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Peel decor voor film
Boeren in klederdracht, filmcamera’s en de heksen liggen in de bosjes op de loer. Toneelvereniging Tovri uit Meterik maakt samen met filmclub ’t Lenske uit Sevenum
een korte speelfilm die tijdens de voorstelling Sagas vertoond gaat worden.

”Betaalbare topkwaliteit…..”
ope
deurenndag
17 okto

10.00-1

ber

6.00 uu

r

Stayerhofweg 2b | Wanssum | 0478-539020 | www.haroldlenssenkeukens.nl

• Bij ons kunt u 24 uur per dag
online afspraken maken
• Wij bieden voordelige
knipabonnementen
voor € 19,00 per maand
• En ook een kleurservicecard
met altijd voordeel op
kleurbehandelingen
Kijk voor alle voorwaarden op onze website.

VLASVENSTRAAT 4C, 5962 AD MELDERSLO • 06-17992681 • STUDIO4HAIR.NL

Het gras is nog nat van de
ochtenddauw. Een grauwige sfeer
hangt over de Peel. Perfect weer om
opnames te maken over een geheimzinnige legende in de Peel. Deze
opnames worden gebruikt tijdens de
voorstelling Sagas, een initiatief van
Muziekvereniging Concordia. Deze voorstelling vindt plaats in de Meterikse
kerk. Onder meer filmbeelden, licht
effecten en zang in combinatie met

fanfaremuziek doen van donderdag
12 tot en met zondag 15 november
de geschiedenis van de Peel h
 erleven.
Doordat de voorstellingen eerder
uitverkocht waren dan verwacht, komt
er op zondagmiddag 15 november een
extra concert, speciaal bedoeld voor
kinderen. Voordat de opnames starten,
moeten de figuranten allemaal in hun
rol komen. Daarbij is de kleding belangrijk. Zand wordt over de gezichten van

de boeren gesmeerd en de heksen
krijgen griezelige jurken aan. Een helse
heksenlach weerklinkt door de Peel en
de opnames kunnen starten.

Op kerstnacht
luidt de klok
De legende van de gezonken kerkklokken uit Sevenum vertelt het verhaal
van een groep mannen die kerkklokken
voor de kerk in Sevenum vervoerde
vanuit Deurne, dwars door de Peel. Een
aantal Peelheksen lag op de loer om de
kar te saboteren. De mannen moesten
hulp zoeken vanwege de kapotte kar
en één man bleef achter om de kar te
bewaken. De heksen gaven hem een
vergiftigd drankje waardoor hij in slaap
viel. De heksen legden de arme man
op de kar en gooiden alles tezamen
in het zwarte water van het Soemeer.
Elk jaar op kerstnacht luidt de verdronken bewaker de klok in het meer.
Lees verder op pagina 03
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Afstand tot de arbeidsmarkt

Start project Bewegen naar Werk
RKsv Wittenhorst organiseerde op zondag 11 oktober een bijeenkomst
die in het teken stond van de kick-off van het project Bewegen naar Werk.
Ook was er aandacht voor andere projecten in en rondom de Sportzone
Kasteelse Bossen. De aanwezigen waren onder andere de samenwerkende
partijen, de partners en deelnemers van het project.
De bijeenkomst werd geopend
door Hay Emonts, technisch direc-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Vitelia Horst
gehele gemeente
Kwalitaria ’t Hukske
alleen in America, Hegelsom,
Horst, Melderslo en Meterik

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Niels van Rens,
Joris Seuren, Berend Titulaer en
Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

teur van het project Bewegen naar
werk. Emonts vertelde kort iets over
de vereniging RKsv Wittenhorst en
besteedde kort aandacht aan het
eerdere project De gezonde sportkantine. “RKsv Wittenhorst is meer
dan voetballen. Het wil bijdragen aan
maatschappelijke ontwikkelingen. In
sportkantines zijn standaard broodjes
kroket te verkrijgen, maar wij vinden
het belangrijk dat er ook een gezond
alternatief geboden moet worden.”

Kernwaarden
staan centraal
Hierna lichtte Emonts het
nieuwe project Bewegen naar werk
toe. “Bewegen naar werk is een
landelijk project voor jongeren van
boven de 17 jaar met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Er zijn elf
jongeren geselecteerd die aan een
begeleidingsproject van veertig weken
deelnemen. Het idee erachter is dat de
jongeren van het sporten dingen leren,
die ze in de toekomst in kunnen zetten
op de arbeidsmarkt. De groep komt
drie keer per week bij elkaar. Er wordt
een uur wordt er een theorieles
gegeven, waarbij kernwaarden als
ambitie, r espect, saamhorigheid
en passie aan bod komen. Deze
kernwaarden zijn belangrijk in sport,
maar ook in het dagelijks leven. De

theorieles wordt gevolgd door een
praktijkgedeelte, waarbij dezelfde
kernwaarden centraal staan. Vervolgens
wordt bekeken bij welke werkgevers
deze deelnemers geplaatst kunnen
worden.” Het project is 14 september
van start gegaan. Emonts geeft aan
de resultaten nu al te zien, doordat
deelnemers elkaar ten opzichte van
een maand geleden bijvoorbeeld
al beter begroeten of een hand
schudden. “Deelnemers kunnen punten
verdienen met de activiteiten. Met
deze punten kunnen de deelnemers

Aandacht politie
voor heling
De politie van Horst heeft maandagochtend 12 oktober fietscontroles
uitgevoerd op het treinstation van Horst. Deze week besteedt de politie
namelijk speciaal aandacht aan heling.
De politie doet dit samen met
gemeente Horst aan de Maas. Heling
is het kopen, bezitten of verkopen
van gestolen goederen. Het is een
strafbaar feit waar je bewust of
onbewust medeplichtig aan kunt zijn.
“In aansluiting hierop zijn er maandagmorgen extra fietscontroles uitgevoerd
op het treinstation Horst-Sevenum”,

zegt de politie. “Het aantal gestolen
fietsen bleek gelukkig mee te vallen.
Opvallend was dat alle gecontroleerde
fietsen netjes afgesloten waren.” Op
maandagmiddag werden er, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland,
fietscontroles uitgevoerd op het
Dendron College in Horst. Op dinsdag
stond de politie op de markt in Horst.

Man uit Horst
aangehouden voor
diefstal in Venray

andere extra’s krijgen, zoals een
trainingspak. De eerste trainingspakken
zijn inmiddels al uitgedeeld”, vertelt
Emonts.

Meer kans
op de arbeidsmarkt
Eén van de deelnemers, Laurens,
was ook aanwezig tijdens de bijeenkomst. Hij vertelde kort wat het project
inhoudt en wat hij geleerd heeft. “Er
wordt theorie behandeld en aansluitend gaan we sporten. Er is al veel
gebeurd. Ik voel me vooral veel gezonder doordat ik nu drie keer per week
sport. Ik denk dat ik hierdoor ook meer
kans maak op de arbeidsmarkt”,
licht Laurens toe.
RKsv Wittenhorst voert dit project
echter niet zelfstandig uit. Het betreft
een samenwerking tussen VVV Venlo,
gemeente Horst aan de Maas, Forta4U

en het UWV. Een woordvoerder van
VVV Venlo lichtte daarom toe welke
soortgelijke projecten zij in het
verleden uitgevoerd hebben en wat zij
maatschappelijk gezien wil betekenen
voor de omgeving. Bob Vostermans,
wethouder van onder andere sport in
Horst aan de Maas, vertelde tijdens de
bijeenkomst waarom gemeente Horst
aan de Maas dit project ondersteunt.
Daarbij benadrukte hij ook het
belang van de sportzone Kasteelse
Bossen. “Van nature liggen er in de
Kasteelse Bossen veel functies bij
elkaar. We bekijken hoe we deze
functies kunnen laten samenwerken.
De maatschappelijke factor vinden
wij hierbij erg belangrijk. Een
resultaat hiervan is dus het project
Bewegen naar Werk.” Het belang
van de sportzone Kasteelse Bossen
werd onderstreept door Ton Hagens,
voorzitter van RKsv Wittenhorst.

Aanbieding

Heerlijk 3-gangen menu

Uitgebreide
luxe gezichtsbehandeling

Een 24-jarige man uit Horst is dinsdag 8 oktober aangehouden op
verdenking van het plegen van een gewelddadige diefstal in augustus
in een speelgoedwinkel in Venray.
De inbraak vond op vrijdag 28
augustus plaats bij een speelgoedwinkel aan de Hofstraat in Venray.
De dader rende met kostbaar
speelgoed naar buiten en werd hierbij
achterna gezeten door een medewerker. Dit personeelslid werd vervolgens

bedreigd. Een woordvoerder van de
politie vertelt: “Na onderzoek van de
recherche, hebben we de verdachte
op dinsdagochtend rond 07.00 uur
aan kunnen houden in een woning
in Horst. De politie gaat een procesverbaal opstellen.”

Zaoterdaagaovond Telder

€ 33,00

€16,50
€ 65,00

€29,50
€ 22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Zorgen over bebouwing
Kerkveld II

Heerlijke cake

met een vleugje speculaas

In Swolgen zijn plannen om nieuwbouw te realiseren op de locatie Kerkveld II. De dorpsraad en gemeente
Horst aan de Maas organiseerde op donderdagavond 8 oktober een informatieavond voor alle belangstellenden.
Verschillende bewoners uit Swolgen maakten kenbaar twijfels te hebben over de beoogde locatie.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

www.uwtopslijter.nl

Weijs
Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

De dorpsraad van Swolgen is al
ruim twee jaar bezig met het realiseren
van nieuwe koopwoningen in het dorp.
Zij kregen veel signalen dat daar
behoefte aan was in het dorp.
Het gebied Kerkveld II werd in
samenwerking met gemeente Horst
aan de Maas benoemd tot de meest
geschikte locatie voor de nieuw te
bouwen koopwoningen.

Grond is in eigendom
van de gemeente
Wethouder Bob Vostermans van
Horst aan de Maas: “Hoewel een locatie
bij de Donkstraat ook even in aan
merking kwam voor nieuwbouw, is
toch gekozen voor Kerkveld II.
De belangrijkste reden hiervoor is dat
de grond al eigendom is van de
gemeente, in tegenstelling tot de grond
van de Donkvariant. Bij Kerkveld II
kunnen we dus meteen aan de slag.”
Voor de ontsluiting van het nieuwe
woongebied wordt een nieuwe
doodlopende weg aangelegd. In totaal
hebben zich dertien personen bij
Startpunt Wonen gemeld met interesse

in de woningen, genoeg om ook
daadwerkelijk daar aan de slag te gaan.
De mening van de inwoners van
Swolgen over de plannen is verdeeld. Eerder werd al de werkgroep
Donkvariant in het leven geroepen,
die tegenstander is van het bebouwen
van Kerkveld II. Zij zien liever dat het
gebied bij de Donkstraat bebouwd
gaat worden, onder andere omdat zij
zich zorgen maken over hun eigen
woonsituatie in de buurt van Kerkveld
II. Een aantal aanwezigen tijdens de
avond is ontevreden over de tekeningen van het woningplan. Zij vragen
zich af waarom de woningen zo dicht
bij hun eigen woningen geplaatst gaan
worden en niet aan de andere kant
van het perceel. “Dat heeft te maken
met de ruimtelijke ordening”, legt
Vostermans uit. “Nieuwe bebouwing
sluiten wij het liefst aan bij oudere
bebouwing. In het stuk daartegenover komt mogelijk in de toekomst
ook nog nieuwbouw. Als we nu aan
de overkant gaan bouwen, dan is dat
comfort maar voor even, want dit is
een plan in twee fases.” Ook willen
bezoekers weten waarom er geen

gehoor is gegeven aan het alternatief, de Donkvariant. “Waarom is er
niet naar ons geluisterd?”, vragen zij.
“En waarom is er nooit een kostenraming gemaakt voor deze variant?
Volgens ons is deze variant veel beter.”
Wethouder Vostermans legt uit dat het
argument dat de grond bij Kerkveld II
eigendom van de gemeente is, een
doorslaggevend argument was. “Het
was dus niet meer nodig om nog nader
in te gaan op de Donkvariant, dat was
niet onze grond, dus dit gebied is per
definitie een minder geschikte variant.”

Iedereen kan zijn
zegje doen
Eduard Maas, voorzitter van de
dorpsraad: “Het plan moet nog verschillende fases doorlopen en iedereen kan
zijn zegje nog doen. Als dorpsraad gaan
wij er in ieder geval van uit dat het een
mooi plan wordt.” De gemeenteraad
beslist in februari of maart volgend
jaar over het bestemmingsplan van het
gebied. Wordt deze goedgekeurd, dan
kan in april of mei gestart worden met
het aanleggen van de weg.

Vervolg voorpagina

Peel decor voor film
Marie-Anne Mittelmeijer, regisseur van de film, vindt de opnames
prima verlopen. “De spelers gaan er
vol voor. Ze zitten helemaal in hun rol.
De cameramannen weten waar ze mee
bezig zijn, het weer is ideaal, het gaat
perfect.” Vooral de heksen zitten prima
in hun rol. De heksenkrijsen weergalmen door de hele Peel. “We dachten
dat we vaak scenes opnieuw moesten
spelen, maar eigenlijk gaat het wel
relaxed”, vertelt één van de actrices.
“We hebben de teksten ’s avonds even
doorgenomen, maar het loopt eigenlijk
wel los.”
Op de set wordt gebruik gemaakt
van de meest professionele snufjes.

Een green-screen wordt gebruikt om de
kerkklok in het water te laten verdwijnen. Hierbij staan twee groene doeken
gespannen, voor en achter de bel.
Na de opnames worden deze doeken
omgezet in beeld, in dit geval water.

Wat anders dan
alleen filmen
“Ik ben erg benieuwd hoe het
resultaat er uit ziet wanneer de doeken
in beeld worden omgezet. Dit is weer
wat anders dan alleen het filmen
zelf”, vertelt Marie-Anne. Ook de twee
cameramannen, Peter Klaessens en
Gerard Koenen, hebben het naar hun

zin. “Dit is het leukste werk wat er is”,
vertelt Peter. “Dan heb je ook nog zo’n
mooie locatie in de Peel. Het kost wel
heel veel tijd om te filmen. Daarna
moet alles ook nog gemonteerd worden. Ik ben er in totaal honderden uren
mee bezig. Maar het is het wel waard.”
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Kennis en kwaliteit onder één kurk.

TopVoordeel
11,99

14,99

VERY OLD
SCOTCH WHISKY

BERENBURG

BOURBON
WHISKEY

18,99

25,99

16,99

15,99
18,79

RUM
7 AÑOS

JONGE
JENEVER

OUDE
JENEVER

11,99

13,99

VIEUX

25,99

100 cl

70 cl

VSOP
COGNAC

100 cl

100 cl

100 cl

BLENDED
SCOTCH WHISKY

70 cl

Phebus

Mendoza, Argentinië
Chardonnay,
Torrontés, Syrah,
Malbec rosé, Malbec,
Cabernet Sauvignon
75 cl. Per fles 6,49

2E FLES

100 cl

100 cl

8,99
100 cl

APFELKORN

100 cl
100 cl

Goblet

Jonge
Graanjenever

11.99
100 cl

HALVE PRIJS
[=2e fles voor 3,24]

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

wk 42-43

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 12-10-2015 t/m 25-10-2015

Deukje?

Heksen bereiden
hun plan
De boer heeft inmiddels het
drankje ingenomen en ligt languit op
de kar te slapen. De heksen bereiden
hun plan voor en duwen de kar in het
water. De kerkklok zakt met de boer
het zwarte water in.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Nieuw begrip

Crowdfunding voor jubileum muziek
vereniging Eendracht Melderslo
Crowdfunding, misschien voor sommigen een onbekend begrip.
Via kleine donaties een groot plan in werking stellen. Met dit nieuwe begrip
gaat de muziekvereniging in Melderslo een deel van haar 90-jarig jubileum
financieren.
Een jubileum vieren kost natuurlijk
veel geld. Daarom heeft muziekvereniging Eendracht Melderslo een nieuw
idee toegepast, crowdfunding. Johan
Kleuskens kwam met dit idee. “Het is
een nieuw begrip. Crowdfunding
hebben we ook nog niet gezien
bij verenigingen in de omliggende
dorpen. Het leek ons daarom leuk om
via een andere weg ons evenement
te financieren.” Geïnteresseerden
kunnen een (klein) bedrag schenken
aan Eendracht. “Elke euro is welkom”,
aldus secretaris Henk Vullings.

