Ingrid Scheffrahn-Huys samen met haar echtgenoot Edgar en hun vier
kinderen. Ingrid wordt deze week Geplukt.

dichterbij mijn familie zijn. We kenden
Meerlo en het huis eigenlijk helemaal
niet, maar toen we een kijkje namen
werden we meteen enthousiast.”
Doordat het huis zo lang had leeggestaan, moest er veel aan gebeuren. Dat schrok het echtpaar echter
helemaal niet af. “We hebben ervaring
in het renoveren van oude huizen. In
Zaltbommel hadden we al drie monumentale woningen opgeknapt. We
wisten dus wat we konden verwachten.
Al is dit wel de laatste keer”, lacht ze.
Het rijksmonument stamt waarschijnlijk
uit begin 1700. “Edgar en ik hebben
allebei een passie voor cultuur en het
behoud van oude dingen. We wilden
graag een huis met mogelijkheden. Er
is voldoende ruimte voor onze vier kinderen, Jella (15), Hanne (13), David (8)
en Lotta (6), voor mijn praktijk en voor
een vakantieappartement. Dat laatste
is bijna klaar, we hopen binnenkort
gasten te kunnen ontvangen. Het lijkt
me sowieso leuk om in de toekomst
dit huis open te stellen voor anderen.
Wanneer we straks de tuin in orde
hebben kunnen we er misschien exposities in houden of muziekoptredens.
We wonen hier heel graag. Meerlo
is een leuk dorp, er wonen mensen
van allerlei pluimage. We kregen zelfs
al een kaartje van onze toekomstige
buren, nog voordat we waren verhuisd.
We kwamen er overigens later achter
dat de Cocq van Haeften (voormalige
eigenaren van het kasteel in Meerlo,
red.), bijna allemaal begraven zijn

in Zaltbommel.” Zo gepassioneerd
als Ingrid over de woning vertelt,
zo gedreven is ze ook in haar vak.
Jarenlang werkte ze als hulpverlener in
psychiatrische instellingen. Sinds enkele
jaren begeleidt ze mensen vanuit
haar eigen praktijk. “Het is niet altijd
noodzakelijk dat mensen met psychische problemen worden opgenomen.
Ik ben ervan overtuigd dat zij met de
juiste begeleiding thuis kunnen blijven
wonen. Ik werk samen met enkele
vrijgevestigde psychiaters en heb een
programma opgesteld dat is gericht op
het hier en nu. Structuur is van belang.
Daarnaast is het van belang balans
leren te vinden door niet je beperkingen of onvermogen te zien maar juist
een beroep doen op mogelijkheden. Ik
leer mensen dat ze veel groter en sterker zijn dan hun beperkingen. Ik richt
me niet alleen op de cliënt, maar ook
op de sociale omgeving. Wat betekent
het voor hen om samen te leven met
iemand met psychische problemen?
Voorlichting is zo belangrijk. Ziektes als
kanker krijgen veel aandacht en dat
is ook goed. Er mag echter ook meer
aandacht worden geschonken aan
mensen met psychische problemen. Ik
ben erg begaan met deze doelgroep en
werk graag met hen. Sowieso maak ik
graag contact met mensen. Het contrast
tussen Meerlo en Zaltbommel is groot.
Dat is echt een forenzenstad, Meerlo is
een open dorp. Mensen groeten elkaar,
maken tijd voor een praatje. En je krijgt
wat je geeft, daar geloof ik in.”

HOVENIER

DIJA - TUINTECH
Tuinaanleg en onderhoud

Is uw tuin
al winterklaar?
Bel DiJa-Tuintech.nl
in de gezellige eetkamer van het huis.
Ingrids vader attendeerde hen enkele
jaren geleden op de leegstaande ambtswoning in Meerlo. “Voor Edgar was het
niet meer noodzakelijk in Zaltbommel
te wonen en zelf wilde ik ook graag

Ingrid is geboren en getogen
in Broekhuizen, maar verruilde dit
Maasdorpje rond haar 26e voor
Zaltbommel. “Dit was gemakkelijker
voor het werk van mijn partner. Zelf
werkte ik toen in Veghel”, vertelt ze

Tel. 06-41173652
Ook voor het snoeien van uw
Leibomen en dakplatanen
info@DiJa-Tuintech.nl
www.DiJa-Tuintech.nl

· 1 stuk sinaasappelschil + sap
· 1 stuk citroenschil + rasp
· 1 stuk steranijs
· 500 gram suiker
· 150 gram geleisuiker
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Aanbieding geldig t/m zaterdag 13 oktober 2012

€4,12
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Oplossing vorige week:
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Gepocheerde
peer
· ½ liter port

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

Nu

2

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.

· 2 liter rode wijn

ramen
wassen

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.

3

Randy

Benodigdheden:

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Koken met

Alle Bokbieren 25% korting!
B.v. Hertog Jan 6-pack
normaal € 5,49

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus

· 1 stuk laurier
· 5 stuk peer

Bereiding:
• Doe de rode wijn en port,
steranijs, suiker, geleisuiker en
laurier in een pan;
• breng het geheel aan de kook;
• voeg de citroen en de sinaasappelschil en het sap toe;
• laat deze massa vijf minuten
koken tot de alcohol verdampt is;
• schil ondertussen de peer met een
dunschiller, halveer de peer, haal
het klokhuis eruit en doe de
schoongemaakte peer in het vocht;
• laat het geheel weer aan de kook
komen en zet het dan van het
vuur af;
• laat de peren in het vocht afkoelen;
• als ze koud zijn, zijn ze gereed om
te serveren.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 oktober 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 16 oktober

Wie wordt kampioen
bommetje maken?

Geen openbare
vergadering
Op dinsdag 16 oktober is er geen openbare vergadering van de raad
in verband met herfstvakantie.
Vergaderkalender
• Dinsdag 23 oktober:
• Dinsdag 30 oktober:
• Dinsdag 6 november
• Woensdag 7 november

Themabijeenkomst Wonen, Welzijn, Zorg
Raadsvergadering (begroting)
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte

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.

De wegbermen worden gemaaid
De komende weken tot en met december worden in het buitengebied van onze gemeente
de wegbermen gemaaid en daarna de sloten
gekorfd. Het maaiwerk kan enige overlast met

zich meebrengen. Er wordt alles aan gedaan
om de overlast tot een minimum te beperken.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door
aannemer Herman Vaessen bv uit Maasbree.

Mogelijkheden glasvezel voor
‘onrendabele’ aansluitingen
Eind 2012 is het glasvezelnet voor de zogenaamde rendabele woningen in de gemeente
Horst aan de Maas gerealiseerd. Dit houdt in
dat dan 93% van alle huishoudens binnen de
totale gemeente aansluitbaar is.
Het streven is om ook van het resterende
gedeelte een zo groot mogelijk deel aan te
sluiten. Om de kosten in de hand te houden
worden er clusters gevormd. Clusters zijn
samenvoegingen van adressen in onrendabele
aansluitingsgebieden. Er is gekeken naar het
aantal aansluitmogelijkheden (dichtheid) binnen
een bepaald gebied. Des te groter het aantal
woningen in een cluster, des te goedkoper de
aansluiting voor deze woningen wordt. De kosten van een aansluiting binnen een cluster zijn
mede afhankelijk van extra voorzieningen m.b.t.
de sterkte van het signaal zoals bijvoorbeeld het
plaatsen van een tussenstation.
In samenwerking met Reggeﬁber is geïnventariseerd welke onrendabele gebieden als
cluster opgepakt zouden kunnen gaan worden.
Door de fa. Reggeﬁber, die de glasvezelkabel
realiseert, is berekend met welke kosten in de
afzonderlijke clusters rekening gehouden moet
worden. Daarbij is nog geen rekening gehouden

met de mogelijkheid van eventuele zelfwerkzaamheid door de bewoners. In totaal betreft
het nu 31 clusters.
Voor alle informatie over de clusters én
aansluitkosten en –mogelijkheden kunt u
terecht in de informatiewinkel van Reggeﬁber,
Kerkstraat 7 in Horst, telefoon 077 – 398 08 52.
Belangstellenden dienen vóór 1 januari 2013
te reageren.
Gezien het feit dat glasvezel wettelijk gezien
geen nutsvoorziening is heeft de gemeente een
beperkte rol met betrekking tot de aanleg en
de voorziening. Desondanks zet de gemeente
Horst aan de Maas zich in om zoveel mogelijk
van de resterende 7% adressen aangesloten te
krijgen. Voor bewoners van woningen in een gebied dat niet als cluster is aangegeven zijn ook
eventuele aansluitmogelijkheden. Ook hier is de
voorwaarde dat zij bereid zijn de (gezamenlijke)
kosten voor hun rekening te nemen. De reden
waarom ze niet in een cluster zijn meegenomen is gelegen in het feit dat er onvoldoende
dichtheid in het gebied is en/of er geen directe
aansluiting met het huidige aansluitgebied is. In
deze gevallen moet rekening gehouden worden
met aanzienlijk hogere kosten.

Denk jij de hoogste spetters en dus het beste
bommetje te kunnen maken? Geef je dan
nu op voor het kampioenschap bommetje
maken!
Op maandag 15 oktober organiseren
zwembad de Berkel en Sport aan de Maas
het kampioenschap bommetje maken! De
wedstrijd begint om 14.30 uur en vanaf 14.00
uur mag er ‘ingesprongen’ worden. Er wordt
gesprongen in drie leeftijdscategorieën: tot 10

jaar, van 10 tot 15 jaar en vanaf 15 jaar. Elke
deelnemer krijgt 3 pogingen om van de springplank af te springen en zo hoog mogelijke
spetters te maken.
Iedereen die minimaal in het bezit is van
zwemdiploma A kan deelnemen. De kosten
bedragen € 2,00 en aanmelden kan via www.
padxpress.nl tot 15 oktober 11.00 uur.

Zwem 4-daagse 2012 van
16 tot en met 19 oktober
Voor degenen die niet genoeg kunnen krijgen
van het zwemmen! Je hoeft geen superzwemmer of lid van een zwemclub te zijn om
mee te doen aan de zwem 4-daagse 2012.
Gedurende 4 dagen ga je tussen 8.30 uur en
12.00 uur 500 meter zwemmen (kinderen jonger dan 10 jaar mogen 250 meter zwemmen).

