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Bewoners St. Josephstraat vrezen rondweg
De plannen van het College van B&W om het toekomstige Gasthoêsplein in Horst autoluw te
maken en daarvoor de rondweg eventueel via de St. Josephstraat te leiden, maken heel wat
emoties los bij aanwonenden. Het plan moet nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden,
maar de bewoners zijn verontwaardigd dat ze nog van niets wisten.

Bioscoop liever in centrum

Bewoners van de St. Josephstraat in
Horst geven aan te vrezen voor onveilige situaties voor fietsers en basisschoolleerlingen die naar de sporthal of

www.ahhorst.nl

het zwembad gaan, voor parkeerproblemen en voor stankoverlast wanneer de rondweg door hun straat zou
worden geleid.
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Hoewel de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op dinsdag 8 oktober aangaf een bioscoop liever in
het centrum te zien, stemde ze toch in met het voorstel dat Interchalet over twee jaar aan het project zou
kunnen gaan denken.
Het bestemmingsplan voor
uitbreiding van shopping centre
Interchalet werd aangenomen door
de raad, met uitzondering van de SP.
In het plan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor
het College van B&W Interchalet over
twee jaar toestemming voor een
bioscoop zou kunnen geven, mits
er tot die tijd geen initiatief in Horst
centrum is verrezen.
In de raadsvergadering werd
gesproken over de komst van de
bioscoop. De coalitiepartijen CDA,
Essentie en PvdA-PK gaven aan dat

een bioscoop een meerwaarde is voor
de vrijetijdsbeleving in Horst aan de
Maas. Zij stellen echter dat de ideale
locatie in het centrum van Horst is.
PvdA-PK verwacht dat de grens van
twee jaar ondernemers zal stimuleren
om een project als een bioscoop in
het centrum eerder aan te pakken.
Mocht dat niet lukken, dan kan alsnog
gesproken worden over een bioscoop
in het buitengebied. Dat hoeft volgens
Van der Weegen (PvdA-PK) niet perse
bij Interchalet te zijn. Hij denkt daarbij
aan Park de Peelbergen.
Oppositiepartij D66 is tegen

de komst van de bioscoop op het
bedrijventerrein. “Moeten we
randactiviteiten zoals horeca straks
onder druk toch toestaan?”, vroeg
fractievoorzitter Henk Kemperman
zich hardop af. Ook wil de partij meer
zekerheid dat de raad over twee jaar
ook bij de besluitvorming betrokken
wordt. De SP was faliekant tegen de
plannen. De partij haalde aan dat de
branchevervaging bij Interchalet door
de legalisatie in het bestemmingsplan
officieel geaccepteerd wordt. Zij stemden dan ook als enige partij tegen het
bestemmingsplan.
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Gezondheidscentrum ’t Raadhuis in Meerlo
ofﬁcieel geopend
Het nieuwe gezondheidscentrum in Meerlo was al een tijdje in gebruik,
maar had nog geen naam. Wethouder Birgit op de Laak en de weduwe van
de eerste dorpsdokter van Meerlo, mevrouw Heijs-Bosch, mochten op 5
oktober het medisch centrum officieel openen en de naam onthullen. Het
nieuwe centrum waar verschillende gezondheid- en zorgdiensten samenkomen is gevestigd in het oude gemeentehuis en heet erg toepasselijk ’t
Raadhuis.
Jong en oud bezochten de opening
van ’t Raadhuis. Bezoekers konden een
kijkje nemen bij alle verschillende diensten die zich in het gebouw bevinden.
In het voormalige gemeentehuis zitten
verschillende zorg- en gezondheidsdiensten. Zo zijn er naast de apotheek en de huisarts ook nog andere
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disciplines te vinden, waaronder een
fitnessruimte, een fysiotherapiepraktijk,
een yogaruimte, een diëtiste en een
verloskundige. Twee buurvrouwen uit
Wanssum, mevrouw van de Ven-Baartz
en mevrouw Leendert, vinden het
nieuwe gezondheidscentrum prachtig.
“Het ziet er heel mooi uit en vooral de
apotheek is een grote verbetering.”

Streamer
streamer
De fysiotherapiepraktijk in het
centrum is al enige tijd in gebruik en
fysiotherapeuten Rudy Theeuwen en
José Geurts zijn heel tevreden met hun
nieuwe werkruimte. “De praktijk is
erg mooi geworden en doordat alles
hier onder één dak zit, hebben we
veel meer contact met bijvoorbeeld
huisartsen en het fitnesscentrum. Dat
maakt het werk voor ons en voor onze
patiënten gemakkelijker.”
Wethouder Op de Laak legt uit dat

de komst van dit gezondheidscentrum
de kwaliteit van de zorg in Meerlo en
omstreken sterk verbetert. “Alle diensten zitten nu bij elkaar, dat maakt het
goed bereikbaar voor de Meerlonaren
en het zorgt er ook voor dat de diensten onderling gemakkelijk met elkaar

samen kunnen werken. Daarnaast hebben deze zorgdiensten ook een betere
toekomst, omdat ze samen één geheel
vormen. Hierdoor is het gemakkelijker
voor bijvoorbeeld een nieuw startende
huisarts of fysiotherapeut om een
praktijk te beginnen of over te nemen.”

Op de Laak: “De naam ‘t Raadhuis
verwijst naar de oude functie van het
gebouw. Maar dat is niet de belangrijkste interpretatie. ’t Raadhuis staat ook
voor een huiselijk gevoel en voor een
plek waar mensen terecht kunnen voor
raad en daad.”

Vervolg voorpagina

Bewoners St. Josephstraat vrezen
rondweg
“Het nu nog rustige woonstraatje
wordt een drukke verkeersader. De
gemeente is daarnaast ‘vergeten’ om
bewoners te informeren en te betrekken bij deze plannen”, stelt Gert van
den Munckhof via de website van
HALLO Horst aan de Maas. Vooral de
onduidelijkheid steekt. “Kunnen wij
onze auto nog kwijt? Verdwijnen de
trottoirs? En de stankoverlast? Waarom
wordt er niet gekozen voor de verbinding met de Westsingel?”
Ook aanwonenden van de
Kranestraat, waarmee de St.
Josephstraat kruist, en de Nieuwstraat,
die in het verlengde ligt, maken
zich grote zorgen. “Ik zie al regelmatig bijna-ongelukken, dit plan is
niet doordacht”, aldus aanwonende
Henk Roenhorst. Bewoners van de
Kranestraat geven aan een aantal jaren
geleden verrast te zijn geweest door
buslijnen en sluipverkeer na de aanleg
van de Westsingel. Wellicht daarom
ook dat nu de verbazing over de communicatiestrategie van de gemeente
groot is.
Jo Gielen, een van de bewoner van
de St. Josephstraat, vertelt: “Je schrikt
wel even als je zoiets in de krant leest.
Je denkt dan ‘buurt, wordt wakker, hier
is iets aan de hand.’ Het lijken al heel
vergaande plannen.” Nadat de buurt
massaal protest aantekende op de
website van HALLO Horst aan de Maas
en contact opnam met de gemeente,
werd maandagavond een gesprek met
portefeuillehouder Ger van Rensch
gevoerd. “Gelukkig lijkt het nu mee te
vallen. Er is nog geen duidelijkheid over

het tijdspad en de precieze uitvoering
van de plannen”, stelt Gielen. “Dat
geeft ons de tijd om er op in te spelen.
We sturen bijvoorbeeld een brief naar
de raad om ons standpunt te delen.”
“De gemeente stelt dat er nu zo’n
250 voertuigen per dag over de St.
Josephstraat gaan. Over het laatste
gedeelte van de Herstraat is dat zo’n
4.700, geloof ik. Die zouden dan allemaal hierheen komen. Het probleem
begint eigenlijk al bij de verbinding tussen het centrum en de Westsingel. Een
aanpassing van de Americaanseweg
vond de gemeente te duur. Maar met
de route via de St. Josephstraat verleggen ze het probleem alleen honderd
meter”, zegt Gielen.
De gemeenteraad beslist op 29
oktober over het budget voor het
centrumplan. Daarna krijgt de precieze
invulling pas vorm. “Hoe het verkeer
gaat lopen, weten ze nu ook nog niet
precies. Zij hebben ideeën, maar wij
hebben andere ideeën”, zegt Gielen.
In het gesprek sprak wethouder Van
Rensch met de buurtbewoners af dat
zij beter op de hoogte gehouden gaan
worden van eventuele ontwikkelingen.
Wethouder Van Rensch legt uit:
“Een deelproject van het centrumplan
is het Gasthoêsplein. Daarbij moeten
we kijken hoe we eventuele verkeersproblemen op zouden kunnen lossen.
We weten dat het oplosbaar is, maar
hoe, daar zijn we nog niet uit. Aan de
tekentafel waren we heel enthousiast
over de plannen, maar we moeten ons
goed realiseren wat de gevolgen voor
bewoners zijn. We wilden na de goed-

keuring van de raad aan de uitwerking
beginnen en dan de buurt betrekken,
om de mensen niet ongerust te maken
voordat er een grote mate van zekerheid was.”

Op het moment dat een besluit
over het Gasthoêsplein wijzigingen in
de verkeerssituatie tot gevolg heeft,
is het college bevoegd hierover te
beslissen.

Opgepakt om dreigtweets
Een 16-jarige Sevenummer is op donderdag 3 oktober aangehouden
vanwege het sturen van dreigtweets naar een medescholier van Gilde
Opleidingen in Venlo.
Politie Horst kreeg een melding
van de desbetreffende school binnen
dat ze dreigtweets had ontvangen.
Daarop arresteerde de politie de
jongen. De Sevenummer moest op

vrijdag 4 oktober voorkomen bij de
rechter-commissaris. Over de verdere
strafvervolging is nog niks bekend. De
jongen is inmiddels weer vrij.

Geniet van een
heerlijk 4-gangen
herfst keuzediner

€46,00

€19,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:
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Duurzaamheid doe jezelf-show Dendron College

‘We hebben maar één
aarde’

03

Op het Dendron College in Horst wordt donderdag 10 oktober de duurzaamheid doe je zelf-show gehouden voor
derdejaars leerlingen. Het doel van dit project is om leerlingen kennis te laten maken met duurzaamheid. Docenten
Ine Schriever en Herman Geelen houden zich op school bezig met duurzaamheid.

Heerlijke
speculaas
HORST • GRUBBENVORST

03

De duurzaamheid doe je zelf-show
wordt gehouden op de landelijke dag
van de duurzaamheid op 10 oktober.
Herman Geelen: “Het is de vijfde
keer dat zo´n dag gehouden wordt.
Tijdens deze dag is het de bedoeling
dat instanties aandacht schenken aan
duurzaamheid. De bedrijven, organisaties, scholen enzovoorts mogen zelf
beslissen hoeveel aandacht ze er aan
willen besteden en hoe ze dat willen
doen. Het Dendron College heeft dit
jaar gekozen voor de duurzaamheid
doe jezelf-show.” Het is de eerste keer
dat de school aandacht schenkt aan
duurzaamheid via de dag van de duurzaamheid. Wel zet de school zich sinds
2008 in voor de millenniumdoelen.
“In dat jaar zijn er vier leerlingen voor
het eerst naar India gegaan om zich
in te zetten voor het goede doel. Toen
hebben we een presentatie gegeven
waarin we aangaven dat we India
wilden gebruiken als kapstok waaraan
we de aandacht voor de millenniumdoelen konden ophangen. In de millenniumdoelen wordt ook duurzaamheid

genoemd”, geeft Ine Schriever aan.
De duurzaamheid doe jezelf-show
is tot stand gekomen met hulp van
COS Limburg. Ine: “Dit is een bureau
wat zich bezighoudt met duurzaamheid. Zij geven projecten met dit thema
op scholen .” De school is met COS
Limburg in contact gekomen door de
Indiamarkt. “Tijdens de Indiamarkt zijn
ze hier geweest en ze feliciteerden ons,
omdat we goed bezig waren met duurzaamheid en de millenniumdoelen. Zij
geven advies over wat we nog meer
kunnen doen.” Het is volgens de docenten de bedoeling dat leerlingen zelf
acties bedenken omtrent duurzaamheid
en de millenniumdoelen. “De leerlingen zijn de toekomst. We moeten ze
nu stimuleren en laten ontdekken wat
duurzaamheid is”, zegt Herman. De
duurzaamheid doe jezelf-show bestaat
uit een interactief programma waarbij
derdejaars leerlingen een quiz spelen
met opdrachten en vragen. Ine: “De
klassen worden begeleid door vier
mensen van COS Limburg. Het doel
van het ongeveer 45 minuten durend

programma is om leerlingen kennis te
laten maken met duurzaamheid en om
na te denken over hun rol daarin.” Voor
deze dag zijn de derdejaars uitgekozen
omdat ze in dit jaar hun pakket kiezen.
Doordat ze bezig zijn met duurzaamheid kunnen ze daar bij hun keuze ook
rekening mee houden volgens Ine.
“De overige leerlingen van de school
kunnen verschillende dingen lezen op
de monitoren. Ook verschijnt er een
filmpje over deze dag op YouTube. Deze
leerlingen doen niet mee, maar ze
weten wel dat het er is”, zegt Ine.
Vorig jaar is de Indiareis niet doorgegaan. De groep mocht toen India niet
in en moest eenmaal daar aangekomen terugkeren naar huis. “Ook dit jaar
hebben we geen idee of het doorgaat”,
begint Ine. “We proberen voor dit jaar
nog van alles te regelen in de hoop dat
we kunnen gaan. Het zou geweldig zijn
als dit kan met dezelfde vier leerlingen. We laten ons in ieder geval niet
ontmoedigen.”

Hippisch centrum mag doorgaan
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 oktober ingestemd met het bestemmingsplan voor een hippisch centrum in Park de Peelbergen in Sevenum. De partijen stelden wel als eis dat Provincie
Limburg en de private investeerders hun aandeel in de kosten garanderen.
De partijen gaven aan het hippisch centrum een prima plan te vinden, maar stelden dat de gemeente
het benodigde krediet van 9.170.000
euro pas mocht activeren wanneer de
andere investeringen zijn ingebracht
en vastgesteld. Zij dienden hiervoor
raadsbreed een amendement in.
De ruim 9 miljoen euro die de
gemeente investeert is geen subsidie
voor een vereniging, maar levert
straks ook geld op, stelt wethouder
Huub Dinghs. Volgens de portefeuille-

houder houdt de gemeente zich alleen
bezig met het publieke deel. “Qua risico
is er een maximaal verlies van 700.000
euro in het ergste geval”, vertelde de
wethouder. “In een realistisch beeld
valt de exploitatie zelfs positief uit.” De
partijen stelden dat hierover onduidelijkheid heerste onder burgers en
vroegen aandacht voor de communicatie naar buiten. Dinghs gaf aan dat hij
ook de partijen op de hoogte houdt van
de verdere ontwikkelingen.
Bram Hendrix (Essentie) vroeg

aandacht voor de procedure van het
bestemmingsplan. De partij vond
dat wethouder Dinghs de vragen in
een eerdere commissiebespreking
niet afdoende kon beantwoorden,
waardoor de mogelijkheid tot debat
verviel. Wethouder Dinghs trok het
zich aan dat hij geen antwoord kon
geven op de vele vragen. “Op dat
punt ga ik mijn leven beteren”, zei hij
dinsdagavond. Het bestemmingsplan
met amendement werd unaniem
aangenomen.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
12/16

Tiroler Kruus ien de Roam Broekhuizen
Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten:
Horst aan de Maas kent diverse kapellen en veldkruisen. In deze serie worden er zestien, verspreid over de hele
gemeente, uitgelicht. In deze aflevering: het Tiroler Kruus ien de Roam in Broekhuizen.
Nabij buurtschap de Stokt in
Broekhuizen werd in 1998 het Tiroler
Kruus ien de Roam opgericht. Een
bijzondere naam voor een bijzonder
veldkruis. Het kruis herinnert aan de
bijzondere vriendschap tussen de familie
Reintjes en de Oostenrijkse familie
Widauer. Die vriendschap dateert van
midden jaren 50 van de vorige eeuw. In
de zomer 1956 vertrokken 15 aankomende paters Lazaristen, waaronder de
uit Broekhuizen afkomstige Ger Reintjes,
als bouwgezellen van de Bouworde naar
Wörgl in Tirol. Zij zouden daar helpen
bij het opknappen van barakken voor
de vluchtelingen van de Hongaarse
opstand. In hun spaarzame vrije tijd
trokken de mannen op met enkele
inwoners van het dorp, waaronder de
timmerman Peter Widauer en Mathias
Anker, student aan de kunstacademie.
Ger trok met name veel op met Peter
en hij bracht vele bezoeken aan het huis
van diens ouders, gelegen tegen de
bergen van Tirol. Ook de familie van Ger,
waaronder zijn broer Hay, wist meerdere
keren de weg te vinden naar Tirol. Ger
werd in 1958 benoemd voor de missie
van Ethiopië en verbleef daar tot 1980.
Hij stierf in 1987 en is begraven op het
kerkhof van Broekhuizen. Op zijn graf

staat een Ethiopisch kruis. In 1998 vierden Hay en Fien Reintjes hun veertigjarig huwelijk. In dat jaar besloot het paar
om een perceel, dat voorheen van Hays
vader was, een veldkruis te plaatsen.
Ter herinnering aan Ger en aan de band
met Tirol, besloten ze een Tiroler kruis te
plaatsen. Peter Widauer was inmiddels
ook gerouwd en vader van zes kinderen.
Zijn oudste zoon ad een timmerwerkplaats en was daarmee de aangewezen
persoon om het veldkruis te maken. Het
corpus werd gemaakt door de inmiddels in Tirol bekende houtsnijder en
kunstenaar Mathias Anker. In septem-

ber 1998 werd het kruis in Tirol
opgehaald, waarna het op 4 oktober
werd ingezegend door broer Jac,
eveneens Lazarist. Het kruis, gelegen op een driesprong, kreeg als
naam Tiroler Kruus ien de Raom. Het
is gemaakt van larikshout. De sokkel
is bedekt met stenen afkomstig
uit een bergbeekje dat vanuit een
driehonderd jaar oude zilvermijn in
de Wildschonau stroomt. Passerende
voetgangers en fietsers kunnen
plaatsnemen op het bankje dat uitnodigend vermeldt: “zet oow efkes
- rös en bitje”. Bron: Hay Reintjes

Geen voortgang Kamers met Toekomst
Het project Kamers met Toekomst, een samenwerking tussen gemeente
Horst aan de Maas, Wonen Limburg en Synthese, wordt niet voortgezet. Uit
een evaluatie blijkt dat het project niet alle doelen heeft gehaald.
Het doel van Kamers met Toekomst
was om jongeren die bijvoorbeeld
vanuit een problematische thuissituatie
komen, een kans te bieden zelfstandig

te gaan wonen. In mei 2012 kregen
de eerste drie jongeren de sleutel
van hun huis. In totaal hebben er vijf
jongeren deelgenomen aan het project.

Onlangs werd de pilot geëvalueerd
en daaruit bleek dat niet alle van te
voren gestelde doelen zijn behaald. Zo
hebben twee van de deelnemers het
project vroegtijdig verlaten, terwijl van
te voren was berekend dat 75 procent
van de deelnemende jongeren goed
zou uitstromen. Tweede doel was dat

Aanpak van veelverdieners
Gemeente Horst aan de Maas gaat op initiatief van de SP grootverdieners aanpakken die in dienst zijn bij door
de gemeente gesubsidieerde organisaties. Op dinsdag 8 oktober stemde de raad unaniem in met een plan om paal
en perk te stellen aan subsidies voor organisaties met grootverdieners in dienst.
SP-raadslid Thijs Coppus reageerde
opgetogen: “Terwijl veel mensen er op
achteruit gaan, zijn er ook mensen die
met belastinggeld worden betaald en
enorm veel verdienen. Eindelijk heeft
de hele gemeenteraad zich hiertegen
uitgesproken én heeft de raad het

gemeentebestuur de opdracht gegeven
om met een voorstel te komen om dit
tegen te gaan.”
Het College van B&W onderzoekt
de komende maanden mogelijkheden
om de beste manier is om topsalarissen
in te perken. Een suggestie van de SP

was het invoeren van een burgemeestersnorm. Hierbij wordt afgesproken dat
mensen die bij organisaties die subsidie
ontvangen van de gemeente niet meer
dan de burgemeester verdienen. In
Horst aan de Maas is dit zo’n 96.000
euro bruto per jaar.

Nieuw kombord Sevenum
Gemeente Horst aan de Maas heeft op dinsdag 1 oktober een nieuw kombord geplaatst in Sevenum. Het nieuwe
verkeersbord staat aan de Deckersgoedtweg bij het industrieterrein Berghem-Zuid.
De reden van de plaatsing van
het bord is vooral praktisch, geeft
gemeente Horst aan de Maas aan. In
het gebied bij Berghem-Zuid mochten
automobilisten eerst 80 kilometer per

uur rijden, terwijl je in zo´n buitengebieden meestal 60 kilometer per uur
mag. De gemeente zegt dat dit te hard
was voor die weg en wilde de snelheid
beperken. Door de bebouwde kom van

Sevenum naar voren te halen, mogen
de automobilisten op dat gebied nu
niet harder dan 50 kilometer per uur
rijden.

er niemand in de tweedelijnszorg, denk
bijvoorbeeld aan geestelijke gezondheidszorg, zou belanden. Er blijken
echter enkele deelnemers toch hulp te
hebben gezocht bij tweedelijnszorginstellingen. Daarnaast bleek het moeilijk
te zijn de juiste doelgroep te bereiken.
Veel aanmeldingen werden afgewezen

omdat ze niet aan de criteria voldeden.
Het merendeel van de deelnemers dat
wel werd toegelaten had zwaardere
problemen dan vooraf bekend was.
De gemeente geeft daarnaast aan
dat zij de ondersteuning aan jongeren
en gezinnen anders wil vormgeven.
Het project Kamers met Toekomst past
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Pleeggezinnen in Horst aan de Maas

’Het zijn kinderen met een verleden’
Onder het motto Ontdek de pleegouder in je buurt was het zaterdag 5 oktober open huis bij Wiel (68) en
Wilma (52) uit Horst. Pleegzorg Nederland stond klaar om meer uit te leggen over de rol die pleegouders vervullen.
“We werden van de een op de andere dag gevraagd of we pleegouder van onze kleinzoon wilden worden.”

zich. De Horster pleegouders krijgen
veel hulp uit hun directe omgeving.
Structuur en een warm nest zijn het
belangrijkst voor het kleinkind van Wiel
en Wilma. “Aan een pleegkind merk
je altijd dat hij of zij bepaalde angsten
heeft. Daar moet je heel voorzichtig
mee omgaan. Door liefde te geven
en structuur te bieden, kan zo’n kind
helemaal opbloeien”, leggen ze uit. Ze

hopen dat er dankzij de open dag meer
mensen op het idee komen pleegouder
te worden. “Als je een goede ouder
bent geweest voor je eigen kinderen,
kun je ook andere kinderen opvoeden. Je moet alleen door de screening
komen. Dan kun je er heel veel plezier
van hebben.”
Voor meer informatie over pleegzorg kijk op www.pleegzorg.nl

Wiel en Wilma met Monique Wolters, pleegzorgmedewerkster van Rubicon
De vraag naar pleegouders in
Nederland is nog altijd groter dan het
aanbod. Daarom besloten Wiel en
Wilma openheid te geven over hun
situatie. Een paar jaar geleden trok
hun kleinzoon bij hen in, omdat er bij
hem thuis sprake zou zijn geweest van
huiselijk geweld. “In het begin werd
ons gevraagd of we een paar maanden op hem wilden letten en na een
half jaar mochten we ons pleegouders
noemen”, zegt Wilma.
“Onbekend maakt onbemind”,
zeggen beiden. Zelf hebben ze ook
nooit stilgestaan bij het tekort aan
pleegouders. “Veel mensen hebben er
nooit over nagedacht. Wij zelf ook niet.
Pas toen het om onze kleinzoon ging,
raakten we betrokken in de wereld
van Pleegzorg Nederland.” Nu is hun
kleinzoon drie jaar en woont hij bij hen
in huis. “Het is raar, maar we zijn er nu

aan gewend. Het is gewoon genieten”,
meent Wiel.
Toch zijn er ook nadelen voor
pleegouders. Pleegzorg Nederland
streeft erna kinderen zo snel mogelijk
weer bij hun ouders onder te brengen. “Wij leven nu echt met de dag,
want het kan zomaar zijn dat over
een paar weken wordt besloten om
onze kleinzoon weer naar zijn ouders
te brengen”, praat Wiel verder. “We
voeden hem op als onze eigen zoon en
zijn extra bezorgd als hij bij ons weg
gaat. Het zijn toch kinderen met een
verleden. Onze kleinzoon heeft een
rugzak”, zeggen ze.
Wiel en Wilma vormen samen
een netwerkpleeggezin. Pleegzorg
Nederland streeft er naar pleegkinderen onder te brengen bij bekende.
Vandaar dat de kleinzoon drie jaar geleden bij Wiel en Wilma terecht kwam.