Tegenprestatie
Bij een crowdfundingproject krijgt
degene die het plan steunt, ook een
kleine tegenprestatie. “Je kunt elk
bedrag storten. Bij minimaal vijftig euro
krijgt de sponsor twee vrijkaartjes voor
ons jubileumevenement, het promsconcert.” Bij dit concert treden diverse
zangers, zangeressen en bands op met
begeleiding van het fanfarekorps en
de drumband. Ze spelen hier nummers
die variëren van AC/DC tot Kensington.
Ook de slagwerkers van de drumband
laten zich van een geheel andere kant
zien: muziek maken op olievaten, huishoudtrappen en dakpannen is immers
niet hun gebruikelijke bezigheid.
Er zit wel een nadeel aan
crowdfunding. Dat is dat je afhankelijk
bent van andermans donaties.
“Wij denken wel dat dorpsgenoten
willen doneren. Een klein bedrag

hebben ze wel over voor een actie
zoals deze”, zegt Henk Vullings.
“Maar natuurlijk kan het ook niet
succesvol zijn. Dan moeten we helaas
uit onze eigen kas wat halen. Omdat
het een unieke actie is, hebben we er
vertrouwen in. Het vorige promsconcert
is een succes geweest. We hopen dat
mensen dit jaar net zo enthousiast zijn
als bij de vorige editie.”

Iedereen
kan wat geven
Ben Alaerds, voorzitter van het
project, vertelt dat er geen bepaald
bedrag is waarnaar de muziekvereniging streeft. “We zien wel wat er
binnenkomt. Het is allemaal vrijblijvend
en iedereen kan wat geven. Dat is ook
de kracht van crowdfunding. Bij veel
crowdfunding-projecten is er een
bepaald streefbedrag. Als dit bedrag
niet wordt gehaald, dan gaat het
project niet door. Dit is bij ons niet het
geval. Bij een jubileum is het normaal
dat er een receptie wordt gehouden
waarop mensen ook wel een envelop
met inhoud doneren. Het idee van een
receptie zetten wij om in de vorm van
crowdfunding.”

Afterparty
Het Promsconcert is niet het enige
evenement dat plaatsvindt vanwege
het jubileum. De dag na het concert
vindt er frühshoppen plaats. Hier spelen

een aantal zusterverenigingen van
Eendracht. Musikverein Rommersheim
is daar één van. “We willen een

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Belasting op sparen
en beleggen

90´s
Party

2 Brothers on the 4th floor

Join de party
Beleef de jaren 90 opnieuw en join de 90’s party op Camping ‘t Karrewiel.
Met de hele avond een live DJ en als hoogtepunt een live optreden van

2 Brothers on the 4th floor
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Tickets kosten 17,50 euro per persoon. De voorverkoop start op 1-10-2015.
U kunt de kaarten kopen op een van de onderstaande locaties:
• Camping ‘t Karrewiel, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo
• Elektro Kusters, Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
• Slagerij van de Pasch, Hoofdstraat 11, 5864 BC Meerlo
Voor informatie kunt u contact opnemen met: Camping ‘t Karrewiel,
Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo Bel: 0478698062 of mail: info@karrewiel.eu

‘afterparty’ van ons promsconert.”
Kijk voor meer informatie op
www.eendracht.melderlso.net

Oh, zit dat zo!

14 November 2015

Live optreden!

 ezellige Duitse sfeer oproepen die
g
dag, lange tafels en hedendaagse
fanfaremuziek. Het is eigenlijk de

Door: Mr. Marco Steegh RB, belastingadviseur
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2016 bekend gemaakt. Hierin staat
onder meer te lezen dat de belasting op sparen en beleggen per 1 januari
2017 op de schop gaat.
De huidige belastingheffing in
box 3 is al jaren onderwerp van
kritiek. De rente die u van de bank
ontvangt, ligt bij veel banken rond
de 1 procent, terwijl voor de heffing
wordt uitgegaan van een fictief
rendement van 4 procent dat tegen
30 procent wordt belast, dus een
effectieve belastingheffing van 1,2
procent. Bij een rente van 1 procent
betekent dit een belastingdruk van
120 procent. Het nettorendement
dan? Bij een gemiddelde inflatie van
2 procent bedraagt het nettorendement -2,2 procent.
Het plan is om het tarief van
30 procent te handhaven en het
fictief rendement variabel te maken.
Over de eerste 100.000 euro gaat
dan een lager fictief rendement
van 2,91 procent gelden. Dit percentage zal jaarlijks worden aangepast
op basis van de gemiddelde rentestand van de voorgaande vijf jaren.

Voor de vermogens vanaf 100.000
euro wordt het fictief rendement 4,69
euro en bij vermogens boven een
miljoen wordt het fictieve rendement
op 5,5 procent gesteld.
Ook deze laatste twee percentages worden jaarlijks aangepast, maar
daarbij wordt niet alleen gekeken naar
rentestanden, maar ook naar het rendement op andere beleggingen, zoals
aandelen. Het vrijgestelde bedrag
zal overigens worden verhoogd van
21.330 euro per persoon naar 25.000
euro.
Het gevolg van de voorgestelde
regeling is dat grotere vermogens
meer gaan betalen en kleinere
spaarders minder. Bij een vermogen
van minder dan 240.000 euro per
belastingplichtige is er meestal een
voordeel ten opzichte van de oude situatie. Maar bij een fictief rendement
van 2,91 procent en het tarief van 30
procent, houdt u nog steeds niet veel

over van de 1 procent rente die u
op uw spaarcenten krijgt.
Om precies te zijn is de belastingdruk dan 87 procent en dat is nog
vóór de inflatie.
Er zit nog een adder onder
het gras. Een hogere rente leidt
uiteindelijk ook tot een hogere
belasting: het fictieve rendement
wordt immers aangepast op basis
van rentestanden van voorafgaande
jaren. U wordt dus niet per se
beter van een hogere rente op uw
spaarrekening. Eerst maar eens zien
of het voorstel ongeschonden door
de Tweede en Eerste Kamer komt.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Station Meerlo-Tienray Tienray

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die
met recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de Maas
in de geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering het voormalige station Meerlo-Tienray
in Tienray.

De treinen die tegenwoordig
via de lijn Venlo-Nijmegen door
Tienray rijden, stoppen daar al lang
niet meer. Toch was het dorp bijna
negentig jaar lang een tussenstop
op de route. Eerst voor zowel perso-

nen- als goedervervoer, later stopten
er nog alleen goederentreinen. Harrie
Raaijmakers (79) deed voor een boek
over Tienray onderzoek naar de historie
van het Tienrayse station. Hij dook
verschillende archieven in en kwam

veel te weten over het pand aan de
Stationslaan. “Iedereen kent de ‘jump’,
de heuvel als je Tienray binnenrijdt.
Bij het bouwen van het station in 1882
hadden ze het daar al over.”
De aanleg van het spoor in Tienray

in 1882 was onderdeel van een project
van het toenmalige Ministerie van
Waterstaat, Handel en Nijverheid.
In een periode van tien jaar werden
maar liefst 28 sporen aangelegd.
“Omdat Tienray als dorp niet zo
veel voorstelde, het kerkdorp telde
ongeveer honderd inwoners, werd
het station Meerlo-Tienray genoemd.
Op vrijdag 1 juni 1883 werden de
spoorlijn en het station in gebruik
genomen”, aldus Raaijmakers.
Het pand aan de Stationslaan heeft
van 1882 tot 1971 dienst gedaan als
station. In die periode was het behalve
een opstapplaats en handelspunt ook
het woonhuis van de stationschef.
“Die woonde daar met zijn gezin.
De rest van het stationspersoneel
woonde in bij mensen in het dorp.
Zo zijn er verscheidene huizen op
de Spoorstraat waar mensen van de
spoorwegen gewoond hebben”, zegt
Raaijmakers. Omstreeks 1900 zijn vanwege vochtproblemen de trapgevels
van het station verwijderd en zijn de
west- en zuidgevels wit geverfd.
De inwoners van Tienray maakten
zelf weinig gebruik van de spoorlijn.
Raaijmakers: “In die tijd werkten de
meeste Tienraynaren in hun eigen dorp.
Zij namen dus niet vaak de trein. De lijn
was wel druk tijdens de Mariafeesten
die een keer of zestien per jaar plaatsvonden. Dan kwamen er talloze pelgrims uit alle hoeken van het land naar
bedevaartsoord Tienray. Daar waren
twee keer zo veel Duitsers als

Nederlanders bij. Die kwamen vanuit
Kaldenkirchen, Kevelaer en andere
Duitse plaatsen en stapten hier op
het station uit. Conducteurs noemden
de spoorlijn naar Tienray hierdoor
ook wel het heilige lijntje. Er werd
volop gebeden en gezongen.”
In 1938 ging de Staatspoorwegen
op in de Nederlandse Spoorwegen.
Dit betekende het einde van het
personenvervoer op de lijn. Alleen in
de oorlog reden er nog treinen met
soldaten richting Venlo.
Het goederenvervoer ging al die
tijd gewoon door. Tot 1971 zijn er
vanuit het station middelen als aardappelen, stro, steenkool en kunstmest vervoerd. Door de levendige
handel met Duitsland kwam er een
laad- en losplaats met vier loodsen
bij. “Om de hoeveelheden spullen
te wegen, werden er weegbruggen
gebouwd op enkele adressen aan
de Spoorstraat. Tienray was voor de
Tweede Wereldoorlog een goede
plek voor foeragehandelaren.” Na de
oorlog namen boerenorganisaties de
afname en levering van producten
over van particuliere handelaren.
Het vervoer ging steeds meer per
vrachtauto of boot. In 1971 sloot
station Tienray en drie jaar later
werden de lossporen afgebroken. De
Nederlandse Spoorwegen verkocht
het stationsgebouw in 1987 aan een
Tienrayse familie. Die heeft het pand
door de jaren heen gerestaureerd en
omgebouwd tot woonruimte.

OPENING
Op dinsdag 20 oktober 2015
open ik, na bijna 12 jaar als ambulante kapster
gewerkt te hebben,

mijn eigen dames- en herenkapsalon
Voor een afspraak kunt u bellen 077 - 374 57 17.
Graag tot ziens bij

YVONNE VOGELS HAARZAKEN
Kranestraat 33 , 5961 GX Horst

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

HALLO in Canada
Patty en Dré Bovens-Duijkers uit Horst gingen tijdens hun vakantie op familiebezoek in Canada. De HALLO
werd op de gevoelige chip vastgelegd op de Cabot Trail (298 kilometer) tijdens een korte wandeling aldaar.
Zij bezochten daar de plek waar de vader van Patty, Piet Duijkers, zo’n 8 jaar gewoond en gewerkt heeft.
Piet heeft daar niet alleen gewoond en gewerkt maar ook het orgel bespeeld in de Saint Ninian’s Cathedral
van Antigonish, Nova Scotia. Zoals hij dat later ook jaren heeft gedaan in de Norbertuskerk in Horst en
Helden-Panningen. “Een prachtige reis, emotioneel maar ook zeer leerzaam”, aldus de twee.

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Prachtige jaren
niet treuren dat ze voorbijgingen
glimlachen dat ze er geweest zijn.
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is plotseling overleden mijn lieve zorgzame mama, schoonmoeder, oma en super oma

Ria van Issum-Jonkers

†

Eindig is het leven,
onuitputbaar de liefde...

Jan Coenders
* Meerlo, 19 februari 1930
† Horst, 12 oktober 2015

weduwe van

echtgenoot van

Teun van Issum

Miep Coenders - van den Bekerom

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

lieve papa en opa van

Anne-Marie en Hamadi
Cherifa en Twan
Kim
Ismayel en Aura
Angelina

Emiel en Rian
Wouter, Michael, Nick
Mariëlle en John
Nicki, Kim
Ilonka en John
Koen, Siem

Horst, 11 oktober 2015
Correspondentieadres:
Deken Creemersstraat 39, 5961 JN Horst
U kunt afscheid nemen van mama op donderdag 15 oktober
van 18.30 tot 19.15 uur in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst,

12 oktober 2015
Harrie Driessenstraat 7, 5961 TT Horst

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
16 oktober om 11.00 uur in de aula van uitvaarthuis Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, gevolgd door de begrafenis op
de r.-k. begraafplaats Horst, Deken Creemersstraat te
Horst.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 oktober
om 11.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst, waarna we papa
begeleiden naar het kerkhof aldaar.
Papa is thuis, waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen.

Wij zijn diep bedroefd door het overlijden van

Dankbetuiging

Maan Wijnhoven

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van ôzze pap en opa

Maan, een chauffeur in hart en nieren,
heeft vele jaren bij ons gewerkt.
Wij verliezen met Maan een harde werker en een prettige
collega, altijd betrokken bij zijn werk.
Hoewel Maan al enkele jaren wegens zijn ziekte
niet meer actief kon zijn, kwam hij nog elke zaterdagmiddag
langs om met zijn collega’s een kopje koffie te drinken.
Wij zijn Maan veel dank verschuldigd voor zijn inzet en wensen
zijn vrouw Leen, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Directie en personeel Cuppen Logistics BV

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden en
kaarten ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, oktober 2015
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober
om 18.00 uur in de parochiekerk van Sevenum.

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

van den
U I T VA A R T Z O R G

“Bruune Er”

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus. Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Gerrie
HAN-MARK
ARENDSE

Er Bruynen

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61
01 (Pascal van Kempen-Sevenum).
Te huur opslag/bedrijfsruimte in
Grubbenvorst, 180m2, stof- en vorstvrij,
electr. rolpoort, eigen ingang, alles
verhard. 06 53 76 96 98.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Dag en nacht bereikbaar

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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Tuin leeghalen, haag inkorten.
Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Yogacentrum L’Espoir. Nieuw! Vanaf
3 november a.s. mindful yoga 077 851
50 08 / yogavooriedereen@live.nl /
yogacentrumlespoir.nl
Ervaren tegelzetter Jim Peeters
voor al uw tegelwerken. Lottum.
Tel. 06 13 29 92 82.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-mesttank-maiszaaimachine-hooimachine-hark-maaiertractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Onsterfelijke Gesprekken.
Heb jij behoefte om over je overleden
naaste en je proces hierin te praten,
juist als het een tijd geleden is?
Kom dinsdag 20 okt naar
Onsterfelijke Gesprekken. Meer info:
www.weyoga.nl/verdiepingslessen.
Yoga en Kanker. Ken jij iemand of
ben jij degene die in de mallemolen
van kanker zit of heeft gezeten en
graag weer contact met zichzelf wil
leren maken d.m.v. yoga? Vanaf 3
november. Kijk op www.weyoga.nl/
yoga-en-kanker/.
Verloren in Horst sleutelbos met
gehaakt rood koordje, vermoedelijk
bij parkeerplaats Aldi of Jan Linders.
Tel. 06 21 56 61 09.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Biodanza in Horst. Elke woensdag
in ‘t Gasthoes van 20.00-21.30. Geef je
op voor gratis kennismakingsles www.
biodanzainmotion.nl 06 40 13 08 04.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Trap bekleden v.a. € 150,00.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt + leggen
v.a. € 150,00. Tel. 06 16 37 45 14.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, aan het skigebied,
ook ideaal met kleine kinderen.
Kijk op facebookpagina Winterberg
Appartement. Inlich.: jeanne.
verdellen@hotmail.com of tel.
06 46 32 00 39.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. Vergoeding door
zorgverzekeraar. 06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
Voederbieten (mangele) te koop.
De voederbieten zijn met de hand
gerooid, dus lang houdbaar.
Zorgboerderij de Lorr in Venray-Heide.
06 30 69 06 97.
Halloweenpompoenen te koop van
klein tot groot. Tevens soep-/eetpompoenen. Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Gevonden fietstas met sleutels in
America. Tel. 06 16 88 65 40.
23 oktober 4-gangen wilddiner met
bijpassende wijnen. Totaalprijs € 45,00
Aanmelden via slijterij Weijs Horst
Te koop gevraagd Honda frees 410
met losse freesbak, defect geen
bezwaar en kleine bagagewagen voor
achter luxe auto. 06 25 53 30 43.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

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

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray
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GEPLUKT Piet van Kempen

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.

’s Morgens vond het gesprek in
Afferden plaats. Daar was ook de
pastoor bij aanwezig. Die vertelde dat
het onder andere ook mijn taak zou zijn
om op zondag de volkszang in de kerk
te dirigeren. Daar had ik echter niet zo
veel zin in. Dus toen ik ’s middags in
Horst op gesprek ging, zei ik dat ze snel
moesten zijn als ze me graag wilden,
want in Afferden had ik ook een baan
aangeboden gekregen.”

Overgang naar Horst
was wennen

Wie Piet van Kempen zegt, zegt muziek. Hij speelt van jongs af aan trompet, stond aan de wieg van het
Meuleveld Kinderkoor, speelde in diverse bands en is nog steeds lid van de Harmonie van Horst. Deze week wordt
Piet van Kempen (68) uit Horst geplukt.
Piet van Kempen groeide op in
een gezin met zeven kinderen in het
Brabantse Vortum-Mullem. Hij was de
jongste van het gezin. “En de meest
verwende”, lacht hij. Zijn ouders
hadden een gemengd boerenbedrijf.
“We hadden thuis koeien, kippen en
varkens, maar ook gladiolen en zwarte
bessen. Het was een heel gezellig gezin
en ik neem mijn petje af voor mijn
ouders voor wat zij voor ons hebben
gedaan. We mochten bijvoorbeeld
allemaal doorleren.” Piet werd lid van

de plaatselijke volleybalclub en fanfare.
“Mijn vader was voorzanger bij het
kerkkoor en speelde piston, dat is een
soort trompet, bij de fanfare. Zodoende
ben ik ook lid geworden. De muziek is
de rest van mijn leven gebleven.”