De kosten bedragen € 10,00. Dit bedrag is
inclusief medaille en deelname aan het waterspektakel.
Inschrijven vindt plaats op donderdag 11 en
vrijdag 12 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur
en op dinsdag (startdag) 16 oktober van 8.30
uur tot 11.30 uur.

In Grubbenvorst opende drogisterij ‘Dio Vera’ haar deuren. Wethouder Leon Litjens verrichtte de ofﬁciële openingshandeling en overhandigde de eigenaren namens de gemeente Horst aan de Maas
een boeket bloemen. ‘Dio Vera’ is gevestigd aan de Kloosterstraat 60.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Wouterstraat 36
Broekhuizenvorst
Beerendonckerweg 2e
Griendtsveen
St. Barbarastraat 39
Horst
Industriestraat 19
Schoolstraat en Kamplaan

Veemarkt 1a
Venloseweg 53
Broekweg 15a
Meerlo
Bergweg
Melderslo
Vlasvenstraat 50 (en Eendekooiweg)
Sevenum
Klaver 8

Creemerhof
Venloseweg 53
Broek 18a
Vinkepas 15
Van Vlattenstraat 67
Horsterweg 33
Grubbenvorsterweg 66
Swolgen
Bosweg 5
Molenstraat 25
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Floriade 15

Ook Horst aan de Maas gaat na de
Floriade aan de slag
“De Floriade zit erop. Het werk kan beginnen.” Woorden van deze strekking werden uitgesproken door de
voorzitter van de Regio Venlo, waarnemend burgemeester van Venlo, de heer Wim Dijkstra. Hij doelde daarmee op
het voorwerk dat met de Floriade is verricht voor het op de kaart zetten van de regio. Ook onze gemeente wil
verdere kansen benutten voor initiatieven op lokaal niveau.
Horst aan de Maas heeft
gedurende de Floriade breed ingezet
op activiteiten die de gemeente
eigen waren. Vanuit de speerpunten
agribusiness, toerisme, recreatie
en leefbaarheid is een uitgebreid
lokaal plan van aanpak ten uitvoer
gebracht.

Uitgaan eigen kracht
Sleutelwoord van al deze activiteiten was verbinding. Tijdens de
Floriade werden deze verbindingen
ook zichtbaar. Bijvoorbeeld tijdens
bijeenkomsten, geïnitieerd door Horst
aan de Maas, in de Innovatoren. Of
tijdens bezoeken van Nederlandse en
buitenlandse delegaties aan bedrijven
in Horst aan de Maas. De samenwerking van veertien ondernemers, het
Toeristisch Platform en de gemeente in
de gezamenlijke stand in Het Huis van

Floriade 2012@ﬂoriade_2012
En zo komt er een einde aan 6 fantastische maanden.
Namens alle medewerkers zeggen wij nu: Dank je Wel.......!

de Smaak. Het paviljoen dat met grote
overtuiging werd uitgeroepen tot de
’beste inzending van de Floriade 2012’.

Activiteiten
Ook voor Horst aan de Maas zit
de Floriade er dus op, maar gaat het
eigenlijke werk nog beginnen. In feite
is dat begin al gemaakt. Contacten
zijn gelegd. Het eerste landenbezoek
aan Zuid Korea is al een feit en ook
lokaal zijn er acties uitgevoerd, die een
duidelijke verwijzing zijn naar de tijd
die nog gaat komen. Neem de unieke
Floriade-tas, waarmee het midden- en
kleinbedrijf van Horst aan de Maas zich
op de kaart heeft gezet. Niet alleen een
aanlokkelijke inhoud, maar vooral ook
het eigen en speciaal voor Horst aan
de Maas gemaakte ontwerp van de tas
maakte het tot een collectors-item, dat
in no-time enthousiaste eigenaren in
Horst aan de Maas vond.

Mooie woorden
Op de tegoedbonnen die de inwoners daarvoor moesten inleveren werd
gevraagd naar een paar regels tekst
over de Floriade en Horst aan de Maas.

Als je dan vele honderden keren achter
elkaar leest, in allerlei verschillende
bewoordingen, dat het een succesverhaal is, dan maakt je dat trots en geeft
dat mogelijkheden voor de toekomst.
En waren dat nou niet juist twee hele
belangrijke doelstellingen die Horst
aan de Maas zich bij aanvang van de
Floriade had gesteld? Doelen, die zijn
vertaald in lokale Floriade-activiteiten,
waar inwoners, en bedrijven van Horst
aan de Maas zich van hun beste kant
hebben laten zien. Missie geslaagd
en nu vervolgstappen zetten naar het
volgende mooie doel! Net als ten tijde
van de Floriade nu ook weer gericht op
bijvoorbeeld de economische spin-off
voor Horster ondernemers. Maar ook
activiteiten die als smeerolie kunnen
worden gezien voor de levendigheid in
onze lokale gemeenschap.
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Kassatoppertje

Pak
speculaas
3.10

2.75

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

Minioren HZPC zwemmen
persoonlijke records
Door: Bram Becks
Tijdens de vorige wedstrijden waren bij de minioren van HZPC de grenzen al verlegd. Afgelopen zondag werden
er in het zwembad in Nederweert maar liefst 31 persoonlijke records gezwommen. De grootste verbetering kwam
op naam van Minke Geurts, maar liefst 26 seconden zwom ze eraf.

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

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

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

pr

ms

noord-limburg

Toporkest in Grubbenvorst
Koninklijke Fanfare Eensgezindheid Maasbracht
Wereldkampioen op WMC in 1977-2001-2005-2011
Dirigent Jean-Pierre Cnoops
Solist Wilfred Sassen, viool

Zondag 14 oktober 2012

Parochiekerk Grubbenvorst Aanvang 12.15 uur

ENTREE GRATIS

www.promsgrubbenvorst.nl

Door de achttien zwemmers en
zwemsters werden achttien medailles mee naar huis genomen. Drie keer
goud was er voor Daniel Vlijt, Ilse
Swinkels nam twee medailles mee
naar huis en de grote verrassing was
Anouk Seuren, één keer goud. Anne
van Megen had twee keer zilver en
daarbij namen Sjoerd Spee, Anna van
Kuijk, Maud Weijmans en Marlijn Zwart
allen een zilveren plak mee naar huis.
Bronzen medailles waren er voor Pleun

van den Bergh, ILse Huijs, Anna van
Kuijk, Anne van Megen, Sjoerd Spee en
Alex van der Zanden.
Ook stond op zondag 7 oktober
een limietwedstrijd op de planning.
Vijftien zwemmers gingen naar De
Sprank in Venray. Zeester Meerval
en Venray waren de concurrenten
vandaag, deze verenigingen waren
met een select groepje vertegenwoordigd. Er werd buitengewoon goed
gezwommen. Mooie tijdsverbetering

waren er voor Bjorn Piket, Bram
Becks, Sam Derks, Imke van den Hoef,
Koen Koster, Manon Koster, Giel van
Megen, Judith van Meijel, Pieter Otten,
Lotte Roefs, Michelle Verouden,
Serafina Vlijt en Floor Weijmans. Een
NK limiet was er voor Sam Derks op de
50 meter (25,89) vrij en Manon Koster
op de 200 meter wisselslag (2.33.82).
NJK limieten waren er voor Imke op
de 200 meter vrij (2.33.62) en de 200
meter rug (2.49.23).

EK Bullshooter
Het EK Bullshooter vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 14 oktober in De Schatberg in Sevenum. Het is in totaal
de 20e keer dat het Europees Kampioenschap Bullshooter door Bullshooter Europe georganiseerd gaat worden.
Bullshooter is een vorm van
elektronisch darten dat gespeeld
wordt met softtips pijlen op elektronische kasten. Het toernooi bestaat uit
open en gesloten toernooien. Om

deel te kunnen nemen aan de open
toernooien moet men wel aangesloten
zijn bij een dartbond. Er worden op het
toernooi zeker 1.500 darters uit
achttien landen verwacht.

Zaterdag 13 oktober is er om
18.00 uur een vlaggenparade waarbij
ieder landenteam zich presenteert.
Aansluitend is er een optreden door
the Mylesbrothers.

Melderslo werkt
achterstand niet weg
Door: Jan van de Pas
Melderslo wilde het duel in Ysselsteyn aangrijpen om aan te sluiten bij de middenmoot in de 4e klasse F.
Immers bij winst op Ysselsteyn zou de achterstand, die na drie competitieduels 9 punten was, weer zijn weggewerkt. Het zou anders uitpakken voor de ploeg uit Melderslo.
Echter hier leek het in het begin van
de wedstrijd helemaal niet op. De ploeg
van Gé Ummentun kwam bijzonder
goed uit de startblokken en na twee
minuten stond de 0-1 op het scorebord,
een prima opgezette aanval werd door
aanvoerder Rob Driessen prima afgewerkt. Had Stijn Vullings zijn prachtige
solo kort hierna ook nog succesvol afgerond, was het wellicht anders gegaan
deze middag.
Nu werd de tegenaanval gelijk 1-1
nadat een door scheidsrechter Bukkems
’makkelijk’ toegekende vrije trap in
tweede instantie door Dennis Teunissen
verzilverd werd. Dit ritueel zou zich na

de 1-2 voorsprong door Arno Poels nog
twee keer herhalen.Eenmaal een ’makkelijk’ toegekende penalty en eenmaal
een ’makkelijk’ toegekende vrije trap
betekende 2-2 en 3-2. Dit was tevens de
ruststand.
Nog volop kansen zullen de
Melderslose toeschouwers gedacht
hebben. Het geluk zal toch ook wel
eens op onze hand zijn en als onze
spelers nu ook nog eens wat minder
bij de scheidsrechter gaan protesteren
moet het in het tweede deel van de
wedstrijd beslist gaan lukken, helaas
niets was minder waar. In de tweede
helft was de ploeg geen schim meer

van de ploeg die voor de rust zeker niet
de mindere was. Het fysiek sterkere
Ysselsteyn scoorde kort na rust via Paul
Jeurissen de 4-2 en de 5-2 van Gijs
Dings zo rond de 70e minuut betekende dat het verzet van Melderslo
gebroken was. Aan het eind van de
wedstrijd had een mooie solo van
invaller Stan van de Pas de stand nog
een dragelijker aanzicht kunnen geven,
echter ook hij stuitte op de doelman
van de tegenpartij en zo bleef het
uiteindelijk. Bij een 5-2 nederlaag voor
Melderslo. Iets wat op basis van de
tweede helft wel klopte al viel de score
iets te hoog uit.
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Motorcoureur Kevin van Leuven

’Wie niet waagt, wie niet
wint’
Door: Thijs Huizing
In de laatste race van het seizoen wilde motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen nog een keer vlammen. Op
de fanclubdag vocht Van Leuven een strijd op het scherpst van de snede uit met Wayne Tessels. In een ultieme
poging Tessels in de voorlaatste bocht te passeren ging Van Leuven rechtdoor, maar wist nog als zevende over de
finishlijn te komen.