“Voor kleine kinderen is het belangrijk
dat er zo min mogelijk veranderd als
hun thuis wijzigt”, legt Wilma uit. “Zo
groeit onze kleinzoon ook op in een
bekende omgeving bij zijn opa en
oma.”
Nu staat Wilma wekelijks bij de
peuterspeelzaal om haar kleinkind op
te halen. Wilma: “Ik praat dan wel eens
met andere ouders, maar de meesten
hebben niet door dat ik pleegouder
ben. Ik ben toch iets ouder dan de
meeste ouders. Vaak zijn het mensen
die net hun eerste kind hebben gekregen, terwijl ik er al een paar heb groot
gebracht”, lacht ze. “Het is mooi dat ik
deze rol als oma nog mag vervullen”.
Wat Wilma en Wiel heel belangrijk
vinden is de steun van hun omgeving.
“Het is belangrijk dat iedereen in je
omgeving achter je staat. Pleegouder
ben je niet alleen”, bedenkt Wilma

Kiest u voor kwaliteit?
Dan kiest u voor Rutten
naaimachines en BERNINA.
Service en reparatie van alle merken

voorin
Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo
Tel. 077-3871333
www.ruttennaaimachines.nl

CHapeau

SP Jongeren en Wonen
Limburg in gesprek
Jongeren van SP Horst aan de Maas bezetten vrijdag 4 oktober symbolisch een parkeerplaats voor het gebouw
van Wonen Limburg in Horst, om aandacht te vragen voor het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in Horst
aan de Maas. Wonen Limburg ging het gesprek met de jongeren aan.
“Het enige dat jongeren in Horst
aan de Maas snel kunnen huren is een
garagebox of een parkeerplaats”, liet
Bart Cox van jongerenorganisatie ROOD
van SP Horst aan de Maas voor de actie
weten. “Vandaar dat we vrijdag met
caravan op de parkeerplaats bij Wonen
Limburg gaan staan.”
Naast de bezettingsactie wilden de
jongeren van de SP een gesprek met de
directie van Wonen Limburg eisen. Bart
Cox: “Inmiddels is de hele politiek in
Horst aan de Maas het met de SP eens
dat er een tekort is aan betaalbare
woningen voor jongeren. Hier moet iets
aan gebeuren. Wij gaan de woningcor-
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poratie vragen om de eerste stap te
zetten en te stoppen met het verkopen
van huurwoningen.”
Wonen Limburg geeft aan de
zorgen van de jongeren te begrijpen.
In een reactie zegt de woningcorporatie zeker aandacht te hebben voor dit
punt. Ze wijst daarbij op de woningen
die gebouwd worden bij Hof te Berkel
in Horst en het centrum van Sevenum.
“Daarnaast lopen er plannen voor
zeventien appartementen aan de
Gebroeders van Doornelaan en tien
gezinswoningen in De Afhang. Er wordt
echter wel heel selectief bijgebouwd
om te voorkomen dat er gebouwd

wordt voor leegstand. Daarom zijn de
toegevoegde woningen levensloopbestendig, zodat ze voor alle leeftijden
geschikt zijn”, laat de corporatie weten.
Volgens Wonen Limburg valt het
aantal jongeren in Horst dat met spoed
een woning zoekt eigenlijk heel erg
mee en reageert 60 procent van de
jongeren die bij de corporatie ingeschreven staan, helemaal niet actief op
vrijkomende woningen.
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boven aarts

BUFFET
AMBACHTELIJK
05 onderaan

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

UITNODIGING

Ook een sterke boom kan ontworteld worden...

Tijdens alle maanden van verblijf in het ziekenhuis
en de laatste drie weken thuis, hebben ontzettend veel mensen
hun betrokkenheid getoond. Alle kaartjes, telefoontjes en
bezoekjes gaven positieve energie. Jullie warmte en
aandacht rond het afscheid van Annie zijn tot steun
en doen ons goed. Dank je wel!
John Janssen
Kinderen en kleinkinderen

Aanbieding Givi Systeemhelmen.
Party luxe Givi systeemhelmen met
zonnevisier van € 249.95 voor 149.95.
Opruiming LS2 helmen nu met 30%
korting www.roefsmotortrading.nl
Te koop aanmaakhout op maat
gezaagd. Tel. 06 23 14 95 34.
Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement, met uitzicht op
bobbaan en bikepark. Dit najaar nog
beschikbaar. Inlichtingen mail:
jeanne.verdellen@hotmail.com
Gratis winterstalling motoren dit in
combinatie met een kleine of grote
beurt aan uw motorfiets. Voor meer
info www.roefsmotortrading.nl
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96 / 06 30 83 78 52.
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.
Meer ruimte in de auto (wintersport).
Huur een dak koffer!
www.dekampeerder.com
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Yoga for Runners! 1.
Na 4 succesvolle Yin lessen bij de
Peelrunners, gaat WeYoga vanaf eind
oktober Yin lessen verzorgen tot aan de
Venloop! Doe mee met de gratis tryouts op zaterdag 5 en 12 oktober.Meer
info: www.weyoga.nl
Te koop! 2 Certificaten van
“De Golfhorst”. Ook los te verkrijgen
en prijs is onderhandelbaar.
Tel. 06 34 83 72 12.
Aardappelen te koop, opgezakt in 3,
5 en 10 kg. Ras: Frieslander. Vast kokend
tot redelijk vast kokend. Zelfbediening!
Maatschap Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Mais oogst. Wij houden ons
aanbevolen voor: maishakselen en
maisbalenpersen MKS en/of CCM maken
Maisdorsen. Tegen concurrerende
tarieven. Loonbedrijf Hoeymakers &
Kellenaers. Twan: 06 53 22 79 06 en
Peter: 06 25 05 57 45.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

Dirckx Sevenum (schilderwerken Wiel Dirckx)
bestaat 40 jaar. 12 oktober aanstaande zullen we
hier uitgebreid bij stilstaan.
Van 13.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom
om onder het genot van een drankje aan de van
Vlattenstraat 169 te kijken naar diverse demonstraties. Zo kunt u zich op de hoogte stellen welke
disciplines een modern vastgoed-onderhoudsbedrijf
allemaal in huis heeft!

Graag tot ziens op 12 oktober.

Voor meer
informatie kunt u
bellen naar
tel. 077 - 467 23 25
of kijk op onze
website:

www.dstotaal.nl
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen: 1 x 170
m2, 2 x 85 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Ha-Tha yoga. Er zijn nog enkele
plekjes vrij in de yoga groepen
’s ochtends, ‘s middags en ’s avonds.
Info www.yogacentrumlespoir.nl of
bel 077 398 51 36 Wilma L’Espoir.
Boomkwekerij Hendrix. Het adres voor
al uw tuinplanten. Herfstaanbieding
haagconiferen van 1 tot 2,5 meter
hoog, 8 soorten. Maashofweg 154
Boekend, tel. 077 382 33 97.
Te koop: maisbalen en MKS balen.
Te koop gevraagd: mais op stam.
Loonbedrijf Hoeymakers & Kellenaers
te Lottum. Twan: 06 53 22 79 06,
Peter: 06 25 05 57 45.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!
Tel. 06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Rits stuk? Loopt de rits van uw broek,
rok, tas of laars open? Dan kunnen we
deze in veel gevallen repareren terwijl
u wacht! Ook vervangen wij drukkers
e.d. Dinsdagmorgen op de markt te
Horst www.vanderwijstkleinvak.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
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)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier en
nu. Start dinsdagavond 29 oktober. Voor
meer informatie: www.marietweijs.nl
of www.via-rosa.nl

Dag en nacht bereikbaar

Bolchrysanten super kwaliteit, mooie
dikke volle planten. Dagelijks van
9.00-18.00 uur. Veenweg 5 A, America.
Tevens hier potrozen tk, nu planttijd.
In Lottum bolchrysanten uitsluitend
zaterdags van 9.00 tot 18.00 uur
Zandterweg 9 A Lottum.
Te huur: opslag-/bedrijfsruimte
180 m2 vorst- /stofvrij, electr. roldeur,
verhard terrein, aparte ingang, in
Grubbenvorst prijs € 380,00 per mnd.
Info: 06 53 76 96 98.
Rolsteiger nodig? Verkoop en verhuur
van rolsteigers! Tevens verkoop van
prof. ladders en trappen.
Scherpe prijzen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Alleenstaande jongere zoekt
woonruimte te huur in Horst/
Sevenum/Grubbenvorst of andere
omliggende plaats. Woonruimte bij
voorkeur met eigen keuken en
douche. Huurprijs tot ca. € 350,00.
Tel. 06 30 36 90 90.
Appels zelf plukken € 0,50 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32
Gezocht! Wil je graag vanuit huis
kunnen werken en beschik je over
goede sociale vaardigheden?
Parttime en fulltime mogelijkheden.
Bel: 06 54 25 67 86.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. druiven (1 euro per kg),
soeptomaten, paprika, knolselderij
enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Kinder/jongerencoaching TIES.
Succesvolle unieke methode! Wij gaan
verder waar anderen stoppen en
zonder terugval! TIES helpt o.a. met RT,
gedrag/concentratie/motivatiepoblemen, etc. Infoavond 5 nov. in Torrekoel
te Kronenberg, 18 u.
Hortensia’s 3 voor € 10,00 of
10 voor € 27,50. Grote heesters met
kluit: Deutzia en Neillia (ong. 1,5 mtr.)
€ 9,95 per stuk, 3 voor € 25,00. Buxus
v.a. € 0,60. Taxus v.a. € 1,60. Coniferen,
laurier, bomen, zuilen e.d.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Weiland met schuilstal te huur
gevraagd voor 1 paard, omgeving
Broekhuizen(vorst), Blitterswijck,
Swolgen, Lottum.
Voor meer info tel. 06 24 11 94 07.
Gevonden gouden trouwring
met inscriptie 1952 op hoek
Gastendonkstraat/Dkn Creemersstraat.
Tel. 077 398 52 77.
Wie heeft er een zwarte omafiets
merk Pionter model Gloria gevonden.
Deze fiets is gestolen op zaterdag 5
oktober. Wil de eerlijke vinder de fiets
terug bezorgen via tel. 06 20 23 50 99.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Meis

4 oktober 2013
Dochter van
Paul & Daisy
Gilissen-Derkx
Danielweg 11
5962 AR Melderslo

Wij hebben op 7 september
op een waardevolle manier afscheid genomen
van mijn bijzondere vrouw, trotse mam en lieve oma

Annie Janssen-Buddiger

Geboren

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

www.theoarts.com

Yoga for Runners! 2.
Deze lessen zijn uitermate geschikt
voor zowel beginners als gevorderde
lopers met als doel niet alleen je
spieren maar ook je gewrichten goed
te onderhouden richting Venloop!
www.weyoga.nl/workshops

Wellness
Heerlijk genieten van een uitgebreide
verwarmende luxe rugmassage.
Onthaasten, ontspannen en vooral
ontmoeten. In oktober slechts 25 euro.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Kunststof kozijnen en deuren.
Veel huizen in Nederland hebben
nog geen kunststof kozijnen, stap nu
voordelig over! Voor meer info of een
gratis offerte op maat: Topvensters
telefoon: 06 18 03 05 13 of mail:
topvensters@kpnmail.nl
Deurposter een uniek cadeau!
Deurposter (49 X 200 cm) van jezelf
of je huisdier! Een uniek cadeau!
Slechts € 39,50 incl. opnamekosten.
Op afspraak op dinsdagen of woensdagen. Ster Media Store, Venloseweg 2,
Horst. tel. 077 398 78 55.
Op zaterdag 5 oktober ben ik mijn
roze etui (met diverse sleutels en
opener) in het dorp verloren.
Gevonden? Bel mij even, ik kom hem
graag ophalen. Tel. 06 51 70 30 40.
Praktijk Constance in Horst.
Stralend de herfst tegemoet. Wat
aandacht voor de voeten doet uw hele
lichaam goed! Oosters verwenmoment
of een plus pedicure of medical taping.
Info: www.bijconstance.nl
Pasfoto’s direct klaar!
7 dagen per week van 13-21 uur.
Gratis parkeren voor de deur.
Voor officiële pasfoto’s, maar ook voor
profielfoto’s voor o.a. Facebook.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
Ook voor beamer verhuur!
Pedicure Angeli. Uw pedicure aan huis.
Tel. 077 398 83 42.
Halloween pompoenen te koop,
van klein tot groot. Leuk om uit te
hollen. Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Veewagen (enkelassig, € 100,-)
te koop aangeboden, geschikt voor
vervoer van twee beesten.
Info 06 10 09 87 94.
Te huur gevraagd 4 à 5 ha (kleiner
mag ook) landbouwgrond voor seizoen
2014. Te koop aangeboden 0.60 ha
mais te Meterik. Tel. 06 13 30 44 27.

nieuws 07

10
10

Opening jeu de boulesbaan Kronenberg
In Kronenberg wordt zondag 13 oktober de jeu de boulesbaan naast de kerk officieel geopend. de aanleg van de
jeu de boulesbaan maakt deel uit van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) dat Kronenberg in 2007 opstelde.

Leerlingen aan de slag met
politiek thema

‘Geef arbeidsmigranten positief gezicht’
Hoe bevorder je de integratie van arbeidsmigranten in Horst aan de
Maas? Over die vraag bogen havo 5- en vwo 5/6-leerlingen van Dendron
College in Horst zich tijdens de Wegwijsdag op dinsdag 8 oktober.

In 2007 werd door de dorpsraad
van Kronenberg een enquête onder
de inwoners uitgevoerd. De mensen
werd onder meer gevraagd naar hun
ideeën voor het centrum. Een van de
wensen bleek de aanleg van een jeu
de boulesbaan. Er werd aan de hand
van het DOP een blauwdruk centrum
Kronenberg opgesteld en er werd een
werkgroep gevormd. De jeu de boules-

baan kreeg een plek naast de pastorie
en de kerk. Doel is om zo een ontmoetingsplek te creëren die aansluit bij
BMV De Torrekoel, waar mensen elkaar
op een laagdrempelige manier kunnen
ontmoeten.
In het begin van de zomer dit jaar
werd gestart met de aanleg van de jeu
de boulesbaan, vlak voor de bouwvak
was de baan klaar. Het gedenkbankje

75 jaar Kronenberg werd herplaatst en
er werd gras ingezaaid.
Op 13 oktober wordt de ontmoetingsplek officieel geopend door Piet
Kurvers, voorzitter van de dorpsraad.
Na de opening kan oud en jong gebruik
maken van de baan. Het programma is
van 10.30-12.30 uur.

Dumping op
Dijkerheideweg Horst
Brandweer Horst heeft zondagmiddag 6 oktober twee containers en een 1.000 liter-vat met nog onbekende
inhoud veiliggesteld. De containers en het vat waren gedumpt bij een zandpad bij de Dijkerheideweg in Horst. De
brandweer werd gealarmeerd door Politie Horst die een melding had binnengekregen.

De politie kreeg een melding binnen van wandelaars die de containers
en het vat zagen liggen in een sloot.
De politie heeft, eenmaal ter plekke,
de brandweer ingeschakeld. Zij hebben met een tankautospuit de twee
containers met nog een onbekende
vloeistof en een blauw 1.000 liter-vat

veiliggesteld. Er zat geen lek in het vat.
Wel was er sprake van stankoverlast en
is de Dijkerheideweg een tijdje afgezet
geweest.
Gemeente Horst aan de Maas
werd ingeschakeld om de containers
en het vat op te ruimen. De gemeente
gaf aan dat ze de vloeistof en het vat

niet konden opruimen en gaf afvalverwerker Van Gansewinkel de opdracht.
Zij hebben het vat en de containers
vervolgens weggehaald. De containers
en het vat worden onderzocht op het
terrein van Van Gansewinkel. Van de
daders ontbreekt nog ieder spoor.

Op de jaarlijkse Wegwijsdag, die
wordt gehouden op het gemeentehuis, gaan leerlingen van het
voorgezet onderwijs een dag aan de
slag met politieke vraagstukken. Zo
stond vorig jaar jongeren en alcohol
ter discussie en eerder de millenniumdoelen.
Tijdens deze dag gingen de leerlingen in groepjes aan de slag met
het thema. Doel was om een project
te verzinnen dat ook daadwerkelijk
uitgevoerd gaat worden. Gemeente
Horst aan de Maas stelt daar 1.250
euro voor ter beschikking.
Het thema van deze dag, de
integratie van arbeidsmigranten,
leverde uiteenlopende voorstel-

len op. Van een multiculti-cup, een
voetbaltoernooi tussen Polen en
Nederlanders, tot de cosmoPOOLitan,
een gratis magazine voor zowel Polen
als Nederlanders. Tijdens een speciale
jeugdraadsvergadering verdedigden
de zeven groepjes hun voorstellen.
Doel was namelijk om een meerderheid van stemmen te behalen.
Om dat te bereiken lobbyden de
leerlingen tussen de stemrondes
door flink bij hun klasgenoten. Na
vier stemrondes was dan uiteindelijk
het winnende project bekend: geef
arbeidsmigranten een positief gezicht.
Door middel van een mediacampagne
willen de leerlingen het, volgens hen,
negatieve imago van arbeidsmigran-

prettige & enerverende folkpunk
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Nieuwe kapellen in Horst aan de Maas

‘Het Mariabeeld hebben we via internet
besteld’
Het merendeel van de veldkapellen in Horst aan de Maas staat er al eeuwenlang. Er worden echter ook nog
nieuwe kapellen gebouwd. Soms ter vervanging van een eerder afgebroken kapel, soms wordt er zelfs een geheel
nieuwe kapel gesticht.
Buurtschap Heierhoeve: wanneer
de bejaarde vader van oud-bewoner
Louis in ’t Zandt er een fietstochtje
maakt, ziet hij telkens iets anders. Het

gebied, ingeklemd tussen Sevenum,
Grubbenvorst en Venlo, is de laatste
25 jaar aan heel wat veranderingen
onderhevig geweest. Tot de gemeen-

telijke herindeling behoorde het tot de
gemeente Grubbenvorst, nu maakt het
deel uit van Venlo. De uitbreiding van
het industrieterrein en de komst van de

Floriade hebben hun sporen achtergelaten. Gezinnen zijn verdwenen,
hun huizen afgebroken. Ook de Onze
Lieve Vrouw van Fátima-kapel moest
plek maken voor de vooruitgang. Vijf
jaar geleden vond in de kapel, die in
1946 door de buurtbewoners zelf werd
gesticht, de laatste eucharistieviering
plaats. Het plan was toen om ter nagedachtenis een gedenksteen te plaatsen.
Buurt- en oud-bewoners wilden echter
liever een nieuwe kapel bouwen. Niet
zo’n grote als de vorige, maar een
veldkapel. In 2012 werd met de bouw
gestart. “De vorige kapel was in drie
maanden klaar”, lacht Louis in ’t Zandt.
“Wij dachten vorig jaar voor de Floriade
klaar te zijn, maar dat is niet gelukt.
Mede doordat we sponsoren hebben
moeten zoeken.” De nieuwe kapel is
eveneens opgedragen aan Onze Lieve
Vrouw van Fátima. Een groot deel
van de inboedel van de oude kapel is
naar Museum De Locht in Melderslo
gegaan, de beelden zijn bij de parochie
in Grubbenvorst. Dat betekende dat de
buurt op zoek moest naar een nieuw
Maria-beeld. Dat werd uiteindelijk in
Portugal gevonden. “We hebben het
gewoon via internet besteld”, geeft
bewoner Tien Verstegen aan. “In de
oude kapel stond eigenlijk niet het
juiste beeld. Dat was een zogenoemd
Lourdesbeeld. Een Fátimabeeld heeft
bijvoorbeeld een kroon en minder
blauw in het gewaad. We hebben de
kleuren van de kapel zelfs aangepast
aan het beeld.”

begin dit jaar de spiksplinternieuwe
Bulthoeve-kapel. Eigenaar is Piet
Hoeijmakers. Samen met echtgenote
Diny woont hij op een uit 1850 stammende boerderij. Op zijn perceel staan
tevens diverse gebouwen die dienst
doen als woonverblijven voor Polen die
in de regio werkzaam zijn. Het idee om
ooit een eigen kapel te bouwen, was
er al langer, vertelt Piet. “Kerken heb ik
altijd erg mooie gebouwen gevonden,
geweldige bouwwerken om te zien.
Vroeger gingen wij wel eens wandelen
in de Ardennen. Daar zag je soms van
de grote boerderijen met een kapel
erbij. Het leek me heel mooi om zoiets
nog eens te bouwen. Daarnaast is het
ook een gebaar naar de Polen toe. Zij
zijn intussen onmisbaar geworden in
ons land, we hebben elkaar nodig.
We hebben in een nis bij de boerderij
een Mariabeeld, daar staan regelmatig
Polen bij te bidden. Het geloof betekent
nog heel veel voor hen.”