Contact met
de kinderen
Na de mulo ging Piet naar de
toenmalige kweekschool in Nijmegen.
“Waarom ik daarvoor koos? Geen idee

eigenlijk. In het begin twijfelde ik ook
of dit iets voor mij was. Totdat ik op
de eerste stagedag voor de klas stond.
Toen dacht ik: wat is dit leuk. Het
contact met de kinderen, de interactie.
Wanneer je lesgeeft, komt 30 procent
uit jou, de overige 70 procent moet
uit de leerlingen komen.” Na zijn
afstuderen kwam Piet in 1969 op
de toenmalige St. Josephschool in
Horst terecht. “Ik had gesolliciteerd
op vacatures in Afferden en in Horst.
Beide gesprekken waren op één dag.

Piet trouwde in 1971 met
de eveneens uit Vortum-Mullem
afkomstigeMarij van den Bosch.
Het echtpaar besloot naar Horst te
verhuizen. “We woonden eerst in een
huurhuisaan het Lambertusplein, op
de plek waar nu een kledingwinkel
ligt. Vortum-Mullem is een dorp
van vijfhonderd inwoners. De overgang naar Horst was dus wel even
wennen.”Zeven jaar later kochten
Piet en Marij hun huidige woning aan
de St. Josephstraat. In die periode
ging Piet nog steeds op en neer naar
Vortum-Mullem voor de repetities bij
de fanfare. Totdat hij benaderd werd
door de president van de Harmonie
van Horst. “In eerste instantie twijfelde
ik. Het niveau van de harmonie leek
mij veel te hoog. Toch besloot ik lid
te worden, het was namelijk ook een
goede manier om mensen te leren
kennen.” Het lidmaatschap beviel
goed en Piet dirigeerde onder meer de
jeugdharmonie en gaf er blokfluitles.
Nu is hij als bestuurslid medeverantwoordelijk voor het instrumentarium.
“We zijn nu heel druk bezig met de
voorbereidingen op het concours
zondag 18 oktober in de Oranjerie
in Roermond.” Naast de harmonie
speelde Piet ook in bands als de Hop
Swing Band, Tendance en 7even.

De Norbertusparochie, waar de St.
Josephschool gevestigd was, was in de
jaren 60 en 70 een snelgroeiende wijk
van Horst. De latere Meuleveldschool,
nu De Twister geheten, was begin
jaren 70 de grootste van Limburg.
“Dat kwam omdat we van elke klas
vier groepen hadden. Dat betekende
bijvoorbeeld dat er vier groepen waren
die de communie deden. Die communi
cantjes moesten in de kerk muzikaal
worden begeleid. En zo is het kinder
koor in 1971 opgestart. We zijn gewoon
begonnen.” Van Kempen was tot 2011
dirigent van het koor en zit nu nog in
het bestuur. “We hebben veel leuke
dingen meegemaakt. Optredens op
het plein, een uitvoering met het
Horster Mannenkoor en de Koninklijke
Harmonie in de Venrayse schouwburg, het uitbrengen van een eigen
cd in 2001 en natuurlijk Kids in Music
waarvan volgend jaar alweer de derde
editie plaatsvindt, ter gelegenheid van
de opening van de nieuwe school.”

We wandelen en
fietsen graag
De vrije tijd van Piet wordt echter
niet alleen maar in beslag genomen
door muziek. Hij is tevens vrijwilliger bij
Museum de Kantfabriek in Horst, als lid
van de pr-commissie. Daarnaast gaan
Marij en hij er graag op uit. “We wandelen en fietsen graag. Maken lange
tochten op de fiets. Zo zijn we afgelopen zomer naar Zuid-Frankrijk gefietst.
Het is een mooie manier om een land
te ontdekken.”
Horst is een fijn dorp om in te
wonen, vindt Piet. Terug naar VortumMullem wil hij niet meer. “In Horst is
altijd wat te beleven en we wonen
hier heel graag.” Lachend: “Al blijf ik in
Horst toch nog steeds een Brabander
en vindt mijn familie in Vortum-Mullem
dat ik Horster praat.”

PUZZEL
Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Vier generaties Rouwet
Alphons Rouwet uit Grubbenvorst is onlangs de trotse overgrootvader geworden van Teun Rouwet.
Samen met opa Fons Rouwet en vader Geert Rouwet vormen zij nu vier generaties in één familie.
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Lieve Marc,

Gods liefde is in ons. God is liefde.
Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God.
En God blijft voor altijd in hem.
1 Johannes 4:16

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de bijzondere jaren
die wij samen mochten beleven, delen wij u mede
dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zoon,
schoonzoon, broer, zwager en oom

Marc Mathias Christiaan
Heuvelmans
Marc
* Horst, 10 oktober 1968

† Amersfoort, 11 oktober 2015

Lianna Heuvelmans – Huizinga

Geboren
7 oktober 2015

Je had nog zoveel plannen
Wilde samen met Lianna nog zoveel doen
Onvoorspelbaar – onvoorstelbaar
Wat de dood met deze plannen kan doen

Lynn

Dochter en zusje van
Layla & Marcel, Maud
Camps-Adriaanssen
Veenpluis 17
5975 TN Sevenum

Marc Heuvelmans
Wij wensen Lianna en familie veel kracht en sterkte,
om dit verlies te kunnen dragen
Robert en Mieke, René en Petra, Leon en Angelique,
Gerald en Lisette, Twan en Monique, Pedro en Antál,
Erik en Leanne, Peter en Gertie, Marcel en (Lilian †) Janneke,
Edwin en Yvonne, Dennis en Chantal, Patricia en Johan,
Marc, Joep en Roos

Welkom lieve kleine

Met droefheid en verslagenheid namen wij kennis
van het veel te vroege overlijden van onze gewaardeerde collega

Fien

Drs. Marc Heuvelmans

9 oktober 2015
Dochter van
Susanne Jansen
& Frank Tielen
Dorperweiden 24
5975 BC Sevenum

Marc was sinds december 2009 als senior datamanager
verbonden aan de sectie Datamanagement
van divisie VI van VU medisch centrum.

Familie Heuvelmans
Familie Huizinga
Bastion 21
3823 BP Amersfoort

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 16 oktober
om 19.00 uur in de kerk H. Hubertus Hegelsom,
Pastoor Debijestraat 2 te Hegelsom.
Voorafgaand aan de avondwake is er in de kerk gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op D.V.
zaterdag 17 oktober om 11.00 uur in de kerk H. Hubertus Hegelsom,
Pastoor Debijestraat 2 te Hegelsom.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats,
Deken Creemersstraat 36 te Horst.

Wij denken met respect en dankbaarheid terug
aan zijn grote inzet en betrokkenheid bij onze organisatie.
Onze gedachten gaan uit naar zijn partner Lianna
en verdere familie en vrienden, die wij heel veel sterkte toewensen
om dit grote verlies te kunnen dragen.
Namens divisie VI van VU medisch centrum
Henriette van der Horst, divisievoorzitter

Valise Atelier & Natuur. Iets gezelligs
ondernemen met een groep? Dat kan
bij ons in het atelier. Schilderen, een
herfststuk of een schilderijtje met
herinneringen maken. Voor meer info
www.valise.nl of tel 06 12 69 79 35.

Met respect herdenken wij ons erelid

Marc
Nimmer saame streek oethale.
Noeits mier “Ik wet en plan”
Gen pittige discussies mier.
En waat hebbe we saame gelache.
Weeij goan ow misse maar noeits vergaete!

Bestuur en leden RKSV Meterik.

Leon en Annelies
Ton en Mariëlle
Silvester en Ria
en kiender

Te koop in het Ham weiland ruim
3000 m2 met stal, put, beregeningsinstallatie etc. Tel. 077 398 78 34.
Verloren gymtas met gymspullen bij
de Berkel. Tel. 06 23 85 89 70.

VIP-koopavond
21 oktober 2015 18.30 - 21.30 uur

Kom je laten inspireren door de prachtige nieuwe collecties.
De rode loper ligt speciaal voor je uit, de bubbels staan klaar!*

Voor elke klant een VIP-verrassing!
Met medewerking van:

Fruitsmoothies,
lekker en gezond

een oogwenk een
andere interieursfeer, hoe doe je
dat? Breng je foto’s
(op mobiel) mee.

Color
Connect
Kleur- en
stijladvies
Ervaar de
kleurbeleving

Ruimte gezocht. Gezocht tegen
betaling, ruimte om een klus aan
de camper te kunnen verrichten. Zal
voor een duur zijn van enkele weken.
Inlichtingen bel 06 22 08 92 20.

Terlago
Sfeervol
genieten

* Laat even weten als je komt:
info@cleopatralingerie.nl
of 077 398 72 50

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Grote garageverkoop, Scheperstraat
2 Sevenum vrijdag 16 okt 17.00-20.00
uur, zaterdag 17 okt 10.00-16.00 uur.
Winterkleding, huisraad, oude spullen,
houten kerstbomen en nog veel meer.
Verloren zwart etui met trompet
mondstukken op 2 oktober. Locatie
Schoolstraat t.h.v. parkeervakken
Weisterbeekschool. Tel. 06 23 28 44 07.
Goede, betrouwbare huishoudelijke
hulp gevraagd voor 5-6 uur per week
verdeeld over 2 dagen. Betaling uit
PGB dus wit. 06 46 13 72 36.
Cursus Inrichten met Feng Shui.
Feng Shui is een eeuwenoude leer
over wonen en leven in harmonie.
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten
vol inspiratie, met veel praktische tips
voor jouw “Feel Good Huis”
www.citavital.nl of 06 21 62 01 38.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
Te koop viooltjes, bosviooltjes, siervruchten en pompoenen, tevens pluischrysanten. Hay Cox, Molengatweg 4
Horst. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.

Sam

Trotse ouders
Bob en Moniek Paulus
Broertje van Saar
Rotvenweg 5, 5961 PE Horst

Namens de raad van bestuur VU medisch centrum
Hans Brug, lid raad van bestuur

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Grote avonturen beginnen klein
Onze lieve
is geboren op 2 oktober 2015

Wim Huijs

Tros
StudioELF
tomaatje Speedadvies, in



Nabij centrum Horst woonruimte te
huur, eigen kamer 14 m2, gezamenlijk
gebruik van douche, woonkamer en
keuken. Voor info svp bellen naar:
06 40 43 39 94.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 10 71 00 70.

A3aans Fietsshop Horst.
Voor een pitstop ga je naar A3aans
Fietsshop. Het adres voor o.a. verkoop,
reparatie, onderhoud, van uw rijwiel.
Bel 06 30 43 19 16 voor een afspraak.

Beste business coach van Europa. ZZPers wij presenteren jullie
dinsdag 3 november de beste
business coach van Europa.
Voor informatie en inschrijven
www.zzpcafehorstaandemaas.nl.

Op 18 oktober 2015 zijn onze ouders en grootouders

Jan en Nelly Geurts-Geurts
60 jaar getrouwd.
Wij vieren dit met familie in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen
Oud adres:
Hoofdstraat 28 Horst
Nieuw adres:
Zorghuis Roermond, Heinsbergerweg 174, 6045 CK Roermond

50 jaar getrouwd!

Chrit Linders & Ria van Mil
vieren vrijdag 23 oktober a.s. hun 50-jarig huwelijk.
Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur
bij Liesbeth’s Grand Café in Horst.

jongeren 09
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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

Kim Everaerts
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Popmuziek. Mijn lievelingsliedje ‘Sun is
shining’ van Axwell & Ingrosso. Ik vind
het een erg leuk nummer en vooral de
melodie spreekt me aan. Wanneer ik
huiswerk maak luister ik vaak naar dit
nummer.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Ik zou het vragen op de Eiffeltoren
in Parijs. Natuurlijk zou ik het liefst
gevraagd worden, maar als ik het
dan zelf zou moeten doen zou ik het
‘s avonds doen. Dan staan er veel
mensen om de Eiffeltoren heen en het
is heel mooi met alle lichtjes.
Wat is het beste/slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau is mijn eigen kamer.
Eerst had ik geen eigen kamer omdat ik
een kamer moest delen met mijn zusje.
Toen er een stuk aan ons huis gebouwd

werd, kreeg ik mijn eigen kamer. Het
is een grote kamer en ik heb dan ook
echt een plek voor mezelf. Een slecht
cadeau bestaat niet denk ik. Ook al
krijg ik iets wat ik helemaal niet leuk
vind, dan vind ik het nog geen slecht
cadeau.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag een tocht met een luchtballon willen maken. Het lijkt me een
hele mooie en bijzondere ervaring. Ik
zou het samen met mijn familie doen.
Natuurlijk hoop ik dat ik zo snel mogelijk in een luchtballon kan stappen!
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn beste vriendin, Imke. Het is altijd
heel gezellig met z’n tweeën. Met haar
kan ik over alles praten, goede maar
ook slechte dingen. Sinds vorig jaar zitten we bij elkaar in de klas en hebben
we een hechte band opgebouwd.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Wel goed, al vind ik dat je eigenlijk zelf
zou moeten kunnen beslissen op welke
leeftijd je zou willen drinken. Het is

aan
Kim Everaerts
voetballen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Dat ik tijdens een wedstrijd per ongeluk
een eigen goal zou maken. Dit is nog
nooit gebeurd, maar op zo’n moment
zou ik wel door de grond willen zakken
van schaamte.
Zon of sneeuw?
De zon, omdat je er bruin van wordt en
je dan meestal op vakantie gaat. Ik hou
niet zo van de kou. Al zou ik graag in
een zonnig land gaan wonen, toch zou
ik liever hier blijven bij mijn familie en
vrienden.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoever ik nog zou kunnen komen in
het vrouwenvoetbal. Ik hoop dat ik in
Duitsland kan blijven voetballen en ook
bij de KNVB. Natuurlijk zou ik ook graag
bij het Nederlands vrouwenelftal willen
spelen.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s van vroeger, want wanneer ik
ouder word wil ik nog graag terug kunnen denken aan vroeger door middel
van foto’s. Je kan ze dan ook aan je
kinderen laten zien.
je eigen lichaam, dus maak je ook je
Wat is het beste advies dat je ooit
eigen keuzes. Ikzelf ga niet voor mijn
hebt gekregen? Van wie was dat
achttiende drinken.
advies?
Wat is de coolste trend die je ooit
Dat ik mezelf volledig moet accepteren,
gevolgd hebt en die nu totaal
wat er ook gebeurd. Dit advies kreeg
belachelijk is?
ik van mijn ouders. Dit advies gaven
Vroeger had ik veel ‘loombandjes’. Dat
ze mij omdat ik vroeger best onzeker
zijn een soort rare elastiekjes waar je
was, en op deze manier stelden ze me
armbandjes en andere figuurtjes mee
gerust.
kon maken. Nu ik erover nadenk was
Welk klusje vind je echt vreselijk om
het best een rare trend, maar toch
te doen?
deed ik er aan mee.
Mijn kamer opruimen. Dit moet ik vaak
Welke herinnering bezorgt je
doen van mijn ouders. Meestal doe ik
kippenvel?
Toen ik hoorde dat ik werd gescout voor het wel, maar omdat ik er nooit zin in
Borussia Mönchengladbach. Mijn ouders heb kost het best veel moeite.
wisten het eerder en zij hebben het dus In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
aan mij verteld. Tijdens een toernooi
van de KNVB, ben ik opgevallen en dus ‘The hunger games’. Het is een leuke
gescout. Ik moest er best wel even over film, en het lijkt me dan ook heel vet
nadenken of ik deze uitdaging wel aan om in deze film te mogen spelen. De
film gaat over twee mensen uit een
wilde gaan. Het niveau ligt daar een
dorp, die naar een bos gaan waar ze
stuk hoger. Toentertijd speelde ik bij
andere spelers van andere dorpen
Wittenhorst en ook bij het KNVB-team.
proberen te vermoorden. Ik zou graag
Nu speel ik inmiddels al mijn derde
een van de strijders willen spelen, dat
seizoen bij Borussia Mönchengladbach
lijkt me heel leuk om te doen.
en ik hoop er nog lang te mogen

Zo 18 okt

Rommelmarkt
Horst
Mérthal 9.30 tot 15.30 uur
Gasthuistraat 30, 5961 GA

15 nov Rommelmarkt
Mérthal Horst

www.carbootsalehorst.nl

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

Behendig
heids
wedstrijd
Afgelopen zondag besloot
mijn vader spontaan dat het de
hoogste tijd was voor een
wandeling. “Lekker een frisse
neus halen.” Even was ik bang
dat hij ook zou melden dat hij
zojuist een prachtig winterkoninkje had gespot, een unieke
verzameling gedroogde
brandnetelsoorten onder mijn
neus zou duwen en zou zeggen
dat we vanaf nu macrobiotisch
gaan leven.
Gelukkig bleef het bij even
een frisse neus halen in de
Kasteelse Bossen. We waren
blijkbaar niet de enigen die dat
van plan waren. Het was onwijs
druk. Hele gezinnen verzamelden
als een stel moordlustige
eekhoorns fanatiek kastanjes. We
sjokten achter anderen aan en in
de verte klonk luid geblaf. Geblaf?
Juist ja, een scherp geluid dat zich
verspreidde door het geboomte.
Later, toen we langs het Parkhotel
liepen, werd duidelijk waar het
geluid vandaan kwam. Overal
liepen mensen met aangelijnde
viervoeters (alhoewel eentje toch
meer op een wandelende dweil
leek dan op een hond). De atletiekbaan stond vol met tentjes en
mensen op uitklapstoeltjes. In het
midden stonden hindernissen,
paaltjes, tunnels en smalle
bruggetjes. Een vrouw bestormde
ter voorbereiding enthousiast het
parcours. Wat ik aanschouwde,
was blijkbaar het fenomeen
behendigheidswedstrijd voor
trouwe viervoeters. De Federatie
Hondensport Nederland (ja ja, die
bestaat) organiseerde die zondag
voor het eerst een wedstrijd in
onze provincie. Zelf heb ik niet
zoveel met honden. Ze zijn wel
spontaan en schattig hoor, maar
zodra ze beginnen te kwijlen en
schril te blaffen, vind ik het wel
genoeg geweest. Laat staan die
onaangename natte hondengeur
en dat je hun uitwerpselen van
de stoep moet schrapen. Nee, doe
mij maar een kat. Onze kat kwijlt
en blaft niet en begraaft zijn
grote boodschap gewoon netjes is
de tuin van de buren. Lekker
handig toch? Rosanne
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Wat
zeg je?
In 2014 kochten 10,4 miljoen internet
gebruikers tussen de 12 en 75 jaar producten
of diensten online (bron: CBS, 2015).
Ook inwoners van Horst aan de Maas kopen
graag artikelen online. Maar liefst 93 procent
zegt wel eens via internet producten te
bestellen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Online winkelen is makkelijk. Vanuit je luie
stoel boeken of kleding met één muisklik bestellen en vervolgens het pakketje thuis laten bezorgen op een tijdstip dat het jou het beste uitkomt.
Steeds meer mensen winkelen via internet, ook
in Horst aan de Maas. Vooral kleding en schoenen (60 procent van de aankopen), tickets voor
vakanties of dagtrips (61 procent) en boeken en
dvd’s (51 procent) worden online gekocht. Reden:
het is eenvoudig en vaak ook goedkoper. En soms
is net dat ene product wat je zoekt niet in de
winkel verkrijgbaar.