Kampioen
TC Grubbenvorst
Met nog een wedstrijd te gaan is het team van TC Grubbenvorst
dat speelt in de Rode Competitie al overtuigend kampioen geworden door met 12-6 te winnen van T.C. Velden. De spelers Jesse
Decker, Lola Sommers, Ruben Laugs en Joep Malle (ontbreekt op de
foto) hebben alle wedstrijden gewonnen.

Kevin van Leuven rijdt met startnummer 34 achter Wayne Tessel (Foto: Hans Waidijk)

“Een schakelfout deed mij de
das om”, was de uitleg van het korte
uitstapje. De inwoner van Swolgen
had de afgelopen wedstrijden genoeg
zelfvertrouwen getankt door zich steeds
op de eerste startrij te kwalificeren en
de laatste twee races een podiumplaats
te behalen.
Door zich als vierde te kwalificeren
wist Van Leuven ook in het weekend
van the Race of the Champions zich te
verzekeren van een startplaats op de
eerste rij. In tegenstelling tot andere
wedstrijden in het seizoen kende hij
een goede start. Maar net als in de
voorgaande races moest hij Bovee

en Walraven voor laten gaan en ging
de strijd om de derde plaats aan met
Wayne Tessels. Om weer voor een
podiumplaats in aanmerking te komen
zette Van Leuven op het lange stuk
vlak voor de snelle bocht de Ramshoek
de aanval op zijn voorganger in, maar
door de schakelfout kwam hij niet
goed uit. Met veel stuurmanskunst wist
hij de Yamaha weer op het asfalt te
krijgen om daarna voor een aanstormende groep coureurs als zevende
afgevlagd te worden. De laatste race
werd gewonnen door Nigel Walraven.
De uitleg van Van Leuven over zijn
misser was kort en bondig: “Wie niet

waagt wie niet wint en ik wilde
niet toekijken hoe Wayne derde zou
worden en op de fanclubdag wilde ik
nog een keer vlammen maar helaas.”
Terugkijkend op het raceseizoen
2012, waarin hij als vierde eindigde
in het eindklassement van ONK Dutch
Supersport, is Van Leuven niet ontevreden. “Het was een seizoen met ups
en downs. Hoogtepunt was voor mij
de tweede plaats in Francorchamps in
een zeer sterk deelnemersveld.” De
invulling voor het komend seizoen is
nog niet geheel duidelijk, maar volgens
Van Leuven is de intentie om met zijn
huidige team door te gaan.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

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

NU 6% BTW

NKOSTEN!

OP TEG

AIR EN LOO
ELS, SANIT

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.

25
jaar

Nieuwe trainingspakken voor G-team
Dankzij de sponsoring van Vissers Olie uit Horst, werd het G-Team van voetbalvereniging RKsv
Wittenhorst voorzien van trainingspakken. Op de foto het team met hun sponsor.

Uw radiator roestvrij
en in een nieuwe frisse kleur?
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl
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Hovoc tegen Eindhoven
en Nuenen
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De derde competitiewedstrijd van het volleybalseizoen mocht het eerste damesteam van Hovoc uit Horst,
uitkomend in de derde divisie, in haar eigen Dendron sporthal spelen. Het kreeg daar de studentes van Hajraa uit
Eindhoven op bezoek.
In de eerste set bleek de servepass een probleem voor de thuisclub
en won Hajraa eenvoudig (10-25).
Pas halverwege de tweede set wisten
de Horster dames het tij te keren en
dankzij een tomeloze inzet en met veel
enthousiasme de stand gelijk te trekken (25-23).
Tijdens het derde bedrijf had Hajraa
DS 1 weer de overhand (18-25) en
omdat Hovoc in de vierde set weer
langszij kwam (25-21) en het daarna
2-2 in sets stond, moest een beslissend vijfde duel de winnaar bepalen.
Wederom kwam Horst, onder leiding

van Henk Berkhout, op een achterstand, die niet meer in te halen bleek
en zo ging Hajraa DS 1 er dus met 2-3
met de wedstrijdwinst vandoor.

Niet dé seizoensstart
De heren van Hovoc speelden
afgelopen zaterdag hun eerste competitiewedstrijd in Nuenen. Met twee
geblesseerde spelers was het niet de
seizoensstart in de promotieklasse waar
coach Bob Soberjé op had gerekend.
De eerste set ging tot tegen het
einde gelijk op, totdat de Horster
heren grip verloren en Nuvo ’68 HS 1

gedegen de set naar zich toetrok (2520). Hovoc schakelde een tandje bij en
met sterk en gedreven spel won het de
tweede set van de Brabanders (23-25).
Het lukte Horst niet om haar goede
vorm in het derde duel vast te houden.
Een te hoge foutenlast resulteerde
in setverlies (25-18). De strijd was
echter nog niet gestreden. Hovoc HS 1
herpakte zich en gaf Nuenen stevig
partij. In een bloedstollend einde van
de vierde set waren er over en weer
kansen om setwinst te pakken. Maar
uiteindelijk won Nuvo ’68 met 28-26 de
set en daarmee de wedstrijd met 3-1.

Wittenhorst doet
zichzelf tekort
Tessa Pekx succesvol op EK majorette
Madrukro-lid Tessa Pekx keerde afgelopen maandag met een
geweldig resultaat terug van de Europese Kampioenschappen Majorette
in het Franse Sélestat die gehouden werden van 5 tot en met 7 oktober.
De hele Nederlandse
equipe presenteerde zich vorige
week vrijdagavond tijdens de
openingsceremonie compleet met
vlaggenparade en het spelen van de
volksliederen van de deelnemende
landen. Tessa’s uitvoering van haar
soloshow De Kleine Zeemeermin
vond plaats op zaterdagochtend.

Ze moest echter lang wachten,
want pas op zondagavond vond
de prijsuitreiking plaats. In haar
categorie solo accessorie juvenile
met 19 deelneemsters behaalde zij
een zesde plaats. Na terugkomst
maandagmiddag werd zij samen met
haar trainster Ellen Leenders uit Bakel
’s avonds warm onthaald.

Door: Piet Nabben
RKsv Wittenhorst speelde dit weekend op het hoofdveld van betaalde voetbalvereniging FC Oss. En dat heeft
toch wel iets.
Wittenhorst reisde af naar Oss
alwaar de amateurtak van FC Oss
bestreden moest worden. Vanaf het
eerste fluitsignaal van de goedleidende
scheidsrechter Kok uit Maastricht had
Wittenhorst het heft in handen. Het
speelde fris van de lever, maar doelpunten leverde dit nog niet op. Dit had
eigenlijk wel gekund laat staan gemoeten toen uit een snelle aanval Bart
Verheijen voor de doelman werd gezet.
Zijn inzet werd door de Ossense doelman
Bas de Bruijn weggewerkt, maar de
rebound van Kevin van Asten werd van
dichtbij keihard tegen de lat geschoten.
TOP kon slechts in de 24e minuut
voor gevaar zorgen, maar hiervoor was
een verwarring in de Horster defensie

vloer
van de maand

Duoplank 18,5 mm (top 4,5 mm) 24 cm breed
Eiken Rustiek met vellingkant.
Geolied in diverse kleuren.
Inclusief zwevend leggen en ondervloer.

24 cm breed!

nodig, Ineens kon Rob van Sonsbeek
uithalen. De bal vloog echter over. In
het vervolg van het eerste bedrijf was
Wittenhorst toch wel de betere ploeg.
De gevaarlijkste momenten kwamen
dan zoals verwacht via de vleugels. De
inzetten werden gekeerd of gingen over.
Een voorzet pal voor de pauze van Thom
Derks werd door de inkomende Bram
Rubie net over gekopt.
Na de pauze kon Wittenhorst niet
meer die druk uitoefenen als in de eerste helft. TOP had meer strijdlust. Maar
echt gevaarlijk waren de gastheren niet.
Rond de 70e minuut kon Daan Hendriks
de doelman onder vuur nemen en even
later was het de beurt aan Gijs Hagens.
De doelman gaf zich niet gewonnen en

moest een corner toestaan.
De strijd leek gespeeld en iedereen was tevreden met een gelijkspel,
althans zo leek het. Maar het had voor
Wittenhorst toch nog verkeerd kunnen
uitpakken, toen een offensiefje van TOP
uitmondde op twee gevaarlijke inzetten.
Dit was tevens het laatste wapenfeit van
de Brabanders.
Het eindoffensief was voor
Wittenhorst. Bij een mooie actie van
Roy Tulmans binnen de 16 meter kon
hij de geheel vrijstaande Thom Derks
bereiken. Het hard schot spatte helaas
uiteen tegen de paal. Wittenhorst bleef
zodoende op één punt staan. Toch niet
eens zo slecht. In de rangschikking bezet
het een mooie subpositie.
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Tweede overwinning op
rij voor Sparta‘18
Door: Bobby Minten
Voetbalclub Sparta’18 uit Sevenum heeft met een tweede overwinning op rij een gaatje geslagen met de
onderste regionen. Thuis werd Sportclub Irene met 3-1 verslagen.