Streamer
streamer

De nieuwe kapel is gebouwd aan
het oude bakhuis dat op Piets erf
staat. Hulp kreeg Piet onder meer van
metselaar Ger Derks uit Tienray. “Hij
sprong een gat in de lucht toen hij
hoorde dat ik een kapel wilde gaan
bouwen”, lacht Piet. “Hij heeft net zo’n
passie voor kerkgebouwen.” De kapel is
gemodelleerd naar de St. Josephkapel
aan de Herstraat in Horst. “Dat heb ik
altijd een hele mooie kapel gevonden,
alleen jammer dat de omgeving er nu
niet meer zo goed bij past. Het is een
exacte kopie van deze kapel, alleen
iets groter omdat hij anders niet bij
De nieuwe Fátimakapel wordt op
het bakhuis paste.” In de kapel staat
18 oktober om 18.00 uur ingezegend.
Dit wordt gedaan door de hulpbisschop- een Mariabeeld, afkomstig uit Polen.
Een inwoonster van Horst schonk het
emeritus van het bisdom Haarlemkruisbeeld. De naam Bulthoeve kapel
Amsterdam, Mgr. Van Burgsteden. In
verwijst naar het gebied waar de
’t Zandt: “Hij heeft vroeger wel eens
boerderij is gelegen. “Dat staat bekend
als invaller gefungeerd en de mis in
als de Bult, zo staat het ook in het
de kapel opgedragen.” De inzegening
kadaster.” Kapelaan Mielnik zegende de
wordt opgeluisterd door een optrekapel in juni in. Piet lacht: “Hij was wel
den van het voormalige kapelkoor De
zenuwachtig, want hij had nog nooit
Heikrekels.
Aan de Kreuzelweg in Horst verrees een kapel ingezegend.”

Streamer
streamer

RIMPELS?

Cosmetisch arts drs. Koeiman, van Sanavisie
uit Mill, komt regelmatig bij ons langs voor
diverse behandelingen zoals botox
Henriëtte Vievermans

HUIDTHERAPIE

VIEVERMANS

verzorgt & verbetert

Onze paramedische
professionals staan
voor u klaar!
Neem voor een gratis intakegesprek en meer informatie
contact met ons op.

Volop
najaarsmode!
Dinsdag
15 oktober

extra
koopavond
tot 21.00 uur

info@huidtherapievievermans.nl
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Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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‘Ik onderneem vooral op mijn gevoel’
“Ze moesten me eerst nog even uitleggen wat de Jo Janssenprijs precies inhield, maar toen me dat duidelijk was, heb ik aangegeven dat ik deze graag in ontvangst wil nemen.
Ik doe gewoon mijn ding, waarvan ik denk dat mijn onderneming en het centrum van Horst baat bij hebben. Als ondernemers je hiervoor waarderen, dan is dat kei-ruig”,
zegt Eric Janssen van De Lange Horst.

NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Eric Janssen krijgt de prijs op 21 november uitgereikt
tijdens de uitreiking van Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
“Dit is een bekroning op mijn werk, mijn managementteam
en alle andere medewerkers. Ik heb wel de ballen om te
ondernemen en ik neem de risico’s, maar dat doe je nooit
alleen.”
De Lange Horst zit in oktober dit jaar precies vijf jaar op
het Wilhelminaplein. “Daarvoor had ik de oude Lange in de
Herstraat in Horst, waar mijn gasten alleen konden biljarten
en darten. Toen de jeugd vroeg om iets voor hen te organiseren, is het roer om gegaan”, zegt Eric. Hij bedacht een evenement waar een van de activiteiten boomstam zitten was. “Het
record verbreken lukte niet, maar na 84 uur boom zitten had
ik wel de lokale, regionale en landelijke media bereikt. In dat
weekend was plaats voor driehonderd bezoekers, maar ik had
er wel 400 bereikt. Dat gaf mij zo’n kick”, aldus Eric. “Voor mij
is het leukste evenement, het evenement waar mensen zich
amuseren.”
Streamer: Een gevoel van verliefdheid
De allergrootste kick kreeg Eric toen hij in samenwerking
met zijn buren, Blok 10, het Wilhelminaplein vol had staan
om naar de halve finale wereldkampioenschap voetbal te
kijken. “Nederland had net 2-1 gescoord en ik liep op het
podium naar het confetti-apparaat om deze aan te vullen. Ik
wilde net naar de ander kant lopen, toen binnen drie minuten
Nederland nog een goal scoorde. Je zag daarna niet alleen de
confetti, maar ook het bier door de lucht gaan. Als dan 3.500
toeschouwers plezier hebben, dan gaat door je lichaam een
gevoel van verliefdheid.”
Als ondernemer vindt Eric dat als je onderneemt, mensen
minimaal één keer in de vijf weken moeten kunnen zeggen:
oh dat was vet! Als je dat continue erin kunt houden, dan
doe je het goed. Die continuïteit garanderen is de grootste
uitdaging. “Dat begint met mensen achter de bar. Ik wil dat
het flapdrollen zijn: ze werken hard, maar doen ook gek. En
als dat overslaat op je gasten, dan doe je het goed.”
Streamer: Creatief zijn om af en toe wat te veranderen
Waar Eric vroeger kastelein was is vindt hij zichzelf op dit
moment meer ondernemer. Het ondernemen doet Eric vooral
op gevoel. “Het team verzint een thema en daarna bepalen
we of het concept iets is. Als ik daar een goed gevoel bij heb,
dan gaat het gebeuren. Als kost het 1.000 of 5.000 euro. Als ik
zeg dat het gaat lukken, dan gaat het lukken.”
Eric wil graag de voorrondes van de sterkste man van

Eric, gefeliciteerd met
deze welverdiende prijs!

Nederland naar Horst halen. “Het is een moeilijk proces, maar
het gaat me wel lukken. Al is het 2014 of 2015.” Een andere
grote droom is om uitverkocht concert van Guus Meeuwis te
organiseren.”
“Het horeca-vak verandert continue. Een kroegje met elke
dag dezelfde muziek, dezelfde mensen en hetzelfde praatje
gaat vervelen. Daarom moet je creatief zijn om af en toe wat
te veranderen. Dat doe je met je eigen zaak, maar ook met
andere ondernemers. Met het hele centrum, met alle winkeliers.” Het is die samenwerking die steeds meer plaatsvindt.
Streamer: Als jij gas geeft, dan geef ik gas voor jou
Eric denkt steeds na over nieuwe concepten en houdt
daarbij rekening met maatschappelijke ontwikkelingen. “Als
het alcoholbeleid is aangepast, dan komen 16 en 17-jarigen
alleen binnen met een polsbandje en krijgen uiteraard geen
alcohol.”
Aan het ondernemerschap zijn voor Eric ook andere elementen verbonden. “Timing is heel belangrijk in het ondernemen. Je moet in crisistijd misschien niet alle risico’s nemen,
maar wel op het juiste moment toeslaan. Vooruit kijken is ook

een belangrijke factor.” Zijn moeder houdt op verzoek van
Eric een oogje in het zeil. “Sla me met een stuk hout achterop
mijn hoofd, als ik iets niet goed doe. Maar van de andere
kant hoort dat ook bij ondernemen: accepteren dat je fouten
maakt.”
Over vijf jaar viert Eric het 10 jarig bestaan van De Lange
Horst. “Maar 100 procent zeker dat ik over vijf jaar meerdere
zaken heb. Google voor de aardigheid maar eens op De Lange
Venray, daar zijn mogelijkheden. Maar de timing is nu nog niet
goed.” Op dit moment heeft Eric al meerdere zaken: de oude
Lange in de Herstraat, dat tegenwoordig Café D’n Tap heet
en heeft hij samen met een compagnon een café Overloon.
“Zij had een goed idee en ik vind als je iets wil dan kun je dat
bereiken. Als jij gas geeft, dan geef ik gas voor jou”.
“Ik heb geen geheimen, dat is ook niet altijd goed. Ik doe
wel eens dingen die achteraf niet zo slim waren, dan bied ik
ook netjes mijn excuses aan. Dat is mijn impulsiviteit. Slim
dat ik gedaan heb, maar ik had het even moeten vertellen. Ik
ben een boer en wil zo behandeld worden. Ondanks dat ik het
goed heb, ben ik nog gewoon een boerenlul.

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker.
kieren.
Dat is het idee van coöperatief ban

Eric & Team de Lange Gefeliciteerd !

Eric & Team
de Lange
gefeliciteerd!
De keuze van de Beste Horeca-onde
www.horecabrains.nl

rnemers

Crist Coppens
Gefeliciteerd Eric!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Gefeliciteerd,
Bart en Luc

Eric,

gefeliciteerd met de
Jo Janssen prijs!

Horsterdijk 108a
5973 PR Lottum
Tel: +31 (0)77-366 2952

www.hendrikslottum.nl
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met het winnen van de Jo Jansse

w.rima-bv.nl

RKsv Wittenhorst

feliciteert Business Partner
“De Lange”
met de Jo Janssen Prijs 2013

m
Wij feliciteren eric en zijn tea
prijs!
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Ondernemen
is teamwork

www.lenssenadvies.nl

Van harte
proficiat met de
Jo Janssenprijs!

HORST VERHUUR
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party&attractieverhuur
eerd!
Eric en team van harte gefelicit

398 64 26
www.horstverhuur.nl Tel. (077)
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,
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Van harte gefeliciteerd met deze

prijs!

bus 8018 | 5901 AA Venlo
Huiskensstraat 52 | 5916 PN Venlo | Post
l | I. www.peijs.nl
T. +31 (0)77 351 35 45 | E. info@peijs.n
JVH exploitatie bv
Regio Zuid
Hooge Zijde 7
5626 DC Eindhoven
Postbus 4034
5004 JA Tilburg
T +31 40 294 33 00
Erik, van harte gefeliciteerd met

deze verdiende prijs!
JVHgames.com

waardering

Gefeliciteerd met deze prachtige

Eric,

ACB Solutions feliciteert
Eric Janssen van De Lange met het
winnen van de Jo Janssenprijs
www.acb-solutions.nl

t het
Wij feliciteren Eric Janssen me
2013.
winnen van de Jo-Janssenprijs

n prijs 2013

gefeliciteerd met de Jo Jansse

Gefeliciteerd Lange!

Eric, geniet ervan!

Wij feliciteren Eric en Sheila met de

Jo Janssen prijs

tel. 077 398 21 02
Kogelstraat 7, 5963 AN Hegelsom

Bierwinst

Hukske

Eric Janssen

De Lange Horst te Horst
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Overname Globe
Horst door D-Reizen
Reisbureau Globe in Horst is overgenomen door reisbureauketen
D-Reizen. Na het faillissement van Oad Reizen zaten de vijf werknemers
van het reisbureau enkele dagen in onwetendheid.
Volgens manager Sandra Vestjens
van reisbureau Globe in Horst hadden de vijf werknemers van het
reisbureau op woensdag 9 oktober
sollicitatiegesprekken bij D-Reizen in
Breda. “Vrijdag 11 oktober krijgen we
de uitslag van de sollicitaties”, vertelt
Sandra. Tot de sollicitaties en de
uitslagen daarvan moeten de werk-

nemers van de curator zich verplicht
melden op het werk. Sandra: “Dat is
wel eens lastig. We mogen geen reizen meer boeken. We beantwoorden
vooral vragen van mensen.”
D-Reizen heeft landelijk ongeveer
80 Globewinkels van Oad Reizen
overgenomen. Daarmee worden rond
de 250 banen behouden.
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Workshops visagie

‘Goed verzorgd betekent
een goed gevoel’
Haarwerkspecialiste Tarita Kleeven (42) uit Horst en visagie- en haarstyliste Wendy van de Kerkhof (41) uit
Venray hebben de handen ineen geslagen. Samen geven ze visagieworkshops in de kapsalon van Tarita in Horst
voor mensen die vanwege chemokuren en haarziekten te maken hebben met haaruitval.

samen 2.95

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 12 oktober 2013

3 cordon bleu € 5,95
100 gram gebraden kipfilet en
100 gram gebraden gehakt

samen
€ 2,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Per 1 november 2013
is dansgarde Sevenum
voor een groep van zes jongens
van 11 - 13 jaar op zoek naar:

Trainer/trainster
breakdance en streetdance

Het plezier in dansen staat bij
onze vereniging voorop!
Voor interesse bel naar
Lizet Verrijth: 06 - 23 59 58 78

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

www.haardstede.nl

Dames en herenmode • Ondergoed (‘beeren’) • Sokken

vrijdag 11 oktober

Tarita Kleeven en Wendy van de Kerkhof
In oktober schenkt Stichting Pink
Ribbon extra aandacht aan kanker.
Mede daarom hebben Wendy van de
Kerkhof en Tarita Kleeven besloten iets
te doen voor mensen die chemokuren
ondergaan en voor mensen met een
haarziekte. Wendy: “Een ex-collega
van mij had borstkanker. Zij kreeg te
maken met haaruitval en had een
haarwerk laten aanmeten. Daarnaast
wilde ze graag tips om zichzelf mooi
op te kunnen maken zodat ze er weer
wat stralender uit zou gaan zien.
Ik heb haar toen advies gegeven.
Haar enthousiasme heeft mij laten
inzien dat ik meer wil doen voor deze
doelgroep.” Vervolgens zag ze in een
nieuwsblad een advertentie staan
van Tarita Kleeven. Zij is een haarwerkspecialiste met een eigen zaak
in Horst. “Ik heb contact opgenomen
met Tarita en zo is het balletje gaan
rollen”, zegt Wendy. De dames werden
steeds enthousiaster en besloten om
visagieworkshops te gaan geven. “Die
workshops geven wij aan groepjes van
vier personen. We vinden het belangrijk om deze workshops aan kleine
groepen te geven zodat iedereen de
aandacht krijgt die ze verdienen”, zegt
Tarita.

Tijdens zo´n workshop geven de
dames uitleg over het reinigen en
onderhouden van de huid, waarbij de
cursisten allerlei producten kunnen
uitproberen. Gedurende het proces van
chemokuren vinden er veel veranderingen van de huid plaats. Deze verandert
vaak van kleur en wordt veel gevoeliger. “Met betrekking tot make-up laten
wij cursisten zien hoe ze hun wenkbrauwen het beste kunnen inkleuren
met wenkbrauwpoeder en hoe zij
ervoor kunnen zorgen dat de ogen zonder wimpers toch een mooie uitstraling
krijgen. Tijdens of na een chemokuur
en bij haarziekten vallen wimpers en
wenkbrauwen vaak uit”, zegt Tarita.

fijne avond te bezorgen waarbij ze ook
ervaringen kunnen uitwisselen met de
andere cursisten en kunnen ontspannen. “Twee weken geleden hebben
we een try-out gehad en dat ging erg
goed. Het was spannend, maar we
hebben hele leuke reacties gekregen
van de cursisten”, zegt Tarita.

Streamer
streamer

“Het doel van deze visagieworkshop is om de cursisten een mooie
uitstraling te geven, zodat ze hun
zelfvertrouwen weer terugkrijgen. Goed
verzorgd betekent een goed gevoel”,
vertelt Tarita. De dames rekenen 30
euro per cursist. “Dat geld is alleen
voor de onkosten van de materialen en
producten. Zelf hoeven wij er echt geen
winst op te maken.”
De dames verwachten wel enige
De dames hebben een aantal data
input van de cursisten zelf. Tarita: “We
doen één helft van het gezicht voor en geprikt waarop ze workshops geven.
“Mensen kunnen zich aanmelden via
daarna worden de cursisten zelf aan
onze websites. Wij gaan er in principe
het werk gezet en corrigeren en adviseren wij. Het is natuurlijk de bedoeling mee door zolang er behoefte aan
is”, zegt Tarita. Wendy: “Het is zo´n
dat zij zelf leren hoe ze de make-up
dankbaar werk als je de vrouwen na
op een goede manier aanbrengen om
zo´n workshop blij en tevreden weg ziet
een mooi resultaat te krijgen.” Verder
hopen Tarita en Wendy de cursisten een gaan. Daar doen we het voor.”

Streamer
streamer

de hele dag t/m 21.00 uur

BTX-DAG

Onder genot van een hapje en een drankje zal een ervaren verkoopstylist
u graag adviseren over de mogelijkheden van de nieuwste najaarscollectie
van de merken Brandtex, Signature en Jensen.
Tijdens deze dag maakt u

kans op een fashioncheque t.w.v. E 50,-

Buurtzorg Nederland verbindt
zich aan hospice
Buurtzorg Nederland gaat de zorg leveren voor de toekomstige hospice in Horst aan de Maas. Dat heeft de
zorgorganisatie in gesprekken met de initiatiefnemers en wethouder Birgit op de Laak toegezegd.

en ontvangt u bij een aankoop een leuke attentie.*

*zolang de voorraad strekt.

Graag tot ziens, tot 11 oktober bij

Pastoor Vullinghsstraat 21
5975 AP Sevenum
Tel. 077 - 467 05 20
www.licofashion.nl
Sieraden • Horloges • Sjaals • Tassen • Riemen

De initiatiefgroep maakte
enkele weken geleden haar
plannen bekend voor de oprichting
van een hospice in Horst aan de
Maas. Volgens de initiatiefnemers
zijn er al veel positieve reacties
gekomen op hun ideeën. Onder
meer Buurtzorg Nederland heeft

concreet toegezegd de zorg voor de
toekomstige cliënten op zich te gaan
nemen. Er werden zelfs door diverse
organisaties accommodaties voor de
hospice aangeboden. Deze worden
momenteel naast elkaar gelegd en
beoordeeld op de mogelijkheden,
de financiële consequenties, de

eventuele verbouwingen, de
omgeving, de bereikbaarheid en
meer. De initiatiefnemers laten weten
voortvarend aan de slag te gaan en
hopen binnenkort meer duidelijkheid
te hebben waar en wanneer de
hospice in Horst aan de Maas de
deuren gaat openen.
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Grubbenvorster horeca

Drie panden
en kinderopvang
in verkoop

winkel&bedrijf 13

Magische Vallei wint
Duitse attractiepark-award
De Magische Vallei in Attractiepark Toverland is door het Duitse Freizeitpark Tester Team uitgeroepen tot beste
nieuwe uitbreiding van 2013 in een Europees attractiepark. Caroline Kortooms, directeur van Toverland, mocht
vorige week de prijs in ontvangst nemen.

De complete inventaris van drie horecapanden en een bijbehorende
kinderopvang in Grubbenvorst worden in een executieveiling verkocht.
De panden zijn in beheer van Aboonenment Beheer BV.
uit Grubbenvorst werd opgericht
in 2008 en beheert brasserie In de
Witte Dame, steakhouse Grubbenvorst
en de bijbehorende kinderopvang De
Zeven Geitjes, en café Stammineke.
De complete inventaris van het café,
de brasserie en het steakhouse, maar
ook de kantoorinventaris, de spullen
uit de keuken en het terrasmeubilair
van de horecapanden aan het Pastoor
Vullinghsplein en de Dorpsstraat
werden donderdag 10 oktober ter
verkoop aangeboden. Exploitant Twan
Boonen geeft in een reactie aan dat
reden voor de verkoop betalingsachterstanden waren bij de fiscus. “Het
is een moeilijke exploitatie om rond
te krijgen. Daarbij kwam ook nog
250.000 euro onverwachte kosten
bij, wat de exploitatie nog eens extra
belastte”, aldus Boonen. De exploitant
hoopt op een doorstart. “Ik probeer
het op te lossen. Het zou zonde zijn

voor het dorp mochten deze panden
verdwijnen.”
De horecaondernemer bood
kinderopvang in De Zeven Geitjes aan
voor kinderen van ouders die dineren
bij In de Witte dame of het steakhouse. De Zeven Geitjes werd tevens
als feestcafé verhuurd. Voorzitter van
de dorpsraad Grubbenvorst, Ruud
Meijers vindt het jammer. “We vinden
het heel triest. Het is natuurlijk ook
niet goed voor de horeca in het dorp.
Ook wij hopen op een doorstart. We
gunnen ze het beste.” Volgens Meijers
konden de mensen altijd aankloppen
bij de horecagelegenheden. “Ze zijn
heel goed geweest voor het dorp.”

De award, die voor de zestiende
keer werd uitgereikt, geldt als een
belangrijke Duitse attractieparkenprijs.
Een tachtig-koppige consumentenjury beoordeelt jaarlijks alle nieuwe
aanwinsten in de Europese parken.
Dit jaar besloot zij niet één attractie te
bekronen, maar een compleet nieuw

themagebied inclusief acht nieuwe
attracties. Volgens de jury is Toverland
erin geslaagd een origineel gebied te
creëren met meerdere grote attracties,
een aansprekend en kindvriendelijk
aanbod en een liefdevolle aankleding.
‘Dit is voor ons een bewijs dat ook
steeds meer Duitse gezinnen Toverland

Versleijen Installatie Techniek in Oirlo, telt 20 medewerkers
en
bestaat Installatie
uit een bedrijfsbureau,
nieuwbouwafdeling
en serVersleijen
Techniek in Oirlo,
telt 20 medewerkers
vice
en
onderhoudsdienst.
Het
werkgebied
is
Noord
Limburg
en bestaat uit een bedrijfsbureau, nieuwbouwafdeling en service
en onderhoudsdienst.
Hetiswerkgebied
is Noord
Limburg
en Oost
Brabant. Het bedrijf
onderdeel van
de Versleijen
en
Oost Door
Brabant.
Het bedrijf binnen
is onderdeel
van kan
de Versleijen
Holding.
samenwerking
de groep
Versleijen
Holding. Door samenwerking binnen de groep kan Versleijen
zijn klanten een totaaloplossing voor aanleg, onderhoud en
zijn klanten een totaaloplossing voor aanleg, onderhoud en
service
van alle voorkomende installaties bieden. Zie verder
service van alle voorkomende installaties bieden. Zie verder
www.versleijen.com.
www.versleijen.com.

En weer valt er een GROTE PRIJS
bij ESSO VISSERS SEVENUM !

Wij feliciteren de winnaar van

€ 50.000!

ontdekken en het park waarderen’,
aldus Caroline Kortooms. ‘Dit is geen
vakprijs, maar een publieksprijs. De jury
wordt gevormd door Duitse gezinnen.
Het is fantastisch om van hen deze
waardering te krijgen. Daar doe je het
tenslotte allemaal voor.’