Inwonerspanel

1.672 leden

15
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik koop enkele keren per maand
iets online’
Nee
7%
Ja
93%
Heb jij wel eens online
iets gekocht?
Toch zijn er ook mensen die liever niet online
winkelen. Wie via internet shopt, heeft geen

besteden.” Toch is dit een reden voor sommigen
persoonlijk contact met de verkoper en kan dus
om zich niet aan internetbankieren te wagen.
ook geen advies vragen. Ook weet je niet wat
“Ik weet niet of mijn computer altijd veilig
je koopt en loop je de kans opgelicht te worgenoeg is.” Creditcards zijn minder populair in
den. “Als ik iets koop wil ik het zien en voelen”,
Horst aan de Maas, al heeft toch 58 procent er
zegt deze inwoner. “Ik vind het belangrijk om
eentje, soms speciaal
de ondernemers in de
gemeente te steunen”,
‘Producten die niet in de winkel aangeschaft voor internetaankopen. Er kleven
zegt een ander. “Ik gun
verkrijgbaar zijn’
wel nadelen aan een crebestaande winkeliers
‘Tweedehands artikelen’
ditcard vindt 39 procent.
ook een inkomen, anders
“Met een creditcard geef
worden onze steden op
‘Ik blijf bij de plaatselijke
je meer uit dan nodig is.
termijn spooksteden”,
middenstand’
De controle is weg.”
vult een derde aan.
Je bankzaken via
TipHorstaandeMaas
internet regelen is intussen helemaal ingeburgerd is een samenwerkingsverband tussen
in onze samenleving. In Horst aan de Maas doet
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
96 procent van de inwoners aan internetbankieVoor meer resultaten of aanmelden voor
ren. “Niks makkelijker als dit. Of het überhaupt
de volgende enquête, kijk op
veilig is weet ik ook niet, maar ik ga ervan uit
www.tiphorstaandemaas.nl
dat de banken hier toch voldoende aandacht aan
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan
niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Vrijwilligersorganisaties kunnen niet bestaan zonder professionals
Beste meneer Linssen,
Ik wil u danken dat u mij een aanleiding heeft gegeven om deze
reactie te sturen. Even vooraf: vrijwilligersorganisaties kunnen niet
bestaan zonder professionals. Tientallen vrijwilligers die zich om niet
inzetten voor stichting ERATO en 32 muzikanten. Veelal beroepsmuzikanten
die zich naast hun professionele muzikale activiteiten inzetten om
maatschappelijk iets te betekenen voor zorgafhankelijke mensen.
Het gaat dan ook volledig mank
om te stellen dat vrijwilligersorganisaties goede doelen alleen maar kunnen
bestaan met de inzet van onbetaalde
vrijwilligers. Wij hebben in ons vijf

zondag 18 oktober

SILVESTER

jarig bestaan 750.0000 mensen direct
of indirect bereikt. Families, vrienden of
kennissen van zorgafhankelijke medemensen. Het doel dat wij nastreven
overstijgt deze regio. Elke reactie die dit

doel maar enigszins in twijfel trekt of
ter discussie stelt, raakt mij in mijn ziel
en wil ik met tand en wortel bestrijden.
Beste Linssen. Ik nodig u uit om ’n keer
mee te gaan zodat u kan zien dat het
doel dat wij nastreven niet met welwillende vrijwilligers gedaan kan worden.
Maar enkel en alleen door professionals
die hun hart op de goede plaats hebben
zitten. Bedenk dat al onze 32 muzikanten (hoe goed en bekend ze ook zijn)
zich allemaal kwetsbaar hebben moeten opstellen. Allen zijn ze beoordeeld

en goed bevonden voor dat doel dat wij
nastreven. Muzikaal contact brengen bij
zorgafhankelijke mensen. Een veelvoud
van die 750.000 mensen is inmiddels
allang met ERATO in contact geweest
zonder het zelf te weten. Gesloten
afdelingen en hospices zijn niet bepaald
de meest sexy omgeving om veel
mensen te bereiken en om te laten zien
wat je doet. Daarom hebben wij deze
nominatie aangegrepen om naar buiten
te treden. Met maar één doel. Het
binnenhalen van zoveel mogelijk geld

dat wij kunnen omzetten in muzikale
contacten. Elke wanklank over financieel gewin zal ik de kop indrukken.
Diegenen die graag inzage willen
hebben in ons financieel reilen en
zeilen wil ik graag doorverwijzen naar
www.stichtingerato.nl Ik wil iedereen
bedanken die ons wél steunt. Stem op
ons bij www.glazehoes.nl Heel veel
ERATORISCHE groetjes,
Math Craenmehr,
oprichter stichting ERATO
Doolgaardstraat, Horst

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?

Wij zijn op zoek naar:

trekker-oplegger
chauffeurs
voor hoofdzakelijk dag ritten

Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

Te huur per 1 december 2015

Ruim en luxe appartement
in zeer rustig gelegen wooncomplex

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Eigen garage en parkeerplaats op afgesloten binnenterrein.
Wooncomplex is niet vrij toegankelijk en voorzien van lift
en camerasysteem.
Op 10 minuten loopafstand van centrum Horst.
Voor info: 06 20151566

- Het betreft geconditioneerd
transport dus ervaring hiermee
geniet voorkeur.
- Uiteraard ben je in bezit van alle
vereiste papieren alsmede ADR
diploma is een must.
- Het betreft een fulltime baan,
ben je echter op zoek naar
parttime werk kan dit ook
besproken worden.
Voor reacties en info graag
contact opnemen per mail via
info@corneth.nl of telefonisch via
(077) 477 19 96.
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Dierendag is alleen goed voor de commercie
De ruime meerderheid, 78 procent, vindt dat Dierendag alleen goed is voor
de commercie. Tegenwoordig is Dierendag steeds meer een commercieel feest
geworden, net zoals Vader- en Moederdag en Valentijnsdag. Het werd ooit in
het leven geroepen om te benadrukken dat dieren ook rechten hebben en dat
zij beschermd moeten worden.
Het zijn echter vooral de winkeliers en ondernemers die profiteren van extra
verkoop van hondensnoepjes, dierenspeeltjes en andere speciale dierendagaan-

biedingen. Een hond of kat heeft verder geen benul van Dierendag. Als je hem
genoeg aandacht geeft is het voor hem elke dag Dierendag,
De overige 22 procent vindt dat Dierendag mag blijven bestaan. Het is juist
goed om eens per jaar stil te staan bij de dieren en dierenrechten. Daarbij draait
het niet alleen om huisdieren. Er mag ook best aandacht zijn voor dieren die
worden verwaarloosd, mishandeld of worden uitgebuit.
Dat heeft niets met commercie te maken, maar met dierenliefde.

Crowdfunding heeft de toekomst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo viert het 90-jarig jubileum met een
speciaal concert. Om de benodigde financiën bij elkaar te brengen is de vereniging een crowdfunding-actie gestart. Bij crowdfunding investeren mensen in een
project, soms met een tegenprestatie. Het idee erachter is dat veel p
 articulieren
een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het
project volledig financieren. Deze wijze van financieren zal in de toekomst
steeds vaker ingezet worden. Bedrijven zijn in deze tijden minder genegen om
verenigingen met grote bedragen te sponsoren en ook op subsidies kun je niet

altijd rekenen. Door middel van crowdfunding kan iedereen zelf beslissen welke
projecten hij steunt en voor welk bedrag.
Aan de andere kant is deze manier van geld inzamelen ook onzeker.
Als initiatiefnemer weet je immers niet of je wel voldoende middelen bij elkaar
krijgt om het project door te laten gaan. Dat geldt ook voor de investeerders.
Als het plan niet doorgaat, ben je je geld kwijt. Daarnaast vergt het veel tijd
en inzet van de initiatiefnemers om een crowdfunding-actie succesvol te laten
verlopen. Crowdfunding heeft de toekomst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > De bever moet zijn gang kunnen gaan > eens 37% oneens 63%
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Onze najaarsaanbiedingen:
Violen, de allerbeste!
399
Bloembollen
399
Calluna ‘Beauty Ladies’
099
XXL Pampasgras
1995
Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

12 st.

grootverpakking.
Keuze uit 19 soorten tulp, allium of narcis

€ 5,99

Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

€ 1,59

Cortaderia selloana
Dik, 160 cm hoog en vol pluimen

€ 24,95

www.plantencentrumvelden.nl
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden
T. 077-4729015
info@plantencentrumvelden.nl

Blijf op de hoogte van
al onze activiteiten:
Aanbiedingen geldig
t/m 20 oktober 2015

PERFECT FINISH BV
Klikgebit en Kunstgebit
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
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

MASTBROEK
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Theo van Eeuwijk
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Alleen geldig op dinsdag 20 oktober 2015

DE NIEUWE COLLECTIE

Er is wEEr VOlOp
EN DEKbEDOVErTrEKKEN!

kris
kras!
Bewegen
Het project Bewegen naar
Werk werd deze week
gelanceerd. Sporten is gezond
voor jongeren en vergroot hun
kansen op de arbeidsmarkt,
stelt de organisatie. Dat
sporten heel goed is voor
jongeren, ben ik het helemaal
mee eens. In mijn eigen
dagelijkse leven gaat dit
helaas nog wel eens mis.
Hoewel ik erg van sporten
houd en dit eigenlijk altijd ook
veel heb gedaan, merk ik
tegenwoordig dat regelmatig
bewegen moeilijker en
moeilijker wordt. Bijna de enige
manier om mij aan het sporten
te krijgen is om dit samen met
iemand anders te doen. Zo trek
ik heel fanatiek iedere
vrijdagavond baantjes met een
vriendin (toegegeven: na de
zomervakantie is daar niet meer
zoveel van terechtgekomen,
maar het idee is er nog steeds)
en ga ik tegenwoordig
regelmatig hardlopen met mijn
broer.
Over mijn hardloopperikelen
schreef ik al eens eerder een
column. Ik ben na een paar jaar
starten en opgeven nog steeds
een echte beginner en het lukte
me maar niet om door te zetten
en 5 kilometer aan één stuk te
rennen. Goed nieuws: I did it! Nu
is 5 kilometer natuurlijk geen
wereldprestatie, dat weet ik ook
wel, maar voor mij was het een
hele overwinning.
Niet het hardlopen zelf, maar
de motivatie vinden om door te
zetten bleek een hele kluif.
Waarom het nu wel lukte?
Blijkbaar is mijn competitiedrang
sterker dan mijn luiheid. Ik wilde
natuurlijk niet onder doen voor
mijn broer en met z’n tweeën
rennen is natuurlijk ook een stuk
gezelliger, dus beter vol te
houden.
Nu moet ik eerlijk toegeven
dat ik sinds de grote dag weer
wat motivatie verloren heb, mijn
eigenlijke doel is immers
gehaald, maar terwijl ik dit typ
krijg ik weer helemaal zin om
mijn hardloopschoenen aan te
trekken. Op naar de 10 kilometer
dit keer.
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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.

BOA’s in burger of in uniform?
Eerder deze zomer hebben we een korte reactie geschreven naar
aanleiding van een incident waarbij twee BOA’s door de eigenaar met
stevige hand het horecapand werden uitgezet terwijl ze bezig waren met
een controle op alcoholgebruik. Alcohol schenken aan minderjarigen is
verboden en daarnaast is het buitengewoon oncollegiaal ten opzichte van
collegabedrijven die zich wel aan de regels houden.
Voor ons was van belang dat je
met je handen van de BOA’s af te
blijven hebt en dat die openlijke en
onvoorwaardelijke steun vanuit het
college dienen te krijgen. Ook met

komst te beschermen stelde het college
voor om ze geüniformeerd naar binnen
te sturen. Zich eerst laten legitimeren
zou minder geschikt zijn, omdat dat alle
alarmbellen zou doen rinkelen. Zou dat
niet het geval zijn als ze geüniformeerd
binnen komen?
Wij vinden dit een vreemde
aanpak. Iedereen heeft in principe
met zijn handen van een ander af te
blijven. Bevalt hem iets niet, dan vraag
je naar de reden en eventueel naar de

klanten ga je trouwens niet ruw om.
In de commissie samenleving zijn
hierover vragen gesteld. Daar gaf het
college aan echt wel achter de BOA’s
te staan. Om de BOA’s nu voor de toe-

identificatie, echter je kunt niet direct
handtastelijk optreden. Na identificatie verleen je dan alle medewerking.
Zo zou de gemeente dat op zijn minst
van de ondernemers mogen verwachten. D66 is van mening dat BOA’s
ongeüniformeerd hun werk moeten
kunnen doen en dat we niet hoeven
te buigen voor verkeerd gedrag van
een ondernemer. Als we de veiligheid
van de BOA’s in dit soort gevallen niet
zouden kunnen garanderen, dan is er

echt iets helemaal scheef gegroeid.
Daarvoor is natuurlijk wel een
consistent handhavingsbeleid nodig,
gebaseerd op vertrouwen, maar ook
op het feit dat potentiële overtreders
weten dat er opgetreden zal worden.
Dat zal hen weerhouden om regels te
overtreden. En natuurlijk de boodschap dat overheidsdienaren extra
bescherming krijgen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

veel onrust. Er moeten dan ook afspraken komen met het COA. Gekozen dient
te worden voor kleinschalige opvang.
Dat is beter voor vluchtelingen en beter
voor burgers. Veel gemeenten bieden
die kleinschalige opvang aan, maar
nog te veel wordt daar door COA geen
gebruik van gemaakt. De gemeenteraad
van Horst aan de Maas heeft een motie
aangenomen om 92 vluchtelingen op te
nemen, verdeeld over de gemeente. En

zeventien plekken voor noodopvang.
Daarbij moet rekening gehouden worden met inwoners die al lang op een
huurhuis wachten. De gemeente moet
daarom ook kijken naar huisvesting in
de particuliere sector en niet (alleen)
in de sociale huursector. De vluchtelingenproblematiek vraag om wijs beleid
waar emoties gehoord worden, maar
niet de dienst uitmaken.
Riek Janssen, SP Horst aan de Maas

Vluchtelingen
In het nieuws staan vluchtelingen centraal. Het gaat over zorgen van
mensen over de grote groepen vluchtelingen. Over mededogen voor
mensen die huis en haard hebben moeten verlaten.
Nog hoor ik de verhalen van mijn
ouders, die aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog in de winter met
hun kinderen moesten vluchten op een
open wagen en deels te voet. Zij kregen liefdevolle opvang in een al bevrijd
dorp. In gesprekken zeggen mensen

mij vaak niks te hebben tegen vluchtelingen. “Maar… zoveel andere culturen bij
elkaar uit verschillende landen, dat kan
toch niet goed zijn.” Of: “Vluchtelingen
krijgen een huis, uitkering, kleding,
noem maar op. En wij wachten al meer
dan drie jaar op een woning!” Via de

media krijg je soms de indruk dat vluchtelingen onveiligheid en werkeloosheid
veroorzaken. Ja, natuurlijk, grote groepen
vluchtelingen roepen automatisch vragen
op. Vragen die politici en bestuurders
moeten beantwoorden. Niet alleen
de veiligheid van vluchtelingen dient
gewaarborgd, maar – waar nodig – ook
de veiligheid van burgers. Zou je duizend
Nederlanders op één plaats dicht bij
elkaar huisvesten, dan ontstaat er ook

Is het leuk en interessant om politiek actief te zijn?
Het antwoord op die vraag is volmondig ja. Politiek actief zijn is niet
alleen raadsstukken doornemen en eindeloos vergaderen over diverse
onderwerpen (hoewel sommige commissie- en raadsvergaderingen wel
wat korter zouden mogen).
Naast serieus werken is er ruimte
voor humor. Ook een belangrijke
motiverende factor. Onze CDA-fractie
bestaat uit mensen van verschillende
leeftijden, met verschillende achtergronden en verschillende competenties. We vormen een goede afspiegeling van de samenleving en staan daar

Op die manier weet je wat er speelt en
kun je dat meenemen in de afwegingen. Besluiten neem je vanuit het algemeen belang en dat doe je niet enkel
vanuit een fractiekamer in het gemeentehuis maar juist daarbuiten. Door politiek actief te zijn leer je veel mensen
kennen en heb je een groot netwerk.
Vorige maand ben ik met logistieke partijen in Brussel geweest om de huidige
en toekomstige logistieke en agrologistieke uitdagingen te bespreken met
CDA Europarlementariër Wim van de

midden in. Dat verbindt ons. Politiek
actief zijn is midden in de samenleving
staan. Op die manier zien en horen we
wat er speelt bij verenigingen, bedrijven, stichtingen en maatschappelijk
middenveld. Onze fractievergaderingen
houden we niet in het gemeentehuis
maar bij verenigingen en bij bedrijven.