Doordat Irene vroeg druk zette had
Sparta het moeilijk om van achteruit
het spel te maken. Irene was af en
toe dreigend zonder echt kansen te
creëren. Nadat eerst Pim Nellen een
goede kans kreeg, maar recht op de
doelman schoot, was het Guido van
Enckevort die het presteerde om vanaf
1 meter over te schieten. Tien minuten

voor rust scoorde Erik Minten de 1-0.
Een voorzet van Roy Vullings werd knap
binnengetikt. Vlak voor rust verdubbelde Erik Minten de voorsprong. Met
een ouderwetse ‘toeper’ verraste hij de
doelman. In de tweede helft liet Sparta
de gasten komen om vervolgens toe te
slaan op de counter. Irene probeerde
het Sparta lastig te maken, maar Sparta

voorkwam dat er echt gevaar ontstond.
Toen Paul Bussemakers twintig minuten
voor tijd de 3-0 scoorde was de wedstrijd zo goed als beslist. Uit een vrije
trap van Guido van Enckevort maakte
hij de treffer. Vlak voor tijd deed
Sportclub Irene nog wat terug. Een
slalom door de verdediging werd mooi
afgemaakt 3-1. (Foto: Sjaak Verstegen)

Resia wint weer
in America
Door: Noud Haegens
Door een overwinning op rkvv America heeft hekkensluiter Resia’42
weer aansluiting gevonden en de laatste plaats overgedragen aan
VVV’03. Voor America een gemiste kans om afstand te nemen van de
onderste regionen.
Het gaf de wedstrijd in twee
minuten weg. Direct na de rust
scoorde Resia twee keer en bleef
daarna eenvoudig op de been.
Resia begon voortvarend en
scoorde al na vijf minuten de eerste
goal. Matig uitverdedigen werd direct
afgestraft. Brian Souren liet doelverdediger Willem Derks kansloos met een
droge schuiver. America was niet
onder de indruk want enkele minuten
later was het al 1 - 1. Uitblinker
Jelle Houben kopte een voorzet van
Gerry Mulders mooi in de hoek. Het
flitsende begin kreeg echter geen
gevolg. Beide teams gaven niet
veel meer weg en kansen waren
spaarzaam. Net voor het rustsignaal
kreeg America dan toch nog twee
kansen. Een schot van Jelle Houben
uit een hoekschop werd nog van de
lijn gehaald maar zijn tweede kans
was wel raak. Een prima voorzet van
Sjoerd Wijnhoven werd uit een moeilijke hoek toch ingeschoten 2-1.
Direct na rust sloeg Resia keihard

toe. Voordat America het goed in de
gaten had stonden ze met 2-3 achter.
Via een rare klutsbal ging de bal door
een eigen speler met een boog over
de doelverdediger, 2-2
Nog geen minuut later kon Ron
Wijnhoven alleen op de doelman af
en scoorde beheerst, 2-3.
America stond erbij en keek
ernaar. Van een stormloop op het
Resia-doel kwam echter niets. De
verdediging van Resia gaf geen krimp
en Resia kreeg zelfs nog enkele kansen maar deze werden vakkundig om
zeep geholpen. America had moeite
het spel te maken wat mede kwam
door de vele onderbrekingen door
blessurebehandelingen. Er kwam geen
vaart meer in het spel. Slechts enkele
kansjes wist America te bewerkstelligen. Een schot van Jelle Houben werd
knap gestopt en in de laatste minuut
werd een kopbal van Jens Kleuskens
nog van de lijn gehaald. Het was
allemaal te weinig en zo won Resia
net als vorig jaar in America.

!

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BEURS’ DAY

MEGA HERFST

KINDERSPECTAKEL

Bij aankoop van
E 135,- aan kinderkleding
ontvangt u tijdens ‘t Mega
Herfst Kinderspectakel een

IN SAMENWERKING MET

Kinder Modeflitsen
en
Gratis ranja
voor
snoepgoed
lant.
elke kinderk

Gratis
grabbelen!

Van woensdag
17 oktober
t/m zondag 21
oktober

woensdag 17,
zaterdag 20 &
zondag 21 oktober
vanaf 13.30 uur

(zondag alleen Roggel geopend)

GRATIS ENTREEBEWIJS VAN
TOVERLAND!
Dit geldt bovenop de
oktoberbonus van E 15,-

HORST St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464
Voor koopzondagen zie onze website. Modecentrum Frans Theelen
te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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15 VRAGEN aan Romy Hoeijmakers Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Romy Hoeijmakers
13 jaar
Hegelsom
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik mijn ene oma altijd ’oma van
Mark’ noemde, omdat mijn oom Mark
daar heel vaak was en tegen mijn
andere oma zei ik ’oma van de klokjes’,
omdat ze tegenover de kerk woont.
Wat is de grootste leugen dat je ooit
verteld hebt?
Of ik echt een grote leugen heb verteld
weet ik zo even niet. Wat ik wel weet
is dat ik weleens kleine leugentjes heb
verteld. Als ik bijvoorbeeld te laat thuis
kom na het uitgaan zeg ik: ”Sorry, we

waren de tijd vergeten”, terwijl ik
eigenlijk gewoon nog niet naar huis
wilde.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat ik het weer kan bepalen, zodat als
ik zin heb in zomer, ik de zon lekker kan
laten schijnen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een groot wit strand met een beachvolleybalveld, een blauwe zee en daarbij een grote stad om te shoppen.
Waarop ben je het meest trots?
Zoals iedereen eigenlijk altijd zegt: mijn
familie en vrienden omdat ik goed met
ze kan opschieten en ik altijd bij hen
terecht kan.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
De Malediven om haar witte strand,
helderblauwe water en het snorkelen
tussen de vissen. Ik ben er zelf nog
nooit geweest, maar mijn oom wel en
ik heb zijn fotoboek gezien.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
In de zomervakantie was ik op vakantie
in Duitsland op een camping. De laatste
avond hebben mijn vakantievriendinnen
en ik een afscheidsfeestje gegeven, dat
was echt heel gezellig.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik hoef niet te bellen, ik vraag
het gewoon aan mijn moeder, dan
maakt ze de lekkerste lasagne.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn angst voor spinnen. Ik houd echt
niet van die beesten, ook niet van al die
andere kleine dieren trouwens.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Eerst lekker uitslapen, dan samen met
Ik heb niet echt een liedje dat ik het
mijn vriendinnen shoppen in bijvoormooist vind, ik luister gewoon naar
beeld Amsterdam en ’s avonds gezellig
de liedjes die op dat moment in
ergens bij elkaar zitten.
zijn. Op dit moment luister ik bijTatoeage? Wat en waar zou je hem
voorbeeld veel naar Good Time van
nemen?
Carly Rae Jepsen en We are never ever
Nee, ik hoef geen tatoeage, ik vind het
getting back together van Taylor Swift.
echt niet mooi. Bij anderen vind ik het
Als je de komende 24 uur man bent,
op zich wel mooi om te zien, maar bij
wat zou je dan doen?
Een voetbalwedstrijd spelen, praten over mezelf niet. Als je later oud bent is het
sowieso al niet meer mooi.
meisjes en natuurlijk staand plassen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
Wat is de coolste trend die je ooit
een helderziende?
gevolgd hebt en die nu totaal
Wat voor werk ik later doe, of ik
belachelijk is?
getrouwd ben en dat soort dingen.
Diddl plaatjes, vroeger ruilde ik ze wel
Ik hoop iets in de mode te gaan doen en
eens met anderen, ik had er een hele
op de vraag of ik getrouwd ben hoop ik
klapper vol van. Waar ze nu gebleven
natuurlijk op een ja-antwoord.
zijn, ik heb geen idee.

Meat & Meals, de keuken van onze slagerij!
Lambert Joosten
“Ik ben de slager”

Bert Joosten
“Ik ben de nieuwe Meat & Meals kok”

Ambacht en vakmanschap staat centraal in onze slagerij.
Al jarenlang zijn wij hét vertrouwde adres waar u terecht
kunt voor pure en eerlijke producten.

Wij zijn eigentijds en begrijpen als geen ander dat u niet altijd
tijd heeft om te koken. Daarom introduceer ik een compleet
nieuw assortiment Meat & Meals maaltijden.

Om u nog beter van dienst te zijn hebben we ons assortiment
uitgebreid met verantwoorde kant-en-klaarmaaltijden
vanuit de keuken van onze slagerij.

Onze maaltijden worden dagvers bereid in de
keuken van de slagerij. Lekkerder, verser
en gezonder! In de winkel kunt u uw
maaltijden in vier stappen gemakkelijk
zelf samenstellen.