Wij
Wij zijn
zijn op
op zoek
zoek naar
naar een
een ervaren
ervaren m/v:
m/v:

Service
Service Technicus
Technicus ––
installatietechniek W

installatietechniek W
Werkzaamheden:

■ Als servicemonteur/technicus ben je verantwoordelijk
voor het onderhoud, inregelen en het verhelpen
■ Als servicemonteur/technicus ben je verantwoordelijk
van storingen aan stooktoestellen, ventilatie units,
voor
het warmtepompen
onderhoud, inregelen
en het verhelpen
sanitair,
ed. Daarnaast
draai je
van storingen aanvolgens
stooktoestellen,
ventilatie
units,
storingsdiensten
een vooraf
vastgesteld
schema.
sanitair, warmtepompen ed. Daarnaast draai je

Functie-eisen:

Om voor deze functie in aanmerking te komen:
schema.
■ Heb je ruime ervaring als service monteur/technicus
opgedaan binnen de installatietechniek (zonder
Omruime
voor deze
functie
in aanmerking
te komen:
ervaring
onnodig
te reageren).
■ Heb
je een
ruimembo
ervaring
als service
monteur/technicus
■
Heb je
opleiding
afgerond
WTB/
Werktuigbouwkunde
installatietechniek
(MIT oid),
opgedaan
binnen de of
installatietechniek
(zonder
aangevuld
met onnodig
een opleiding
tot service/technicus
ruime
ervaring
te reageren).
installatietechniek.
■ Heb je een mbo opleiding afgerond WTB/
■ Beschik je over enige kennis van besturingstechniek.
Werktuigbouwkunde
ofrepresentatief
installatietechniek
(MIT oid),
■ Ben
je communicatief,
en sociaal
aangevuld met een opleiding tot service/technicus
vaardig.
■ installatietechniek.
Ben je uiterst gedreven en is techniek jouw ding!

Werkzaamheden:

Functie-eisen:

Bent u de
volgende?
Wij bieden u:

Wij bieden u:

storingsdiensten volgens een vooraf vastgesteld

■ Beschik je over enige kennis van besturingstechniek.
Zeer afwisselend en zelfstandig werk
Ben je communicatief, representatief en sociaal
Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
vaardig.
Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
Ben je salaris
uiterst en
gedreven
en is techniek jouw ding!
Prima
toeslagen

■
■
■
■
■
■
■

Diverse extra’s

■ Zeer afwisselend en zelfstandig werk
Ben je geïnteresseerd? Neem dan, bij voorkeur per e-mail, contact op met:
■ Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
Versleijen Installatie Techniek, dhr. Koen Arts, koen@versleijen.com
■ Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
Castenrayseweg 14, 5808 AG Oirlo. Telefonische inlichtingen: 0478-571941.
■ Prima salaris en toeslagen
■ Diversewordt
extra’s
Acquisitie op deze advertentie
niet op prijs gesteld.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan, bij voorkeur per e-mail, contact op met:
Versleijen Installatie Techniek, dhr. Koen Arts, koen@versleijen.com
Castenrayseweg 14, 5808 AG Oirlo. Telefonische inlichtingen: 0478-571941.
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Huis van de Streek geopend

Starters in de regio
Teken- en schilderatelier Helmie van de Riet
Bedrijf

Teken- en schilderatelier Helmie van
de Riet
Eigenaar Helmie van de Riet
Adres
De Braak 12
Plaats
Hegelsom
Telefoon 077 398 59 29
E-mail
helmievanderiet@
kpnmail.nl
Website helmievanderiet.nl
Sector
jongeren- en volwassenen onderwijs
Start
1 april 2013

les is dat ook geen enkel
probleem.

Onderscheidend vermogen
Helmie van de Riet werd
geboren in 1961 en studeerde af
aan de Academie voor Beeldende
Kunsten Maastricht in 2000. Ze
geeft in deeltijd les aan de
hbo-opleiding voor binnenhuisarchitectuur Perk te Eindhoven.
Haar conceptueel denken en
doen in haar kunstuitingen als
beeldend kunstenaar, zijn een
goede basis om met de cursisten
Activiteiten
op pad te gaan in hun individuHelmie van de Riet is op
ele zoektocht naar altijd latent
1 april 2013 gestart met het
geven van teken- en schilderles. aanwezige talenten. De werkZe maakt gebruik van een ruimte wijze van Helmie, helemaal
terug naar de basis, cursisten
die ze deelt met een medeopnieuw leren kijken, en dat aan
kunstenaar op het gebied van
het doek of papier toevertroumuziek. Hij geeft in deze ruimte
wen, is haar sterke punt. De
gitaarles.
eerste groep cursisten (op
Doelgroep
maandagmorgen en vrijdagDe doelgroep is heel breed. In avond) was erg tevreden over de
feite kan Helmie van de Riet met aanpak van de cursus en de
jong en oud op pad gaan. Door
leraar en ook van hun eigen
de individuele aanpak tijdens de vorderingen.
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

van het

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

of kie

Kom genieten van het

zondagsmulfestijn,
een 4-gangen dinerbuffet met
een speciaal
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kinderbuffet!

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

Het Huis van de Streek aan de Steenstraat in het centrum van Horst is officieel geopend op donderdag 3 oktober.
Eigenaar Dick Seuren uit Grubbenvorst: “Het is nog niet helemaal af, want
het was best veel werk. Maar we zijn
klaar genoeg om open te gaan.” Volgens
de ondernemer werd de winkel geopend

onder toeziend oog van koninklijk
bezoek. Daarmee doelde Seuren op een
kartonnen bord van koning WillemAlexander bij de ingang. “In de winkel
zijn ook producten van de asperge- en

rozenkoningin te vinden”, aldus Seuren.
Tijdens de opening konden de gasten
proeven van verschillende streekproducten. Het Huis van de Streek is geopend
van dinsdag tot zaterdag.

Doorstart Van Rens Schilderwerken
Na het faillissement van 18 september van Van Rens Schilderwerken uit Horst hebben de curator en de directie
van Van Rens intensief overlegd. Dit heeft geleid tot een doorstart.
Het bedrijf heeft op 1 oktober
een doorstart gemaakt. Met dit
resultaat blijft de werkgelegenheid
grotendeels gewaarborgd. Bij Van

Rens Schilderwerken werkten zo’n
twintig mensen. “De orderportefeuille
is goed gevuld”, aldus directeur Ley
van Rens. “Klanten en opdrachtgevers

kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit
en service als voorheen.” Van Rens
Schilderwerken blijft gevestigd aan de
Venrayseweg in Horst.

Lagere grondprijs Wonen Limburg
Woningcorporatie Wonen Limburg mag dezelfde grondprijs hanteren voor de bouw van sociale huurwoningen als
concurrent WoonWenz. De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelde hierbij wel de eis dat de prestatieafspraken
tussen de corporatie en de gemeente op 1 december rond moeten zijn.
In de raadsvergadering van dinsdag
8 oktober besloot de gemeenteraad
in te stemmen met een voorstel
van het College van B&W om een
grondprijs van 160 euro per vierkante
meter te hanteren in plaats van de
standaardprijs van 215 euro, voor de
bouw van tien sociale huurwoningen
in de Horster wijk De Afhang. De raad
stelde hierbij echter wel eisen voor de

woningcorporatie die de woningen wil
gaan bouwen: een lagere huurprijs, op
voorwaarde dat de prestatieafspraken
met de gemeente eindelijk vastgelegd
gaan worden. “We willen druk houden
om eindelijk zekerheid te krijgen en
die gesprekken rond te krijgen”, aldus
Richard van der Weegen, fractievoorzitter van PvdA-PK. In die afspraken staat
onder andere hoe woningtekorten de

komende jaren aangepakt moeten worden. Volgens wethouder Dinghs heeft
een commissie van Wonen Limburg
al aangegeven de huurwoningen niet
te gaan bouwen als de grondprijs niet
verlaagd wordt. Hij gaat verder met
de gesprekken met de woningcorporatie om de prestatieafspraken af te
ronden en dus aan de eis van de raad
te voldoen.
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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.

Helmie Raedts

Het liefst blijft ze op de achtergrond, de spil achter de schermen die alles
regelt. Letterlijk op het podium staan, zoals bij de Horster revue, is niets
voor Helmie Raedts. De 43-jarige Hegelsomse wordt deze week geplukt.

Koken met

Randy

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.

Wortelcake
Benodigdheden:
· 250 gram wortels
· 250 gram volkoren bloem

vervolgens handel ik hem af.” Zelf vindt
ze dat ze de leukste functie binnen de
organisatie heeft. “Ik leer heel veel
mensen kennen, zit dichtbij het vuur.
Het is natuurlijk ook fijn dat ik een
goede klik heb met zowel de burgemeester als de wethouder. Mijn werk
is inderdaad mijn hobby. Maar als ik de
deur uit stap dan heb ik ook echt vrij.”
Een baan bij de gemeente was niet
Helmies eerste keus. Eigenlijk wilde
ze lerares worden. “Na de middelbare school ben ik eerst naar de pabo
gegaan. Het leek me heel leuk om met
kleine kinderen te werken. Toen ik daar
studeerde, kwam net de overgang van
kleuterschool en lagere school, naar de
basisschool. Mijn tweede stage was in
groep 7/8 en dat lag mij absoluut niet,
met als gevolg dat ik die stage niet
haalde. Ook de overige stages zouden
allemaal in de bovenbouw zijn. Maar
dat wilde ik juist niet, dus ben ik met
die studie gestopt.” Het werken met
kinderen is echter niet naar de achtergrond verdwenen. Zo is Helmie secretaris van stichting De Peelkabouters en
van Stichting Joost, die zich inzet voor
de ernstig zieke Joost uit Horst. “Mijn
partner Mart Keizers en ik hebben geen
kinderen, bewust niet. Ik geniet erg van
mijn neefjes en nichtjes en de kinderen
van mijn vriendinnen, maar als zij weer
naar huis gaan, is het ook prima. We
hebben een poes Luna en dat is eigenlijk zo’n beetje ons kindje. Ze staat op
ons te wachten als we thuiskomen,
slaapt soms op ons bed. Ze wordt echt
verwend, ja.”
Het vrijwilligerswerk voor De
Peelkabouters voelt als een warme
deken, zegt Helmie. “Het is heel erg
leuk om te doen, vooral voor zo’n
dankbaar doel. Datzelfde geldt voor
Stichting Joost en de Avond Wieler 4

Daagse, waar ik ook secretaris ben. Alle
drie zetten ze zich in voor leefbaarheid.
Ik vind het belangrijk me in te zetten
voor de maatschappij. Het geeft niet
alleen een goed gevoel, je krijgt er ook
veel voor terug. De lach op het gezicht
van een kind, daar doe je het voor.
Samen met mijn broer heb ik twee
keer meegedaan aan de Pyreneeën
Challenge van Stichting Ride4Kids. De
verhalen die je dan langs de kant van
de route hoort, die doen je wel wat.
Daar zet ik me graag voor in.” Ook
de organisatie van de Horster revue
heeft twee keer mogen profiteren van
Helmies inzet. En dat terwijl ze niets
met toneelspelen heeft. “Je moet me
absoluut niet op het podium zetten,
nee. Ik heb erg veel bewondering voor
mensen die wel kunnen toneelspelen.
Laat mij maar achter de schermen alles
regelen, dat past veel beter bij me.”

Inzetten voor goed
doel
Gelukkig heeft Helmie ook nog
tijd om gewoon eens thuis op de bank
te zitten en bijvoorbeeld tv te kijken.
Lachend: “Tussen 17.00 en 19.00 uur
is de afstandsbediening van mij. Dan
vind ik het leuk om van die kookprogramma’s te kijken. Lezen doe
ik ook graag, ik heb best wel wat
boeken in huis, voornamelijk thrillers.
Daarnaast hebben we een tuin van
5.000 vierkante meter. Vierduizend
daarvan is gras, daar mag ik niet
aankomen. Dat maait Mart met zijn
zitmaaier. We hebben een grote tuin,
maar ik heb absoluut geen groene
vingers. Op het werk ben ik best
perfectionistisch, maar thuis kan ik
makkelijk de boel de boel laten. Daar
kan ik relaxen.”

· 15 gram bakpoeder
· 10 gram zout
· 110 gram boter
· 2 eieren
· 30 gram ahornsiroop
· 70 gram volle kwark
· 2 bananen
· 100 gram amandelschaafsel
· 100 gram gedroogde dadels

Bereiding:
• Schil en rasp de wortel;
• meng het bakpoeder en het zout;
• roer de zachte boter met de
eieren , de ahornsiroop en de
kwark met een mixer luchtig door
elkaar;
• meng de bloem erdoor;
• hak de dadels fijn en snijd de
bananen in plakjes;
• roer de geraspte wortel door het
beslag en vet een cakeblik in met
boter;
• plak nu aan de binnenkant van
het blik het amandelschaafsel;
• doe het beslag in het cakeblik;
• bak dit in ongeveer 1 uur op 180
graden in de oven gaar.

Eet u smakelijk!

Randy

Officieel is haar functie medewerker bestuursondersteuning & kabinetszaken bij gemeente Horst aan de
Maas. In de praktijk betekent dit dat zij
de agenda beheert van burgemeester
Kees van Rooij en wethouder Paul
Driessen. “Daarnaast mag ik alle feestjes organiseren”, lacht Helmie. “Denk

PUZZEL

Sudoku

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

bijvoorbeeld aan de nieuwjaarsreceptie
en de bijeenkomsten van het broederschap, dat bestaat uit de oud-burgemeesters van de gemeente.” Helmie
weet ook als een van de eersten wie
er in Horst aan de Maas een Koninklijke
Onderscheiding krijgt. “De aanvraag
komt bij de burgemeester binnen en
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Hamlapjes
v/h scharrelvarken
Rundstooflapjes
Kipschnitzel

100 gram € 1,25
100 gram € 1,55
5 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Wat
zegje?

Chapeau

De gemeente dient te korten
op subsidies aan verenigingen

Bijna de helft van de inwoners van Horst aan de Maas, 47 procent, vindt
dat als de gemeente moet bezuinigen, ze niet mag korten op de subsidies
aan verenigingen. De inwoners die vinden dat de subsidies voor de clubs
best aangepast mogen worden, 28 procent, vinden dat er in elk geval niet
gekort mag worden op jeugdverenigingen.

we dat altijd doen.”
Korten oké,
“maar dan wel
afhankelijk van
de vereniging
en de leeftijd
van de
leden. Niet
bezuinigen
op jeugdafdelingen.”
Dat de jeugd
niet de dupe mag
worden van het korten op
subsidies, is een veel gehoorde
opmerking. “Voor kinderen moet het
mogelijk blijven aan verenigingen
deel te nemen.” Als er al gekort
moet worden dan bijvoorbeeld op
evenementen als Powerman, Truckrun
en de ijsbaan, vinden sommigen. Ook
mag er best eens gekeken worden

Oneens
47%

krijgen. “De gemeente heeft een
Gemeente Horst aan de Maas
sociaal verantwoordelijke taak, ook
moet de komende jaren nog eens
tegenover verenigingen waarbij soms
1,5 miljoen extra bezuinigen. Dit wil
subsidieverlening
zij bereiken door
onontbeerlijk is”,
onder meer nog
“Beter kijken naar wat er
eens kritisch te
wordt gedaan met subsidies” zegt een ander.
Sommigen
kijken naar het
“Niet korten
vinden dat het
subsidiebeleid.
op jeugdverenigingen”
subsidiebeleid
Daar is bijna
inderdaad best
de helft van de
“Verenigingen
eens onder de
stemmers het
juist bonus geven”
loep genomen
niet mee eens.
mag worden. “Er
Sterker nog, één
moet beter gekeken worden naar wat
stemmer vindt dat verenigingen die
er wordt gedaan met de subsidies,
wat extra organiseren of activiteiten
niet automatisch maar geven omdat
verzorgen, een bonus moeten

naar de subsidies aan
bijvoorbeeld de
lokale omroep,
de schutterij en
de bouw van
nieuwe sportaccommodaties.
Activiteiten
die subsidie
krijgen moeten
een toegevoegde
waarde hebben voor
de gemeenschap, is de
mening van een stemmer.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

Neutraal
25%
Eens
28%

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Viooltjes WinterBolgrote planten
hei chrysanten
€0,25
86 kleuren
eigen kweek
(de goedkoopste)
vol in bloem

in bloei

grote pot

€0,95

diameter 60-70 cm

Lei linde plataan €39,95
stam 180 cm, totale hoogte met rek 350 cm
Dakplataan linde €39,95
stam 220 cm, alles stam maat 10-12
Lei photinia €59,95

€4,95

wintergroen, mooi rood blad, stam 180 cm tot 200 cm,
totale hoogte 350 cm

eigen kweek

Fruitbomen 25% korting
en vele andere lei- en dakbomen

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Alle bomen
buiten de actie

25% korting

Beukenhaag div.
maten groen en rood,
vele andere hagen.
Alle soorten tuin-vaste
planten heesters,
potgrond.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

Bespreking Poll week 39

Na vijf jaar mag de gemeente een verloederd pand slopen
Een al jaren leegstaande restaurant, een vervallen kwekerij of een verlaten
herenhuis. Elke gemeente kent wel enkele van die knelpunten: panden die
jarenlang leegstaan, waar het onkruid tot grote hoogtes groeit en waar ingevallen ruiten het geheel een lugubere aanblik geven. In veel gevallen kan de
gemeente echter geen juridische stappen ondernemen. Dat moet anders, vindt
72 procent van de stemmers. Na vijf jaar mag de gemeente een verloederd
pand slopen. Peter Rechsteiner reageert: “Als een pand bijvoorbeeld door een
projectontwikkelaar is gekocht voor speculatie op de stijgende grondprijzen,

et cetera, maar deze speculatie valt negatief uit, dan mag de gemeente zo’n
verpauperd pand wat mij betreft slopen. Maar dan wel op kosten van diezelfde
projectontwikkelaar.”
P.J. Minten uit Sevenum ziet dat anders. “Karakteristieke panden zoals
Gertrud moeten niet worden gesloopt maar gerenoveerd - er zijn al te veel
mooie oude panden gesloopt (waar onder in de kern van Horst) en er is al een
tekort aan huisvesting voor jongeren c.q. alleenstaanden waar uitgerekend
Gertrud zich voor zou kunnen lenen.”

Het is onzin te bouwen voor leegstand
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De jongerenafdeling van SP Horst aan de Maas heeft al enkele keren actie
gevoerd voor de bouw van sociale huurwoningen voor jongeren. Volgens de partij
is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen in de gemeente. Afgelopen
vrijdag bezetten de jongeren nog de parkeerplaats bij Wonen Limburg om zo
aandacht te vragen voor hun actie. Ook andere politieke partijen in Horst aan de
Maas hebben al diverse keren het tekort aan huurwoningen aangestipt. De enige
oplossing: meer huurwoningen bouwen, ook in de kleine kernen.

De wooncorporatie ziet dat echter anders. Er staan enkele bouwprojecten
op stapel. Volgens haar valt het tekort ook wel mee en reageert 60 procent van
de jongeren die bij de corporatie ingeschreven staan, helemaal niet actief op
vrijkomende woningen. De woonstichting is daarom niet van plan om te bouwen
voor leegstand. Daar heeft de organisatie natuurlijk wel een punt in. Steeds meer
woningen bij bouwen kost ook geld.
Het is onzin te bouwen voor leegstand. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40)
> St. Josephstraat is goed alternatief voor rondweg Horst > eens 23% oneens 77%

Kop
Tekst
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand oktober geldig
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Parador
Basic 400
4V Walnoot
19,4x128,5cm
Met 4 velling randen

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Zondag 27 oktober koopzondag van 11:00 tot 17:00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nieuw raadslid Essentie
De Griendtsveense Janny Hermans volgt Stef van Loo op als raadslid
voor Essentie. Zij wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag
8 oktober geïnstalleerd.
De 38-jarige Janny Hermans is
getrouwd en heeft vier kinderen. In
het dagelijks leven is ze dierenarts bij
een praktijk in Ysselsteyn. Daarnaast is
ze actief als voorzitter van de medezeggenschapsraad van Basisschool de
Driehoek in Griendtsveen.
Daarnaast is ze vrijwilliger bij
diverse verenigingen, zoals de vrouwenbond, kinderkledingbeurs Hebbuz,
jeugdcommissielid en jeugdleider van
Schaakvereniging Deurne, Bokkenollen

en werkgroep senioren enquête van
de dorpsraad Griendtsveen.
De kans om te proeven aan het
raadslidmaatschap neemt ze met
beide handen aan: ”Ik ben altijd al
politiek geïnteresseerd geweest en
de afgelopen jaren op de achtergrond
ook betrokken bij Essentie. Ik krijg
nu een half jaar de kans om mij in
de gemeenteraad in te zetten voor
Horst aan de Maas. Wat het extra leuk
maakt, is dat er nu weer iemand uit

Griendtsveen in de gemeenteraad
komt. Als het goed bevalt komende
maanden sta ik zeker open voor een
nieuwe termijn na de verkiezingen.”
Fractievoorzitter en lijsttrekker
Bram Hendrix van Essentie is blij
met het nieuwe raadslid: ”Janny is
natuurlijk een totaal ander persoon
dan Stef van Loo en voegt weer heel
andere kwaliteiten toe aan onze fractie. Haar specifieke kennis uit haar
dagelijks werk zal zeer zeker nuttig
zijn. Daarnaast is ze gewoon heel
enthousiast over deze kans!”
Stef van Loo diende in september
zijn ontslag in als gemeenteraadslid.