Camp. Ter voorbereiding heb ik samen
met Rudy Tegels (lid provinciale staten)
gesprekken gevoerd bij de provincie.
Vorige maand had ik burgemeester Kees
van Rooij op bezoek in Lottum in het
kader van nadere kennismaking met
raadsleden. Dit zijn leuke en interessante ervaringen die je kunt opdoen
door politiek actief te zijn. Door op die
manier te werken maak je het verschil.
Daar gaat het om en dat willen we.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Het vluchtelingenvraagstuk
In de gemeenteraadsvergadering van 22 september heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om te zoeken naar mogelijkheden om
vluchtelingen op te vangen. Het college is dagelijks bezig met het vluchtelingenvraagstuk en voelt zich gesteund door deze oproep.
Als Horstenaar ben ik er trots op
dat de volledige gemeenteraad en het
college zich inspannen om hier werk
van te maken. Bijvoorbeeld ook om de
inspanningen om extra statushouders asielzoekers van wie al duidelijk is dat

ze in Nederland mogen blijven - in onze
gemeenschap op te nemen. Ik gebruik
bewust niet het woord ’vluchtelingenprobleem’. Natuurlijk ligt er een enorme
opgave om deze mensen op te vangen.
Maar om mensen die hun thuis hebben

verlaten, soms naasten hebben verloren
en een gevaarlijke reis hebben moeten
maken als probleem te bestempelen
klopt gevoelsmatig ook niet. Het is de
laatste tijd niet stil geweest rond dit
vraagstuk. Dit vraagstuk leidt nu al tot
felle discussies en soms tot hartverwarmende, maar ook afschuwelijke
uitspraken. Hoe dan ook: er zijn veel
oorlogsvluchtelingen die in Nederland
zullen mogen blijven, dus ook in onze

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

gemeente. Het is daarom zaak dat we
op een respectvolle manier met elkaar
in gesprek blijven wat hier de zorgen
en gevolgen van zijn. En hoe we ze op
een voor iedereen - niet alleen voor de
vluchtelingen maar ook voor de inwoners van Horst aan de Maas - zo goed
mogelijke manier kunnen opvangen.
Als u daar over mee wilt praten horen
we dat zoals altijd graag.
Michiel Janssen, PvdA Horst aan de Maas

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Raadsvergadering 20 oktober
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
Verordening Startersleningen, Startnotitie Veegplan, bestemmingsplan Pastoor Jeuckenstraat etc.

het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Burgerzaken gesloten
op donderdag 5 november
De balies Burgerzaken zijn donderdag 5 november gesloten vanwege een verplichte vervanging van
automatiseringssystemen. Het aanvragen of afhalen van bijvoorbeeld reisdocumenten en rijbewijzen
is die dag niet mogelijk. Vrijdag 6 november staan we weer voor u klaar!

Foto van
de maand
september
Ook voor de maand september kunnen
we een winnaar voor onze fotowedstrijd
Kiek Horst aan de Maas aanwijzen.
Corrie Peeters uit Meerlo stuurde
dit regenboogkiekje in met de mooie
woorden: ‘Het spoor bereikt vandaag
helemaal de hemel. Een retourtje is
genoeg voor mij. Om mijn dierbaren te
laten weten, dat ik ze niet ben vergeten.’
Haar foto ontving de meeste likes.
Gefeliciteerd! Benieuwd naar het thema
voor oktober? Verkleurde bladeren
vallen van de bomen en paddenstoelen
schieten uit de grond. Vang de herfst
in Horst aan de Maas! Stuur je leukste
foto in via de Facebookpagina van de
gemeente Horst aan de Maas en wie
weet wordt jouw foto wel de volgende
foto van de maand!

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Putweg 26
Nieuwe Peeldijk
Reindonkerweg 6a
Grubbenvorst
Vinkenpeelweg 10
Burg Cremersstraat 11
Nieuw Erf 3
Hegelsom
Spoorweg 42

Cyberpesten

Dinsdag 20 oktober 2015 vindt de jaarlijkse jongerengemeenteraad plaats. Deze keer
compleet met een speciale Facebookpagina, bekijk en like, deel en neem deel aan het
evenement Jongerengemeenteraad.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van

Jongerengemeenteraadsvergadering

Horst
St. Josephstraat 14
Venrayseweg 141
Vrouwboomweg
Albert Schweitzerstraat 22
Nieuw Erf 3
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Benoeming lid van de
gemeenteraad

Melderslo
Nieuwenhofweg 4
Herenbosweg 29

Lottum
Hombergerweg 46

Tienray
Ringovenhof 4

Sevenum
Mariapeel
Kleefsedijk 22
Plan de Krouwel
Maasbreeseweg 9
Helenaveenseweg 13a

Het thema van de Jongerengemeenteraad 2015
is “Cyberpesten”. Leerlingen, VMBO-4 (examenklas), van het Dendron College ervaren die dag
hoe het is om (lokale) politiek te bedrijven. Per
groep krijgen de leerlingen opdracht om beleid te
ontwikkelen voor een project gericht op “Cyberpesten”. Vervolgens worden de diverse projecten
gepresenteerd in de jongerengemeenteraadsvergadering. Voorzitter van deze vergadering is
burgemeester Kees van Rooij. En net als in een
normale raadsvergadering wordt er na het debat
over de verschillende projecten gestemd. Het is
de bedoeling dat het project met de meeste stemmen echt uitgevoerd wordt.
Eenieder is welkom bij de jongerengemeenteraadsvergadering van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Deze vergadering wordt ook live in video via de
website uitgezonden. Voor nadere informatie,
raadpleeg de website www.horstaandemaas.nl
U kunt ook bellen met de grifﬁe: (077) 477 97 70
of mailen: grifﬁer@horstaandemaas.nl

40ste Zwemvierdaagse
Zwembad de Berkel staat in de herfstvakantie altijd in het teken van de zwemvierdaagse.
Dit jaar zelfs voor de veertigste keer! Speciaal voor dit jubileum kun je meedoen aan een
prijsvraag. De zwemvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 27 tot en met vrijdag
30 oktober. Kijk op de website www.zwembaddeberkelhorst.nl hoe je mee kunt doen.
Op deze website kun je ook de speciale prijsvraag invullen. Hoe goed is jouw kennis over
40 jaar zwemvierdaagse in Horst?
Doe mee en misschien win je wel een van de

leuke prijzen. Tot en met 30 oktober kun je de
prijsvraag invullen. De prijswinnaars krijgen zo
snel mogelijk bericht.

Waardevolle ideeën tijdens avond
over nieuwe subsidie-aanpak
Zo’n 200 personen waren maandagavond 12 oktober in het Gasthoês aanwezig om mee te
praten over hoe er de komende jaren met de subsidies aan verenigingen en stichtingen moet
worden omgegaan.
‘We staan aan het begin van het proces’ vertelde wethouder Ger van Rensch in zijn openingswoord. De grote opkomst en de inbreng
van de aanwezigen tijdens twee interactieve
sessies illustreerden dat men het belang van
de gezamenlijke aanpak onderschrijft.
Kaders en nieuwe aanpak
In 2017 moet er een nieuw toetsingskader
zijn vastgesteld. In de aanloop daar naar toe
worden de bestaande kaders tegen het licht
gehouden. Zijn de normen van vier jaar geleden nog actueel? Moeten we niet nadenken
over andere manieren van subsidietoekenning,
die beter passen in de huidige tijd, waarin inwo-

ners steeds vaker eigen verantwoordelijkheden
willen nemen?
Pilot
Een nieuwe vorm van subsidietoekenning wordt
in 2015 en 2016 in een proef met tegoedbonnen (vouchers) uitgeprobeerd. Verenigingen en
stichtingen die een activiteit willen oppakken
waar een algemeen maatschappelijk nut mee
gediend is, kunnen daarvoor een tegoedbon
(t.w.v. € 500,-) aanvragen. Op de site van de
gemeente is een directe link naar het aanvraagformulier. Op de site (www.horstaandemaas.nl) is ook informatie te vinden aan welke
criteria die aanvraag moet voldoen.

Welke initiatieven
dienen wel en welke
dienen geen maatschappelijk doel?
Veel creatieve inbreng
van de aanwezigen
voor beide categorieën. Leerzaam voor
het vervolgtraject.
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SV Oxalis 1 wint
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De dames van SV Oxalis uit Horst speelden zondag 11 oktober de
laatste thuiswedstrijd voordat de zaalcompetitie gaat beginnen. Ze
mochten gaan vechten voor de twee punten tegen Eyckelkorf uit Bergeijk.
Eyckelkorf stond op een verdienstelijke derde plek in de eerste klasse en
de dames uit Horst op plaats twee van de ranglijst. Alle ingrediënten
waren dus ook aanwezig voor een leuke, spannende pot korfbal.
De eerste twintig minuten liepen
uitstekend voor Oxalis. Alleen had
Oxalis nogal moeite met het snelle
tempospel van Eyckelkorf waaruit
ze veel kansen creëerden. Uit drie
verschillende kansen wist Oxalis na
dertien minuten een 3-0 voorsprong
op het scorebord te zetten, maar een
echt een gat werd door Oxalis niet
geslagen. De laatste tien minuten
van de eerste helft zakte het niveau
van de dames van coach Bart van der
Burgt weg door veel fouten in de passing en verdediging en het was dan
ook Eyckelkorf die door twee mooie
afstandsschoten de aansluiting kon
binnenschieten, 3-2. Dit was ook de
ruststand waar beide teams mee naar
de kleedkamers konden.
Er was dus een flinke klus te

Mountainbikewedstrijden
in Schadijkse Bossen
In de Schadijkse Bossen in Meterik wordt op zondag 18 oktober door veldrijders en mountainbikers de tweede
van de vijftien wedstrijden om de Jos Feron Cup wordt gereden. De wedstrijd geldt tevens als open Limburgs
kampioenschap voor de mountainbikecategorieën.

klaren in de tweede helft. Met een
aangepast spelsysteem begon Oxalis
aan een opmars tegen de lastige en
snelle verdedigsters van Eyckelkorf.
Na een paar uitstekend uitgespeelde
acties van Lisette Verheijen en een
goed schot van Elise Dekker liepen
de dames uit Horst steeds verder uit.
In de slotfase wisten beide teams nog
een keer te scoren waarna Oxalis het
tactisch uitspeelde. Eindstand 7-3.
Coach Bart van der Burgt was erg
tevreden over de inzet en vechtlust
van zijn ploeg maar vooral over het
feit dat ze er hun hoofd bij hebben
weten te houden en het slim hebben
uitgespeeld. Zondag 25 oktober volgt
de laatste wedstrijd van de eerste
helft veldcompetitie uit tegen Roka
uit Beesel.

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

De wedstrijd wordt georganiseerd
door het Limburgs Express Cycling
Team (LECT). Het wedstrijdparcours is
2,6 kilometer lang. Voor de jeugd is
er een kortere route van 1 kilometer.
LECT heeft daarnaast een extra
wedstrijd toegevoegd. Om het behoud

van de uitgezette mountainbikeroute in
de Schadijkse Bossen te ondersteunen,
is er een sponsorwedstrijd
opgezet. De opbrengsten van de
inschrijvingen gaan volledig naar
het onderhoud en de ontwikkeling
van de mountainbikeroute. Deze

sponsorwedstrijd start om 09.30 uur.
De overige wedstrijden starten vanaf
10.30 uur en duren tot omstreeks
14.30 uur. In totaal worden er bijna
tweehonderd deelnemers verwacht,
waaronder ook Belgische en Duitse
deelnemers.

Goede resultaten voor
synchroonzwemsters
Door: zwemvereniging HZPC
De eerste wedstrijd van de Limburgse synchroonzwemcompetitie vond zondag 11 oktober plaats in zwembad
De Nieuwe Hateboer in Sittard.
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25%
Van zwemvereniging HZPC uit
Horst namen hier 28 synchroonzwemsters aan deel in de verschillende
categorieën van de aanloopdiploma’s
(Balletbeen en Spagaat) en de wedstrijddiploma’s (Age I, Age II, Junioren
en Senioren).
Bij aanvang van de wedstrijd werd

als eerste de uitslag van het seizoen
2014-2015 van de verenigingscompetitie bekend gemaakt. HZPC had hierbij
een verrassende de plaats behaald,
waar zij dan ook erg blij mee waren.
Tijdens de wedstrijd lieten de
zwemsters goede vorderingen zien
in hun figuren en er werden in alle

categorieën mooie punten behaald.
De wedstrijd werd afgesloten met
een welverdiend diploma Age I voor
Kristel en een mooie tweede plaats
in de categorie Senioren voor Roos.
De synchroonzwemsters kwamen aan
het begin van de avond tevreden met
de goede resultaten terug in Horst.
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Wittenhorst laat zich aftroeven
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Met snelheid kan er veel bereikt worden. Dat zag het eerste herenteam van RKsv Wittenhorst uit Horst op
zondag 11 oktober tegen RKsv Minor uit Nuth. Deze Zuid-Limurgse club beschikt over een aantal snelle jongens die
een wedstrijd kunnen beslissen.
Zeker Amin Elaljali (ex-Roda
JC) stond deze middag klaar om
Wittenhorst een lesje te geven.
Een lesje om verdedigers te omzeilen.

Hij liep steeds uit de dekking en dan
was het dodelijk. In de 5e minuut
was het raak. Ineens liep deze speler
weg van zijn bewakers en het stond

0-1. Wittenhorst kreeg niet eens de
kans om zich te herpakken, het moest
steeds opletten voor nog groter onheil.
Bovendien waren het bijna alle spelers

Veel persoonlijke records
voor HZPC-zwemmers
Door: zwemvereniging HZPC
De minioren van HZPC zwommen op zondag 11 oktober de eerste wedstrijd van het miniorencircuit. Deze
wedstrijden zijn speciaal voor de jongste zwemmers in de leeftijd tot 12 jaar. De wedstrijd werd gezwommen in het
zwembad van Venray. Er werden vele medailles gehaald door de minioren en junioren van HZPC.

van Wittenhorst die deze middag een
baaldag hadden opgenomen. Er zat
geen initiatief of vechtlust in de ploeg.
Schijnbaar had het zich al neergelegd
bij deze situatie. Toch had het halverwege de eerste helft een opleving.
Velen dachten al aan een gelijkmaker.
Maar de bal viel vaak net verkeerd. En
toen dan Elaljali vlak voor de rust de
score verdubbelde, gingen de kopjes
zeker hangen. Na de pauze ging het
niet beter, eerder slechter. Doelman
Maarten Silkens had een rustige middag, hij kreeg werkelijk geen behoorlijk
schot op doel. Zou hij zich na de wed-

strijd gedoucht hebben? Met enkele
wissels probeerde trainer Jan Lauers de
zaken een andere wending te geven.
De van een lange blessure teruggekeerde Bram Rubie mocht zijn rentree
maken. Hij is dus op langere termijn
een aanwinst. De eretreffer kon niet
gescoord worden. Nummer drie aan de
andere kant werd wel wederom door
Elaljali in de touwen gejaagd. Wederom
werd de achterhoede op snelheid afgetroefd. Wittenhorst kon na afloop de
wonden likken en moest zich bezinnen
dat het zo niet verder kan. Vechtlust en
beweging is een must.