Ik stel u daarom met trots voor
aan mijn zoon Bert Joosten,
onze Meat & Meals kok.

sactie:
Opening toetje
GR ATIS
oop van
bij aankaaltijd!
een m
2012
Geldig t/m

Slagerij Joosten

31 oktober

Ik hoop u binnenkort persoonlijk te
ontmoeten bij Slagerij Joosten in Horst.

www.meatenmeals.nl
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Column

IJzersterke
theorieën
Winkelen met in je
gedachten precies datgene wat
je nodig hebt werkt totaal niet.
Je vindt simpelweg nooit wat je
in gedachten had. Tenminste, ik
niet. Anderzijds, werkt
winkelen met in je achterhoofd
de gemene, maar verstandige
gedachte dat je eigenlijk niets
nodig hebt, dus dat je rustig
aan moet doen met je
portemonnee, ook voor geen
meter: je vindt (en koopt, zo
gaat dat toch meestal?)
simpelweg te veel. Maar dat
deze theorie nu ook van
toepassing is op de Ikea: een
winkel met vooral een nuttig
assortiment, kan toch niet waar
zijn...?
Blijkbaar een ijzersterke
theorie, want van toepassing op,
echt waar, nuttige winkels is hij
ook. ’Even’ naar de Ikea op en
neer zit er niet in. Nu kun je
twijfelen aan het feit of ik wel of
niet van plan was om maar
eventjes te gaan voor een paar
kleine dingen, of stiekem toch
voor heleboel leuke decoratiedingen wilde kijken: ik was met
de fiets en meekrijgen deed ik
dus niets, tenminste dat dacht ik.
Ik durf het bijna niet te zeggen,
weet ook niet hoe ik het weer
voor elkaar heb gekregen, maar
’s avonds viel ik toch in een
totaal andere kamer in slaap dan
waarin ik de avond daarvoor
wegdroomde. M’n bed onderging
een complete metamorfose:
dekbedovertrek met roze
bloemetjes maakte plaats voor
een volwassen donkerbruin
dekbed, met crèmekleurig
gebreide sprei, een
schapenvachtje en tig kussens.
De ’verbouwing’ werd voortgezet
door een wisseling van lampen,
wat een enorm verschil in sfeer
maakte: het resultaat mocht er
zijn.
Je kunt je denk ik wel
voorstellen hoe mijn terugweg
eruitzag: een enorme Ikea-tas
voor op het fietsrekje aan mijn
stuur zorgde voor een hoop
gestuntel. Op diezelfde fiets werd
ik me er pas van bewust dat ik
eigenlijk helemaal niets nodig
had en nu toch weer met een
overvolle tas naar huis ging.
Hmpf... ’even’ naar de Ikea en
het draaide uit op een complete
verbouwing: ijzer-ijzer-sterke
theorie dus, dat blijkt: wederom
kon ik er niet van winnen, grr!
Mies
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Speelgoedbeurs Grubbenvorst
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 20 oktober een speelgoedbeurs in café zaal de Vonkel. De
beurs is van 10.00 tot 11.30 uur.
Op vrijdag 19 oktober kan van
19.30 tot 20.30 uur compleet en in
goede staat verkerend speelgoed,

fietsjes, driewielers, skelters en
dergelijke, kinderboeken en kinder
carnavalskleding worden ingeleverd.

Dit alleen na telefonische afspraak op
telefoonnummer 077 366 22 52.

Plantenruilmarkt
Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg houdt op zaterdag 20 oktober een plantenruilmarkt in ’t Zoemhukske in
Horst. Deze duurt van 11.00 tot 13.00 uur.
Alles wat maar met de tuin te
maken heeft kan worden geruild.
Dus niet alleen planten maar ook

zaden, potten, tuinboeken en meer.
De nadruk ligt echter op planten.
Aan plantenruilers wordt gevraagd

naam, hoogte, kleur en bloeitijd op de
plant te vermelden.

Egelsheim te gast bij TV Limburg
Gemengd Koor Egelsheim is op donderdag 18 oktober te gast bij TV Limburg. Dit naar aanleiding van hun
behaalde succes tijdens het Nederlands Koren Festival (NKF) te Haarlem op 15 juni jongstleden.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?
Egelsheim werd tijdens dit
festival eerste in de afdeling senior.
Het koor bestaat uit 65 leden en
staat onder leiding van dirigent John
Wauben.

Aan de piano wordt het koor
begeleid door Ludmila Seroo-Ferroni.
Tijdens de live-uitzending van het
programma Limburg vandaag, kort
bie de luuj, zal er een interview

afgenomen worden en brengt
Egelsheim enkele liederen ten
gehore. Het programma wordt
live uitgezonden op donderdag
18 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.

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

Veldexcursie Broekhuizerweerd

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat organiseren op zondag 28 oktober een excursie in de Broekhuizerweerd
voor omwonenden en belangstellenden. De excursie start om 10.00 uur op de Marsstraat.
Tijdens de excursie geven zij
toelichting op de werkzaamheden
in het gebied die dit najaar gaan
plaatsvinden. In de Broekhuizerweerd
aan de Maas, tussen de Limburgse
dorpen Broekhuizen en Lottum, is het
nodig om de doorstroming van de
Maas bij hoogwater te bevorderen.
Om dit te realiseren wordt vegetatie
verwijderd die in de stroombaan staat.
Deelnemers kunnen zich aanmelden

bij de boswachter via a.liebrand@
staatsbosbeheer.nl
Begroeiing in de uiterwaarden
kan de doorstroming van het water
in de rivieren belemmeren. Hierdoor
vergroot het risico op overstromingen.
Daarom wordt de doorstroming
van de Maas bij hoogwater in de
Broekhuizerweerd verbeterd. Het
aanpakken van de begroeiing maakt
onderdeel uit van het programma

Stroomlijn van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat werkt in dit project
samen met Staatsbosbeheer, die het
gebied beheert. De maatregelen van
het programma Stroomlijn voor de
Broekhuizerweerd gaan uit van een vrij
eenvoudige ingreep, waarbij relatief
jonge en dichte begroeiing wordt
verwijderd. De maatregelen bevorderen
de doorstroming maar respecteren de
hoogwaterveiligheid stroomafwaarts.

Dagboottocht Zonnebloem

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

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

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

De Nationale Vereniging De Zonnebloem (NVZ) Regio Horst aan de Maas organiseerde op donderdag 4 oktober
2012 voor hun gasten de jaarlijkse dagboottocht op de Maas. Ze stapten op in Kessel waar de boot De Geulvallei aan
de kade bij het veer lag aangemeerd.
Na het inschepen in de stromende
regen rond de klok van 10.00 uur
werden de trossen losgegooid en
vertrok de boot over de Maas richting
Maasbracht.
Onder het genot van een
kopje koffie met cake passeerden
de deelnemers de plaatsen Neer,
Buggenum en de stad Roermond
met haar prachtige skyline. Over de
Maasplassen voer de boot naar de
stuw van Linne. Dat is altijd een hele
belevenis en daar in Maasbracht zagen
de reizigers de enorme koeltorens van

de Clauscentrale. In de haven, waar
veel schepen lagen, werd gekeerd voor
de terugvaart. Het weer werd beter,
het was droog geworden en een warm
herfstzonnetje lokte een enkeling naar
het buitendek.
Rond het middaguur serveerden
de vrijwilligers een heerlijk diner, dat
door de scheepskok in de kombuis was
bereid. Het smaakte iedereen heel
goed. Na het eten volgde een kopje
koffie en werden de voorbereidingen
getroffen voor de spannende tombola,
waar ook dit jaar weer leuke prijzen te

winnen waren.
Als afsluiting was er nog een
drankje met een warme snack en
tegen de klok van 17.00 uur was
de boot weer terug bij de kade in
Kessel, waar de bussen en taxi’s al de
reizigers stonden op te wachten voor
de terugreis naar de opstapplaats.
Alle gasten waren weer bijgepraat
en hadden, aan de reacties te horen,
genoten van deze dag. De NVZ hoopt
hen en de vrijwilligers volgend jaar
weer te mogen begroeten voor een
dagboottocht.

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

wordt er een medley ten gehore
gebracht waarin liedjes vanuit de hele
periode terugkomen. De presentatie
van deze middag is voor de elfde keer
in handen van Geert van den Munckhof.
De jury van deze Jeugdliedjesmiddag
bestaat uit vier volwassen juryleden
en zes jeugdjuryleden. Alle liedjes van
deze middag komen op een speciale cd
van de Jeugdliedjesmiddag.

www.julicher-meijer.nl

Nu in nieuwe k leuren verk rijgbaar:
robijn rood, oker en donkergroen!

De elfde Jeugdliedjesmiddag van Jeugdcarnaval D’n Dreumel vindt plaats op zondag 14 oktober. Dit jaar voor het
eerst in OJC Niks. Maar liefst acht inzendingen van hoog niveau gaan er volgens de organisatie mede voor zorgen
dat dit jubilerende evenement er een wordt om nooit te vergeten.
en Lotte Verhaegh); Knats beslaage
roete (Kim van der Sterren en Kris van
Rensch); De Merthal (Fieke Roefs en
Minke Geurts); Ajuu de Paraplu (Jur
Versleijen).
Naast de deelnemende liedjes zijn
er optredens van dansgroep Aetherotics
en de winnende liedjes van de liedjesavond van D’n Dreumel. En om terug te
blikken op elf jaar Jeugdliedjesmiddag

echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht

ANGELS JEANS

Elfde Jeugdliedjesmiddag Horst
In totaal veertien kinderen strijden
om de felbegeerde titel: een plekje
op de cd van D’n Dreumel. De deelnemende jeugdliedjes zijn: De Keuning te
riek! (Jeroen Baltussen en Lynn Slots);
Ik zeg allien ma ditte (Demy Janssen);
Wat dudde geej? (Ilse Jansen en Lenn
Hesen); Nondeknetter (Loeka van den
Bosch en Renske Swinkels); Weej duike
de vastenaovend in (Ilse Swinkels

weekend!

En voor Angels Jeans geldt natuurlijk ook:

bij aankoop van 2 broeken naar keuze

€ 10,- KORTING
Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

vanBree Store

vanBree
Store
Dé specialist
in broeken!
Dé specialist in broeken!

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

Hoofdstraat 12 Horst
(aan het parkeerterrein, vlakbij de Action)
Informeer in onze winkels naar de voorwaarden!
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De wakkere wereld van een Top 2000 fan

Grubbenvorstenaar knettergek op muziek
Om toch maar niks te hoeven missen van de Nederlandse Top 2000, blijft de 55-jarige Leo Claassens uit
Grubbenvorst tussen kerst en nieuw elke dag zolang mogelijk wakker. Leo is een groot fan van de Top 2000 en
wilde iets speciaals doen. Na overleg met familie en vrienden was ‘Leo’s wakkere Top 2000’ geboren.

naar muziek. Alleen klassieke muziek,
opera’s en operettes zijn niet mijn ding.
Dubbelzinnige Hollandse smartlappen
of mierenzoete Duitse schlagermuziek
laat ik ook liever aan mijn gehoor voorbijgaan. Wel wil ik dit project aan een
goed doel koppelen, namelijk Stichting
Wahyu van de familie Van Gardingen
uit Grubbenvorst”, aldus Claassens.