Bedenkingen bij ruimte voor ruimte-oplossing
In dagblad De Limburger van 3 oktober staat een artikel waarin een
nieuw soort door een varkensboer bedachte ‘ruimte voor ruimte’-oplossing
voor zijn stallensloop wordt beschreven. Van deze boer slim, hij ontvangt
een waarde van vier tot vijf miljoen euro. De gemeente geeft dus een
subsidie van vier tot vijf miljoen euro.
Er zal gezegd worden ‘het kost
ons niets’, maar uiteindelijk gaat
het wel ten koste van mogelijke
inkomsten in de toekomst. Vier tot
vijf miljoen euro subsidie dus.
Veel bedenkelijker dan dit

strooien met geldstromen is echter
dat de achttien bouwtitels worden
weggegeven voor huizen met de
toezegging dat het bestemmingsplan
wel zal worden aangepast (ook waar
het niet hoort). Ongetwijfeld zal het

CDA-geleide bestuur zijn specifieke
bedoelingen hebben met het ook
afgeven van vijf bouwtitels voor een
bedrijf. Waarom meer dan de boer zelf
nodig zal hebben? Zijn hier specifieke
bedoelingen bij?
Je kunt er een ondernemer een
bedrijf of activiteiten mee laten beginnen waarvoor ‘normaal gesproken’
geen bedrijf zou mogen worden
gestart, een vrijbrief dus. Ook voor het
rechtbreien van potentiële of vroegere

misstanden of een mogelijkheid om
activiteiten waarvan de bestuurders
zelf vonden dat het ‘zou moeten
kunnen’ nu te laten gaan. Echt een
‘buitenkans’, zoals de projectnaam bij
de gemeente was volgens dit artikel.
D66 heeft bedenkingen bij dit hele
verhaal en zal dan ook vragen stellen
in de raad om te weten of de strekking
van het artikel juist is (wel volgens
de journalist), of het verstrekken van
bouwtitels als recht van de gemeente

overgedragen kan worden aan
burgers, of een transactie met een
impact van vier tot vijf miljoen niet
langs de raad moet, en dergelijke.
Voor uw commentaar of andere
opmerkingen zitten wij elke eerste
zaterdag van de maand, dus ook
2 november van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek van Horst weer met
een kopje koffie.
Andries Brantsma, commissielid
D66 Horst aan de Maas

Realiseren sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen
Afgelopen dinsdag werd in de gemeenteraad een verzoek om toepassing tot grondprijsverlaging voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in
de Afhang door Wonen Limburg besproken.
De CDA fractie pleit al lang voor
het realiseren van (sociale) huurwoningen en betaalbare koopwoningen naar behoefte.
Op initiatief van het CDA is in
oktober 2011 een voorstel aangenomen voor een bestuursopdracht aan
het college om te komen tot meer
(sociale) huurwoningen in alle kernen. Het college heeft in maart 2012
een voorstel aan de raad voorgelegd

tot verlaging van de grondprijs voor
(sociale) huurwoningen. Toen dit voorstel werd behandeld is aangegeven dat
de gemeente tot prestatieafspraken
met een tweetal woningcorporaties
moest komen voor een langdurige
strategische samenwerking die uiteindelijk moest resulteren in de bouw van
ca 420 nieuwe sociale huurwoningen in
de periode 2012-2020.
Met Woonwenz is deze strategische

samenwerkingsovereenkomst gesloten,
met Wonen Limburg moet dit nog
gebeuren.
Het CDA heeft er via een
amendement bij het college op aangedrongen bij de behandeling van het
voorstel te komen tot grondprijsverlaging voor de bouw van sociale huurwoningen in de Afhang, om de destijds
gemaakt afspraak voor strategische
samenwerking alsnog na te komen,
zodat wij ook Wonen Limburg kunnen
houden aan de prestatieafspraken om
voldoende sociale huurwoningen te
realiseren, ook op onze kernen. Dit

amendement is raadsbreed ingediend.
Zorgen voor een passende woning
die voldoet aan de wensen en die past
bij de beurs van de potentiële bewoners is een uitgangspunt van het beleid
van het CDA. Zij staat voor creëren van
woonruimte naar behoefte en niet voor
bouwen voor leegstand. De afgelopen
periode zijn er mede door het CDA
verschillende stimuleringsmaatregelen
geïmplementeerd. Deze acties hebben
een aantoonbaar positief effect op de
woningmarkt in onze gemeente.
Beschikbaarheid van woningen
naar behoefte is het motto. In Lottum

heeft, mede door de inzet van het
CDA, een aanpassing plaatsgevonden
op het bestemmingsplan van het
plan Veilinghof. Deze aanpassing
zorgt voor meer flexibiliteit waardoor
de beschikbare ruimte ingevuld kan
worden naar huidige en toekomstige
behoefte van de inwoners.
Het CDA is eveneens erg positief
over het Startpunt Wonen dat recent
is geopend in Horst aan de Maas.
Erik Brouwers, Ger Verstraelen,
Annemie Craenmehr
CDA Horst aan de Maas
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Grubbenvorster Mannenkoor sluit jubileumjaar af met boek

‘Verenigingen zouden meer moeten vastleggen’
Het jubileumjaar van het Grubbenvorster Mannenkoor zit er bijna op. Nog één evenement staat op de agenda:
de onthulling van het jubileumboek. Dat boek werd door voorzitter ad interim Jo Strijbosch en Sevenumse Nel
Verstegen-Maessen geschreven.

Het bestuur benaderde Nel
Verstegen-Maessen, bekend van vele
historische boeken over Sevenum, met
de vraag of ze mee wilde helpen met
het vastleggen van de geschiedenis
van het mannenkoor. “Hoewel ze zich
eerst afvroeg wat ze nou precies met
Grubbenvorst moest, besloot ze dat ze
toch wel eens de grens over wilde”,
lacht Jo.

Geheim project

“Deze week krijg ik de eerste proef,
dat is wel spannend”, zegt schrijver en
voorzitter Jo Strijbosch. “Wij vonden aan
het begin van ons 25-jarig jubileum-

jaar dat er toch eens iets over het
Grubbenvorster Mannenkoor vastgelegd
moest worden. Een groot deel van de
activiteiten van de laatste vijftien jaar

van het mannenkoor zijn gelukkig ook
op dvd vastgelegd. Dat vind ik mooi en
belangrijk, verenigingen zouden meer
vast moeten leggen”, vindt Strijbosch.

In januari werd met het boek
begonnen. Samen spitte het bestuur
stapels paperassen door. “We selecteerden notulen, folders en leuke
artikelen.” Met al die informatie gingen
Strijbosch en Verstegen aan de slag.
Het boek is in drie delen opgedeeld: 25
jaar in vogelvlucht, bestuur en leden
en muzikale hoogtepunten. “Het is
zo’n geheim project, dat zelfs de rest
van het bestuur nog niks heeft mogen
lezen”, lacht Geertjan Zinken, secretaris
van het mannenkoor.
Met een prijs van Stichting
Wilhelmina Sangers uit Venray, een
fonds voor culturele instellingen, kon
het mannenkoor het jubileumproject
financieren. “De prijzen van die stichting
zijn voor verenigingen die ook veel voor
de samenleving doen. We vinden teruggeven aan de samenleving belangrijk en
treden daarom ook op in de gevangenis

in Evertsoord of voor de Zonnebloem”,
zegt Geertjan. Ook knapte de vereniging
een rozenperk in Grubbenvorst op.

De geschiedenis
begint in de kroeg
De geschiedenis van het mannenkoor begint in de kroeg, “zoals gebruikelijk in die tijd”, grapt Zinken. Leden van
het kerkelijk herenkoor wilden meer dan
alleen in de kroeg zingen en inventariseerden wie er mee wilde doen. Snel
ontstond een koor en werd in Jos Wilmer
een eerste dirigent gevonden. “Hij heeft
toen van een zootje ongeregeld een
koor weten te maken. En het grappige is
dat Jos nu, jaren later, naar Grubbenvorst
is verhuisd en sinds dit jaar zelf meezingt met ons mannenkoor”, aldus
Geertjan. Hoe de oprichting nou precies
is gegaan, is een van de dingen die hij
als eerste zal opzoeken in het historisch
verslag. Op 30 oktober wordt het jubileumboek gepresenteerd. Wethouder
Ger van Rensch van cultuur neemt het
eerste exemplaar in ontvangst. Ook historische verenigingen en het gemeentelijk archief ontvangen een exemplaar.
Het volgende grote project van het
Grubbenvorster Mannenkoor is het
kerstconcert in de kerk in Grubbenvorst
met een kinderpercussiegroep uit Venlo
en een gospelkoor uit Someren.

Speelgoedbeurs
Kledingbeurs Grubbenvorst
organiseert op zaterdag 19 oktober
van 10.00 tot 11.30 uur een speelgoedbeurs in zaal De Vonkel in
Grubbenvorst.

Jubilieumdag Jong Nederland America
Jong Nederland America vierde op zondag 5 oktober hun 60-jarige jubilieum. Tijdens deze viering werd er een vossenjacht gehouden in
het dorp. Ook vonden er een ballonnenwedstijd en een receptie plaats. Tijdens de vossenjacht konden de kinderen veertien verstopte
´vossen´ gaan zoeken die zich op verschillende locaties in het dorp verstopt hadden. Op het eind van middag werden er ballonnen opgelaten met op elke balon een naam. Over een aantal weken volgt de uitslag over welke ballon het verste weg gevlogen is. Daarna werd een
groepsfoto gemaakt voor Blokhut Ôs Thoês aan de Kerkbosweg.
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Men kan goed, compleet en bruikbaar kinderspeelgoed, -boeken en -carnavalskleding op vrijdag 18 oktober van
19.30 tot 20.30 uur brengen naar café
De Vonkel. Hiervoor meot wel gereserveerd worden via 077 366 22 52.
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert
drie keer per jaar een evenement: een
voorjaarskledingbeurs, een najaarskledingbeurs en de speelgoedbeurs.
Kleding en speelgoed dat overblijft en
eventuele winst worden aan een goed
doel geschonken. Entree tot de speelgoedbeurs is gratis. De beurs is toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar. Voor
meer informatie, kijk op www.kledingbeursgrubbenvorst.wordpress.com
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Limburgse Molendag Lottum

‘Een gier vliegt beter als de zon schijnt’
De Houthuizermolen in Lottum vierde op zondag 6 oktober de Limburgse Molendag. Het thema dit jaar was
Vogels vliegen om de molen. Valkerij De Havikshoeve uit Wellerlooi zorgde voor de roofvogels.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

bestaan van valkerij De Havikshoeve af
en hebben hen gevraagd of ze vandaag
een show willen verzorgen.” Naast de
vogelshow kunnen bezoekers de hele
molen bezichtigen. “Ook kunnen ze zelf
brood bakken en staat er een tafel
waarop allerlei producten zoals meel,
honing en wafels te koop zijn”, zegt
Piet.

Streamer
Streamer

Voorzitter van Stichting Houthuizer
Molen Piet Coenders zit buiten op het
terras van de molen. “Vandaag wordt
het molenseizoen afgesloten. Dat doen

we ieder jaar met een ander thema. Zo
hebben we ooit oldtimers gehad. Dit
jaar wordt bij de molen een vogelshow
gehouden”, vertelt Piet. Volgens de

voorzitter is voor de vogels gekozen
omdat ze interessant zijn voor
kinderen. “Ook moet je elk jaar iets
anders organiseren. We wisten van het

De eigenaar van de molen en
van het land eromheen is Stichting
Limburgs Landschap. Piet: “Stichting
Houthuizer Molen huurt de molen en
het land voor 1 euro per jaar. Wij verrichten klein onderhoud aan de molen,
maar als er een keer groot onderhoud
plaats moet vinden, doet Limburgs
Landschap dat.”
Tijdens de open dag is ook voor
muziek gezorgd. Vanaf 11.00 treedt
accordeonduo Mart en Lea uit Castenray
op. Om 14.00 uur komt troubadour
Math Craenmehr uit Horst de mensen
vermaken met zijn muziek. Piet: “Wel
jammer dat er te weinig wind staat om
de molen te laten draaien. Maar voor
de rest hebben we enorm geboft met
het mooie weer.” Echtpaar Van Dijk
uit Lottum is op het terras gaan zitten
en geniet van de accordeonmuziek.

“We wisten dat de molen vandaag
open is en het is mooi weer”, zegt het
echtpaar.

Streamer
De roofvogels zitten keurig te
wachten in de wei naast de molen
tot het 15.00 uur is. Dan begint de
vogelshow. Diana van de valkerij is één
van drie dames die vandaag de show
verzorgd. “We hebben onder andere
drie woestijnbuizerds, een Chili arend,
een giervalk, een Europese oehoe en
een witruggier meegenomen”, vertelt
Diana. “De witruggier is het grootst.
De roofvogel heeft een spanwijdte van
2,35 meter en weegt vijf kilo. De gier
presteert net als wij beter als de zon
schijnt. Hij vliegt dan veel beter.” De
mensen kunnen tijdens de show op
bankjes in de wei gaan zitten. “Daar
laten we de roofvogels over de mensen
vliegen. Aan het einde van de show
kiezen we tien kinderen uit die een
handschoen aan mogen doen en de
vogels mogen laten vliegen.”
Yvonne Swinkels uit Horst is
samen met haar man naar de met
Nederlandse vlaggetjes versierde
molen gekomen. “We komen vooral
om de roofvogels te zien. Mijn man is
fotograaf en wil graag een paar foto´s
van de vogels maken. En natuurlijk is
het weer mooi meegenomen.”

GRATIS
fiets
tocht

Horst aan de Maas is één van de zeven gemeenten in Noord-Limburg
die meewerken aan het evenement Regio Venlo, hoofdstad van
de Smaak. In Horst aan de Maas vinden diverse activiteiten en
projecten plaats ter promotie van het evenement.

Deze week staat De Smaak van Horst aan de Maas centraal.
Op 19 oktober vindt de ﬁetstocht De Smaak van Horst
aan de Maas plaats. Dit is een tocht van ongeveer
38 kilometer langs producten en producenten in
Horst aan de Maas
De ﬁetstocht wordt georganiseerd in het kader
van Regio van de Smaak. Ondernemers uit Horst
aan de Maas stellen hun bedrijf die dag open voor
bezoekers. Zo kan er een kijkje worden genomen in
een bakkerij, een rondleiding worden gevolgd in een
aardbeienkwekerij en kennis worden gemaakt met de
imkerij.
Starten kan vanaf 10.00 uur op het Lambertusplein bij
het Huis van de Streek/VVV. De bedrijven onderweg
zijn tot 17.00 uur geopend voor bezoekers. De ﬁetsroute
eindigt in het centrum van Horst bij Blok 10 aan het
Wilhelminaplein. Hier verzorgt Joep van Wegberg
livemuziek en staat een proeverijtje klaar.

Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.
De ﬁetstocht wordt, behalve door de deelnemende
ondernemers, aangeboden door gemeente Horst aan de
Maas, Toeristisch Platform Horst aan de Maas en Horst
aan de Maas, natuurlijk ondernemend.
De haltes zijn op de volgende plekken:
Huis van de Streek/VVV
Blok 10
Versboerderij De Gastendonk
Zichtstal Aandenherenbosweg
Akkie’s tuin
Hemelse wijn
Bakkerij Ummenthun/Blauwe bessenland
Aardbeienkwekerij Huub en Ans Geuijen

De Smaak van
Horst aan de Maas
Datum en tijd: 19 oktober
van 10.00 – 17.00 uur
Lengte tocht:

38 kilometer

Start:

Lambertusplein

Finish:

Wilhelminaplein

Horst
Horst
Deelname:

Gratis
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Kleindieren centraal op
Peelhorstshow
In manege Wienus in Hegelsom vindt van vrijdag 11 tot en met zondag 13 oktober de Peelhorstshow plaats. Op
deze kleindiertentoonstelling zijn onder meer hoenderrassen, sierduiven, kleine knagers, water- en siervogels te zien.
Een van de rassen die tijdens de
show tentoongesteld wordt, is het
zijdehoen. Het meest opvallende
kenmerk van dit ras, zijn de nauwelijks
herkenbare veren. Het lijkt alsof de kip
geheel bedekt is met dons. Nog een
kenmerk van dit bijzondere kippenras is
dat ze vijf tenen hebben in plaats van
de gebruikelijke vier tenen. Daarnaast
zijn het uitstekende broeders. Bij
diverse kleindierliefhebbers kom je dit
kippenras tegen als pleegmoeder.
Voor de kinderen is op de show
van alles te beleven. Zo komen in
een broedmachine kuikentjes uit het
ei en kunnen de kinderen zich laten
schminken. Verder kunnen bezoekers
een gokje wagen bij de tombola.
De show is op 11 oktober geopend
van 18.00 en 22.00 uur, op 12 oktober
tussen 10.00 en 22.00 uur en 13
oktober van 10.00 en 16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.peelhorstshow.nl

verenigingen 23
Bovenwoning te huur
Boven Café/Cafetaria ’t Pleintje in Tienray
is per 1 oktober een ruime bovenwoning te huur,
met o.a. een ruime woonkamer, 3 slaapkamers,
badkamer en dakterras.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Willem, tel. 06 29 53 23 02.

De kok en het personeel staan weer voor u klaar!

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

12 OKTOBER

Anna Scott event
Er is van 13.00 - 17.00 uur
een styliste Anna Scott aanwezig

leuke presentie!
Bij aankoop Anna Scottjes,een
drankjes... Mmmmm
Hap

Vlooienmarkt America
Jong Nederland America organiseert op zondag 13 oktober de jaarlijkse vlooienmarkt. Deze wordt gehouden
van 13.30 tot 16.00 uur bij blokhut Ôs Thoês in America. Een breed assortiment aan tweedehands spullen is te
koop, zoals boeken, speelgoed, meubels, elektra, porselein en kleding.

Korfbalfusie een feit

Toetsweek Special

De besturen van korfbalverenigingen Erica uit America, Vonckel Girls uit Meterik, Wittenhorst uit Horst en
Odos uit Hegelsom hebben op donderdag 3 oktober unaniem besloten om de samenwerking definitief door te
zetten. Vanaf seizoen 2014-2015 gaan de vier korfbalverenigingen samen verder als één onder de naam
Korfbalvereniging Horst aan de Maas.
Voor de locatie van de nieuwe
korfbalvereniging is gekozen voor
sportpark Wienus in Hegelsom. Olaf
Terpstra: “We hebben de vier verenigingen afzonderlijk een rapport voorgelegd met alle mogelijke locaties
uit de buurt erin. Bij het kiezen voor
die locaties is rekening gehouden
met de ligging, de investeringen en
het toekomstbeeld. De vier besturen

hebben toen een afweging gemaakt
en de keuze viel op het sportpark in
Hegelsom.” Volgens Hay Emonts was
de aanleiding voor de samenwerking
dat alle verenigingen krap zitten qua
spelers. “Als de vier verenigingen doorgaan met het aantal spelers dat ze nu
hebben, redden ze het in de toekomst
niet. Het was dus essentieel om samen
te werken om ook in de toekomst te

blijven bestaan.” Op maandag 28
oktober is er bij sportpark Wienus
in Hegelsom een bijeenkomst van
alle besturen van de vier clubs en de
fusiecommissie. Op die avond wordt
de eindrapportage van de fusie uitgereikt. Op 22 mei van dit jaar tekenden
de vier voorzitters van de verenigingen al een intentieovereenkomst in
het Parkhotel in Horst.

StudieHuisHorst
MEER INFORMATIE EN EEN GRATIS INTAKE?
BEL 077 851 08 87

Politiehondenvereniging De Bedelaer in Kronenberg organiseert in de weekenden van 12 en 13 oktober en
van 19 en 20 oktober de politiehondenkeuringen voor hondengeleiders uit Limburg, onder auspiciën van de
Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV).
voorwerp uit het water halen. Al deze
oefeningen moet de hond afwerken op
commando van de geleider.
Alleen het bewaken van een
voorwerp, waarbij de hond een jas of
en tas moet bewaken en verdedigen,
moet de hond zonder commando van
de geleider uitvoeren. Na de middag
moeten de honden hun moed tonen
tijdens steloefeningen, waarbij de honden pakwerkers aanvallen. Zo zal een
pakwerker met een stok tegen de hond
in gaan en hem onder het geven van
dreigende commando’s en het geven
van een stokslag, proberen van zijn
aanval af te brengen. De bedoeling is
dat de honden zich niet van hun aanval

 Een maand knallen
Ma - Vr van 13.00 -18.00 uur
 Geen inschrijfkosten,
geen contract
 Intensieve begeleiding
 Ervaren vakdocenten
 Start op 28 oktober
 Vaste prijs € 245, Centrale locatie in Horst

Samenwerken aan talentontwikkeling!

Politiehondenkeuring
Kronenberg
Geleiders uit heel Limburg komen
met hun honden een examen afleggen om het predikaat politiehond te
behalen. Het zijn voor het merendeel
Mechelse herders, Duitse herders
en bouviers die getraind worden tot
politiehond.
Tijdens de keuringsdagen kan het
publiek deze drie rassen bewonderen
in hun werkzaamheden. Het ochtendprogramma bestaat uit het volgen
naast de geleider, het springen over
hindernissen, het opzoeken van kleine
voorwerpen, het opzoeken van een
groot voorwerp en of een persoon in
een bosperceel. Ook moeten de honden een water overzwemmen en een

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

af laten brengen en de pakwerker tot
staan brengen door hem aan te vallen
en te bijten. In het middagprogramma
zitten oefeningen waarbij de hond
door de geleider wordt teruggeroepen
en een oefening waarbij de hond
de pakwerker niet mag aanvallen of
bijten omdat deze zich overgeeft en
stil blijft staan.
Publiek is tijdens de keuringsdagen van harte welkom. Het ochtendprogramma begint om 09.00 uur en
het middagprogramma om 14.00 uur.
Toegang is gratis. Het programma
wordt afgewerkt op en rond het
oefenterrein van PHV De Bedelaer aan
de Steegbredeweg in Kronenberg.

INFO@STUDIEHUISHORST.NL
WWW.STUDIEHUISHORST.NL

ZATERDAG 12 OKTOBER IS ER OP

CAMPING ’T KARREWIEL

VAN 17.00 UUR TOT 20.00 UUR SERVEREN WIJ

EEN SPECIAAL OKTOBERFEST MENU
VOOR SLECHTS € 7,50!
VANAF 20.00 UUR IS ER EEN

DISCO SHOW MET DJ

BIER EN FRISDRANK ZIJN VAN
20.00 UUR TOT 01.00 UUR VOOR € 1,00!
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! DE ENTREE IS GRATIS
CAMPING ’T KARREWIEL PESCHWEG 8, 5864 CZ MEERLO TEL: 0478 69 80 62
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HZPC op goede
weg
Door: HZPC
Het team van HZPC zwom zondag 6 oktober de eerste competitiewedstrijd. Ditmaal gingen de zwemmers van HZPC naar Nijmegen. De wedstrijden vonden plaats in het gloednieuwe Erica Terpstra-zwembad, dat half
augustus werd geopend. Een sterke competitie waar de zwemmers het in
deze krachtmeting moesten opnemen tegen SG HGN, Zwemclub Eijsden en
Aqua Novia’94.
De zwemmers werden onder luid
gejuich aangemoedigd door de clubs.
Dit bracht een prettige sfeer in het Erica
Terpstra-zwembad. Er moest natuurlijk
ook hard gezwommen worden. De
concurrentie was groot maar daar liet
HZPC zich niet door leiden.
Team 1, Pleun van den Bergh, Ilse
Swinkels, Maud Weijmans en Imke van
den Hoef, en team 2 bestaande uit
Lieke Meulenkamp, Anouk Seuren, Lynn
Vallen en Anne van Megen begonnen de wedstrijd met de 4x100 meter
vrije slag estafettes. Hierbij eindigde
team 1 op een tweede plek met een
uitstekende slotrace van Imke van den
Hoef. Team 2 eindigde als derde. Vlak
erna werd de 100 meter schoolslag
gezwommen door de dames. Judith van
Meijel, Michelle Verouden en Rinske
Becks behaalden een top 5-klassering.
Rinske Becks werd nipts vierde. Hoewel
persoonlijke records zo vroeg in het
seizoen nog lastig te zwemmen zijn,
zwom Rinske Becks er een op de 100

meter schoolslag. Een tijd van 1.18,07
werd 1.17,83 waarmee ze de concurrenten achter zich liet. Ook Koen Koster
verbeterde zich goed op de 100 meter
schoolslag. Een tijd van 1.14,23 werd
1.12,93 seconden, met als gevolg een
verdienstelijke tweede plek. Op de 200
meter vrije slag zwom Milou Peeters
maar liefst 6 seconden van haar persoonlijk record af.
In het laatste programma werden
de spannende estafettes gezwommen.
De zwemmers stonden rondom het
zwembad om hun clubgenoten aan
te moedigen. Dit zorgde voor goede
tijden, vooral bij de dames. Zwemclub
Eijsden zwom heel close achter de
HZPC’ers. Een spannende race waarbij
de dames eindigden op een eerste
plek.
Dit laat zien dat de zwemmers uit
Horst op de goede weg zijn om goede
eindresultaten neer te kunnen zetten.