Handballers Witten
horst lijden nederlaag
Door: handbalvereniging HC Wittenhorst
Het eerste heren team van HC Wittenhorst uit Horst speelde zaterdag
10 oktober tegen HV Huissen in Horst. De vorm zat er nog niet in bij de
heren. Na de nederlaag van vorige week, was dit keer Huissen te sterk
met 21-26.

bij de HZPC-zwemmers. Sommigen verbeterden hun beste tijd met meer dan
10 seconden. Zoals Naomi Brouwers (op
de 50 meter vlinderslag), Lars Hagens
(100 meter vrijeslag), Jesse Jacobs
(50 meter vrijeslag), Anna van Kuijk
(200 meter schoolslag), Isis van Kuijk
(100 meter schoolslag) en Marlijn Zwart
(200 meter rugslag). Uiteindelijk ging
er niemand zonder persoonlijk record
naar huis. De vele persoonlijke records
resulteerden ook in diverse medailles.
Tijdens de prijsuitreiking werd dan ook
vaak de HZPC-yell ten gehore gebracht.

Dit bevestigde dat het goed zat met
de onderlinge sfeer in de groep, mede
dankzij de goede begeleiding van
trainers Glenn van Stipdonk en Alice
Janssen. De volgende zwemmers van
HZPC mochten het hoogste podium
beklimmen: Lars Hagens, Isis van Kuijk,
Cas Verstegen, Danee Verstegen en
Marlijn Zwart. Ook Anna van Kuijk, Tijn
van Kuijk en Ilse Versteegen behaalden
een zilveren of bronzen medaille. Tot
slot werden de officials van de wedstrijd
in het zonnetje gezet in verband met de
Nationale week van de scheidsrechter.

heren met vier doelpunten achterstand de rust in de gingen. Tijdens de
rust werd er gehamerd dat de verdediging goed stond, maar de aanvallen
beter moesten gaan. Maar na vier
minuten in de tweede helft ging het
al mis. Een speler van HC Wittenhorst
kreeg een rode kaart vanwege een
domme overtreding. Hierdoor waren
de heren nog beperkter met wisselen
waardoor de spelers met een pijntje
meer minuten moesten maken.
De tweede helft was bijna een kopie
van de eerste helft. De heren bleven
heel veel moeite hebben met scoren.
Er werden ook nog eens drie strafworpen gemist. De heren kregen door
het missen steeds geen aansluiting
waardoor de voorsprong steeds drie
of vier doelpunten was. Uiteindelijk
had Huissen de wedstrijd met vijf
doelpunten verschil gewonnen.

Geldig van 12 t/m 17 oktober 2015

Hoewel er over het algemeen niet
veel publiek aanwezig was, waren
de supporters van HZPC wel goed
vertegenwoordigd. Bij de junioren stond
de 200 meter rugslag en 200 meter
schoolslag op het programma. Voor veel
junioren van HZPC was dit de eerste
keer dat zij kennis konden maken
met de langere afstanden. Daar werd
dankbaar gebruik van gemaakt, want
bij de meisjes liep het aantal series
op tot zes series per programma. Met
name in de beginfase van de wedstrijd
bleven de persoonlijke records komen

Aan de start van de wedstrijd lag
het in ieder geval niet, want de heren
kwamen al snel op vier doelpunten
voorsprong. In de aanval scoorde
Wittenhorst gemakkelijk en in de verdediging stond het als een huis. Maar
net zoals vorige week gaf Wittenhorst
de voorsprong weer gemakkelijk weg.
De aanvallen van Huissen begonnen
te draaien waardoor de linkerkant
en cirkel van Huissen gemakkelijk
konden scoren. Waar Huissen begon
met scoren, kregen de heren het
heel moeilijk met scoren. Er zat geen
venijn in de schoten van de heren
waardoor de keeper van Huissen
steeds beter in de wedstrijd kwam.
Eind van de eerste helft stond de
verdediging wel weer goed, waardoor Huissen bijna niet meer hard
gescoord, alleen vergat Wittenhorst in
de aanval ook te scoren waardoor de

Punten voor hockeydames
Door: Hockeyclub Horst
De dames van HCH speelden zondag 11 oktober in en tegen Deurne. Gezien de stand op de ranglijst en de
wedstrijden uit eerdere jaren was het zaak weer met alle drie de punten op zak naar huis te keren.
Met name in de eerste helft bleek
dit nog niet zo’n gemakkelijke opgave.
MHC Deurne speelde een stuk beter
dan de plek op de ranglijst deed
vermoeden, terwijl Horst vooral tegen
zichzelf speelde. Passes kwamen niet
aan of werden niet of slecht aangenomen. Hierdoor leed Horst té veel
balverlies en liepen de frustraties in het
veld behoorlijk op. Horst kon een aantal
keren zelfs van geluk spreken dat het
niet op achterstand kwam, omdat doelpogingen van Deurne de goal maar op
een haar na misten. Op momenten dat
het even wél goed liep bleek meteen
dat Horst - met name individueel -

meer in haar mars had dan Deurne.
Zeker Yannah van den Munckhof was
over rechts nauwelijks af te stoppen en
kwam keer op keer gevaarlijk de cirkel
in. Werden de kansen die dat opleverde aanvankelijk niet benut, uit een
corner die hier uit voortkwam, opende
Horst dan toch de score. Na een variant
pushte Inge Vullings de bal over de lijn.
Na de thee speelde Horst iets beter,
er kwam wat meer rust in het spel en
er werd beduidend minder balverlies
geleden. Toch kwam Deurne meerdere
keren gevaarlijk in de Horster cirkel,
maar vond het steeds een, in Dames 1
debuterende, Christine Camps op haar

weg, die iedere keer prima opgesteld
stond en zo haar doel leeg hield. In het
veld was Horst nu wel duidelijk de
betere ploeg en dankzij de tweede goal
van Inge Vullings kwam dit ook in de
score tot uitdrukking. Deurne probeerde
nog wel wat te forceren, maar meer
dan wat halve kansen leverde dit niet
op. Horst op haar beurt deed te weinig
met de ruimte die dit bood zodat de
wedstrijd in een 0-2 overwinning
eindigde. Geen bijzonder sterke
wedstrijd van de Horster dames maar
zij namen wel de drie punten mee, die
hard nodig zijn om in het spoor van
de koplopers te blijven.

Crist Coppens
VLEESWARENKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
17 oktober 2015

100 gram gebraden kipfilet +
100 gram gerookte kipsalade
samen €2,95

LEKKER MAKKELIJK

Malse varkensoesters 4 stuks €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Geen echte derby Meterik-Hegelsom
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Zowel het eerste team van RKSV Meterik als dat van VV Hegelsom ging
zondag 11 oktober voor de winst.
Huub Kleuskens kwam in de derde
minuut goed door op rechts, zijn voorzet werd echter naast gewerkt door Gijs
van Rengs. In de zevende minuut zeilde
een voorzet van Hegelsom over alles
en iedereen heen. Dat was het dan ook
in de eerste helft wat Hegelsom betrof.
Het was daarna vooral Meterik wat de
klok sloeg, de spelers van Hegelsom
waren veelal een stap te laat, wat al
snel de eerste gele prent opleverde.
In de twintigste minuut was het dan
raak: een voorzet van Gijs van Rengs
op broer Dirk werd vakkundig afgerond,
0-1. Tien minuten later omspeelde
Dirk van Rengs de keeper en tekende
de 0-2 aan. Het was eenrichtings

verkeer en er werd regelmatig aan de
handrem getrokken, wat in de 32ste
minuut resulteerde in de eerste gele
kaart voor Damian Linders, een tel later
werd de 0-3 van Gijs van Rengs afgekeurd wegens buitenspel en binnen
enkele minuten stonden lat en paal
een derde doelpunt in de weg.
In de 38ste minuut sloeg Damian
Linders volkomen onnodig een bal
weg rond de middellijn, wat hem zijn
tweede geel opleverde en dus rood.
Enkele tellen later werd Dirk van Rengs
gevloerd en de vierde gele prent voor
Hegelsom was een feit. Wat in de
eerste helft al niet lukte met elf man,
zou in de tweede helft niet lukken met

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

tien man, de wedstrijd was voor de rust
al gelopen.
In de 55ste minuut ging toch
nog een schot van Hegelsom richting
de palen. Na een vangbal door de
assistent-scheidsrechter van Meterik op
een uitbal, wat enige commotie gaf,
kon Dirk van Rengs zwaar gehinderd

terug koppen op Teun Jakobs die er wel
raad mee wist, de 0-3 was een feit.
Ook nog een juichmoment voor
Hegelsom, toen Quincy Rubie van
Meterik geel kreeg voor vasthouden
rond de middellijn, uiteraard een
onnodige maar terechte gele kaart.
Na een afgekeurde doelpunt (buiten-

spel), scoorde Teun Jakobs de 0-4.
Na de zoveelste overtreding van de
wedstrijd volgde het laatste geel voor
Peter Renders in deze wedstrijd.
Na enkele acties en een schot van
Dré Peeters, vond Dirk van Rengs het
genoeg en in de 90ste minuut maakte
hij 0-5.

Herfst- en spellen
kampioenen bij SV Lottum
Door: voet- en korfbalvereniging SV Lottum
SV Lottum had op zaterdag 10 oktober een feestelijke dag. Er konden deze dag drie kampioenschappen
gevierd worden.

nd!
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Onder andere de B1werd kampioen
De jongste meiden van de F2
wisten ‘s morgens door het winnen
van het afsluitende spelletje na de
knap gewonnen wedstrijd tegen Oranje
Wit 2-1 het spellenkampioenschap
binnen te halen. Daarna stond voor
de B1 alweer de laatste wedstrijd van
het veldseizoen op het programma.
Deze keer was het een thuiswedstrijd
tegen DOS. En voor Lottum stond er iets
moois op het spel: het kampioenschap.
De tegenstander had helaas maar
zeven speelsters meegenomen.

Dit maakte het spel aanvallend voor
Lottum lastig. Al snel stonden ze achter
met 2-0. Gelukkig zorgde het nieuwe
aanvalsvak van Lottum voor een paar
mooie aanvallen, waardoor het team
terug kwam tot 2-2. De rest van de
wedstrijd bleef Lottum zoeken hoe
ze een goed aanvallend spel moest
opzetten met maar drie verdedigende
dames aan één kant. Gelukkig liep
dit steeds beter en wist Lottum
de wedstrijd uiteindelijk te winnen
met 6-4.

Om 14.30 uur speelde SV Lottum
A1 tegen Oranje Wit uit Leunen om het
kampioenschap. Beide teams hadden
nog kans op de titel. Het werd een
zeer spannende wedstrijd met aan
beide kanten zeer veel gemiste kansen.
Gelukkig wist SV Lottum vroeg in
de wedstrijd op een 2-1 voorsprong
te komen en doordat er het laatste
half uur door beide teams niet meer
gescoord werd, was dit uiteindelijk
ook de eindstand en kon het herfst
kampioenschap gevierd worden.

Maximale score voor Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
De damesselectie van volleybalvereniging Hovoc speelde zaterdag 10 oktober haar eerste competitiewedstrijd
tegen VC Olympia DS 1, volgens coach Bjorn Lommen “echte vechters”.
De eerste set ging tot aan de
laatste punten gelijk op, maar Horst
wist voor thuispubliek de set naar
zich toe te halen (25-23). De tweede
set werd door Hovoc DS 1 vol
enthousiasme begonnen en ondanks
dat Panningen weer in haar spel kwam,
waren de Horster dames de leidende
ploeg: 25-22. In set drie wist Hovoc
haar focus te behouden (25-22) en ook
de laatste set werd binnen gesleept
(25-20). Zodoende was het een perfect
begin in de derde divisie voor Hovoc
dames 1.
De heren hoofdmacht van Hovoc
speelde in Horn tegen HHC, een
geduchte tegenstander. In de eerste

set bestond het spel van Horst uit
harde aanvallen van Ruud Meijers en
Niek Jans en het knokken voor elke bal.
Het harde werken werd beloond en
zonder veel spanning, maar wel degelijk, werd de eerste set met 19-25 door
Hovoc HS 1 gewonnen. De tweede set
waren de rollen omgedraaid en nam
HHC HS 1 snel de leiding. Na enkele
time outs, waarin coach Bob Soberjé
hamerde op de gemaakte afspraken en
vertrouwen, werd het gat steeds kleiner. Toen de service bij 23-24 bij Hovoc
lag, werd een dusdanige servicedruk
geleverd dat HHC die niet meer onder
controle kreeg en de tweede set werd
nipt gewonnen door Horst (23-25).

De derde set begon aan Horster
zijde laks en er werd tegen een 16-10
achterstand aangekeken. Een snoeiharde bal van Bart Neervoort en een
paar directe servicepunten van Rick
Oomen brachten HHC en Hovoc pas bij
20-20 tot een gelijke hoogte. De strijd
was fel. Alles werd gegeven. Met 22-25
werd de winst in de derde set door
Hovoc HS 1 afgedwongen. In de vierde
set was HHC gebroken en wonnen de
Horster heren met 14-25. Met deze 0-4
zege heeft Hovoc de laatste 25 wedstrijden met winst afgesloten. Hovoc
heren 1 staat op dit moment met drie
gespeelde wedstrijden ongeslagen op
nummer één in de promotieklasse.
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Acht doelpunten voor SVEB

SVEB maatje te groot
voor SVOC
Door: Wiel Hendrix, SVEB
Exact om 14.30 uur ging zondag 11 oktober het eerste fluitsignaal voor de wedstrijd tegen voetbalvereniging
SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst tegen SVOC uit Oirlo.

Set-Up wint van
sterke tegenstander
Door: volleybalclub Set-Up
Koploper Avance kwam zaterdag 10 oktober naar Meerlo voor de
wedstrijd tegen Set-Up. De Meerlose meiden wilden laten zien dat ze niet
onder deden voor de ervaren dames uit Sambeek.
De eerste set ging vanaf het begin
al gelijk op. Van 8-7 gingen de dames
van Set-Up naar een tussenstand van
14-14. Het bleef spannend tot aan de
laatste punten toe. Met een sterke
service, servicepass en veel beleving
klommen ze naar 24-24. De slotfase
was spannend, maar de Meerlose
dames wonnen deze set met 26-24.
Tijdens het begin van de tweede set
lieten de dames uit Meerlo al zien dat
ze deze set niet uit handen zouden
geven. Ze bouwden een voorsprong
op in de beginfase. Hierdoor kwamen
ze door een goede blokkering, een
sterke service en een goede passing op een voorstand van 14-8. De
dames van trainer Bob speelden met
overtuiging en wonnen via 20-14 de
set met 25-16. In de derde set ging
het goed tot 9-9, maar al snel was
de sterke service ver te zoeken. Tot
15-14 bleven ze hiermee nog op een
voorstand, maar daarna raakten ze de

controle volledig kwijt. De achterstand
van 17-19 kon niet meer worden in
gehaald en uiteindelijk verloor Set-Up
deze set met 17-25.
De dames uit Meerlo wisten dat
ze de derde set onder hun niveau
hadden gespeeld. De vierde set ging
gelijk op. Met een kleine voorsprong
van 11-10 wisten ze nog bij te blijven.
Het bleef gelijk opgaan tot 21-21,
maar helaas maakten ze deze set niet
af. Hierdoor verloren de dames van
Set-Up met 23-25 en kwam er weer
een vijfde set. In de vijfde set kwam
er iets meer druk achter en werd
er weer overtuigender gespeeld.
De dames uit Meerlo bleven vanaf 6-5
op een voorsprong. Deze voorsprong
werd doorgezet en via 8-7 klommen
ze naar 12-9. Uiteindelijk werd deze
set met overtuiging gespeeld en
wonnen ze met een eindstand van
15-9 van de sterke tegenstander uit
Sambeek.