Café wordt huiskamer

Zijn voornemen om iets speciaals
te willen doen met de Top 2000 was
niet aan dovemansoren gericht. Leo
werd benaderd door Gerard Versleijen,
uitbater en eigenaar van Café-feestzaal

de Vonkel in Grubbenvorst. Versleijen
bood Claassens de mogelijkheid om zijn
droom waar te maken.
Leo werkt in de bouw als timmerman en heeft vanaf Kerstmis twee

weken vrij. “Het gaat me niet om een
record te vestigen. Ik ben gewoon knettergek van nummers vanaf de vijftiger
jaren die je niet meer zo vaak hoort
op de radio. Ik luister eigenlijk altijd

Bij zijn poging om elke dag zolang
mogelijk wakker te blijven om de Top
2000 te kunnen volgen, wordt Leo
nauwlettend in de gaten gehouden.
Om zijn gezondheid niet op het spel te
zetten zijn twee uurtjes slaap per dag
misschien nodig. Naast familie en vrienden, is er ook medische ondersteuning
en begeleiding. Om tot zijn persoonlijke
prestatie te kunnen komen wordt het
cafégedeelte gedurende de Top 2000
ingericht als huiskamer. Een speciaal
podium wordt ingericht waar lokale en
regionale groepen, muzikanten, zangers
of zangeressen kunnen optreden.
“Wel gratis, en ze mogen alleen Top
2000 nummers spelen”, zegt uitbater
Versleijen. Met Weej-Dreej uit Venlo
zijn al de eerste contacten gelegd.
“Het zou fijn zijn als er ook ’s morgens
vroeg al optredens zijn want dat zal
voor Leo de moeilijkste strijd tegen de
slaap worden”, meent Trudy Claassens,
Leo’s echtgenote. Zij beaamt overigens

dat Leo knettergek is van de Top 2000.
“Zelfs als hij naar bed gaat heeft hij nog
zijn koptelefoon op om toch maar niks
te missen. Hij slaapt dan zelfs met dat
ding op zijn oren”, lacht Trudy.

Goed doel
Dat aan Leo’s wakkere Top 2000
een goed doel wordt gekoppeld is een
idee van zijn vrienden. Niet alleen om
geld in te zamelen voor de stichting
Wahyu. “Ons bewust worden van
het feit dat wij het hier in Nederland
nog niet zo slecht getroffen hebben. Daarom krijgt de stichting van
Frans en Willemien van Gardingen
ook ruimte aangeboden hun project
te promoten. Met onze bierbrouwer
zijn we in gesprek voor sponsoring en
misschien dat we de consumptieprijs
iets verhogen. De extra inkomsten zijn
dan voor Wahyu”, aldus Jeanne Gielen,
namens de vrienden van Leo. Om Leo
24 uur per dag te kunnen volgen wordt
mogelijk een webcam geïnstalleerd.
Versleijen: “Ideeën, suggesties zijn
uiteraard welkom. Neem gerust een
kijkje op www.leoswakkeretop2000.nl
en doe mee.”
Leo Claassens begint zijn luistermarathon op dinsdag 25 december om
12.00 uur. Op 31 december om 24.00
uur hoopt hij zijn missie te hebben
volbracht. Daarna wil Leo slaap inhalen,
maar wel zonder koptelefoon.

KOOPZONDAG 14 OKTOBER
OPEN VAN 11.00-17.00 UUR

WIJ HEBBEN
OOK RUIME
KEUZE IN JASSEN,
SCHOENEN EN
LAARSJES

Oktober AANBIEDING

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

zitgroep “Vienna”
2-zits in leder van € 935,- nu voor € 749,3-zits in leder van € 1145.- nu voor € 917.fauteuil in leder van € 728.- nu voor € 583.Leefhoek 3-Hoek-2 zits

www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Iedere woensdag en donderdag een vast menu voor

€ 29,50
4-gangen met een kopje koﬃe ter afsluiting

van 2817.- nu voor € 2255.-

Eigen Haard

Het Maashotel

Zie www.hetmaashotel.nl voor het menu

meubel
Broekhuizen |Veerweg 11 | 077 463 21 14 | info@hetmaashotel.nl
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Deelname BiblioNu aan De Jonge Jury 2013
De bibliotheken van BiblioNu in Horst aan de Maas doen mee met het leesproject De Jonge Jury 2013.Het
landelijke leesproject is voor alle jongeren van de eerste tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs.
Tijdens het leesproject De Jonge
Jury 2013 lezen jongeren tussen half
augustus en eind februari jongerenboeken, die in 2011 voor het eerst
in het Nederlands zijn verschenen.
Vervolgens stemt iedere jongere op
zijn of haar favoriete boek(en). Tijdens

de Dag van de Jonge Jury in april 2013,
wordt bekendgemaakt welk boek de
jongeren tot het beste gekozen hebben.
De winnende auteur ontvangt de Jonge
Jury Prijs. De Jonge Jury boeken zijn in de
vestigingen van BiblioNu herkenbaar aan
de blauwe Jonge Jury 2013 sticker. In

de vestigingen Venray en Horst staan
deze boeken in een aparte kast. Op het
weblog en op de Facebookpagina van
BiblioNu zijn de komende tijd regelmatig tips te vinden over de Jonge Jury
boeken. Voor meer informatie kijk op
www.jongejury.nl

Kippen en konijnen op Peelhorstshow
In Manege Wieneshof vindt van 12 tot en met 14 oktober de Peelhorstshow plaats. Tijdens deze show zijn
meer dan 1.400 dieren te zien van duiven, kippen en eenden tot konijnen en cavia’s.
Op deze dagen zijn er ook diverse
kuikens te bekijken en te knuffelen.
Naast de gebruikelijke kippenkuikens zijn er ook eendenkuikens en
kalkoenkuikens. In een doorzichtige
broedmachine kun je ze uit het ei zien
komen. Overdag is er een schmink-

team aanwezig om de kinderen van
een vrolijk kleurtje te voorzien. Je kunt
de organiserende vereniging P.S.V.
Horst e.o. steunen door een gokje te
wagen in de overvolle tombola. Maar
ook aan de innerlijke mens is gedacht.
Hiervoor is de bar ingericht met

prachtig uitzicht over de tentoonstellingsruimte. Kinderen tot en met 12
jaar hebben onder begeleiding gratis
toegang. De Peelhorstshow wordt
gehouden in Manege Wienshof aan
de Hagelkruisweg in Hegelsom. Meer
informatie zie www.peelhorstshow.nl

Kinderen en paddenstoelen

IJs van mozaïek

Museum De Locht besteedt in oktober extra aandacht aan paddenstoelen. Op zondag 14 oktober kunnen
kinderen op stap met de boswachter.

Cliënten van de dagopvang Waarborg op Zorg zijn graag creatief
bezig. Onder andere met mozaïek In het voorjaar werd door een
van de cliënten een kunstwerk gemaakt in de vorm van een ijsje.
Het wordt najaar, vandaar dat er op de plek van het ijs weer wat
anders komt te hangen. Het idee werd geopperd om het ijsje te
schenken aan Ted en Mill Clevers van de ijssalon in Grubbevorst.
Afgelopen dinsdag werd het ijs overhandigd aan het echtpaar. Het
kunstwerk krijgt een mooi plekje achter de balie.

Op die zondag worden kinderen
vanaf 13.30 uur tegen een geringe
vergoeding met de huifkar naar het
Schuitwater gebracht, waar de boswachter hen opwacht om paddenstoe-

len te gaan zoeken. Uiteraard geeft de
boswachter veel informatie over de groei
van de paddenstoelen. Als de kinderen
terug zijn bij het museum kunnen zij zelf
champignons plukken, deelnemen aan

een veiling van champignons of boven
een cokesvuurtje een stokbroodje
bakken. Er is tevens die dag een
optreden van het smartlappenkoor uit
Grubbenvorst.
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Z O Andere culturen bij

14 BiblioNu
OKT

Schilderen, trommelen, dansen. Het kon allemaal vorige week donderdag in de bibliotheek van Horst. In het
kader van de kinderboekenweek werden er diverse workshops georganiseerd.

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

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
(fosfaatvrij)

GRONDONTSMETTEN MET GPS,
AALTJES BESTRIJDING

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Voor een
‘werelds’ cadeau

Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar Hallo wereld. Reden
voor BiblioNu om workshops te houden
die in het teken van andere culturen
stonden. Zo konden de kinderen van
groep vijf onder meer van een Turks

ontbijt genieten. Er was uiteraard ook
aandacht voor boeken. Zo vertelde illustrator Nicolle van den Hurk over haar
werk. Leerlingen van groep 5 van De
Wouter, De Stek, St. Anna, De Schakel
en De Bottel mochten donderdag mee-

doen aan de activiteiten. Op maandag
8 oktober waren leerlingen van de
Mariaschool, Doolgaard en De Brink aan
de beurt.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Herberg de Troost in
Norbertuskerk in Horst
Herberg de Troost, de gelegenheidsformatie van Jack Poels en Tren van Enckevort, geeft eind 2012 een nieuwe
serie concerten. De optredens vinden plaats in de voormalige Norbertuskerk in Horst. Ook brengt de band in
december een nieuw album uit dat vermoedelijk ‘Rijstwafels en pindakaas’ gaat heten en verschijnt 15 november
het boek Afslag Herberg de Troost.