D1 Sporting ST ongeslagen
kampioen
Met nog één wedstrijd te gaan wist het D1-team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray tijdens een
spannende wedstrijd op 28 september tegen Peelkorf D3 de kampioenstitel al veilig te stellen.
De laatste wedstrijd stond op 5 oktober tegen Lottum D3 op het programma. Ook hier werd de winst
behaald. De meiden van de D1 van Sporting ST, Margje, Lynn, Sanne, Sterre H, Sterre V, Roos, Victoria,
Judith, Fenne en Jana, behaalden hiermee ongeslagen de titel najaarskampioen D1.

blijvend gevestigd
in VENRAY
Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

www.partijdumper.nl

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Zanussi
warmtepompdroger ZTH485
Energieklasse A+
Klimaatbewust
Antikreuk
Electronische
vochtbemeting
Van € 595,00 voor

Eigen service dienst.
Binnen 24 uur geleverd en gratis bezorgd.
Beko koelvriescombi
CN230
Energieklasse A+
Inhoud koel 193 liter
Inhoud vries 80 liter
No Frost

Exquisit
Vrijstaande koelkast
KS320
Energieklasse A+
kleur wit
Inhoud 245 liter
Afmetingen 55x144x57 cm

€ 479,00

Van € 499,00 voor

Van € 349,00 voor

€ 349,00

€ 259,00

Vrijstaande
vaatwasser
Siemens
SN25D200EU

Combimagnetron Severin MW9675

Siemens
koelvriescombi
KG33VNW20

Energieklasse A+
12 couverts
5 programma’s

magnetronvermogen 800 watt
Grillvermogen 1200 watt
Heteluchtvermogen
1200 watt
Inhoud 23 liter
2 jaar
fabrieksgarantie

Van € 469,00 voor

Van € 139,00 voor

€ 299,00

€ 89,00

Wasmachine Haier
HW60-1482

Wasmachine
Siemens
WM14B261NL

Beko
condensdroger
DCU7230X

Energieklasse A+
6 kg machine
1400 toeren

Energieklasse B
7 kg wasdroger
electronische
vochtmeting

Van € 499,00 voor

Van € 389,00 voor

Energieklasse A+
Aantal toeren 1400
Laadvermogen 6 kg
Display
Nieuw in verpakking
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 399,00 voor

€ 269,00

€ 369,00

Energieklasse A+
Inhoud koel 194 liter
Inhoud vries 94 liter
Afmetingen:
176 x 60 x 65 cm (hxbxd)
Van € 399,00 voor

€ 299,00

€ 289,00

U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte
transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

Haier
amerikaanse koelkast
HRF664ISB2

Energieklasse A+
Afmetingen 176 x 89 x 72,6 cm
No Frost
RVS look
Inhoud koel 344 liter
Inhoud vries 168 liter
Multi airflow
IJs waterdispenser

Van € 999,00 voor

€ 699,00

Openingstijden
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis bezorgen in een
straal van 20 km
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
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GFC blijft in spoor koploper EWC
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Voetbalvereniging GFC ’33 uit Grubbenvorst trad aan tegen SVOC ’01 uit Oirlo en Castenray. Het had er veel van
weg dat beide partijen in de eerste helft ook aan het genieten waren van deze mooie herfstdag.
GFC ’33 creëerde in de beginfase
enkele doelrijpe kansen en in de 15e
minuut scoorde aanvoerder Wouter van
Denzen met een kopbal. De schoonheid van dit doelpunt werd overtroffen
door de gelijkmaker van SVOC’01. Een
afstandsschot van ruim twintig meter
paste precies in de bovenhoek. Veel
viel er verder in de eerste helft niet te
beleven, zodat beide teams met 1-1
de thee opzochten. Vooraf had trainer
Casper Tielen van GFC ’33 een overwinning geëist. Nadat de laatste twee

wedstrijden in een gelijkspel eindigden,
moest er gewonnen worden om in
het spoor van koploper EWC te blijven.
In de rust werd er dan ook een hartig
woordje gesproken en dat was duidelijk
te zien aan het spel en de wilskracht.
Na de 2-1 in 50e minuut door weer
een kopbal van Wouter van Denzen,
leek de weerstand gebroken bij de
gasten. De verdediging van SVOC kon
zich nog maar zelden bevrijden uit de
omsingeling van haar strafschopgebied.
Waar de keeper van SVOC in de eer-

ste helft enkele malen fabuleus redde
op inzetten van de thuisclub, moest hij
zich in de tweede helft nog viermaal
gewonnen geven. Daartegenover stond
slechts één doelpunt van SVOC dat een
onoplettendheid in de verdediging wist
af te straffen. De eindstand was 6-2 in
het voordeel van GFC’33.
Ook Jeroen van Summeren wist
twee keer met het hoofd te scoren.
Het halve dozijn werd volgemaakt door
beide topscoorders van GFC, Etienne
Verhofstad en Jop Hermkes.

Dode spelmomenten

Wittenhorst afgetroefd
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De prestaties van het eerste elftal van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst zijn ten opzichte van vorig
seizoen enorm. Maar deze jaargang lukt het maar niet. Toevallig kon Wittenhorst tegen lijstaanvoerder Limburgia
het enige puntje tot nog toe binnenhalen.
In het Brabantse Oss nam DESO
het initiatief of lieten de oranjemannen deze spelwijze toe. De schade
bleef nog achterwege. Steeds weer
kon het gevaar worden afgewend.
Maar in de 29e minuut kwam het
doelpunt toch uit de lucht vallen. Een
vrije trap verdween langs iedereen en
toucheerde een Wittenhorst-speler op
de doellijn. De bal kwam tegen het net
tot stilstand, 1-0. Deze tegenvaller deed
het spel van Wittenhorst er niet beter
op worden. De passing kwam veelal
niet aan en dan kun is het moeilijk de
aanval te zoeken. Het spel kabbelde
op en neer en de pauze leek met deze

tussenstand te gaan aanbreken, maar
in de slotminuut was een tweede
vrije trap voor Wittenhorst de grote
spelbreker. Wederom was de verdediging niet afdoende. In tweede instantie
kon Reglio Jacobs van dichtbij hard
inschieten, 2-0. Na de pauze kwam
Wittenhorst met veel meer agressie
binnen de lijnen. Doelman Nick Leijten
kon een hard schot van Bram Rubie
goed pareren. De grootste mogelijkheid
kwam snel hierna toen Kevin van Asten
oprukte en een mooie voorzet op het
hoofd van de inkomende Bart Verheijen
legde. De bal belandde echter tegen de
paal. Het bleef bij dit offensiefje.

Scholenvolleybaltoernooi

Ver in blessuretijd kon DESO het
karwei afmaken door een snelle
uitbraak achter Sjors Witt te deponeren. Een pijnlijke nederlaag die zijn
oorzaak vond in de matte eerste helft.
Wittenhorst kon gelukkig wel beschikken over Tom van Bergen die lang
geblesseerd was, maar nu een rustige
en solide indruk achterliet.

S.V. Lottum B1
herfstkampioen
S.V. Lottum B1 is afgelopen zaterdag herfstkampioen geworden
van de veldcompetitie. Tegen HBSV B1 speelde het team, voor een
talrijk publiek, op het eigen Lottumse sportpark een spannende
wedstrijd. HBSV scoorde zelfs het eerste doelpunt maar bij de rust
had de B1 weer een nipte 2-1 voorsprong. Het werd uiteindelijk 6-2
en daarmee kon het kampioensfeest gevierd worden.

Uw vermogen
in goede handen!

Volleybalclub S.V. Aspargos uit Grubbenvorst organiseert op 8 november
een scholenvolleybaltoernooi. Dit doet zij samen met Kerngezond. Het
toernooi vindt plaats in sporthal ’t Haeren in Grubbenvorst.
Dit toernooi is speciaal opgezet om
de basisschooljeugd van groep 6 en 7
van De Samensprong en De Kameleon
kennis te laten maken met het volleybalspel. Voorafgaand aan het toernooi
krijgen de leerlingen vier trainingen.
De organisatie wil volgend jaar ook de
basisschool van Lottum aan dit project
deel laten nemen. In de jaren erna wil

de organisatie het toernooi ,in samenwerking met de andere verenigingen,
in heel Horst aan de Maas uitzetten.
Elke vereniging organiseert dan enkele
trainingen in haar dorp waarna al deze
teams op één groot toernooi strijden
om de titel Kampioen Horst aan de
Maas. Kijk voor meer informatie op
www.aspargos.nl

Mooie resultaten op
EK majorette
Door: Madrukro
Madrukro-lid Tessa Pekx uit Sevenum keerde afgelopen maandag met
mooie resultaten terug van de Europese Kampioenschappen majorette in het
Noorse Lillehammer. Deze werden gehouden van 4 tot en met 6 oktober.
De hele Nederlandse equipe presenteerde zich samen met zeven andere
deelnemende landen (België, Bulgarije,
Engeland, Frankrijk, Kroatië, Noorwegen
en Tsjechië) vorige week vrijdag tijdens
de openingsceremonie compleet met
vlaggenparade aan de toeschouwers.
Tessa’s uitvoering van haar soloshow
met attributen als bosmeisje vond plaats
op zaterdagochtend meteen om 09.00
uur. ’s Middags volgde de duoshow met

partner Minke Coort uit Bakel. In deze
attributenshow traden ze op als poetsmeisjes. Op zondag mocht ze genieten
van andere optredens en hoefde ze pas
laat in de middag in actie te komen voor
de sluitingsceremonie met prijsuitreiking. Met haar soloshow behaalde ze
een zeer verdienstelijke 9e plaats. Met
de duoshow behaalden de beide dames
zelfs een supermooie 5e plaats.

Landelijk
bekroond.

Lokaal
verdiend.

De Rabobank is verkozen tot beste Private Bank
U bent de regisseur van uw doelen, wensen en ambities. Ik help
deze te verwezenlijken. Daarom vind ik het belangrijk om u goed
te kennen. Aandacht te hebben voor meer aspecten rondom uw
vermogen. Zo past mijn advies bij uw persoonlijke situatie.
John Duijkers, accountmanager Private Banking Rabobank Horst Venray
077 389 84 00 - privatebanking@horstvenray.rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray
Bron: Incompany 100, klanttevredenheidsonderzoek 2013.
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Kampioenschap
bommetje
De eerste editie van Kampioen bommetje maken werd vorig jaar
gehouden. Dit jaar krijgt het kampioenschap een vervolg op maandag 14
oktober, in de herfstvakantie.
Iedereen die denkt de hoogste
spetters en dus het beste bommetje
te kunnen maken, kan zich opgeven
voor het kampioenschap bommetje maken. Om 14.30 uur start de
wedstrijd, vanaf 13.30 uur kunnen
deelnemers al ‘inspringen’.

Er wordt onderscheid gemaakt
tussen twee categorieën: kinderen
tot en met 10 jaar en kinderen van
11 jaar en ouder. Deelnemers moeten
minimaal in bezit zijn van zwemdiploma A. Voor meer informatie, kijk
op www.padxpress.nl

Meterik krijgt klop
van BVV
Kampioenschap jeu de boules
Door: RKSV Meterik
Onder perfecte voetbalomstandigheden en voor de toeschouwers
aangenaam najaarsweer, behaalden de geel-zwarten uit Blitterswijck een
verdiende 1-0 overwinning op RKSV Meterik.
Voetbalvereniging BVV uit
Blitterswijck heeft een aantal jaren een
stap teruggezet en met het standaardteam recreatief gevoetbald. Sinds de
vorige competitie zijn de mannen uit
Blitterswijck weer zeer verdienstelijk
prestatief aan het voetballen.
Meterik wilde na de slechte
wedstrijd tegen Griendtsveen iets
rechtzetten en gedurende ongeveer
35 minuten lukte dit ook. Ze waren
de bovenliggende partij zonder echt
gevaarlijk te worden. Na ongeveer
35 minuten zocht linkermiddenvelder
Jannes Gooren van BVV de ruimte op
rechts, kreeg de bal goed ingespeeld
en scoorde met een laag diagonaal
schot verrassend de 0-1. Dit was de
eerste keer dat ze in buurt van het
strafschopgebied van Meterik kwamen,
maar vormde wel een perfecte stimulans om er nog een schep bovenop te
doen voor BVV. Ze speelden kort op de
man en agressief. Meterik kreeg het
met deze speelwijze steeds moeilijker.

Een tiental minuten na rust leek
Dirk van Rengs de gelijkmaker te
scoren, maar zijn inzet ging rakelings
naast. De Meterik-toeschouwers zagen
het vertrouwen bij de spelers steeds
verder wegzakken. BVV zocht de ruimte
via snelle uitvallen, waarbij Jannes
Gooren en Grguri Egzon de meest
opvallende spelers waren, maar echt
gevaarlijk waren ze niet. Meterik bleef
voor de winst knokken en Dirk van
Rengs moest na een stevig duel met
een enkelblessure het veld verlaten.
Het laatste kwartier kregen de
groen-witten nog wat meer grip op
het spelbeeld en zowaar nog een kans
op de gelijkmaker. Uit een toegekende vrije trap schoot Quincy Rubie
naast de muur in de linkerhoek, maar
BVV-keeper Davey Engels tikte de bal
fraai naast. Zo eindigde deze wedstrijd
in een voor Meterik teleurstellend
resultaat.

Het open Horster kampioenschap jeu de boules vond plaats op zondag 6 oktober. In totaal 32
personen, die na de voorronde als besten uit het spel kwamen, deden mee aan de finale. Toon
Rambags uit Meterik eindigde uiteindelijk op de eerste plaats, met vier gewonnen partijen en 35
pluspunten. Tweede werd Jan Hovens uit Grubbenvorst en als derde eindigde Mart Arts uit Hegelsom.
De poedelprijs werd in ontvangst genomen door Loek den Otter uit Grubbenvorst.

Hockeydames maken
verkeerde keuzes
Door: Hockeyclub Horst
Ook in Gemert konden de dames van Hockeyclub Horst geen punten meenemen. In de eerste helft bleef
Horst het antwoord schuldig op het vroegtijdig vastzetten van de achterhoede door een fel spelend Gemert.
Hierdoor speelde het grootste gedeelte van het duel zich op Horster helft af.
Het was dan ook niet onterecht
dat Gemert na 15 minuten de score
opende en deze voorsprong tot de
rust wist te behouden. Na rust gaf
Horst meer tegengas, het speelde
feller dan voor rust en dat leidde
ertoe dat ook Horst een groter
spelaandeel kreeg en enkele kansen
wist te scheppen. Uit een van de

corners die dit opleverde scoorde
Paulien van den Munckhof de gelijkmaker. De wedstrijd leek nu even op
kantelen te staan maar omdat Gemert
twee minuten later alweer scoorde uit
een strafbal kwam het momentum toch
weer bij de Brabantse dames te liggen.
Horst bleef wel hard werken maar te
vaak werden op cruciale momenten de

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE

TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
IS BINNEN!
ANNEL
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| SLOPEN
EH
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KOUD G

DE NIEUWE COLLEC TIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

verkeerde keuzes gemaakt waardoor
Horst niet echt goed meer in de
wedstrijd kwam. Hoewel Horst wel
wat kansen kreeg op een gelijkmaker
vloeiden nu ook de krachten
langzaam weg en moest het zich
uiteindelijk toch gewonnen geven.

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

HOESLAKEN

Ns, HOEslAKENs
Er is wEEr VOlOp FlANEl, lAKEKK
EN DEKbEDOVErTrE EN!

uw marktslager
aanbieding!

4 kilo vlees voor € 15,00
stel uw eigen pakket samen!
keuze uit de kiloverpakkingen

U kunt ons vinden bij het Kloosterhof

GRATIS
JUTE TAS

I.V.M. ONS
40-JARIG
JUBILEUM!

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Hovoc dames winnen thuis spectaculair van Hajraa
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc heeft afgelopen
zaterdag haar eerste thuiswedstrijd tegen Hajraa DS 1 in een spectaculaire
wedstrijd met 3-2 weten te winnen. Tegelijkertijd zagen de Horster heren
van Hovoc HS 1 in Kessel na een sterke start de wedstrijdwinst uit handen
glippen (3-2). Maar dat beide teams meer dan gedreven zijn hun posities in
de respectievelijk derde divisie en promotieklasse te verbeteren, moge
duidelijk zijn.
Na de eerste twee uitwedstrijden
te hebben verloren, trof Hovoc DS 1
thuis de Eindhovense studenten. De

Horster dames begonnen sterk en wonnen de eerste set overtuigend (25-16).
In het tweede bedrijf wist Hajraa DS

1 haar kansen beter te benutten en
trok de stand gelijk (18-25). Daarop
wist Hovoc zich weer met de nodige
veerkracht terug in de wedstrijd te
knokken (25-22), maar evenzo gaf
Hajraa zich nog niet gewonnen en de
laatsten pakten de vierde set (15-25).
In de beslissende vijfde set bleek het
enthousiasme en teamwerk van Hovoc
niet te breken en wisten de dames
via 15-13 na een enerverende pot de
wedstrijdwinst in Horst te houden.

Het eerste herenteam van Hovoc
kwam in Kessel een team met veel
aanvalskracht tegen. De Horster kerels
pareerden dat echter met een bijzonder
goed blok en een lage foutenlast.
Hovoc HS 1 wist de eerste twee sets
dan ook eenvoudig naar haar hand te
zetten (17-25 en 16-25). Na enkele
wissels aan de kant van Hovoc kwam
VC Kessel HS 1 op stoom, mede door de
fouten die Horst maakte. Ondanks een
aanvankelijke voorsprong in zowel de

derde als vierde set kwam Kessel alsnog langszij (25-15 en 27-25). Hovoc en
haar libero kregen vervolgens een paar
sterke servebeurten tegen, waarna ook
de vijfde set (15-13) en daarmee de
wedstrijd verloren ging (3-2).
Aanstaande zaterdag speelt Hovoc
HS 1 thuis in haar eigen Dendron
sporthal tegen VCE/PSV HS 1. Op papier
zijn de teams aan elkaar gewaagd, dus
het belooft een mooie pot volleybal te
worden.

SVEB wint vlak voor eindstreep
Door: Leo Lijnders, SVEB
Zowel SVEB als MVC ’19 uit Maasbree staan na vier wedstrijden in de top
van klasse 4F-Zuid 2. De wedstrijd van zondag 6 oktober beloofde een
topper. SVEB ontmoette een taaie ploeg met een sterke keeper. Vanaf de
aftrap begon MVC fel en waren ze in het onderlinge duel bijna constant de
sterkste.
Echt gevaarlijk is MVC’19 echter niet
in hun openingsoffensief en ondanks
een aantal actoes van SVEB-keeper John
Tissen, komt het eerste echte gevaar na
8 minuten van SVEB-speler Tim Geurts.
Deze aanval wordt door scheidsrechter

Heijnen echter afgefloten vanwege een
eerdere overtreding.
Na 20 minuten voetbal hebben
Robbert van Dijk als Jasper Janssen
stevige en hoognodige verdedigende
acties laten zien en heeft aanvaller

Dean Crompvoets acties net niet kunnen afronden. Hiermee is de wedstrijd
constant spannend. Het spel golft op
en neer met een licht veldoverwicht
voor MVC. Af en toe rest SVEB niets
anders dan blind wegwerken, maar
antwoorden ze ook regelmatig met
snelle counters. Hierdoor lukt het MVC
dan ook niet om een genadeklap uit te
delen. De laatste 10 minuten van de
eerste helft komt SVEB weer regelmatig
onder de druk uit, wat resulteert in een
schot op doel van Rick Tissen. De MVC-

keeper bokst deze met een geweldige
reflex uit de rechterbovenhoek.
De tweede helft begint met een
overwicht van SVEB waarbij Tim Geurts
in de 50e minuut met een doelpoging
van zich laat horen. Hij wordt drie
minuten later gewisseld voor Maik
Vermazeren. Het spel golft op en neer
en het tempo ligt hoog. De ongrijpbare
Rick Tissen houdt de MVC-defensie
bezig en ook Maik Vermazeren en
Joris de Mulder laten van zich spreken,
maar de sterk keepende Sjors Lintjens

van MVC is onvermurwbaar. In de 89e
minuut doet SVEB-keeper John Tissen
een van zijn befaamde van keeper tot
keeper-uittrappen. Deze belandt precies
bij broer Rick in de voeten, die Maik
Vermazeren vrij voor de goal zet. Oog
in oog met de MVC-doelman schuift hij
de bal binnen, 1-0.
Om deze stand te verdedigen
wordt Dean Crompvoets gewisseld voor
verdediger Rob Kleeven en brengt SVEB
deze voorsprong zonder problemen
over de eindstreep.

VVV ’03 te sterk voor Melderslo
Door: RKSV Melderslo
De wedstrijd tussen VVV ’03 uit Venlo en RKSV Melderslo werd in de eerste
helft al beslist doordat ‘nul dreej’ vier keer scoorde in de eerste 45 minuten.
Nog niet alle toeschouwers hadden
een plekje gevonden of de 0-1 stond al
op het scorebord. Een mooie actie van
de rechtsbuiten van VVV ’03 werd door
hem zelf goed afgerond. Melderslo had
in diezelfde minuut het antwoord klaar,
maar door een goede redding van de

keeper van VVV’03 bleef het 0-1.
In de eerste tien minuten leek de
wedstrijd een geweldig spektakel te
worden. Dit veranderde echter doordat
VVV’03 het heft in handen nam. VVV’03
was net wat scherper en gretiger naar
de bal. In de 25e minuut zorgde dit

voor de 0-2. Melderslo kreeg geen grip
op de ploeg uit Venlo. Net voor rust
kreeg VVV’03 een, volgens menig toeschouwer, onterechte vrije trap net buiten het zestienmetergebied. De keeper
van Melderslo was kansloos op deze
goed genomen vrije trap. Voorafgaand
aan de vrije trap had de ploeg uit Venlo
de stand al op 0-3 gezet. Dit betekende
dus een ruststand van 0-4.
In de rust kregen de trainers de

kom gezellig nazomeren
met uitzicht over de Maas

moeilijke taak om de ploegen te motiveren voor een goede tweede helft.
Melderslo moest viermaal scoren om er
nog een puntje uit te slepen en VVV’03
moest de concentratie erbij houden
om de 4-0 vast te houden. Voor beide
ploegen was dit zichtbaar moeilijk.
Het verzorgend voetbal van VVV’03
was na de rust een stuk minder.
Melderslo was niet bij machte om
het ‘nul-dreej’ moeilijk te maken. De
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wedstrijd leek als een nachtkaars uit
te gaan, maar Jelle Claassens mocht
toch nog laten zien hoe je een vrije
trap moet nemen. Helaas raakte de bal
de paal. In de 85e minuut werd de eer
gered door Caspar de Swart. Martijn
Kallen kopte de bal netjes terug op
Caspar en deze gaf het laatste zetje.
Voor Melderslo was een wedstrijd om
snel te vergeten.
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Het Maashotel
Het hele jaar culinair genieten,
wegdromen aan de Maas,
comfortabel slapen of vergaderen.
Zes dagen per week staan wij
graag voor u klaar op ons unieke

AUTOBEDRIJF

plekje aan de Maas in Broekhuizen.
Op maandag zijn wij gesloten.