Keeper SVOC is net eerder dan Jaimy Verheijen (Foto: Thijs Janssen)
De bal ging rollen op een terrein
met minimale afmeting. Dit was even
wennen voor SVEB, maar door direct
vooruit te verdedigen en de tegenstander onder druk te zetten, resulteerde
dit in de eerste kans. Combinatie Joris
de Mulder met Rick Tissen, echter de
eindpas was te diep voor Tim Geurts.
De thuisploeg was niet van plan
zich zondermeer naar de slachtbank te
laten leiden. SVEB werd verschillende
keren in de combinaties gedwarsboomd, waarna de thuisploeg meteen
de aanval zocht. Meestal met een lange
bal en weinig combinatiespel. SVEB was
duidelijk de betere ploeg en in de
zevende minuut kwam een aanval
over links en een perfecte pas van Rick
Tissen op Maik Vermazeren, die deze

kans subliem afrondde en het scorebord noteerde 0-1. De thuisploeg zette
nog een tandje bij en SVEB kreeg het
in deze fase moeilijk, mede door het
opeens onnodig slordige spel. In de 15e
minuut, bracht Rob Houwen de stand in
evenwicht 1-1.
SVEB herpakte zich, liet de bal
weer het werk doen en in de 17e
minuut was het weer de vrij gepeelde
Vermazeren die de 2-1 liet aanteken.
Echter in deze fase had de 1-3 op het
scorebord moeten staan door verschillende mooie kansen.
SVEB ging op jacht naar een grotere
voorsprong. De thuisploeg moest terug
en werd in de verdediging gedrukt.
Er volgde een vrije trap van Joris de
Mulder, maar door een prima redding

van de keeper helaas geen doelpunt.
Zowaar kwam de thuisploeg onder de
druk vandaan en in de 59e minuut
werd het, door een niet-attente verdediging, 2-2. Maar doordat SVEB nog
een tandje bijschakelde, was het voor
SVOC niet meer bij te houden. In de
61e minuut noteerde Tim Geurts 2-3.
Dezelfde speler was in de 65e en de
69e minuut succesvol en voltooide hiermee zijn hattrick. Het kon niet uitblijven; in de 72e minuut werd SVOC zoek
gespeeld en Maik Vermazeren scoorde
zijn derde doelpunt. Giel Seuren
scoorde in de 74e en 77e minuut: stand
2-8. Door nonchalante verdediging
van SVEB kreeg Maikel Wismans de
gelegenheid de derde goal voor SVOC
te scoren. Eindstand 3-8.
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Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van RKSV Melderslo had zich veel voorgesteld van de wedstrijd tegen VVV 03 zondag 11
oktober. Tot nu toe verliepen de wedstrijden in de vierde klasse goed, deze dag zou thuis tegen VVV03 moeten
blijken of de ploeg van Leon Vievermans ook echt gegroeid was.
Melderslo begon goed aan de
wedstrijd al waren de betere kansen
voor VVV 03. Zo ook in de 18e minuut
toen Dimitrios Tourazidiz een bal op de
borst aannam, deze vrij maakte en fraai
inschoot, de 0-1 is een feit.
Melderslo kwam in de 33e minuut
uit het niets op 1-1 toen Bart Verheijen
de punt van schoen tegen de bal
kreeg na een ‘steekbal’ vanuit het
Melderslose middenveld. Met deze
stand werd ook de rust gehaald, iets
waar de rood-witten uit Melderslo het
gelukkigst mee konden zijn.
Na de rust zag het er korte tijd
beter uit, sterker nog Melderslo had op

een 2 -1 voorsprong moeten komen na
een kopbal van Bart Theeuwen uit een
voorzet van de andere Bart.
Hierna was het echter de beurt aan
de Venlose ploeg en dit in de persoon
van Dimitrios Tourazidiz.
In een tijdsbestek van tien minuten
besliste hij eigenhandig de wedstrijd
door nog drie keer te scoren, bij de
1-2 zou nog sprake kunnen zijn van
buitenspel, maar de 1-3 een rush over
het halve veld en de beslissende 1-4
lieten toch wel zien dat we hier met
een meer dan modale voetballer te
doen hebben.
Toen Rik Bottenberg even later

ook nog 1-5 op de borden zette werd
het wel een erg zure middag voor de
ploeg uit Melderslo die tot dan in de
gehele competitie maar drie treffers
tegen had gekregen.
Gelukkig kon Bram Keiren nog
iets terug doen voor de thuisploeg,
hij zette de eindstand van 2-5 op het
scorebord na een mooie combinatie
met Paul Vullings.
De overwinning voor de Venlose
ploeg was uiteindelijk gewoon
verdiend en dat is jammer, stiekem
hadden de supporters van Melderslo
dit jaar op meer gerekend tegen deze
ploeg.
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Koninklijke Harmonie
naar Bondsconcours

Setovera speelt De
Sevenumse Meesterhand

De Koninklijke Harmonie van Horst speelt op zondag 18 oktober het
Bondsconcours in de Oranjerie in Roermond. De generale repetitie vindt
plaats op zaterdag 17 oktober om 20.00 uur in ‘t Gasthoês.

Toneelvereniging Setovera uit Sevenum is bezig met de laatste voorbereidingen voor hun nieuwe productie, de
komische thriller De Sevenumse Meesterhand. De uitvoeringen zijn op zondag 1, woensdag 4, vrijdag 6 en zaterdag
7 en zondag 8 november om 20.00 uur in De Wingerd.

Het Bondsconcours wordt georganiseerd door de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen. De Koninklijke
Harmonie van Horst komt uit in
de eerste divisie. De Koninklijke
Harmonie Horst heeft de afgelopen
tijd veel aandacht besteed aan de
voorbereiding. Naast de reguliere
repetities op donderdagavond heeft
de harmonie extra oefenmomenten
ingevoerd, om een goed optreden

neer te zetten tijdens het concours.
De generale repetitie is voor iedereen
toegankelijk. Tijdens deze generale
repetitie wordt het volledige repertoire gespeeld. Onder leiding van
dirigent Björn Bus heeft de harmonie
een programma ingespeeld: een
muzikale reis door Europa. Werken
van verschillende componisten uit
Europa zijn vertegenwoordigd in het
programma.

winkel&bedrijf 01
Ad ve r to r ia l

Onsterfelijke Gesprekken
Ben jij bekend met een rouwproces van partner, vriend(in),
familielid, of iemand die je erg na heeft gestaan? Waarschijnlijk wel.
Dan heb je wellicht ook ervaren dat hierover praten, vooral na verloop
van tijd, soms ongemakkelijk wordt.
De oordelen van jezelf en je
omgeving (“het moet nu toch wel
eens over zijn”) creëren zo een
steeds hogere drempel om over
dood of het rouwproces te praten,
terwijl het soms zo fijn is of oplucht
om het er ‘gewoon’ eens over te
hebben. Zonder alle (voor)oordelen,
ook al is het 15 jaar of langer
geleden.
Na twee goed bezochte avonden
afgelopen jaar, organiseren Wendel
van Dooren van WeYoga en Bob
Noten Uitvaartbegeleiding op dinsdag
20 oktober voor de derde maal
deze bijzondere avond genaamd
Onsterfelijke Gesprekken. Een avond
waarin iedereen zijn of haar eigen
verhaal kan en mag doen, maar

Nadat ik trotse moeder van
Sjef ben geworden, start ik in
november weer met werken in
de kapsalon.
Dit wil ik vieren door jullie
10% korting te geven bij het
maken van een afspraak in november. Bel voor een afspraak
077 - 464 20 42.
Met vriendelijke groet, Loes Coppus

alleen luisteren mag natuurlijk ook.
Het is géén rouwverwerkingstherapie
of informatieavond door derden.
Het is een avond om eens met
anderen je verhaal te delen onder
het genot van een kopje koffie of
thee.
De avond vindt plaats op dinsdag
20 oktober in De Baersdonck,
Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst en
duurt van 19.30 tot 22.00 uur.
De entree is gratis. Zijn er nog
vragen of wil je je inschrijven voor
deze avond, dan kan dat bij info@
bobnoten.nl of info@weyoga.nl of
via 06 13 60 40 41. Op Facebook is
er nog meer informatie over deze
avond te vinden onder de naam
Onsterfelijke Gesprekken.

taal landhuis. Er is echter één ‘maar’.
De schrijfster van damesromans, Rascha
Palmen, is uitgenodigd om bij de opening van het testament aanwezig te zijn.
Om persoonlijke redenen wil de oude
heer haar een legaat schenken, wat
absoluut niet in goede aarde valt bij zijn,
op zijn zachtst gezegd, eigenaardige
nazaten. Zij gunnen elkaar het licht in

de ogen niet en als blijkt dat genoemde
schrijfster met het leeuwendeel van het
fortuin aan de haal zal gaan, slaan bij
iedereen de stoppen door. Een spannend kat-en-muisspel volgt, waarin
niemand zijn leven nog zeker is. Iemand
zit achter het kapitaal aan en is bereid
om over lijken te gaan. Wie is er nog te
vertrouwen als er geld op het spel staat?

Halloweenwandeling Hegelsom
Tuutetrek organiseert in samenwerking met Café 69 op zaterdag 31 oktober een Halloweenwandeling, onder
de naam Nightmare in Hegga. Nightmare in Hegga start om 19.00 uur bij Zaal Debije in Hegelsom.
De wandeltocht voert langs
schimmige locaties en is volgens de
organisatie niet bedoeld voor angsthazen en bangeriken. Op verschillende plekken in en rond Hegelsom

zullen griezelige voorstellingen en
gruwelijke activiteiten plaatsvinden.
De wandeling is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar en mensen die
minder mobiel zijn. Na afloop is er een

Halloweenbal met dj Van Meijel en
een barbecue. Opgeven voor zondag
25 oktober. Kijk voor meer informatie
op www.hegelsom.nl Er kunnen maximaal 250 deelnemers meedoen.

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

Het verhaal speelt zich af in 1920.
In het buitengebied van Sevenum staat
slot Schenkenburg waar de familie Van
Schenkenburg woont. Als de oude heer
Van Schenkenburg het tijdelijke met het
eeuwige heeft verwisseld, blijven zijn
zes kinderen niet onbemiddeld achter.
Zij kunnen rekenen op zo’n slordige
zeven miljoen gulden en een kapi-

www.vanveggeltegels.nl

Estafetterun Peelrunners naar
Zuid-Limburg
Loopvereniging Peelrunners organiseerde op zaterdag 10 oktober als clubactiviteit een estafetteloop van
de atletiekbaan in Horst naar de bierbrouwerij in het Zuid-Limburgse Thull. In totaal renden 33 Peelrunners
zo’n 84 kilometer. De Alfa-run werd gelopen door 33 Peelrunners, verdeeld over drie groepen. De jongste
was 27, de oudste (nog net) 69. Om 07.00 uur werd het startschot gegeven. De eerste lopers van elke groep,
met begeleidende fietsers, vertrokken in het pikkedonker. Geholpen door koplampen en een navigatiesysteem waarop de route was uitgestippeld, togen ze zuidwaarts. De overige lopers volgden in busjes met een
uitgebreide gebruiksaanwijzing. Elke twee kilometer werden de lopers afgelost, elke acht kilometer de
fietser en de chauffeur van de bezembus. Met gemiddeld zo’n zestien loop- en acht fietskilometers in de
benen werd rond 15.00 uur de Alfabrouwerij bereikt.
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Beken Sevenum krijgen
een gezicht
Stichting Groengroep en de Heemkundevereniging van Sevenum hebben de beken en waterlopen in Sevenum
een gezicht gegeven. Op zaterdag 10 oktober werden deze van een naambord voorzien.
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“Stichting Groengroep Sevenum
vindt de leesbaarheid van het landschap erg belangrijk. Naast landschap
en boerderijen zijn er in het landelijk
gebied en in de natuur ook de vele
blauwe aders in de vorm van beken

en beeklopen. Deze zijn vaak enorm
oud en vandaar is samen met de
Heemkundevereniging werk gemaakt
om deze beken en beeklopen meer
herkenbaar in het landschap te positioneren”, aldus Stichting Groengroep

Sevenum. Zaterdag 10 oktober werden
de beken en beeklopen in Sevenum
van een naambord voorzien, zodat
elke voorbijganger voortaan weet
welke beken Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord rijk is.

Speelgoedbeurs Grubbenvorst

De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven.
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?

Het kan anders...
heb. En sommige dingen weet
ik gewoon echt niet! Spaans
benauwd krijg ik het er van. Ik

Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 17 oktober van 10.00 tot 11.30 uur een speelgoedbeurs
in Zaal de Vonkel in G
 rubbenvorst.
Goed, compleet en bruikbaar
kinderspeelgoed, -boeken, -dvd’s
en -carnavalskleding kan gebracht
worden op vrijdag 16 oktober, van

19.30 tot 20.30 uur in café de Vonkel.
Inbrengers worden alléén op afspraak
toegelaten, dus reserveer tijdig een
nummer via 077-366 22 52.

Kinderen tot 12 jaar krijgen geen
toegang tot de beurs. Voor meer
informatie, kijk op www.kledingbeursgrubbenvorst.wordpress.com

had alles toch altijd redelijk zelfstandig op orde? Waarom dan
nu weer al deze vragen? Gaat er
weer wat veranderen? Het ging
toch prima zoals het was? Die

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Soms denk ik dat mensen elkaar ook
helemaal niet wíllen begrijpen...
Zojuist duwde de postbode de brief
door mijn brievenbus. Dat zal ‘m zijn,
denk ik meteen! Met de geopende
enveloppe nog in mijn hand bekijk
ik snel de inhoud. Een aantal formulieren, met een heleboel vragen. Dat
verbaast me. Van de eerste vragen
krijg ik het meteen op de zenuwen. Zij

Behendigheidswedstrijd voor
honden
In Horst werd op zondag 11 oktober een behendigheidswedstrijd voor honden georganiseerd door onder
andere hondenschool Waki uit Horst. De Federatie Hondensport Nederland organiseerde deze dag voor het
eerst een wedstrijd in Limburg. De behendigheidswedstrijd vond plaats op de atletiekbaan in Horst. Voor de
wedstrijd schreven zich 265 deelnemers in voor meerdere klasses en spelvarianten. De winnaar was diegene
die met zijn of haar hond het snelst en zo foutloos mogelijk het parcours af wist te leggen.

hebben mij verdomme die brief toch
gestuurd? Waarom vragen ze me dan
om mijn naam en adres? En waarom
moeten ze al die andere dingen nou eigenlijk allemaal weer opnieuw van me
weten? Het irriteert me mateloos. Als
ik de pagina omdraai, zie ik een vraag
waarvan ik het antwoord niet paraat

vriendelijke mevrouw die me
vorige week heeft bezocht, zei
dat ik me nergens druk over hoefde te
maken? Nou, lekker dan. Zij zou alles
regelen, zei ze. En ik zou daar een
verslag van krijgen. Daar zou precies
in komen te staan wat we hadden afgesproken. En nou zit ik hier met deze
onzinnige vragen. Dat was toch niet de
afspraak? Wacht, ze heeft me toen haar
kaartje gegeven. Ik ga haar meteen
bellen... Hallo? Shit, een antwoordapparaat. Druk twee voor wélke afdeling?
En wat was één? Aargh.. Maar even
opnieuw bellen, en even goed naar die
riedel luisteren. Hij gaat over.. Heej!
Nu is er ineens wel iemand!
Fijn...
Bert Laevemaeker

LAEVE MAEKERS
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Cursus
vogels herkennen
Vogelwerkgroep ’t Hökske Sevenum-Horst organiseert in het najaar
een cursus vogels herkennen. Bij voldoende deelname wordt gestart
op maandag 26 oktober.
Onder leiding van vrijwilligers
die veel ervaring hebben in het
herkennen van vogels worden
deelnemers getraind om de meest
voorkomende vogels te leren
herkennen. In deze cursus komen met
name de wintergasten en roofvogels
aan bod. De theorielessen zijn op
de maandagen 26 oktober, 9 en

15
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H4 en Veul Plezeer wint liedjesavond van D’n Dreumel
Met het nummer ’Vastenaovend is ut!’ won de formatie H4 en Veul Plezeer de liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst. Op zaterdagavond 10 oktober vond deze avond plaats in ’t Gasthoês in Horst.

23 november. De drie excursies die aan
deze cursus gekoppeld zijn worden in
overleg met de cursisten vastgesteld
op zaterdag of zondag. De lessen
worden gegeven in De Sevewaeg in
Sevenum en starten om 20.00 uur.
Neem voor meer informatie contact
op via info@vogelwerkgroephokske.nl
of 077 467 15 94.

Tovri speelt
Inpakke en wegweze
Toneelvereniging Tovri uit Meterik speelt op vrijdag 30, zaterdag
31 oktober en zaterdag 7 november de klucht ‘Inpakke en wegweze’.
Lisette Leenders regisseert het stuk.
Het stuk vertelt het verhaal
van Harrie Vermeulen, die een
koffer met heel veel geld vindt
bij de bushalte van het station in
Venlo. Harrie maakt samen met zijn
vrouw Carla een plan over wat ze
gaan doen met het geld, maar de
spanningwordt opgevoerd wanneer

er familie en politie op de stoep staat.
De voorstellingen in oktober worden
opgevoerd in het MFC De Meulewiek
in Meterik. De voorstelling van
zaterdag 7 november vindt plaats in
’t Gasthoês in Horst. Alle voorstellingen starten om 20.15 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.tovri.nl

H4 en Veul Plezeer bestaat uit
Leo Huijs, Marij Janssen, Esther Roefs,
Roland van Helden, Astrid van der
Sterren en Geert Huijs. De tweede
plek ging naar de groep Krangs Um
met het nummer ’De krage teggen
iën’. Heite Soep eindigde op de

derde plek met het nummer ’Laot
ow is huure’. De vierde plek was
voor het nummer ’Gójje zin’ van
de formatie Waer of gen Waer. Er
werd ook een aanmoedigingsprijs
uitgereikt. Die ging dit jaar naar
Néét Oet Serum met het nummer

’Weej blaoze hoeg vaan de taore.’
De vier beste nummers van de
in totaal zeventien deelnemende
groepen worden uitgebracht op
een cd van carnavalsvereniging
D’n Dreumel, die in december gaat
verschijnen.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

NIEUW Studio for Hair

FotoID

Toffedag.nl

Het Aardbeienland

Toffe Dagstrand

Het LoopCentrum

TVI Computers

Het Maashotel

Ut Snoephuuske

Hof van Kronenberg

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum

St. Lambertusplein 2a Horst
Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen
Kronenbergweg 19, Kronenberg

Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

elen

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

onderd

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Maasbreeseweg 1, Sevenum
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Kunstenares
vertelt over expositie
Kantfabriek

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

In Museum de Kantfabriek in Horst is momenteel de expositie Steken in
de ruimte te zien. Kunstenares Ans Verdijk is zondag 18 oktober van 14.00
tot 17.00 uur in het museum aanwezig om te vertellen over haar werk.
Ans Verdijk verwerkt kostbaar
heden die mensen eens in huis hadden
maar die weer moesten verdwijnen.
Zij koestert deze, verzamelt ze en arrangeert ze tot nieuwe objecten. Daarmee
krijgen deze afgedane materialen en
objecten een nieuw leven. In 1982
voltooide zij de Koninklijke Kunst

Academie in ’s Hertogenbosch. Sinds
1993 is ze projectbeheerder bij het
kunstenaarsinitiatief Alarm in Beugen.
Sinds 2011 is ze werkzaam als curator
van het Museum van alle tijden in
Beugen. Ans Verdijk geeft tevens les
aan de Hogeschool voor de Kunsten in
Maastricht.