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Na geslaagde edities in
Broekhuizenvorst en Geleen vindt
Herberg de Troost dit jaar zijn thuisbasis
nog dichterbij: in de Norbertuskerk in
Horst. Geen toeval volgens Jack Poels:
”We zochten onderdak rond Kerstmis.
Volgens het kerkbestuur konden ze
muzikanten in die periode niet voor
een dichte deur laten staan.”
De band zal dezelfde samenstelling
hebben als bij vorige edities. Op dit
moment liggen er vijf data vast, waaronder eerste en tweede kerstdag. Als
het aan zanger Jack Poels ligt, worden
het warme winterse avonden volgens

het beproefde herbergrecept. Dat
wil zeggen: veel muziek, lekker eten
en drinken, knapperend haardvuur.
“Warmte en liefde die van het podium
afstraalt in een troostende kerstsetting”, aldus de zanger. De organisatie
van de concerten is in handen van
cultureel projectbureau Witgoed & Van
Bontewas.
De kerstshows worden opgebouwd
rond de nieuwe plaat van Herberg de
Troost, die waarschijnlijk Rijstwafels
en pindakaas gaat heten. De titel
verwijst naar een verhaal van Jack
Poels dat speelt rond Kerstmis. Tren

van Enckevort die de plaat samen met
Mike Manders produceert: “Met de
plaat willen we een eigen kerstverhaal
schrijven dat als ideale soundtrack voor
een kerstdag kan dienen.”
De cd telt twaalf nieuwe liedjes,
met daartussendoor gesproken tekst.
Rijstwafels en pindakaas verschijnt in
december.
Het boek Afslag Herberg de Troost
verschijnt 15 november bij uitgeverij
Carrera uit Amsterdam. Schrijver Ralf
Mohren die de band vanaf het begin
van nabij volgt gaat op zoek naar
Herberg de Troost.
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Rommelmarkt in
Mèrthal
Mcc Events organiseert op
14 oktober een rommelmarkt in de
Mèrthal in Horst. Deze duurt van
09.30 tot 15.30 uur. Particuliere

standhouders bieden dan hun overtollige tweedehandse goederen aan.
Meer informatie
www.carbootsalehorst.nl

Van muziekklas tot het
bondsconcours
Muziekvereniging Concordia uit Meterik speelt op zondag 21 oktober tijdens het bondsconcours in de Oranjerie
in Roermond. Alle leden zijn druk bezig met repeteren, maar zeven leden in het bijzonder. Voor hen is het de eerste
keer dat ze op concours gaan. Hoe bereiden zij zich voor?

Parochiekerk Melderslo

Nieuwe mogelijkheden voor St. Oda
Melderslo is trots op zijn kerk. De inwoners vinden het een prachtig
gebouw dat gezichtsbepalend is voor het dorp.
Daar moeten veel meer mensen
van kunnen genieten dan alleen de
vaste en incidentele kerkgangers,
vindt het kerkbestuur.
Daarom is het plan opgevat om
samen met vertegenwoordigers
van verschillende verenigingen
mogelijkheden te onder zoeken

om de kerk zichtbaarder te
maken voor een breder publiek,
gebruik makend van de unieke
sfeer van de kerk en van de
aanwezige kerkelijke kunst, waarbij
voorop staat dat de belangrijkste
functie van het gebouw de
eredienst is en blijft.

Peter Thijssen Band
in Cambrinus
De band van Peter Thijssen staat zondag 14 oktober op het podium
van Cambrinus in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.
Al bijna zijn hele leven schrijft
deze Horster singer-songwriter. Peter
Thijssen neemt je mee op een reis
door zijn ziel. De toehoorder stapt als
het ware in de geest en het lijf van
de liedjesschrijver. De zanger vraagt
daarbij veel van zichzelf en weet dat
hij dat ook doet van zijn publiek. Het
voelt niet altijd even gemakkelijk en
ook dat weet hij. Echter van com-

promissen wil Thijssen niet weten.
En om zijn autobiografische voordracht kracht bij te zetten zingt deze
Noord-Limburger zijn verhalen in zijn
eigen Horster dialect. Peter Thijssen
wordt begeleid door pianist Geert
Keijsers, John Janssen (contrabas),
Hans Kempen (drums) en Jan Dael
(saxofoon). Voor reserveringen en info
www.cambrinusconcerten.nl

“We oefenen elke dag thuis en
moeten veel repeteren”, leggen ze met
z’n allen uit. De dirigent voegt eraan
toe dat ze twee à drie keer per week
bezig zijn met de muziekstukken. “In
de herfstvakantie repeteren we zelfs
zes keer”, roept er één boven de groep
uit. Wat al snel duidelijk wordt, is dat
het een hechte vriendengroep is. “We
zijn niet altijd zo serieus bezig. We kletsen ook veel met elkaar en de dirigent
grapt wel eens wat”, vertelt Fenna
Jenniskens (14). De muziekvereniging
gaat met ongeveer zestig personen
op concours, maar voor zeven leden is
het de eerste keer. Het groepje dat uit
twee jongens en vijf meiden bestaat,
heeft er heel veel zin in, maar is ook

Rommelmarkt
Mèrthal Horst
zo 14 okt
9.30/15.30 u

Gasthuisstraat 5961 GA

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

www.carbootsalehorst.nl

wel zenuwachtig. Ze vinden het vooral
spannend om dadelijk voor een zaal
van 400 tot 500 mensen te staan. “Je
hoort het vaak niet als we een foute
noot spelen, maar het is toch spannend. Je wilt het zelf gewoon goed
doen”, legt Carmen Achten (14) uit.

Neerven (14). “Daarna spelen we een
nummer wat de dirigent heeft gekozen
en het laatste nummer Grijswoord is
verplicht. Dat gaat over de watersnoodramp van 1953. Het is een heel snel
nummer en ook heel moeilijk, maar
wel erg mooi”, vertelt ze verder. Het is
een hele opgave voor de groep, maar
volgens Fenna is het ’t waard. “Dan
kunnen we straks ook zeggen: kijk
jongens dit hebben wij gedaan.”
Voordat het zover is heeft de
muziekvereniging nog een paar oefenmomenten waarbij publiek welkom
is, namelijk op zaterdag 13 oktober in
Overloon en op zaterdag 20 oktober
tijdens de generale repetitie in de
MFC in Meterik.

Kijk, dit hebben wij
gedaan
Tijdens het concours voert de
muziekvereniging drie nummers op.
In Caelum Fero, A Diamond for Parker
en Grijswoord. “Het eerste nummer
zorgt ervoor dat onze instrumenten
warm worden en dat we genoeg
gevoel hebben”, vertelt Aniek van
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Bodembedekkers
Keuze uit 25 soorten

12 st.

8,99
6 stuks in tray

Rhododendrons

reuze keuze!
Van mini (voor potten) tot 120 cm hoog

Liguster

100 cm hoog
Los op de wortel, voor hagen

Laurier

met kluit
Prunus ‘Rotundifolia’, 100 cm hoog

4,99
4
99
6,49
-20%
0,89
4,99

Aanbiedingen
Aanbiedi
Aanb
iedingen
ngen gel
geldig
dig t/m 16 oktob
o
oktober
ktober
er 2012
2012 zolang
zo
de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
V ld
Vorsttweg 60,
60 tel.
t l. 077
tel
077 4729015,
4729
4729
Velden,
Vorstweg
www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Zondags Dé plantenspecialist van Limburg!
d
geop9-1en
7 Uur
van
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Ruimte voor rust, zingeving en inspiratie
Training & Coaching

Aanhoudende klachten van stress, angst, somberheid, piekeren, pijn of vermoeidheid? Doe er
wat mee! Trainingen In balans en Mindfulness
helpen je signalen herkennen en er anders mee
omgaan. Meer genieten van het moment en je
eigen kracht (her)vinden. Ook individuele
coaching is mogelijk.

AGENDA
America

Optreden Badness
vr 12 oktober 22.00 uur
Locatie: Station America

Hegelsom
Peelhorstshow

vr 12 oktober 18.00-22.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof

Vlooienmarkt

Schrijf je graag? Kom naar het Schrijfcafé, iedere
3e woensdag van de maand, in ’t Trefpunt,
Geijsteren. Korte, concrete schrijfopdrachten en
uitwisselen van ervaring.
Een ochtend vol inspiratie. €12 per keer,
incl 2 consumpties. Aanmelden per e-mail.

Info?

info@karin-janssen.nl
of 06 - 305 29 188

zo 14 oktober
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut

zo 14 oktober 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

Dorpsraadvergadering
Peelhorstshow
za 13 oktober 10.00- 22.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof

Peelhorstshow

Schrijfcafé

Peter Thijssen Band

zo 14 oktober 10.00-16.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof

do 18 oktober 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Kronenberg
Oktoberfest

Horst

za 13 oktober
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

zo 14 oktober 13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 12 t/m zo 14 oktober
Locatie: centrum

Melderslo

Openstelling museum

Bluesol

wo 17 oktober 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 12 oktober 21.00 uur
Locatie: Café de Beurs

Dorpsraadvergadering met
College van B&W

Breicafé

Open zondag

Herfstfeest Horst
Paddenstoelen

wo 17 oktober 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

vr 12 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Zo 14 oktober
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 18 oktober
Locatie: café Kleuskens

Rommelmarkt
Promsconcert

zo 14 oktober 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: OJC Niks

zo 14 oktober 12.15 uur
Locatie: Parochiekerk

Jeugdliedjesmiddag

Grubbenvorst

Dorpsraadvergadering
wo 17 oktober 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

zo 14 oktober 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Sevenum
EK Bullshooter

do 11 tot en met zo 14 oktober
Locatie: De Schatberg

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

Renée van Wegberg presenteert
tv-programma over Horst en Venray
maak kinderen aa

rdbeie

nblij
......een lekker, boe
verleidelijk kinderp iend en
rogramma
met een mirakelse
herfstkorting!
• ontvangst met

hapje en drankje
• speuren met ee
n

Horsterse musicalster Renée van Wegberg presenteert de nieuwe televisieserie Daar is mijn vaderland van L1. In
deze serie wordt in de aflevering van vrijdag 12 oktober aandacht geschonken aan Horst en Venray.
In de nieuwe televisieserie
Daar is mijn vaderland gaat Renée van
Wegberg opzoek naar het antwoord
op de vraag Wat maakt Limburg zo
bijzonder?. Tijdens de aflevering
van vrijdag 12 oktober ontmoet ze
interessante mensen op verschillende

locaties in Horst en Venray. Zo is
er uitgebreid aandacht voor onder
andere Kasteelpark ter Horst,
Aardbeienland, café Cambrinus en de
Horster Prinsenproclamatie van 2012
in de Mèrthal.
In Venray brengt ze een bezoek

aan het Odapark, het centrum
voor nationale en internationale
vernieuwende hedendaagse kunst.
In totaal zijn dertien bekende
Limburgers gevraagd wat zij in hun
woon- en leefomgeving zo typisch
Limburgs vinden.