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

Veerweg 9-11 | 5872 AE Broekhuizen | Tel.: 077 463 2114 | info@hetmaashotel.nl | www.hetmaashotel.nl

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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MasterLAN

‘Het begon met een kabel over een weiland’
Computer Netwerk Vereniging Meldersnet organiseert in het weekend van 11 tot 13 oktober de negende editie
van MasterLAN in De Mèrthal in Horst. Tijdens MasterLAN komen mensen samen om te gamen en plezier te hebben.
Sjors Zanders (27) en Grad van Horck (29) uit Horst zijn twee organisatoren van de LAN-party.

streamer

zijn vaak heel sociaal. Deze mensen
zoeken juist de gezelligheid op.”

De insteek van de LAN-party is
dat de groepen zoveel mogelijk zelf
beslissen met wie ze gaan gamen.
“Er vinden tijdens het weekend twee
competities plaats. Een daarvan is het
racespel Trackmania en de andere is
een teamcompetitie waarin teams
van drie spelers tegen elkaar spelen
in een schietspel. Ook vindt er een
competitie plaats die niks met gamen
te maken heeft, buiten De Mérthal.
Deze competitie bestaat elk jaar uit iets
anders. Het doel hiervan is dat gasten
ook buiten zijn en wat van Horst zien”,
zegt Grad. Van het stereotype nerd dat
mensen en de media vaak aan gamers
plakken, is volgens de jongens geen
sprake. Sjors: “Vroeger werden gamers
eerder beschouwd als nerds. De mensen die op zo´n evenement afkomen,

Streamer
“Vaak zie je ook dat ouders of
partners van gamers langskomen”,
geeft Grad aan. De volgende editie
van MasterLAN is de tiende. “Dat is
een jubileum en het zou gek zijn als
we daar niks mee doen. We merken wel dat het LAN’nen een beetje
krimpt. De jongeren van tegenwoordig
hebben supersnel internet en gamen
vaak thuis online. Toch hopen we
dat het volgend jaar door kan gaan”,
zegt Sjors. Volgens de jongens zie je
steeds meer LAN-party´s die de commerciële kant opgaan. “Dat willen wij
absoluut niet”, geven de organisatoren aan. “Onze naam staat voor een
gezellig weekend en dat blijft zo.”
(Foto: Robin Vreuls)

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

In de jaren 90 ontstond het idee
bij Meldersnet om samen computerspellen te spelen. “Het is begonnen in
Melderslo met een kabel over een weiland. Toen zaten de mensen te spelen
in een schuur. Het online gamen via
internet was in die tijd traag en duur.
Toch werden de bijeenkomsten steeds
uitgebreider. Tot ongeveer 2007 hield
Meldersnet grote en kleine Local Area
Network-party´s met zo’n twintig tot
zestig bezoekers”, zegt Sjors Zanders.
Rond de eeuwwisseling ontstond het
idee om een grote LAN-party te houden
op een grotere locatie, waaraan meer
mensen mee konden doen. Grad van
Horck: “De toenmalige leden van
Meldersnet zijn gaan zoeken naar een

grote locatie en kwamen bij De Mèrthal
uit.”
Aan de MasterLAN doen nu ongeveer 120 mensen mee. Gamers zijn
voornamelijk jongens, maar er komen
steeds meer meisjes bij. “Vaak zie je
dat vriendinnen van gamers meegaan,
maar sommige meisjes gamen ook zelf.
De spelers komen in groepen uit heel
het land. We kennen elkaar allemaal
van LAN-party´s. Zo hebben we groepen
van Zwolle tot Kerkrade”, zegt Grad.
Tijdens het weekend heeft Meldersnet
bijna alles geregeld voor de gasten.
Sjors: “We hebben tafels, stoelen
en kabels klaar staan. Deelnemers
nemen hun eigen computer, Xbox of
Playstation mee. Ook kunnen bezoe-

kers een bordspel spelen of kaarten.”
Er zijn douches, een slaapruimte en
catering aanwezig. Volgens de mannen
gingen de meeste spelers vroeger de
hele nacht door met spelen. De laatste
jaren is dat wat minder geworden.
De leeftijden van de groep gamers
zijn gestegen en die mensen hebben daarom behoefte aan slaap. “De
meeste gamers gaan een paar uur
slapen. Ze nemen hun eigen luchtbedden of stretchers mee”, vertelt Grad.
“Van de douches wordt goed gebruikt
gemaakt. ’s Morgens staat er altijd wel
een rij.”

Streamer

Integratie:
leerlingen denken mee
Luuk Gooren en Paul Coenen, Dendron College
Dendronleerlingen die het vak maatschappijwetenschappen volgen, gingen op dinsdag 8 oktober naar het
gemeentehuis in Horst voor de Wegwijsdag. Op deze dag leerden leerlingen over politiek en debatteerden ze
over actuele vraagstukken. Deze keer ging het over de integratie van arbeidsmigranten en gastarbeiders.
Na een korte inleiding kregen de
leerlingen tijd om in groepjes oplossingen te bedenken voor dit vraagstuk. De groepjes van elk ongeveer
10 leerlingen kregen een vergaderruimte aangewezen om te vergaderen. Voor het beste plan is een bedrag
van 1250 euro beschikbaar gesteld
zodat dit plan ook echt uitgevoerd
kon worden.
Juist dat laatste sprak de leerlingen wel aan: “Eerst leek deze
opdracht nogal vaag, maar omdat ze
er echt iets mee doen wordt het interessanter”. Anderen vonden echter
dat niet alleen de jongeren, maar ook
andere groepen van de samenleving
over dit probleem na moeten denken.
Nadat de leerlingen hun plannen
hadden bedacht kwam er een vragen-

ronde met deskundigen. Daarna kregen
ze weer tijd om hun plannen verder
uit te werken en kwam er een tweede
vragenronde waarbij ze vragen konden
stellen aan raadsleden van verschillende partijen.
Uit deze vragenronde bleek dat
in de politiek vooral aandacht werd
besteed aan de huisvesting en het
leren van de taal, terwijl de leerlingen
vooral wilden zorgen voor samenwerking en begrip. De ideeën verschilden
van voorlichting op scholen en een
maatjesdag tot een eetpartij en een
voetbaltoernooi.
Na het diner vond de jeugdraadsvergadering plaats, eerst mochten de
verschillende groepen hun plan presenteren en vervolgens vond de eerste
stemming plaats. Hierna mochten

van elke groep een paar personen debatteren en daarna werd er
opnieuw gestemd. Toen er nog maar
enkele projecten overbleven werd er
gestemd tot één project de meerderheid had.
Maar voordat bekend werd
gemaakt welk project gekozen was,
werd er een krant gepresenteerd
door een groepje dat geen plan had
gemaakt, maar de gehele dag bezig
was geweest met pers en communicatie.
Het winnende project was
uiteindelijk: “geef migranten een
beter gezicht”. Een project waarbij
met muziek de Nederlanders en de
migranten bij elkaar worden gebracht.
Voor meer informatie over de
Wegwijsdag kijk op www.dendron.nl

*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

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

€295,-

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf € 150,incl. leggen en tapijt!

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

L

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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

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

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

Isa van der Sterren
13 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik een baan te hebben in de
verpleging, met oudere mensen of met
kinderen. Mijn moeder doet dat ook
en ik ben een keertje met haar mee
geweest, dat vond ik toen wel heel
leuk. Ook hoop ik dat ik dan samenwoon met mijn vriend in Horst. Het
lijkt me ook leuk om dan een keer een
wereldreis te maken.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van een beroemde zangeres. Ik
vind het heel mooi als mensen mooi
kunnen zingen. Het lijkt me leuk en
mooi om voor mensen te kunnen
optreden en die mensen blij te maken.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Janne en Natascha. Ik kende ze wel
al van voetbal, maar ging er niet echt

mee om. Nu zijn we veel meer samen
in één vriendinnengroep en zijn we
vriendinnen geworden.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Mijn laatste appje ontving ik in een
Whatsapp-groep van de klas. Een
meisje zei dat ze volgende week jarig
is.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het heel fijn, want je kan dan
iemand snel een berichtje sturen. Dan
hoef je diegene niet helemaal op te
bellen. Mijn favoriet is Whatsapp, ik
vind het heel handig en gebruik het
ook zeker elke dag. Twitter, Facebook
en Instagram gebruik ik ook. Ik vind
het wel leuk om de berichten van de
anderen te zien en zelf berichten te
plaatsen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Alles ligt wel dicht bij elkaar, vooral in
Horst. Ik zit zelf ook bij de voetbalclub
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aan
Isa van der Sterren Mies

in Horst en in het dorp liggen redelijk
veel winkels. John’s Foodstore is toch
wel mijn favoriet binnen Horst, daar
kan ik lekker friet eten. Daar ga ik best
wel vaak heen, meestal in het weekend of zo.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Als eerste zou ik een hele groot feest
geven voor alle mensen die ik ken.
Daarnaast zou ik naar een paar arme
landen gaan om te kijken hoe de mensen daar leven en ze geld geven. De
rest van het geld spaar ik voor later een
huis of een auto of zo.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag vind ik altijd wel gezellig, dan krijg ik ook veel cadeautjes.
Kerstmis vind ik ook altijd gezellig,
omdat we dan altijd met de familie
gaan eten bij oma.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is lasagne. Ze gebruikt geen
geheim ingrediënt, maar ze doet er

wel best wel lang over. Ze maakt het
ook niet heel erg vaak, maar als ze het
maakt is het wel echt heel erg lekker.
Leukste feestje ooit?
Dat is zeker weten carnaval. Afgelopen
jaar was mijn broer adjudant, dat was
wel speciaal. In 2010 was ik zelf bruid
in de jeugdboerenbruiloft. Wat mij
betreft mag het wel twee keer per jaar
carnaval zijn. Als het carnaval is vier ik
het iedere dag, gewoon in Horst.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Meestal ga ik shoppen met mijn moeder en soms met mijn vriendinnen. Als
ik ga shoppen, ga ik vaak naar Venlo.
Maar in de herfst- en meivakantie ga
ik ook vaak naar Eindhoven. Naar de
Primark in Essen ga ik ook een aantal
keer per jaar.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een SO voor Duits, daar had ik
een 9,9 voor. Dat is ook een vak waar ik
best wel goed in ben. Maar biologie is
toch wel mijn favoriete vak, omdat dat
met verpleging en verzorging te maken
heeft en dat vind ik interessant.
Zon of sneeuw?
Het heeft allebei wel iets, maar dan ga
ik toch voor de zon. Dan kan ik zwemmen en zonnen, dan hoef ik tenminste
niet zo’n dikke jas aan te trekken. Ik
vind het fijner om een kort broekje of
zo aan te doen.
Avondmens of ochtendmens?
Een avondmens, ik vind het lastig om
’s ochtends vroeg uit bed te komen. Ik
blijf veel liever liggen, in de weekenden slaap ik ook het liefst uit. Ik heb
nooit echt een ochtendhumeur, maar ik
vind het wel altijd fijn om de dag rustig
te beginnen. ’s Avonds kan ik lekker op
de bank liggen of wat gaan doen met
mijn vriendinnen.
Stad of dorp?
Een dorp. Daar is het rustiger en je kent
ook veel meer mensen. Het is gezelliger en in een stad is het heel druk met
al dat verkeer. Wat wel handig is, is dat
je in een stad veel meer winkels hebt.
Toch ben ik liever in een dorp.

WEDDEN
Toneelvereniging Setovera
speelt nog 3 avonden
“Peelgoden”.
Vrijdag 11, zaterdag 12 en
zondag 13 oktober.
Kaartverkoop via:
•www.setovera.nl
•06-81643631
•Lico Fashion te Sevenum
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Netwerken
Tegenwoordig het
belangrijkste dat er is: je
contacten kennen. Of nou ja,
kennen. De focus is de
afgelopen jaren van contacten
in vlees en bloed flink
veranderd in een sociaal
netwerk in de onlinewereld.
Kennen doen we niet meer, de
waarde van een like of een link
is door de digitale beweging
afgelopen periode hoger dan
die van een vlotte babbel
face-to-face.
Of deze innovatieve manier
van netwerken nou ook direct de
juiste is, betwijfel ik. Dat gevoel
werd afgelopen week bevestigd,
toen ik via de ’ouderen’-tak in
een mum van tijd een nuttig
netwerk om me heen gebouwd
had. Een taxi, gratis spullen,
vakmanschap: zo gepiept, zonder
enige moeite. Een belletje naar
allebei de opa’s met een stel
moeilijk haalbare vragen en de
oplossingen, namen,
telefoonnummers en adressen
vlogen me om de oren. Een vlotte
babbel van opa en huppakee
daar stond ik, in het magazijn
van die ene handige winkel, die
eigenlijk nog gesloten was. Waar
ik trouwens weer uitliep met een
hoop gratis spullen onder mijn
arm. Handig!
Of die glassnijder, die ik
binnen mijn eigen LinkedIn-,
Facebook- en Twitter-netwerk
maar niet kon vinden: opa
regelde er een in nog geen tien
minuten. Aardig netwerk, dat van
mijn eigen opa, dat had ik wel
door. Een fijne bijkomstigheid
waren de gratis taxiritjes naar
hier en daar. Want ja, een
offline-netwerk is natuurlijk een
offline-netwerk: opa of oma ging
wel even mee, om de beste man
de hand te schudden en even bij
te kletsen.
Kletsen, ja: de ouderwetse
manier van netwerken. Leuk die
sociale netwerken van
tegenwoordig, maar volgens mij
heb je toch echt meer aan die
van de ’oude’ tak. Gewoon die
netwerken van een tiental jaren
oud, zónder computer, mét vlotte
babbel en flink uitgebreid. Daar
heb je pas wat aan!
Mies
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Offroad-dag Kidzbase

‘Door het water rijden is
het leukste’
Kinderen die zijn misbruikt, dragen dit trauma vaak de rest van hun leven mee. Soms worden deze kinderen uit
huis geplaatst. Daarmee vergeten ze echter niet het drama dat ze hebben meegemaakt. Afleiding voor deze
kinderen is goed. Dit is de insteek van Stichting Kidzbase, die op 6 oktober een offroad-dag organiseerde waarbij
kinderen uit onder andere Horst aan de Maas een ritje konden maken met een jeep.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
zondag 13 oktober open
10.00 - 16.00 uur
met kookdemonstratie
Van miele

MENNEN KEUKENS
keukens • bijkeukens
badmeubels • tafels
(slaapkamer) kasten
kantoorinrichting
Voor uw gehele interieur
uit eigen fabriek

Úw specialist in

Initiatiefnemer van Stichting
Kidzbase is Martin Frankort. “Stichting
Kidzbase is er voor kinderen die in het
verleden te maken hebben gehad met
allerlei soorten ellende en misbruik.
De kinderen zijn buitenhuis geplaatst.
De stichting wil ervoor zorgen dat
deze kinderen een fijne dag hebben.”
De stichting organiseert de activiteit
in samenwerking met Bas4cars uit
America, VARG Outdoor en Travel uit
Horst en Drive Sensation uit Venlo.
“De stichting heeft zelf een Land
Rover aangeschaft. Het is vooral voor
de kinderen een hele beleving om
in zo’n grote auto te zitten. Daardoor
zijn we op het idee gekomen om zo’n
dag te organiseren”, vertelt Martin.
De deelnemende bedrijven doen het

puur om de kinderen een leuke dag
te bezorgen, geeft Martin aan. John
Schoeber en Liesbeth Houwen van
VARG Outdoor en Travel bevestigen dit.
“Af en toe moet je als bedrijf bezig zijn
met de maatschappij. Het gaat hier
vandaag om de kinderen.”
Namens de organisatie houdt John
Vos een openingswoordje en wenst de
kinderen, vrijwilligers en begeleiders
een plezierige dag. “Vandaag laten
we de kinderen de leuke kanten van
het leven zien. Het leven is meer dan
alleen de schaduwkanten.”
Volgens Martin doen er ongeveer
veertig kinderen en twintig vrijwilligers
mee aan de offroad-dag. “Er rijden 23
auto’s rond”, vertelt Martin. Intussen
komen de eerste kinderen alweer terug

van hun rit. “Het was leuk”, vertelt een
jongen enthousiast. “Ik vond het door
het water rijden het leukst.” Ook bij
de andere kinderen is het water en de
opspattende modder in trek. “Zolang ik
maar niet vies wordt”, zegt een meisje.
Tijdens de dag kunnen de kinderen
genieten van allerlei lekkers, zoals pannenkoeken, flensjes en natuurlijk friet.
Op een naastgelegen terrein kunnen
de kinderen een slipcursus bekijken.
Een meisje vraagt of ze nog een keer
een ritje mag maken. “Daar je doe het
voor”, zegt Martin. “Voor al die blije
gezichten in de jeeps.”

maatwerk

Alternatief aanbod voor
jongeren
onder
18
Spirituele dag bij
like ons op facebook

hoofdstraat 23 liessel • t 0493 342583 • f 0493 341256 • www.mennenkeukens.nl

De sozen van Horst aan de Maas hebben tijdens het jaarlijkse sozenoverleg op donderdag 3 oktober gesproken over een nieuw alternatief aanbod voor jongeren onder de achttien jaar. Vanaf 1 januari 2014 mogen
jongeren onder de achttien volgens de nieuwe Drank- en Horecawet geen alcohol meer kopen en drinken.

Wegens overweldigende belangstelling en succes
organiseren wij a.s. zaterdag 12 oktober
wederom een spirituele dag.
Er zullen een 6-tal topmediums bij Bonikki aanwezig zijn
om voor u een persoonlijke reading te verzorgen.
Ook kunt u zich inschrijven voor een healing middels een
spirituele voetmassage. De kosten zijn E 10,- per consult.
U kunt desgewenst nu al inschrijven, wanneer u vragen hebt
aarzel niet, kom langs of bel ons gerust.

Het belooft wederom een bijzondere dag te worden!

Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

Tijdens het overleg van zeven
jongerensozen uit Horst aan de Maas
in OJC Walhalla in Sevenum stond
de vraag hoe de sozen na 1 januari
jongeren onder de 18 jaar kunnen
blijven voorzien in hun behoefte
tot ontmoeting en cultuurbeleving
centraal. De bestuurders willen de
jongeren eerder bij de soos betrekken. Als de jongeren eerder actiever
worden in de soos, dan blijven ze eerder hangen, geven de sozen aan. De
huidige doelgroep van de sozen ligt
nu ongeveer tussen de 14 en 21 jaar.
Jongeren- en sociaal-cultureelwerker
Teun van Gelder van Synthese:

“De overheid heeft tien jaar uitgetrokken voordat de nieuwe wetgeving
ingeburgerd is. De sozen zijn nu een
alcoholvrij aanbod aan het creëren,
waarbij jongeren actieve en creatieve
activiteiten kunnen ondernemen.
De uitwerking van dit aanbod moet
nog blijken in de toekomst. Uiteindelijk
gaat het ook niet om het drinken, maar
om de activiteiten.” Daarnaast zeggen
de besturen dat er geïnvesteerd moet
worden in het beeld en het imago van
de soos. Dat moet met name gebeuren
ten opzichte van de ouders zodat zij
de toestroom naar de soos meer gaan
stimuleren.

“De sozen van Horst aan de Maas
en die van Venray zijn ook bezig om
een gezamenlijke sozenwebsite op te
richten. Naast het jaarlijkse regionale
overleg dat al plaatsvindt, kunnen de
sozen door middel van die website
meer van elkaar leren en activiteiten
uitwisselen”, vertelt Teun. Volgens
de jongerenwerker zijn de sozen
nu bezig met het opzetten van een
concept. “Het kan dan ook voorkomen
dat de sozen elkaar vaker opzoeken
door de website. Als het goed is, is
de website over een maand of twee
klaar.”
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Meerlo krijgt eigen popkwis

Muziekliefhebbers nemen eigen initiatief

Zonder budget maar met een grote
gunfactor willen de heren een popkwis
in Meerlo organiseren. “In totaal zijn

we met zes man sterk”, begint Hans.
De mannen willen een evenement in
hun eigen dorp met een hoog enter-

tainmentgehalte. “Het zal bij ons niet
zo zeer om het winnen gaan, maar
meer om de gezelligheid.”

De popkwis, die in eerste instantie
vooral bedoeld is voor de inwoners
van Meerlo, is ook toegankelijk voor
mensen van buiten het dorp. “In eerste
instantie richten we ons natuurlijk op
onze dorpsgenoten, want een popkwis
voor alle inwoners van Horst aan de
Maas is er al in Horst”, vertelt Johan.
De muziekliefhebbers voelen dat echter
totaal niet als concurrentie. “De organisatie uit Horst wil ons zelfs helpen”,
vertelt Hans.
Het kan niemand zijn ontgaan dat
de heren erg trots zijn op het initiatief
van een popkwis in Meerlo. “We krijgen
overal enthousiaste reacties en er zijn
zelfs mensen die zich voorbereiden
op de eerste editie”, lacht Hans. Juist
het enthousiasme van anderen is wat
de mannen drijft. “Het niveau wordt
aangepast op de deelnemers.”
Zelf hebben de muziekfanaten
al vijf jaar ervaring bij de Horster
popkwis. “We doen zelf al jaren mee
in Horst. Het is gewoon gezellig, maar
het niveau zal bij ons wel wat lager
liggen”, vertelt Johan. Wat de heren
anders doen dan de Horster organisatoren, is de muziek. “De Muziekfabriek
gaat een soort big band bij elkaar
trommelen. Zo zal er op de avond zelf
livemuziek te horen zijn”, vertelt Edwin.
Wat de heren nu vooral doen, is
inspiratie halen uit eigen kennis en

kunde. Hun doelstelling is dat iedereen
minimaal 50 tot 60 procent van de
vragen goed moet kunnen hebben.
“De eerste editie zal aftasten zijn.
Teams die uit verschillende leeftijdscategorieën bestaan, zullen het beste uit
de verf komen”, verklapt Hans.
Aan de popkwis kunnen in totaal
twintig teams van ieder vier deelnemers meedoen. De heren zoeken nog
daarnaast altijd nog sponsoren. “We
hebben al T-shirts, banners en posters
gesponsord gekregen, maar als iemand
ons nog wat porties bitterballen wil
schenken, vinden we dat natuurlijk
heel erg fijn”, lacht Hans.