WK Bokkenollen en Limonollen
in Griendtsveen
Met een dienblad met glazen Bokbier een hindernisparcours afleggen van ongeveer 1 kilometer lang,
dat is de opdracht die de deelnemers van het WK Bokkenollen in Griendtsveen zaterdag 10 oktober te
wachten stond. In de herfst staat traditioneel het Bokkenollen op het programma in Griendtsveen. Teams van
drie personen, bestaande uit twee lopers en een coach, moeten een parcours afleggen waarbij gelet wordt
op snelheid en de hoeveelheid bier die zij na het parcours nog over hebben. Op zondag 11 oktober was de
jeugd aan de beurt. Bij dit Limonollen zijn de dienbladen gevuld met limonade in plaats van bier.

Plantenruilmarkt Hegelsom
Groei & Bloei Plantenruilmarkt organiseert dit jaar de jaarlijkse plantenruilmarkt in Hegelsom. De markt wordt
gehouden op Kogelstraat 62 bij de familie Jenniskens. Alles wat te maken heeft met planten kan worden geruild.
Wie planten en andere tuingerelateerde zaken over heeft, is zaterdag
17 oktober welkom. De nadruk ligt op
planten, maar er worden ook zaden,
potten, tuinboeken en alles wat met

tuinen te maken heeft geruild. Na
afloop van de markt is er een gelegenheid om, onder begeleiding van
Wiel Jenniskens, over het perceel met
verschillende tuinen te wandelen.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Najaarsmoeheid, Pijn & Blessures
Migraine, Hormonale klachten
Ook Stoppen met Roken en Afvallen!

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Plantenruilers wordt verzocht hun planten te etiketteren op naam, hoogte,
kleur en bloeitijd. Dit geldt ook voor
de zaden. Kijk voor meer informatie op
www.noord-limburg.groei.nl

Cabaretier Silvester
bij Kukeleku
Cabaretier Silvester Zwaneveld presenteert zondag 18 oktober in
’t Gasthoes in Horst zijn nieuwe voorstelling Regels zijn Regels.
Regels zijn Regels is alweer zijn
derde show die te zien is in ’t Gasthoes.
Silvester’s werk is persoonlijk, herkenbaar en nooit zonder inhoud. Het

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

cabaret van Silvester is hard, maar ook
ontwapend. De deuren van ’t Gasthoes
gaan om 19.00 uur open. Kijk voor
meer informatie op www.kukeleku.com

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

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

Salon
Edelstenen
T E C TK A A R T
BIOPRO
TEGEN
Winkel
Etherische
HERMINGoliën
TER BESC
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

E LE K T R O S M O G

Klein model
Creditcardvoor op de
formaat om
bij je te dragen telefoon
Open:
6,00- 18.00
van €10.00
24,00 t/m vrijdag
van €dinsdag

€ 21,60

zaterdag 10.00 - 16.00 or
voor

vo

€ 5,40
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Agenda

Horst

Dorpsraadsvergadering

Kunstenares Ans Verdijk
vertelt over haar werk

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

do 15 oktober 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

zo 18 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Rommelmarkt Horst

Demonstraties
hoeden maken

America

Flugelparty/Koning(in)
stropdaszoeper
vr 16 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

zo 18 oktober
09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

zo 18 en di 20 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden
Katnis & Ton Engels

Quiltcafé

Broekhuizen

vr 16 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 21 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
en Theetuin de Roode Vennen
Startlocatie: Theetuin de Roode
Vennen

Generale repetitie
Bondsconcours

Natuurwandeling met gids

Grubbenvorst
Speelgoedbeurs

za 17 oktober 10.00-11.30 uur
Organisatie: Kledingbeurs
Grubbenvorst
Locatie: Zaal de Vonkel

Hegelsom

za 17 oktober 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Locatie: ‘t Gasthoês

Expositie
Vorstelijk Limburg

Paniek!

ma 19 oktober tot vr 6 november
Locatie: bibliotheek Horst

za 17 oktober
22.00-04.00 uur
Organisatie: DJ PANIC
Locatie: café De Lange Horst

Lezing ‘De wilde bij’
di 20 oktober 20.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

Herfstwandeling door ’t Ham
zo 18 oktober 09.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Startlocatie: parkeerplaats
Hesselenweg

Expositie
Vorstelijk
Limburg
In de bibliotheek van Horst
staat een expositie over de
vorstelijke bezoeken door de jaren
heen. Deze expositie is te bezichtigen van maandag 19 oktober tot
en met vrijdag 6 november.
Tal van vorstelijke personen hebben Limburg de afgelopen twee eeuwen bezocht. Van koning Willem I tot
de dochters van onze nieuwe koning,
Willem-Alexander. De fototentoonstelling is een initiatief van provincie
Limburg in het kader van de viering
van 200 jaar Koninkrijk. De expositie
is gerealiseerd in samenwerking met
de Mediagroep Limburg, het Sociaal
Historisch Centrum Limburg en het
Regionaal Sociaal Historisch Centrum
Limburg.

zo 18 oktober 19.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês

za 17 oktober 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

za 17 oktober 10.00 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Plantenruilmarkt
Locatie: Kogelstraat 62

In Museum De Locht in
Melderslo vindt zondag 18 oktober
een demonstratie stroop maken
plaats. Ook vindt er een verkoop
van producten plaats met behulp
van een traditionele veilingklok.
Kinderen kunnen ook deelnemen
aan een speciaal programma in de
tuinbouwkas, een museumspeurtocht
of oude spelen. De muziekgroep Veur
de wind zorgt voor de benodigde
sfeer. De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.museumdelocht.nl

Optreden cabaretier
Silverster Zwanenveld

Optreden The Hedge

Plantenruilmarkt

Stroop
maken in
De Locht

zo 18 oktober 16.00 uur
Organisatie: Dansgarde Sevenum
Locatie: de Turfhoeve

Optreden
Shawn James and the
Shapeshifters
wo 21 oktober 21.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Stand up comedy
do 22 oktober 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Film Theater Horst
Locatie: café Cambrinus

Sevenum

Heilige mis in het teken
van 60-jarig jubileum

kerkgebouw
do 15 oktober
Locatie: kerk Sevenum

Lottum

Bring Your Own USB

Optreden
Stone Solid en Mongoose

za 17 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

zo 18 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

The Show On Stage

Melderslo

zo 18 oktober 11.30 uur, 14.00
uur, 16.30 uur
Organisatie: Dansgarde Sevenum
Locatie: de Turfhoeve

zo 18 oktober 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Tienray

Demonstratie
stroop maken

Herfstconcert

Meterik

Muzikaal programma
Thoês Lekker Thoês

za 17 oktober 20.00 uur
Organisatie: Gemengd Koor
Tienray
Locatie: parochiehuis

za 17 oktober 19.00 uur
Organisatie: zangvereniging
Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek

Mountainbikewedstrijden
zo 18 oktober
09.30-14.30 uur
Organisatie: Limburgs Express
Cycling Team
Locatie: Schadijkse Bossen

Lezing ‘de wilde bij’ door Pieter van Breugel
In ‘t Zoemhukske in Horst vindt op dinsdag 20 oktober een lezing plaats over ‘de wilde bij’. Pieter van Breugel, auteur, fotograaf en bijenkenner
geeft deze lezing.
Deze lezing zal gaan over de vele
inheemse soorten bijen en wespen,
die mensen niet lastig vallen en niet
steken, maar wel bloemen bestuiven
en ongedierte vangen.

Om 20.00 uur begint de
lezing. In Nederland komen naast
de bekende honingbij meer dan
driehonderd soorten bijen voor.
Deze worden wilde bijen genoemd,

omdat ze hier inheems zijn, dus
’in het wild’ voorkomen. De ruim
twintig soorten hommels worden
ook tot de wilde bijen gerekend.
Pieter van Breugel is auteur en

fotograaf van het boek Gasten van
Bijenhotels en houdt zich al jaren
bezig met het bestuderen van deze
dieren en met het aanbieden van
nestgelegenheid.

www.nachtlenzen.nl

Vrijuit sporten zonder bril of lenzen!
Nachtlenzen zijn de ideale oplossing voor sporters en mensen met een actief leven. Doordat je ’s nachts lenzen draagt, heb je
overdag geen gedoe met een bril, of last van stofjes achter je lenzen. Nachtlenzen corrigeren namelijk ’s nachts je ogen, waardoor je
overdag geen bril of lenzen meer nodig hebt. Meer weten over Nachtlenzen? Stap eens bij ons binnen, wij vertellen je graag meer.

Kerk straat 1 Hor st 077 398 26 61 ww w.kruyt zeropt iek.nl

15
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Medische Religie
zorg

service 23

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 oktober 2015
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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Griendtsveen
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Heilige mis

09.45
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La Providence (kloosterkapel)
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Heilige mis
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Hegelsom
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Horst (Lambertus)
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112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Schrijfster Manon Sikkel bracht maandagmorgen 12 oktober een bezoek aan groep 7/8 van basisschool
De Kroevert in Kronenberg. Dit deed zij in het kader van de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek staat
dit jaar in het teken van natuur, wetenschap en techniek. Op verzoek van BiblioNu gaan diverse schrijvers
langs bij basisscholen om voor te lezen en vragen te beantwoorden van de kinderen.

19.15

’n Maatje Meer in Grubbenvorst

Heilige mis

09.30

Toffedag.nl organiseert op donderdag 12 november in samenwerking met Theater Kleinkunst en de Bekkerie in
Boekend een theatervoorstelling in creatief centrum De Baersdonck in Grubbenvorst. De artiesten van Theater
Kleinkunst (onderdeel van Dichterbij) presenteren dan de voorstelling ‘n Maatje Meer.
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Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

De voorstelling draait om een
vrouw die op reis gaat en in bizarre
situaties terecht komt. Ze strijdt met
verloren gevoelens. Ze heeft dat niet

meer, dat wat ze had toen alles nog
paste. Maar meet ze wel met de juiste
maten? Het programma start om 19.00
uur met een welkomstdrankje en

diverse tapasgerechten. Vervolgens
begint rond 19.45 uur de voorstelling.
Kijk voor meer informatie op
www.debekkerie.nl

Meterik
Swolgen

Sevenum

www.

.com

Tienray

De Schuilplaats

Alarmnummer

Schrijfster bezoekt De Kroevert

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst

BEKRO
B.V. Problemen met
Installatietechniek
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Herfstwandeling
in ‘t Ham
Het IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 18 oktober een
herfstwandeling in natuurgebied ’t Ham in Horst. De wandeling start om
09.30 uur bij de parkeerplaats aan de Hesselenweg in Horst.

Uit

Horst
aan de
Maas

Matthijs
van Issum

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Deze keer spraken we met de muzikale Matthijs van
Issum. Oorspronkelijk uit Horst, maar tegenwoordig uit IJsland.

Deze wandeling wordt
georganiseerd in het kader van de
vierseizoenenwandelingen van het
IVN. Elk seizoen wordt een andere
wandeling gemaakt in natuurgebied
’t Ham. Tijdens de herfstwandeling

wordt aandacht besteed aan
de herfstverschijnselen, zoals
verkleurde bladeren en bomen,
spinnenwebben, vruchten van
bomen en struiken en verschillende
soorten paddenstoelen.

Optreden
Katnis & Ton Engels
Katnis & Ton Engels staan op zondag 18 oktober op het podium bij café
Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
Katnis is een nieuwe vocale
damesgroep uit Maasbree bestaande
uit de drie zussen Maartje, Chantal en
Bregje Peeters. Muziek maken doen de
zussen al vanaf dat ze konden praten.
Van jongs af aan zijn de drie bezig
met muziek en hebben hun sporen
inmiddels verdiend via diverse grote
muziekproducties.
Maartje, Chantal en Bregje stonden
zo al vaker samen op het podium,
maar sinds 2015 achten ze het tijd
rijp om dat te doen als act. “Vocaal
geweld van de bovenste plank”, werd

geschreven na enkele optredens
in Panningen, waar Katnis onder
de leiding van Ton Engels aan het
publiek werd voorgesteld. Ton Engels
is behalve van zijn Limburgstalige
muziek ook bekend van projecten als
Blowbeat en Mr. Inglish. Katnis neemt
haar publiek mee op een reis door de
vocale muziekgeschiedenis met een
mix aan bekend en minder bekende
composities, van Dixie Chicks, Toto,
Sting tot zelfs Armin van Buuren. Katnis
wordt begeleid door Ton Engels die ook
uit eigen werk zal putten.

De 29 jaar oude Matthijs heeft de eerste 23 jaar van
zijn leven in Horst gewoond. Ongeveer zeven jaar geleden
is hij echter met zijn IJslandse vriendin in IJsland gaan
wonen. Daar is hij chef in de keuken van een restaurant.
Hij vertelt er zelf over: “Het werk is erg leuk op het
moment, maar ik denk niet dat ik dit voor eeuwig blijf
doen. Mijn echte passie zit toch meer in de muziek.”
Matthijs zit op het moment in de band My Brother is Pale
met drie IJslandse jongens. De band maakt indie-elektro
rock. “My Brother is Pale is eigenlijk begonnen als solo
singer-songwriterproject aan de zijkant, toen ik nog in
Horst woonde. Toen heb ik al een paar demo’s
opgenomen met Hans Lenssen. Na de nodige
transformaties is het nu een echte band. Van dat oude
werk is niks over gebleven. Alle bandleden voegen hun
helemaal eigen invulling toe. We hebben zojuist ons
eerste volledige album Battery Low opgenomen en zijn nu
bezig met de videoclips”, aldus Matthijs.

Risico’s nemen
My Brother is Pale is dus al begonnen in Horst.
Matthijs speelde toen nog in de band These Seats
Are Taken met verschillende vrienden uit Horst en
Sevenum. Matthijs: “These Seats Are Taken is eigenlijk
voortgekomen uit een eerdere formatie. Een van mijn
beste vrienden Jan Meulendijks speelde bas in een band
die melancholische post-rock maakte. Daar kwam ik bij,
maar toen ging de zangeres op een gegeven moment

weg. Met zijn vieren, Jan, Erik en Peter Muijsenberg en ik,
zijn we verder gegaan als These Seats Are Taken. Dat liep
wel goed. We stonden op de Parkfeesten, wonnen enkele
lokale prijzen en speelden op Kaf en Koren in Nijmegen.
Toen is de band echter uit elkaar gegaan, omdat ik vertrok
naar IJsland. Het was natuurlijk jammer, maar soms moet
je risico’s nemen en moeilijke keuzes maken.”

Sterke muziekscene
Toen Matthijs nog in Horst woonde, was hij
vrijwilliger bij OJC Niks en bij Prilpop. Hij komt dan ook
ieder jaar terug voor het jaarlijkse festival in Sevenum.
Matthijs: “Het is altijd erg gezellig om weer terug te
komen. Horst is toch mijn thuis waar ik opgegroeid
ben. Dit jaar hebben we met These Seats Are Taken een
reünieconcert gespeeld op Prilpop. Dat was echt te gek.
Horst aan de Maas heeft sowieso een sterke muziekscene.
Er zijn nu allemaal kleine en grotere bandjes die daar
hun plek vinden. Ook zijn er echt vette initiatieven
in OJC Niks en de Muzikantine. Dat is in IJsland nog
sterker. Bijna iedereen hier zit in een band. Dat is echt
te gek.” Matthijs vindt het wel mooi om te zien hoe de
muziekscene in Horst is gegroeid: “Toen ik 10 jaar geleden
vrijwilliger was bij OJC Niks begon dat net. Je moest er
toch een stuk harder aan trekken dan nu.” Met My Brother
Is Pale hoopt Matthijs ook nog eens in Horst te spelen
nadat het album af is. “Dan is het toch een soort
thuis komen.”

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.
www.haardstede.nl

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