aardbeienverhaal
tje en
en het sprookje om een verrassing
mee te nemen
• schilderen ee
n kleurrijke aardbe
i om mee te nemen
• ijsje met zoete
aardbeien en sl
om van te smullen agroom
• zelf plukken
een heel doosje vol
met aardbeien
om mee te nemen
• aardbeienpla
ntje
om thuis verder te poten
kweken

• frietjes en aa

rdbeienranja om mee

prijs per kind

E 8,95

(tot 12 jaar) incl.

voor het volledige

af te sluiten

toegang tot park

programma zie ww

w.aardbeienland.n
l

Flashmob op Floriade
Negen scholen van Stichting Akkoord!, waaronder OBS de Krullevaar uit Sevenum en de
Samensprong uit Grubbenvorst, verrasten bezoekers van de Floriade vorige week met een flashmob.
Vlak voor de grote vakantie werd het thema van de Kinderboekenweek bekendgemaakt. Het is Hallo
Wereld. Dit is tevens de titel van het nieuwe lied van Kinderen voor Kinderen, geschreven door Tjeerd
Oosterhuis en Sjoerd Kuyper. Op dit lied zijn dansbewegingen gemaakt en wel door Dansacademie Lucia
Marthas. Vorige week woensdag dansten 550 kinderen op deze muziek op de Floriade. Alle kinderen hadden
daarnaast een ballon met daaraan een kaartje vastgemaakt met daarop ieder hun eigen gedachte die begint
met de woorden Hallo Wereld, ik wens jou…. Het filmpje is terug te vinden op www.youtube.com/2012floriade
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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

zondag

Huisartsenpost

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

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

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag

zaterdag

Heilige mis
Heilige mis

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00

van zijn boek: ‘Kaal’
Start: 16.00 uur

Babykleding - Meubelen Witgoed - Kleding - Schoenen Huishoudelijke artikelen - Boeken
en Lp’s - Electronica - Glaswerk Speelgoed - Porselein

Boekhandel Bruna
Kerkstraat 3/A, 5961 GC Horst

Venloseweg 11 - 5975 PS - Sevenum
Tel. 077- 851 23 53

uur
spreek ce
k
o
o
u
n
N
ependa
d
e
z
n
in o
st!
in Hor

www.gddepeel.nl

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

zondag
dinsdag

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

www.ikzoektuingrind.nl

DE TEXTIELBEURS

Swolgen
Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

tel. (077) 320 97 00

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

van

Horst aan de Maas

Marco Roelofs

Meterik

vrijdag

T

De kringloopwinkel

A.s.
zaterdag
13 oktober
bij Bruna:

Bel voor meer informatie of een afspraak: 06-23 33 15 44

Meerlo

Spoedgevallendienst
12 t/m 18 oktober
KiesMondzorg Arcen
Maasstraat 36A, Arcen
T 077 473 23 13

112

www.coppens.keurslager.nl

Lottum

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

077 398 37 94

Kronenberg

zaterdag
woensdag

Op 19, 20 en 21 oktober a.s.
zijn wij aanwezig op de
Familiebeurs te Venray
Onze beursaanbiedingen:

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Openingstijden showroom
donderdag
vrijdag
zaterdag

13.30 - 18.00 uur
13.30 - 20.00 uur
10.00 - 15.00 uur

Neem contact met ons op voor
een afspraak tijdens of buiten
de openingstijden.

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

Verstand van lekker eten!

Signeersessie door

Hegelsom

zaterdag
woensdag

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

19.15

Grubbenvorst

Melderslo

Verloskundige zorg

Bij 150 gram gekookte achterham
bakje beenhamsalade gratis

Griendtsveen

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

(alleen na telefonische afspraak)
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

09.45

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

Gehakt cordonbleus
4 stuks E 5.00

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

Crist Coppens

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

Expeditiestraat 3-C
5961 PX Horst
tel. 077-3823203
WWW.DEURENLAND.NL



Gratis meerpuntssluiting bij
een buitendeur



Tot 25% korting op
binnendeuren
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Nieuws van

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

Geef nooit je codes af

Veilig bankieren
via internet
Het is heel erg vervelend wanneer iemand de dupe wordt van
internetfraude, maar wanneer die klant zelf vrijwillig de codes heeft
afgegeven, vergoedt de Rabobank niets. In het VARA-programma KASSA
d.d. 15 september 2012 kwamen drie Raboklanten aan het woord die het
slachtoffer werden van telefonische phishing. Zij gaven via de telefoon de
I- en S-code van de Random Reader door. De criminelen sloegen vervolgens
toe en maakten verschillende bedragen over. De klanten kregen hun geld
niet terug van de Rabobank.
Codes met niemand delen
Rabobank realiseert zich dat het een
hele nare ervaring is wanneer je op deze
manier je geld kwijtraakt en dat de bank
mensen heel graag compenseert, maar
dan moeten ze wel zorgvuldig met hun
gegevens omgaan. Hans Bartels,
teammanager Particulieren legt uit: “Je
moet je rekening zien als een kluisje. Je
krijgt van ons de codes om dat kluisje
open te maken. De I-code om je kluisje
te openen en de S-code is je
handtekening waarmee je geld
overboekt. Die codes moet je met
niemand delen. Als je via de telefoon
die codes doorgeeft, is dat onzorgvuldig
handelen en dan nemen wij de schade
niet voor onze rekening.”
Rabo steekt veel tijd in voorlichting
Veel Nederlanders weten inmiddels dat
ze hun pincode nooit mogen prijsgeven,
maar weten ze dat dat voor het
doorgeven van de andere codes geldt?
Klanten dienen dat wel degelijk te
weten. Hans Bartels vervolgt: “Wij
vertellen dat op allerlei manieren. Op
onze website staat voorlichting over alle
verschillende soorten fraude, ook deze.
Bovendien hebben we bij het ontstaan
van deze vorm van fraude van mei 2010
tot juni 2011 een pop-up scherm in het
internetbankieren getoond, dat klanten
telkens eerst moesten wegklikken
voordat ze verder konden.”
Veilig bankieren
De Rabobank heeft veel maatregelen
genomen om te voorkomen dat klanten

schade ondervinden. Phishing-sites
worden uit de lucht gehaald, er vindt
detectie en monitoring plaats en met
buitenlandse banken wordt
samengewerkt om frauduleus weg
geboekt geld terug te halen. Veilig
bankieren doen wij als bank samen met
de klant. Daarom wijst de Rabobank
er klanten nogmaals op dat het
belangrijk is om zorgvuldig met
persoonlijke codes om te gaan.
Tevens attenderen we hen erop dat
een veilige computer met
antivirussoftware eveneens een
belangrijke stap is in veilig bankieren.
Phishing mails
Stel, u ontvangt een e-mail van uw bank
waarin gevraagd wordt naar uw
inloggegevens voor internetbankieren.
Of waarin een link staat naar een andere
inlogpagina dan u gewend bent. Wat
doet u? U verwijdert de e-mail. Uw bank
zou zo’n mail namelijk nooit sturen. U
heeft een zogenaamde valse e-mail
ontvangen.
Nog enkele tips!
• Verstrek nooit persoonlijke
bankgegevens of inlogcodes.
• Klik niet op links in een nepmail en
verwijder de e-mail uit uw mailbox.
Het klikken kan schadelijk zijn voor uw
computer. Heeft u er wel op geklikt?
Neem contact op met uw bank en
controleer uw computer op virussen.
• Zegt iemand u namens de bank te
bellen? Vraag gerust de naam van de
medewerker en bel de bank terug op
het nummer wat u van de bank kent of
in het telefoonboek kunt vinden. Dit
geldt natuurlijk ook voor alle andere
partijen die u telefonisch benaderen.
• Meer informatie over veilig bankieren
vindt u op: http://www.rabobank.nl/
particulieren/servicemenu/veilig_
bankieren/

Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobanken Maashorst en Venray hoofdsponsor

Kinderboekenweek
Horst-Venray

Op donderdag 4 en maandag 8 oktober 2012 vond opnieuw de
Kinderboekenweek plaats in Horst. Het thema was dit jaar ‘Hallo wereld’.
Reden voor BiblioNu om workshops te organiseren die in het teken van
andere culturen stonden. De Rabobanken Maashorst en Venray zijn
hoofdsponsor van de Kinderboekenweek in de periode 2011-2012-2013
in de regio Horst aan de Maas en Venray.
Hettie Janssen en Marian van Leth van
BiblioNu Horst hadden met hun team
voor een zeer afwisselend programma
gezorgd. Door de hele bibliotheek
vonden op diverse locaties workshops
plaats (de leerlingen konden ieder
deelnemen aan twee workshops):
• Ontmoeting met een schrijver:
Erik van Os (1 oktober), Monique
Hagen (4 oktober) en Ditte Merle
(8 oktober)
• Samenwerking met een illustrator
Nicolle van den Hurk
• Muzikaal uitbeelden van een verhaal
over de natuur met percussionist Ted
Lekatompessy
• Een bloemenzee maken met
kunstenares Elfri van Weerden
• Een Turks ontbijt maken met Eda en
Hakan

Leerlingen van groep vijf van De
Wouter America, De Stek Castenray,
St. Anna Blitterswijck, De Schakel
Broekhuizenvorst en De Bottel Lottum
deden op donderdag 4 oktober mee
aan de activiteiten. Op maandag 8
oktober waren leerlingen van de
Mariaschool Tienray, Doolgaard Horst
en De Brink Melderslo aan de beurt.
Op maandag 1 oktober namen
leerlingen van de Mariaschool Oirlo,
Meulebeek Oostrum, Bongerd Venray
en Antonius Veulen deel aan een
vergelijkbaar programma in de
bibliotheek te Venray.

De Rabobank-weekkalender
2013 ligt voor u klaar bij
Rabobank Maashorst
Voor klanten en leden van Rabobank Maashorst ligt deze kalender klaar
in onze kantoren te Grubbenvorst, Hegelsom, Horst en Sevenum.

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

• Dansen door de wereld met
medewerking van Kunstencentrum
Venray
• Elke cultuur heeft zijn eigen manier
van verhaal vertellen door BiblioNu.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