Streamer
streamer
Bij de Mielderse popkwis is nog
genoeg ruimte voor nieuwe teams.
“We hebben al heel wat aanmeldingen gehad en ook alle persoonlijke
uitnodigingen zijn de deur uit”, stelt
Hans. “Maar mensen die willen kijken
zijn ook welkom”, voegt Johan toe.
Daarvoor hebben de heren een aparte
publiekstribune ingericht. “Sommige
mensen denken van zichzelf dat ze niet
genoeg kennis hebben. Dan is kijken
ook een optie.”
Voor meer informatie of aanmelden
kijk op http://.popkwis.wordpress.com

zaterdag 12 oktober

Nieuwe productpresentaties!
Kiss Gel nagellak demonstratie
Gratis vooraf aanmelden (vol=vol) in de winkel voor aanbrengen
van dit nieuwe salonkwaliteit product: 2 weken houdbaar! van 9.30 tot 16.00 uur

Scrub & Rub bad and body producten

Maak kennis met, voel en ruik aan alle dierproefvrije producten
en hun natuurlijke grondstoffen.
van 12.00 tot 17.00 uur
Kerkstraat 6-6 A, Horst 077 - 398 59 63

broodje van de week

Pistolet

met pesto, rauwe ham,
mozzarella en tomaat

+1
gel

Circusze

GRATIS

1.95

geldig vanaf 10 t/m 16 oktober

Het is de uitdaging en interesse voor muziek die hen verbindt. Meerlonaren Hans Sijbers (35), Johan Coenders
(34) en Edwin Keulen (35), organiseren op zaterdag 23 november om 20.00 uur de eerste editie van de Mielderse
popkwis 2013 in De Speulplats in Meerlo. “Dorpsgenoten zijn enthousiast.”

www.plushorst.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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Idiot Night XXXIV in Lottum
OJC Canix uit Lottum organiseert op zaterdag 12 oktober de 34e editie van Idiot Night, hun inmiddels traditionele themafeestje.
Sinds 1996 komt jeugd naar OJC
Canix voor de Idiot Night-feesten. Het
thema deze editie is Outer Space, met
als volledige titel Idiot Night XXXIV:
Outer Space: The Intergalactic Astroid
Stardust Edition.De Idiot Night-crew

staat klaar om de jongerensoos aan
het thema aan te passen. Denk bij
deze editie aan verre planeten, aliens,
marsmannetjes en ruimteschepen. Ook
voor dit feestje geldt: dress in style.
Ook verzorgt de crew grappige en foute

wedstrijden en schotelt het Idiot Night
dj-team de beste en foutste songs van
toen en nu voor.
OJC Canix is zaterdag 12 oktober
geopend vanaf 20.00 uur. De Idiot
Night begint om 21.00 uur.

Lezing concertfotograﬁe
In Museum De Kantfabriek vindt zondag 13 oktober een presentatie plaats van fotograaf Marcel Hakvoort. Hij is
de vaste fotograaf van onder meer Rowwen Hèze.
De lezing van Hakvoort start om
14.30 uur en heeft als thema concertfotografie. Zijn werk kenmerkt zich door
een voorliefde voor theater-, concert-,
sport-, en evenementenfotografie. Hij
heeft in het verleden al vele groten der

aarde op de gevoelige plaat vastgelegd. Hij fotografeert concerten door
heel Nederland maar met name de
band Rowwen Hèze. Zijn passie voor
fotografie en fan zijn van de band zijn
inmiddels samengekomen. Zijn gedre-

venheid is een uit de hand gelopen
hobby geworden, zo zal blijken uit zijn
verhaal. Aanmelden voor de lezing via
www.fotogroephorstaandemaas.nl

De Lange Horst opende vijf jaar geleden haar deuren voor het eerst. In het weekend van 11 tot en met 13
oktober viert De Lange haar jubileum.
MC Sef. Kid de Luca en Sergio Silvano
completeren de line-up op vrijdag.
Op zaterdag gaat De Lange terug in
de tijd en biedt het podium aan Jeroen
Post, die inmiddels bekend is als radiodj bij Slam FM, als presentator en als
club-dj. Jeroen Post wordt bijgestaan
door dj Carlo. De zondag is van Yellow

Nieuw in Sevenum:

Fietsplein Maasbree
In- en verkoop van 2e hands fietsen
en het juiste adres voor reparatie.
Helenaveenseweg 13A Sevenum
Tel.: 06 57 07 22 03
Web: www.fietspleinmaasbree.nl
Voor openingstijden: zie website

In café De Buun in Horst treedt zaterdag 12 oktober de band
The Hellhounds op. Dit optreden begint om 22.00 uur.
De Engelse band The Hellhounds
ontstond nadat gitarist en zanger
Tony Dowler, bassist Dave Burns en
drummer Steve Tansley hun krachten bundelden om zo het ultieme
bluesrock-powertrio te vormen.
De leden hebben jaren ervaring
opgedaan in diverse bands, maar

zochten elk naar manier om zelf iets
speciaals samen te stellen. Enkele
jaren geleden werd voor het eerst
samen muziek gemaakt en na aanleiding daarvan ontstond een nieuwe
formatie, The Hellhounds. Momenteel
wordt er gewerkt aan nieuw studiomateriaal.

Kindercabaret door
Thijs Goverde
Kinderboekenschrijver en theatermaker Thijs Goverde speelt op
woensdag 16 oktober een kindercabaretvoorstelling in ’t Gasthoês in Horst.
Deze voorstelling begint om 15.00 uur, de foyer is vanaf 14.00 uur open.

5-jarig jubileum De Lange Horst
In vijf jaar tijd organiseerde De
Lange Horst vele evenementen op het
Wilhelminaplein, was het toneel voor
recordpogingen en kreeg vele prominente artiesten op bezoek. Ook nu viert
De Lange zijn jubileum met artiesten.
Op vrijdagavond treedt The Flexican
op, bijgestaan door zijn vaste side-kick

The Hellhounds

Claw. Dit is de tweede keer dat deze
mannen in De Lange Horst staan. Kid
de Luca is ook weer van de partij.
Omdat het herfstvakantie is, organiseert De Lange op dinsdag 15 oktober
een optreden van The Piano Train: een
interactieve show. De deuren openen
om 21.00 uur.

Tijdens deze familievoorstelling
geeft de cabaretier kinderen een
kijkje in de bijzondere belevingswereld van volwassenen. Hij vertelt over
het Grote Mens, een van de meest
merkwaardige dieren ter wereld.
Erg zeldzaam zijn ze niet; bijna ieder
kind kan ze dagelijks waarnemen.
Bijvoorbeeld in de dierentuin, in het
park, in het circus, maar ook gewoon
thuis of op school. Maar wat wéten
kinderen nu eigenlijk van Grote

Mensen? Hoe kunnen zij het eigenaardige, soms zelfs bizarre gedrag van
het Grote Mens verklaren? Cabaretier
en kinderboekenschrijver Thijs
Goverde heeft jarenlang tussen de
Grote Mensen geleefd, zo lang zelfs
dat de Grote Mensen hem als één van
hen gingen beschouwen! De unieke
inzichten, die hij daarmee verworven
heeft, wil hij in deze voorstelling
delen met zijn jonge publiek.
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Opbouw WK Bokkenollen in Griendtsveen
Met een dienblad bockbier een kilometer lang parcours afleggen en met zoveel mogelijk bier de finish over
rennen: het WK Bokkenollen wordt in het weekend van 12 en 13 oktober in Griendtsveen gehouden. Voorzitter
Harrie Gielen (57) uit Griendtsveen: “Het bokkennollen is een uit de kluiten gewassen dorpsfeest. Het feest wordt
door iedereen op handen en voeten gedragen.”

dorpsfeest zou ophouden te bestaan.
“Ik heb toen met een paar anderen
besloten een stichting op te richten,
die er nu ieder jaar voor zorgt dat het
WK bokkenollen wordt gehouden. Alle
verenigingen werken nu met vrijwilligers mee aan de opbouw van dit
prachtige feest”, vertelt Gielen. “Het
creëert eenheid.”

Streamer
streamer

De weken voorafgaand aan het
WK Bokkenollen is er in Griendtsveen
veel bedrijvigheid. Er moet een heel
parcours opgebouwd worden en alles
wordt zelf gemaakt. “Het begon 15

jaar geleden toen de biljartclub de
clubkas moest spekken voor hun
50-jarig jubileum”, vertelt Harrie
Gielen. “Alle leden van de biljartclub
werkten als vrijwilliger om met het

evenement zoveel mogelijk geld op te
halen.”
Nadat het 50-jarig jubileum van
de biljartclub gevierd was, beseften
de inwoners van Griendtsveen dat het

Bijzonder aan het WK Bokkenollen
is dat bijna het hele parcours op het
water staat. Gielen: “Griendtsveen is
een van de weinige dorpen die een
kanaal in het hart van het dorp heeft.
Daar maken wij nu dankbaar gebruik
van.” Het hele dorp helpt mee met
organiseren. “We beginnen meestal
met een man of twintig en in het
weekend voor het feest helpen er zo’n
160 mensen uit het dorp mee”, zegt
Gielen enthousiast.
De laatste jaren ziet Gielen als
voorzitter van de club steeds meer
jeugd meehelpen. “Sommigen nemen
er zelfs snipperdagen voor op. Dan
zeggen ze op hun werk dat ze meehelpen met opbouwen en krijgen ze
vrij van hun baas”, lacht Gielen. De
deelnemers aan het WK Bokkenollen
komen uit alle windrichtingen. “We
hebben de afgelopen jaren zelfs
deelnemers uit het buitenland gehad”,

vertelt hij.
Ieder jaar probeert de organisatie
het parcours opnieuw interessant te
maken. “We werken met zelfgemaakte
hindernissen, dus het parcours wordt
precies zoals wij dat zelf willen”, legt
Gielen uit. Toch is er ieder jaar een
hoogtepunt. “De moddersloot wint het
ieder jaar. Als mensen daar doorheen
zijn gegaan, zien ze er echt niet meer
uit”, zegt Gielen. “En het bockbier ook
niet meer.”

Streamer
streamer
Dit jaar doen 120 teams mee. “We
beginnen ’s ochtends en zijn ’s avonds
pas klaar.” Ieder team heeft twee
lopers en een coach. Als ze alle hindernissen overwonnen hebben, mogen ze
zich gaan douchen en klaarmaken voor
het feest in de tent. “Het is een groot
feest. Niet alleen voor de teams, maar
ook voor het publiek. Het dorp ligt stil
en in de kern is het te doen”, meent
Gielen. “Het is nog leuker dan carnaval
en de kermis. Iedereen doet mee.”
Ook zijn er speciale wedstrijden
opgezet. Zo mogen kinderen meedoen
aan het WK Limonollen en is er dit jaar
voor het eerst ook Bokkenollen voor
vrouwen. “Alle leeftijden, mannen
en vrouwen zijn vertegenwoordigd.”
Voor meer informatie, kijk op www.
bokkenollen.nl

Horst aan de Maas is één van de zeven gemeenten in Noord-Limburg
die meewerken aan het evenement Regio Venlo, hoofdstad van
de Smaak. In Horst aan de Maas vinden diverse activiteiten en
projecten plaats ter promotie van het evenement.

Deze week staat project KERNgezond centraal.
Wethouder Paul Driessen heeft vrijdag 4 oktober de
aftrap gegeven voor het project KERNgezond. Hieraan
doen leerlingen van de groepen 6 en 7 van basisscholen
De Kameleon en De Samensprong uit Grubbenvorst
mee. De leerlingen van basisschool
De Dobbelsteen uit Sevenum starten op 24 oktober
met KERNgezond.Het project KERNgezond is opgezet
omdat kinderen in Nederland steeds minder bewegen,
een ongezonder eetpatroon hebben en hun normen
en waarden vervagen. Het unieke aan dit project is
de aanwezigheid van topsporters zoals Neiske Becks
(triatlon) en Daan Versleeuwen (handballer van Bevo
Hc en jeugdinternational van Oranje) als aansprekende
voorbeelden voor onze jeugd, maar ook de benadering
van ondernemers uit de eigen kern; vandaar
KERNgezond oftewel werken aan een gezonde kern.
Maurice Graef van Sport-Company: “KERNgezond is
gericht op gezondheid in de breedste zin van het woord:
gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag.
Door middel van in totaal acht activiteiten gedurende het
schooljaar gaan de kinderen op een leuke en speelse

wijze aan de slag met gezond leven.” Het programma
bestaat onder meer uit een culinaire speurtocht, binnen en
buitensporten, smaak- en kooklessen en een gastles van
een topsporter over pesten, discriminatie en geweld.
KERNgezond is een initiatief van Sport-Company/VELD7,
in nauwe samenwerking met gemeente Horst aan de
Maas, VIA VVV en het basisonderwijs in Grubbenvorst en
Sevenum. Het project wordt ondersteund door partners uit
het bedrijfsleven van de kernen Grubbenvorst en Sevenum,
gemeente Horst aan de Maas, lokale sportverenigingen en
sociaal belanghebbenden zoals de GGD.
Heeft u ook een initiatief rondom het thema Smaak
en Voedsel?
Onder het motto ‘de Hoofdstad van de Smaak is wat je er
zelf van maakt’ worden bedrijven en instanties uitgedaagd
activiteiten aan te melden voor de Smaakkalender 2013.
Bijzondere initiatieven komen eventueel in aanmerking
voor een subsidie.
Over de mogelijkheden hiervan kunt u contact opnemen
met Leon Joris via l.joris@horstaandemaas.nl of bel
077 477 94 75 of meld u aan op www.regiovandesmaak.nl

KERNgezond
• verschillende basisscholen uit Horst aan de Maas;
• gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag;
• aanwezigheid van topsporters als aansprekende
voorbeelden;
• verbindt verschillende partijen binnen
een kern met elkaar: scholen,
bedrijfsleven, ouders,
verenigingen en overige
sociaal belanghebbenden.
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10
10

13e WK Limonollen

Liedjesavond

Zwemvierdaagse

zo 13 oktober 11.30-17.00 uur
Locatie: centrum

za 12 oktober 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoês

di 15 t/m vr 18 oktober
09.00-12.00 uur
Organisatie: Padxpress
Locatie: zwembad De Berkel

Grubbenvorst

America

Dorpsraadvergadering

Vlooienmarkt

zo 13 oktober 13.30-16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: blokhut Ôs Thoês

Laatste zondagsopenstelling van het seizoen
zo 13 oktober 13.30-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 16 oktober 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

wo 16 oktober 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Hegelsom
vr 11 oktober 18.00 – 22.00 uur,
za 12 oktober 10.00 – 22.00 uur en
zo 13 oktober 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof

Jeugdliedjesmiddag

Peelhorst-show

vr 11 oktober 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

MasterLAN 2013

wo 16 oktober 14.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: theetuin De Roode Vennen

vr 11 t/m zo 13 oktober
16.00 uur
Organisatie: Meldersnet
Locatie: de Mèrthal

Broekhuizenvorst
Frans Schraven-herdenking

5-jarig bestaan:
The Flexican, Sergio Silvano
en Kid de Luca

zo 13 oktober 10.0 uur
Locatie: H. Naam Jezuskerk

vr 11 oktober 22.00-03.30 uur
Locatie: De Lange

16e WK Bokkenollen

za 12 oktober 11.00-20.00 uur
Locatie: centrum

zo 13 oktober 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: OJC Niks

5-jarig bestaan: The Piano Train
di 15 oktober 21.00 uur
Locatie: De Lange

za 12 oktober 13.30-17.30 uur
Organisatie:
RKsv Wittenhorst
Locatie: sportpark Ter Horst

Meterik

Dorpsraadvergadering

Thijs Goverde - Opgeruimd

do 17 oktober 20.30-22.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

wo 16 oktober 15.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Sevenum

10-jarig jubileum

zo 13 oktober 22.00-03.30 uur
Locatie: De Lange

Kampioenschappen
bommetje maken

Lottum

zo 13 oktober 14.30-17.00 uur
Organisatie: Marcel Hakvoort
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden Town of Saints

Keepers Xperience

zo 13 oktober 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

do 10 oktober 18.30 uur
Organisatie:
Toneelvoorstelling Peelgoden gebedsgroep Pater Pio
vr 11 t/m zo 13 oktober
Locatie: parochiekerk
Organisatie: Setovera
Dansvoer
Locatie: Manege d’n Umswing
za 12 oktober 20.00 uur
Politiehondenkeuringen
Locatie: OJC Walhalla
za 12 en zo 13 oktober 09.00 uur
Organisatie: PHV De Bedelaer
Locatie: oefenterrein aan de
Promsconcert M.U.S.I.C.
Steegbredeweg
za 12 oktober 20.00-01.00 uur
Opening jeu de boulesbaan
Org: fanfare Vriendenkring
zo 13 oktober 10.30-12.30 uur
Locatie: Manege De Leygraaf
Locatie:
jeu de boulesbaan naast de kerk

Presentatie
concertfotograﬁek

Wandeling met natuurgids
in Schuitwater

Griendtsveen

za 12 oktober 22.00-03.30 uur
Locatie: De Lange

zo 13 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Breicafé

Champignondagen: champignonpaviljoen geopend

5-jarig bestaan: Jeroen Post

Optreden The Hellhounds

Horst

Melderslo

zo 13 oktober 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

5-jarig bestaan:
Yellow Claw

ma 14 oktober 14.30 uur
Organisatie: Padxpress
Locatie: zwembad De Berkel

Wijkcomitévergadering
ma 14 oktober 20.00 uur
Locatie: Twister, locatie groen

Kronenberg

Swolgen

Tienray

Gaellus spoelt terug

Idiot Night XXXIV

za 12 oktober
Locatie: OJC Gaellus

za 12 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Herfstconcert

za 12 oktober 20.00 uur
Organisatie:
zo 13 oktober 14.00-15.30 uur
Gemengd Koor Tienray
Locatie: zelfoogsttuin De Vrije Akker Locatie: Parochiehuis

Herfstkrans vlechten

Museum De Locht

Champignondagen

Hoapas

Horster Tapas
bij agenda

€25,- p.p. incl. welkomstdrankje

077 3980003 - www.beejmooren.nl

donderdag
17 okt a.s.

,
MAAND
N
O
O
W
R
OKTOBE
EL 12%
S
W
N
T
E
O
D
T
J
G
TI
KORTIN
gen)
L
E
B
B
aanbiedin
r
O
o
vo
D
iet
(geldt n
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

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

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

LAAT JE
ZIEN
Kerk straat 1 Hor st 077 398 26 61
www.kruyt zeropt iek.nl

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

Diverse soorten

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

De jaarlijkse champignondagen worden in museum De Locht in Melderslo
op 13 en 20 oktober gehouden. Dit jaar kunnen bezoekers voor het eerst
kennismaken met het nieuwe champignonpaviljoen.

appels en peren
1 euro per kilo!
zak met 5 kilo elstar
voor

4 euro!

Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 50.00
175/65R14 v.a. E 56.00
185/65R15 v.a. E 62.00
195/65R15 v.a. E 63.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 82.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Het gebouw, in de vorm van een
gigantische halve champignon, is uniek
in Nederland. Tijdens de champignondagen is in dit paviljoen een expositie
ingericht over de totstandkoming
ervan. Er is een tentoonstelling van
‘andere’ paddenstoelen en er zijn
hapjes verkrijgbaar geïnspireerd op
paddenstoelen. Bezoekers kunnen ook
champignons kopen met de traditionele
veilingklok. Een liveoptreden wordt

op zondag 13 oktober verzorgd door
a-capellagroep Quintella en op zondag
20 oktober door het duo Jolanda Mulder
en Jac Hanssen. Kinderen mogen een
broodje bakken boven open vuur
en krijgen gelegenheid om zelf een
bakje champignons te plukken. Als
extra attractie is er op 13 oktober een
bierproeverij georganiseerd door de
Gulpener Bierbrouwerijen, die deskundige informatie verstrekken.

Zeven deelnemende liedjes

Jeugdliedjesmiddag
D’n Dreumel
De twaalfde Jeugdliedjesmiddag van Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit
Horst vindt laats op zondag 13 oktober. De liedjesmiddag is vanaf 14.11 uur
in OJC Niks.
Tijdens de Jeugdliedjesmiddag strijden zeven deelnemers om de eerste en
tweede plek. De jury staat onder leiding van Guido Ernst. Hij krijgt hulp van
drie mede-juryleden en een kinderjury
bestaande uit zes leden. De zeven
deelnemende liedjes zijn: Britt Thijssen
en Jill Geurts met Good op gang,
Carmen Christiaens en Dide Verdellen
met Weej laaje os op, Demy Janssen

met Later aas ik groet bin, Ilse Janssen
en Lenn Hesen met It’s the dream we
believe, Lenn, Danee en Nienke met
Nao de snoephook, Fieke Roefs en
Minke Geurts met Oonder os en Jeroen
Baltussen en Sam Domaniecki met Os
oma eure rollator. Presentator deze
middag is Geert van den Munckhof.
De twee winnaars komen tevens
op de carnavalscd van D’n Dreumel.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
Broekhuizen
zondag

Heilige mis

09.45

America

Meerlo

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.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Broekhuizenvorst

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

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

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

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

zondag

zondag

09.45

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

woensdag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zondag
donderdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
11 t/m 17 oktober 2013
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

THIJS
GOVERDE

Kinder
Cabaret 6+

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

al 20 jaar

Melderslo

(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

112

woensdag 16 oktober

Meerlo

Venray

Brand, ongeval of misdrijf

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

Lottum

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 16.00 - 17.00 uur

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Horst (Lambertus)

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

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

Heilige mis

Grubbenvorst

zondag

Venlo

10.30

Griendtsveen

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

Huisartsenpost

Heilige mis

Klikgebit en Kunstgebit

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

ken
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e
w
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d
l
i
h
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Voor al uw
king!
r
e
w
f
a
d
n
a
w
en
Venrayseweg 16, 5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 48 33 info@vanrens-horst.nl
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Een huis kopen?

Schuif
aan tafel
bij Fons!

Oriënteren is
kosteloos!
077 389 8400

Snel een afspraak
met een deskundig
adviseur!

Kent u het Rabobank Hypotheekdossier al?
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/horstvenray.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

